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Abstract 

Since Sweden can be considered to be a secular society it is interesting to investigate how 

different actors experience swimming education in the course syllabus of sports and health 

education, for practicing Muslim girls in middle and high schools. The investigation is based 

on qualitative interviews with sports teachers, practicing Muslim girls and the staff of the 

public swimming center in Växjö. The result shows that swimming education can be 

somewhat problematic, since the Muslim girls only want to attend lessons that are gender 

separated. In the public swimming center, there are no pools exclusively intended for women, 

and there are only a few times available for women every week. However, the teachers stress 

opportunities instead of obstacles, and the students’ experience that their teachers are trying to 

create possibilities for them to have a gender separated swimming education. The question of 

swimming education for Muslim girls is analyzed by using Berger’s theories on 

secularization, pluralism and privatization, as well as discussions on gender and 

intersectionality. The school and the public swimming center can be seen as secular arenas, 

which are characterized by secular values and standards. This may lead to consequences, 

since the swimming education is not designed according to the wishes of the practicing 

Muslim girls. The subject of swimming education is to some extent negotiated in society, but 

the swimming education is not fundamentally changing. However there are some possibilities 

for the Muslim girls to attend, but this may be problematic based on a gender view.  
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1. Inledning 

I en artikel i Smålandsposten lyftes nyligen frågan om en bassäng för endast kvinnor. Enligt 

författaren finns det inte tillräckligt med pengar för att bygga en ny bassäng för enbart 

kvinnor, därav kommer ingen att byggas. Artikelförfattaren hävdar att frågan inte anses vara 

högt prioriterad av Fritidsnämnden, utan den Arabiska kvinnoföreningen får istället hyra den 

s.k. multibassängen en timme i veckan (Frankki 2012).  

Den svenska skolan kan idag ses som en social mötesplats, där goda relationer kan skapa 

förutsättningar hos elever vad gäller bättre skolprestationer och ett ökat välbefinnande (Ahrén 

2010:49). Då Växjö kan ses som ett sekulariserat och mångkulturellt samhälle, består den 

svenska skolans sociala mötesplats idag av elever med olika religiösa och kulturella 

bakgrunder (Skolverket 2011c:5, Otterbeck 2000a:10). Etnologen Pia Karlsson Minganti 

(2007) har skrivit avhandlingen Muslima – islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors 

förhandlingar om genus i det samtida Sverige. I den tar Karlsson Minganti upp att det kan 

vara svårt som muslimsk flicka, muslima, i det svenska samhället att veta hur man ska förhålla 

sig till två kulturer, alltså att leva som ”svensk” och ”muslim” (Karlsson Minganti 

2008[2007]:14). Vidare menar forskare som Leif Stenberg, Jonas Otterbeck och Jan 

Samuelsson att det finns en viss oro hos muslimska föräldrar för att muslimska elever ska 

förlora sin identitet i den svenska skolan, där speciellt ämnet Idrott och Hälsa kan ses som 

problematiskt (Stenberg 1999:109, Otterbeck 2000a:57, Samuelsson 1999:113). Stenberg 

poängterar även att ”i gymnastiken är det blandningen av könen som inte får stöd hos 

muslimer, men även att visa sig naken för de som tillhör samma kön kan vara svårt” (Stenberg 

1999:109).  

I följande undersökning kommer fokus att riktas mot simundervisningen för praktiserande 

muslimska flickor i den svenska skolan. Jag kommer att utgå ifrån idrottslärare, muslimska 

flickor och simhallspersonal i Växjö, för att lyfta fram de olika aktörernas perspektiv och 

infallsvinklar på mitt valda problemområde, samt frågeställningar. Vilka förutsättningar finns 

det för muslimska flickor att delta i simundervisningen, samt för att få ett godkänt betyg, med 

utgångspunkt i det centrala innehållet i ämnesplanen för Idrott och Hälsa? Hur samverkar 

skola och simhall? Vilka möjligheter och hinder finns i simundervisningen utifrån 

simhallspersonal, elever och lärares synvinkel?  
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur simundervisningen i ämnet Idrott och Hälsa genomförs för 

praktiserande muslimska flickor i högstadiet och gymnasiet, men också hur 

simundervisningen upplevs utifrån olika berörda aktörers perspektiv i ett sekulariserat 

samhälle. Denna aktivitet beskrivs som problematisk av flera forskare. Min avsikt är således 

att kontextualisera och nyansera frågan om simundervisning för muslimska flickor i den 

svenska högstadie- och gymnasieskolan.  

Intervjupersonerna kommer i följande undersökning att benämnas för sociala aktörer. Jag 

kommer använda begreppet just för att försöka se att det finns olika grupper av människor i 

Växjö som berörs av simundervisningen, alltså lärare, elever och simhallspersonal. Genom att 

benämna personerna för sociala aktörer hoppas jag kunna belysa olika synpunkter och 

upplevelser av simundervisningen för att få en mer heltäckande bild. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka förutsättningar finns för praktiserande muslimska flickor att nå upp till det 

centrala innehållet i ämnesplanen för Idrott och Hälsa? 

2. Hur upplevs och förhandlas simundervisning i ett pluralistiskt och sekulariserat 

samhälle av de berörda sociala aktörerna? 

3. Varför kan simundervisningen bli problematisk utifrån ett genus perspektiv?  
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2. Metod och material 

Jag kommer nedan att presentera val av kvalitativ metod, urval, genomförande, 

undersökningens tillförlitlighet, etiska utgångspunkter, metoddiskussion och material.  

2.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod, där fokus kommer att ligga på intervjuer med 

muslimska flickor, idrottslärare och simhallspersonal. Mina berörda sociala aktörer kan på så 

vis bidra med olika perspektiv på den aktuella situationen. Genom intervjuerna bidrog 

informanterna med erfarenheter och kunskaper som utspelar sig i sitt sociala sammanhang (se 

Repstad 2007[1988]:84), det vill säga i anknytning till hur simundervisningen genomförs och 

upplevs. En kvalitativ metod ses nämligen som ”beskrivande”, eftersom intervjupersonerna 

kan förklara hur de föreställer sig saker och ting, samt hur de väljer att förhålla sig till det (se 

Kvale & Brinkmann 2009:15-17). Jag anser därför att kvalitativa intervjuer som metod kan 

bidra med kunskap och förståelse om mitt valda ämnesområde. 

Mitt syfte med intervjuerna var således att försöka gå mer på djupet och förstå informanternas 

upplevelser, där jag skaffade mig en förstående kunskap om mina berörda sociala aktörers 

subjektiva livsvärld (se Repstad 2007[1988]:17, Kvale & Brinkmann 2009:15,17, Bremborg 

2008:36). Fägerborg styrker detta med att ”i intervjuer kan den upplevda verkligheten 

beskrivas och gestaltas genom att människor berättar om sina liv och erfarenheter, sina tankar 

och upplevelser, genom att de delger sina versioner och tolkningar av skeenden” (Fägerborg 

2011[1999]:85). Intervjuerna kan därför ses som en slags kommunikationsform, där jag förde 

ett samtal med mina sociala aktörer var för sig. På så vis ägde intervjuerna rum i en social 

situation, där informanterna stod i centrum för intervjun (se Fägerborg 2011[1999]:92, 

Bremborg 2008:36). Jag ansåg att enskilda intervjuer var bättre lämpade, då Repstad menar 

att gruppintervjuer inte bidrar med lika mycket information (Repstad 2007[1988]:110). Det 

kan till exempel vara så att en del inte vågar yttra sig inför andra i gruppen, varav jag 

intervjuade en person åt gången.  

Givetvis kan en metodtriangulering (Repstad 2007[1988]:28), det vill säga en kombination 

utav intervjuer och observationer även fungera, men jag valde i det här fallet att endast 

fokusera på kvalitativa intervjuer. Anledningen är helt enkelt att tiden inte riktigt räckte till, 

då uppsatsen bara ligger på tio veckor. Däremot kan det vara intressant att fördjupa sig vidare 

vid ett senare tillfälle genom observationer (se Pripp & Öhlander 2011[1999]:113, se också 

Repstad 2007[1988]:33). Detta för att observationer gör det möjligt för mig att även 
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undersöka hur mina berörda sociala aktörer beter sig, samt hur det sociala samspelet fungerar 

i verkligheten. Dock ansåg jag att en kvalitativ intervju i mitt fall var en lämplig 

utgångspunkt, då jag ville finna svar på mina frågeställningar. Vidare ansåg jag även att en 

kvalitativ intervju i detta fall fick ett bättre utslag, eftersom det finns flera fördelar. Intervjuer 

medför nämligen att jag till exempel kan få fylligare och djupare svar, då jag kunde 

vidareutveckla vissa frågor genom att ställa följdfrågor till informanterna (se Fägerborg 

2011[1999]:85,89,99). Informanterna kunde även fråga om någonting var oklart, genom att 

frågor kan redas ut på plats. Genom att jag själv deltar i intervjuerna, samt i 

tolkningsprocessen, kan jag dessutom öka min förståelse ytterligare. 

2.2 Urval 

Jag har valt att intervjua muslimska flickor och idrottslärare för att se hur de upplever att 

simundervisningen genomförs i den svenska skolan. Vidare intervjuades även en ur 

personalen från simhallen, för att lyfta fram vilka möjligheter, eller hinder, som kan uppstå i 

en miljö som simhallen, samt för att ta reda på hur skola och simhall samverkar.  

Intervjuerna ägde rum i en medelstor stad i södra Sverige, nämligen i Växjö. Anledningen till 

att jag valde Växjö är helt enkelt för att jag är bosatt där, vilket kan motiveras utifrån ett 

bekvämlighetsurval (se Eliasson 2006:51). Jag valde även att använda mig av det lokala 

perspektivet (Repstad 2007[1988]:22-23, Blomkvist 2010:94-99). Blomkvist menar nämligen 

att det lokala perspektivet kan ”[…] innebära att forskaren studerar ett enskilt religiöst center 

eller hur den religiösa sammansättningen och interaktionen ser ut i en stad eller region” 

(Blomkvist 2010:94). Enligt Blomkvist passar detta utmärkt i samtida studier, där jag som 

forskare kan undersöka ”[…] hur lokaliteten påverkar människor med religiös tillhörighet och 

omvänt om hur människor med religiös tillhörighet formar lokaliteten” (Blomkvist 2010:94). 

Tanken med att utgå ifrån ett lokalt perspektiv var för att jag ville lyfta fram mina informanter 

i koppling till min problemformulering. 

Undersökningen inriktar sig mot att undersöka hur simundervisningen ser ut för praktiserande 

muslimska flickor i den svenska högstadie- och gymnasieskolan. Jag valde att undersöka olika 

högstadie- och gymnasieskolor för att få en sammanfattande bild av simundervisning, där 

sammanlagt fyra idrottslärare och tre muslimska flickor kom att intervjuas. Jag valde även att 

intervjua en ur personalen från Växjö simhall, för att se hur han/hon ställer sig till 

simundervisningen för muslimska flickor. Anledningen till att jag valde Växjö simhall är för 

att det inte finns någon annan simhall inom kommunen. Jag kontaktade simhallen genom att 
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mejla den ansvarige, vilken sedan rekommenderade några personer som jag kunde ta kontakt 

med, där en person sedan valde att ställa upp på en intervju. De personer som intervjuades var 

alltså tre muslimska flickor, fyra idrottslärare och en ur personalen från simhallen. 

Anledningen till att jag valde att undersöka olika skolor var för att bredda min insamling av 

data, men även för att resultatet ska bli mer trovärdigt. Skolorna valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval, men även utifrån olika nyckelpersoner och snöbollar (Bremborg 

2010:61, Repstad 2007[1988]:61). Jag har nämligen tidigare haft VFU på en av skolorna, 

därför låg skolan ”nära till hands”, vilket kan motiveras utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Eliasson 2006:51). Att skolorna kan motiveras utifrån nyckelpersoner och snöbollsprincipen 

är helt enkelt för att jag mejlade runt till olika rektorer och lärare på några olika skolor. Dessa 

rekommenderade mig vidare, vilket avgjorde vilken skola som kom att undersökas (se mer 

nedan). Jag valde även att mejla personer på olika skolor som jag ansåg låg i områden där det 

bor människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder. 

På skolan där jag tidigare haft VFU kom min handledare att fungera som en nyckelperson (se 

Bryman 2011:387, Bremborg 2010:61), vilken gav mig hjälp med att finna lärare och elever 

på skolan. De övriga lärarna som ställde upp i min undersökning kontaktades främst genom 

mejl. Jag började nämligen med att mejla runt till olika idrottslärare på olika skolor, där jag 

sedan genom olika nyckelpersoner (Bremborg 2010:61), kontaktade de lärare som sedan 

ställde upp. En del idrottslärare menade till exempel att de inte hade något att bidra med, men 

där de hänvisade mig vidare till en annan lärare som skulle kunna hjälpa mig i min 

undersökning. Jag använde mig även av snöbollsprincipen, då en av de lärare som jag 

intervjuade tipsade mig om en annan lärare, som skulle kunna bidra med mer kunskap inom 

mitt valda problemområde. Den första läraren tipsade mig då om en lärare, som i sin tur 

tipsade mig om en annan lärare (se Repstad 2007[1988]:61). På så vis bidrog idrottslärarna på 

skolorna med hjälp i mitt sökande, där jag genom nyckelpersoner och snöbollar till slut fick 

tag på fyra stycken som var villiga att ställa upp. 

Även eleverna valdes ut genom olika nyckelpersoner (Bremborg 2010:61), där jag mejlade 

rektorer, kuratorer, skolsköterskor samt idrottslärare om hjälp. Jag besökte även skolorna på 

egen hand, där jag tog kontakt med följande personer om vidare hjälp, än enbart över mejl. En 

begränsning som uppstod var att jag enbart ville undersöka praktiserande muslimska flickor, 

där det var något svårt att få tag på just flickor, men detta lyckades efter hand. Vidare fick jag 

genom intervjuer med idrottslärare även tips om några muslimska flickor på skolorna som 
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eventuellt kunde ställa upp. Min första intervjuperson försökte även bidra med hjälp i mitt 

sökande, men tyvärr fick hon inte tag på några. Däremot fick jag genom min andra 

elevintervju tips om en annan elev, vilken var villig att ställa upp. Jag använde mig på så vis 

av snöbollsprincipen i sökandet efter muslimska flickor (se Repstad 2007[1988]:61), där 

eleverna bidrog till ett respondentdrivet urval. 

2.3 Genomförande 

Fägerborg förklarar intervjusituationen som ”en kommunikationsform där någon berättar och 

besvarar frågor som ställs av en annan person och där det sagda registreras i någon form” 

(Fägerborg 2011[1999]:88). Intervjuerna kom att spelas in, efter att jag fått informanternas 

samtycke (och i vissa fall även målsmans samtycke). Jag använde mig av min mobiltelefon 

för att spela in, vilket jag såg som en stor fördel för att slippa anteckna under intervjuns gång. 

Diskussionen kunde på så vis flyta på lättare, utan att jag var tvungen att avbryta. Att jag 

spelade in på detta sätt medförde inga negativa konsekvenser, då vi knappt lade märke till 

mobilen under intervjun. Intervjusituationerna ägde framför allt rum på bekväma platser, så 

att informanterna skulle känna sig trygga under situationens gång. Elevintervjuerna ägde rum 

i små grupprum som fanns på skolan, där intervjuerna med lärarna oftast ägde rum i 

fikarummet, eller i ett lugnare samtalsrum. Detta underlättade vid inspelningen, då inga 

störande moment uppstod (se Bremborg 2008:36, Repstad 2007[1988]:90-94).  

2.3.1 Tematisk intervjuguide 

Intervjuerna som ägde rum bestod av en blandning av strukturerad och semistrukturerad 

intervju. Jag utgick nämligen ifrån en färdigställd intervjuguide när jag intervjuade mina 

informanter (se bilagor - intervjuguider). Intervjufrågorna var till viss del styrda, men det 

fanns samtidigt utrymme för informanterna att ge mer utvecklade svar på varje fråga (se 

Fägerborg 2011[1999]:99). Detta eftersom jag kunde vidareutveckla frågorna, samt ställa 

följdfrågor. Jag valde att tematisera min intervjuguide för att få ett bättre flyt i diskussionen, 

samt en tydligare struktur i samtalets gång (se Bremborg 2008:36). Vidare anser jag att 

intervjuguiden låg till en bra grund för ett mer tydligt resultat och analys, som underlättade 

vid framställningen av mitt material. Detta eftersom jag ordagrant kunde återge varje 

intervjupersons svar, vilket på så vis kan styrka mitt resultat och analys. Det var även enkelt 

att följa informanternas svar i varje tema, vilket gjorde det lättare för mig att koda materialet 

(se Repstad 2007[1988]:93, Bremborg 2008:37, se också Öhlander 2011[1999]:275).  
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2.4 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Jag har i min undersökning även utgått ifrån tre begrepp, vilka är validitet, reliabilitet och 

generalisering. Anledningen till att jag vill poängtera vikten av dessa tre begrepp, är för att 

Kvale och Brinkmann menar att de ligger till grund vid kontrollen av en kvalitativ 

undersökning. Jag vill därför försöka att säkerställa mitt material, genom att kontrollera 

undersökningens kvalitet (se Kvale & Brinkmann 2009:259, se också Eliasson 2006:15, 

Repstad 2007[1988]:151). 

Kvale och Brinkmann anser att en metod har hög validitet, om den lyckats undersöka det som 

den haft som avsikt att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009:264, se också Repstad 

2007[1988]:151). Esaiasson menar på så vis att validitet handlar om ”att vi mäter det vi påstår 

att vi mäter” (Esaiasson 2011:57), vilket påminner om Kvale och Brinkmanns resonemang.  

Kvale och Brinkmann menar även att val av metod ligger till grund i säkerställandet av 

undersökningens material, där jag genom säkerställandet ökar möjligheterna för en hög 

validitet. Dessutom försökte jag ha grundläggande baskunskaper, genom att sätta mig in i mitt 

valda problemområde. Jag fördjupade mig därför i tidigare forskning, för att öka 

möjligheterna till en högre validitet (se Kvale & Brinkmann 2009:265-266). Vidare kan jag 

som forskare även fungera som ett mätinstrument, då jag har som avsikt att samla in material 

till min undersökning. Det är även jag som forskare som ska tolka materialet (se Larsson 

2005:115), vilket Kvale och Brinkmann menar är viktigt att man kan göra på ett skickligt sätt 

(Kvale & Brinkmann 2009:213). Jag har därför försökt att ge en tydlig bild av hur 

undersökningen har gått till, för att öka undersökningens validitet.  

Bryman anser att reliabilitet har att göra med undersökningens tillförlitlighet (Bryman 

2011:49). Enligt Eliasson är undersökningen tillförlitlig om den ger samma resultat även vid 

andra tillfällen (Eliasson 2006:15, se också Repstad 2007[1988]:151). Vidare belyser Kvale 

och Brinkmann vikten av att undersökningens struktur är tillförlitlig, genom att 

intervjufrågorna är utformade på ett korrekt sätt (Kvale & Brinkmann 2009:263-264). Jag 

undvek därför att ställa ledande och negativa frågor, för att låta informanterna själva komma 

till tals. Intervjuguiderna var därför bearbetade och redigerade flera gånger, vilket ledde till en 

högre reliabilitet. Jag försökte även vid varje intervjutillfälle att informera om att det inte 

finns några fel svar, utan att jag vill lyfta de berörda sociala aktörernas egna upplevelser (se 

Repstad 2007[1988]:151). Jag anser därför att mina informanter har svarat sanningsenligt, 

men jag är medveten om att Kvale och Brinkmann, samt Repstad, belyser vikten av att 
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intervjupersonerna inte alltid håller sig till sanningen (Kvale och Brinkmann 2009:246,265, 

Repstad 2007[1988]:120).  

Transkriberingarna av intervjuerna tog väldigt lång tid, då jag ville försäkra mig om att 

uppgifterna stämde med vad informanterna faktiskt sagt. Jag anser därför att inspelningen av 

intervjuerna bidrog till en högre reliabilitet, jämfört med om jag hade antecknat, då jag kunde 

ha missat viktig information eller förvrängt vissa saker. Jag anser därför att mina informanter 

inte missförstås på något sätt (se Eliasson 2006:14-15), då jag försökt återge deras version på 

bästa tänkbara sätt. 

Anledningen till att jag även vill belysa generalisering, är att det enligt Larsson kan vara svårt 

att generalisera en kvalitativ undersökning (Larsson 2005:115-117, se också Patel & 

Davidson 2011:109). Jag anser därför att en generalisering av mitt resultat i analysen inte är 

aktuell, eftersom jag lyfter fram informanternas subjektiva upplevelser (se Repstad 

2007[1988]:17). Dock anser jag att min undersökning till viss del kan förmedla en kunskap, 

då jag undersökt berörda sociala aktörers subjektiva upplevelser i ett lokalt sammanhang (se 

Blomkvist 2010:94–99). Med detta menar jag att mitt resultat utifrån en lokal plats som 

Växjö, eventuellt skulle kunna överföras till en annan liknande plats (se Kvale & Brinkmann 

2009:281, se också Patel & Davidson 2011:109). På så vis anser jag att min undersökning 

ändå bidrar till en ökad förståelse och kunskap inom mitt valda problemområde, alltså hur 

simundervisningen genomförs och upplevs utifrån mina informanter. 

2.5 Etiska utgångspunkter 

Enligt Repstad ställs forskaren inför vissa etiska överväganden (Repstad 2007[1988]:90). 

Vetenskapsrådet har i förhållande till detta tagit fram fyra etiska principer, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6). Dessa fyra allmänna riktlinjer ses som viktiga riktlinjer i 

forskarens arbete, och jag kommer att belysa dessa nedan. 

Informationskravet handlar, enligt Vetenskapsrådet, om att forskaren har informerat sina 

informanter om syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:7). Jag informerade därför 

mina informanter antingen muntligt eller skriftligt via mejl. Detta innebär att jag även 

informerar om vilken uppgift informanterna har i undersökningen, samt att de själva 

bestämmer om de vill delta eller inte. På så vis kan mina informanter när som helst avbryta 

undersökningen, utan att tala om varför. Jag informerade dessutom rektorer, kuratorer och 
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idrottslärare om syftet med min undersökning, i sökandet efter muslimska flickor. Vidare 

informerade jag idrottslärare något mer utförligt, då jag talade om varför jag även skulle vilja 

intervjua dem. Slutligen informerade jag simhallspersonal, eftersom jag önskade få tag på 

någon som kunde vara lämplig och villig att ställa upp i min undersökning. Jag informerade 

ovanstående aktörer genom att först mejla ut ett brev till dem, där jag även lämnade 

kontaktuppgifter till mig och min handledare vid övriga frågor och funderingar. Vidare 

besökte jag även skola och simhall för att genom ett personligt möte informera mer om 

undersökningens syfte, så att de berörda sociala aktörerna lättare skulle kunna ställa frågor 

som de undrade över. 

Samtyckeskravet handlar om att jag som forskare måste ha samtliga sociala aktörers 

samtycke, godkännande, innan undersökningen kan börja (Vetenskapsrådet 2002:9). Jag 

informerade därför informanterna om att det är de själva som bestämmer om de vill delta, 

eller inte. Jag presenterade på så vis mitt syfte med undersökningen, samt att deras medverkan 

kan bidra till kunskap inom mitt valda problemområde. Vetenskapsrådet nämner vikten av att 

mina informanter bör vara över 15 år, då jag annars behöver ha målsmans godkännande. 

Eftersom jag intervjuade två elever på högstadiet behövde jag detta. Jag tog först kontakt med 

rektorn på skolan för att få tillåtelse till att genomföra intervjuer. Därefter tog jag kontakt med 

elevens klassföreståndare, vilken i sin tur lämnade ut kontaktuppgifter till målsman. Jag 

ringde därefter upp elevens målsman, vilken gav sitt muntliga samtycke till intervjun. 

Eleverna tog även med sig en lapp till intervjutillfället med målsmans underskrift. 

Informanterna, eleverna i detta fall, kunde också själva välja att tacka ja eller nej. Detta bidrog 

till att alla informanterna som deltog i undersökningen gav sitt samtycke, antingen muntligt 

eller skriftligt. Jag försökte därför inte övertala någon att delta genom att påverka på något 

sätt (se Vetenskapsrådet 2002:10), utan alla berörda sociala aktörer gav frivilligt sitt 

samtycke, både innan och vid den aktuella intervjusituationen.  

Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren ska skydda sina informanter, genom att inte 

lämna ut några uppgifter om dem. Detta är för att ingen ska kunna känna igen mina valda 

sociala aktörer i undersökningen, utan jag kommer att använda mig av fiktiva namn så att 

ingen kan identifiera dem (se Vetenskapsrådet 2002:12). De citat som knyts an till olika 

personer i resultat och analys kan därför inte knytas an till en viss person. Vidare är det därför 

viktigt att även skolor är anonyma, för att ingen ska kunna lista ut vilka lärare och elever som 

har deltagit i undersökningen. Simhallen är något svårare att avidentifiera, då det bara finns en 
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simhall inom kommunen. Däremot finns det flera anställda inom simhallen, varav den person 

som deltagit inte kommer att kunna kännas igen. På så vis kommer samtliga att ges andra 

namn. Informanterna fick även information om anonymiseringen vid intervjutillfället. Detta är 

enligt Hermerén även viktigt, för att skydda deras integritet (Hermerén 2011:69). 

Slutligen har jag även utgått ifrån nyttjandekravet, vilket innebär att jag inte kommer att 

använda mitt material till något annat än undersökningens syfte (se Vetenskapsrådet 2002:14). 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet 2002:14). Mina 

berörda sociala aktörer fick därför information om att de intervjuer som spelas in, sedan 

kommer att förstöras då arbetet är färdigställt. Jag använde mig därför enbart av det material 

som samlades in till denna undersökning och ingenting annat.  

2.6 Metoddiskussion 

Jag genomförde totalt åtta intervjuer, där jag upplevde att det är ”enkelt att intervjua, men det 

är svårt att göra det bra” (Kvale & Brinkmann 2009:17). Jag använde mig därför av en 

semistrukturerad intervjuform, men med vissa strukturerade inslag. Intervjuerna bestod på så 

vis av både öppna och slutna frågor, för att intervjupersonerna skulle kunna vidareutveckla 

sina svar på bästa sätt. Fägerborg menar att ”intervjuer erbjuder möjligheter att gå på djupet, 

inte bara tematiskt, utan även genom att själva formen tillåter och inbjuder till det” (Fägerborg 

2011[1999]:89). Jag upplever att detta underlättade vid intervjuns gång, då samtalet trots allt 

kunde flyta på bättre. Dock upplevde jag att kvalitativa intervjuer krävde mycket efterarbete, 

vad gäller att transkribera intervjuerna ordagrant. Det tog oerhört lång tid och var ganska 

tidskrävande, men samtidigt kom jag närmare mitt material. Efter transkriberingen var det 

lättare för mig att studera varje tema för att skapa mig en helhetsbild, vilket bidrog till min 

tolkning av materialet (se Repstad 2007[1988]:111,137). 

Jag genomförde mina intervjuer utifrån olika tillvägagångssätt, där jag är medveten om att 

både skolor och intervjupersoner valdes ut genom nyckelpersoner, snöbollar och ett 

bekvämlighetsurval. Till en början valde jag nämligen att kontakta min tidigare handledare på 

en av skolorna för att få hjälp med en intervju, samt i sökandet efter fler informanter. En del 

elever och lärare kan på så vis blivit utvalda genom att andra har ansett att de är mer lämpade 

för intervjun, eller för att de har emotionella relationer till personen. Detta kan givetvis 

påverka min undersökning. Lärare och elever kan ha rekommenderat personer som de är 

bekanta med, vilka kan ha gemensamma åsikter. Även den ansvariga på simhallen hänvisade 
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mig vidare till den som ansågs kunna bidra med hjälp till min uppsats. Jag är därför medveten 

om att min undersöknings urval kan ha påverkats, varför jag inte kan uppnå en statistisk 

representativitet (se Repstad 2007[1988]:61,89).  

Att jag valde att utgå ifrån dessa urvalsprinciper när jag valde mina intervjupersoner berodde 

på att jag till en början hade svårt att få tag på muslimska flickor och idrottslärare, framför allt 

för att det oftast är fullt upp med utvecklingssamtal, bedömning och betygssättning innan jul. 

Mina nyckelpersoner och snöbollar bidrog på så vis med hjälp efter fler informanter, vilket 

underlättade i mitt sökande. Anledningen till att jag valde att utgå ifrån högstadie- och 

gymnasieskolor, samt lärare och elever var för att jag ville skapa mig en mer heltäckande bild. 

De skolor som kom att delta i min undersökning beror till viss del på vilken informant som 

var villig att ställa upp på respektive skola. Att jag valde Växjö utifrån ett bekvämlighetsurval 

och lokalt perspektiv tycker jag fungerade bra. Växjö är ett sekulariserat och mångkulturellt 

samhälle, där samtliga informanter bidrog med kunskap inom mitt valda problemområde. Jag 

upplever därmed att mina urvalsprinciper fungerade positivt, då jag fick fram den information 

som jag behövde. 

Vid intervjutillfällena var jag även medveten om de kulturskillnader som kunde uppstå mellan 

mig och informanterna. Detta eftersom Patel och Davidsson menar att ”kön, ålder, social 

bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning är alla faktorer som kan färga samtalet och 

påverka den kvalitativa intervjun” (Patel & Davidson 2011:83, se också Fägerborg 

2011[1999]:95). Jag försökte därför tala om för mina informanter, framför allt för eleverna, 

att jag själv går i skolan och studerar. Jag hoppades att detta skulle kunna minska eventuella 

klasskillnader. Vidare försökte jag även inleda intervjun med lite småprat. Jag försökte 

dessutom informera dem om varför jag vill skriva den här uppsatsen, samt intervjua dem (se 

Repstad 2007[1988]:96). Jag upprepade därför vikten av att alla intervjupersoner och skolor 

kommer att vara anonyma i min uppsats. Genom att informera informanterna om deras roll i 

det hela, hoppades jag även att de skulle se intervjutillfället som en möjlighet till att lyfta fram 

sin åsikt i koppling till hur simundervisningen genomförs (se Fägerborg 2011[1999]:94).  

2.7 Material 

Mitt huvudsakliga material består av åtta intervjuer, men jag har även kompletterat dessa med 

en mindre litteraturstudie om islam i Sverige och relationen mellan muslimer och den svenska 

skolan. Vidare har jag även använt mig av ämnesplanerna för ämnet Idrott och Hälsa avsett 

för högstadiet och gymnasiet, vilka kommer att behandlas nedan.   
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3. Tidigare forskning 

Jag kommer nedan att presentera några olika forskare, vilket jag hoppas kan bidra med ökad 

kunskap inom mitt valda problemområde. Dock är det viktigt att poängtera att forskarna kan 

ge en väldigt generaliserande bild, varav jag sedan kommer att kontextualisera och nyansera 

frågan om simundervisning i min analys och diskussion. Jag har valt att utgå ifrån följande 

tematiseringar; den mångkulturella skolan, identitetsskapande, genus och islam, samt 

religionsutövning i skolan, för att sedan avgränsa tankegångarna till ämnet Idrott och Hälsa, 

samt simundervisningen.  

3.1 Mångkulturella skolan 

Flera forskare menar att Sverige idag kan ses som ett mångkulturellt samhälle, där den 

svenska skolan ska vara konfessionslös (Otterbeck 1999:158, Hedin 2002[1994]:146), vilket 

bygger på vår religionsfrihet (Olivestam 1994:72-74, Persson 1994:28). Den svenska skolan 

ska betona en neutral religionskunskapsundervisning. Religionsvetaren Carl Eber Olivestam 

menar att skolan på så vis kan ses som en mer sekulär kulturförmedlare, då sekulariseringen 

av samhället har tagit sin verkan (Olivestam 1994:69). Det finns också en hel del forskning 

om skolan som en mångkulturell mötesplats, där författarna betonar skolan som en plats för 

integration (Hedin 2006:32, Karlsson 1994:157, Otterbeck 2000a:10,34). Flera forskare anser 

att den svenska skolan därmed präglas av pluralism, där eleverna ska uppleva tolerans, frihet, 

integritet och respekt (Otterbeck 1999:158, se också Ask 1996:20-21).  

Islamologen Jonas Otterbeck poängterar att den svenska skolan idag består av elever med 

olika religiösa och kulturella bakgrunder, där alla elever ska behandlas som individer. Vidare 

menar Otterbeck att elevens sociala bakgrund och situation kan vara viktig att känna till för att 

bättre förstå eleven (Otterbeck 2000a:34). Flera forskare lyfter även fram vikten av att både 

lärare och elever skapar en förståelse för andra människor, där skolan ska förmedla kunskap 

om olika religioner och kulturer till elever (Hedin 2006:32, Otterbeck 2000a:34,39). Vidare 

anser religionshistorikern och islamologen Christer Hedin att ”därigenom kan de nya 

generationerna integreras i ett mångkulturellt samhälle” (Hedin 2006:32), vilket blir centralt i 

den svenska skolan då elever med olika kulturella och religiösa bakgrunder möts. 

Det finns flera forskare som anser att den svenska skolan kan ses som en religiös- och 

kulturell mötesplats. Den svenska skolan är dessutom den plats där muslimska elever möter 

det svenska som allra mest, vilket kan ses som en mötespunkt mellan just det offentliga och 

privata livet (se Otterbeck 2000a:11, Stenberg 1999:109, Alwall 1999:149). Enligt flera 
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forskare kan detta möte leda till vissa svårigheter hos muslimska elever och deras föräldrar. 

Forskarna menar att en del föräldrar ibland kan uppleva en viss oro i mötet med den svenska 

skolan, eftersom de är rädda att barnen ska glömma bort islam eller förlora sin muslimska 

identitet (Otterbeck 1999:163, Stenberg 1999:109, se också Karlsson Minganti 

2008[2007]:71, Otterbeck 2000b:163, Hultman 1996:53). Enligt Otterbeck kan även en del 

lärare uppleva en viss osäkerhet inför mötet med muslimska elever och föräldrar, där det är 

viktigt att man finner lösningar på de olika problem som kan uppstå (Otterbeck 2000a:49-50). 

Otterbeck anser även att en del muslimska elever ibland utsätts för påtryckningar i den 

svenska skolan, vilket kan bero på en känsla av utanförskap. Detta kan eventuellt leda till att 

eleven gör någonting mot sin, eller föräldrarnas vilja, för att passa in i gruppen (Otterbeck 

2000a:60).  

3.1.1 Identitetsskapande  

Flera forskare menar att muslimer som går i en svensk skola kan behöva ta ställning till vem 

man är, genom skapandet av en identitet i en främmande kultur (Otterbeck 2010:179, Årheim 

2005:13-18, Karlsson Minganti 2008[2007]:14, Otterbeck 1996:206, se också Roald 

2005[2004]:285). Kulturproblematiken handlar till större del om att dessa ungdomar, framför 

allt på gymnasiet, behöver finna sin identitet i det nya samhället och skolan (Årheim 

2005:13,18, Otterbeck 2010:146,179,202, se också Ålund 1997:124,162). Forskarna menar att 

muslimska elever i den svenska skolan på så vis kan ställas inför ett möte mellan det svenska 

och det muslimska, där ungdomarna gärna vill upprätthålla sin självbild, alltså bilden av att 

vara muslim. Muslimska elever kan därmed behöva fundera över sin identitet, då de hamnar 

mellan två kulturer (Otterbeck 2010:134-141, Årheim 2005:13-18, Karlsson Minganti 

2008[2007]:14,61,93, se också Ålund 1997:162-163, Roald 2005[2004]:285). Flera forskare 

menar även att muslimska elever i Sverige kan hamna i en minoritetsposition, i jämförelse 

med det svenska majoritetssamhället, då det islamiska möter det svenska. Muslimska elever 

får då lära sig att anpassa sig efter nya normer och regler i det svenska samhället och den 

svenska skolan (Otterbeck 2000a:104, Stenberg 1999:109-111, Karlsson Minganti 

2008[2007]:58-59, se också Otterbeck 2010:41-42,155, Otterbeck 2000b:159-162, Roald 

2005[2004]:285,296, Samuelsson 1999:47,108).  

3.1.2 Genus och islam 

Etnologen Pia Karlsson Minganti benämner praktiserande muslimska flickor i Sverige för 

muslima, vilket istället är en feminin betydelse av begreppet muslim (Karlsson Minganti 
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2008[2007]:14). Enligt Karlsson lyfter den svenska samhällsdebatten ofta upp diskussioner 

om den muslimska kvinnan och slöjan, som om kvinnor i islam vore förtyckta (Karlsson 

1998:106, se också Roald 2003:189). Enligt religionsvetaren Anne Sofie Roald finns även de 

som upplever att slöjan inte bör synas, då religionen i västerländska samhällen är en privatsak. 

Däremot finns det flera islamiska böcker som beskriver hur muslimska kvinnor ska klä sig (se 

Roald 2003:190). Karlsson vill därför nyansera bilden av muslimska kvinnor i koppling till 

slöjan i en svensk kontext, för att lyfta fram muslimska kvinnors egna ideala självbilder. 

Tanken är att utgå ifrån muslimska kvinnor i Sverige, för att se hur deras relation till slöjan 

förändras i en svensk kontext (se Karlsson 1998:106). Enligt Roald väljer muslimska kvinnor 

att bära slöja när de kommer till Sverige, för att behålla sin muslimska identitet (Roald 

2003:204). Karlsson menar att muslimska kvinnor väljer att använda slöjan utifrån ett 

personligt val (Karlsson 1998:108, se också Stenberg 1999:101, Otterbeck 2010:56, Karlsson 

Minganti 2008[2007]:65). Enligt Karlsson Minganti och Otterbeck är det deras intention, 

niyya, som leder till medvetna och självständiga val (Otterbeck 2010:56, Karlsson Minganti 

2008[2007]:65). Karlsson anser att slöjan kan ha att göra med en känsla av identitetsskapande. 

Muslimska kvinnor kan både uppleva en muslimsk identitet och tillhörigheten till en 

muslimsk kultur, gemenskap (Karlsson 1998:108).   

3.2 Religionsutövning i skolan 

Det finns en del forskare som presenterar muslimers religionsutövning i den svenska skolan, 

där vardagsritualer, eller islams dogmer (de fem pelarna) är en viktig del av muslimers 

religionsutövning (Karlsson Minganti 2008[2007]:65, Stenberg 1999:41-43, Otterbeck 

2010:49,54, se också Otterbeck 2000b:181-182, Roald 2005[2004]:148). Forskaren Pernilla 

Ouis anser att fastemånaden Ramadan är en viktig del i muslimers religionsutövande. Under 

denna månad avstår muslimer från bland annat mat och dryck under dagen, vilket innebär att 

de bara äter på kvällen när solen har gått ner. I media lyftes ibland fastan upp som något 

skadligt för kroppen, men muslimer ser fastan som något positivt, då man visar solidaritet 

med de fattiga (Ouis 2003:81-82). Flera forskare poängterar att tidebönen kan komma att bli 

en komplicerad situation i den svenska skolan, då muslimer kan ha svårt för att veta hur man 

ska förhålla sig till sin religionspraktik i skolan (Otterbeck 2000a:57-58, Hedin 

2002[1994]:59, Samuelsson 1999:113, Stenberg 1999:109, se också Otterbeck 2000b:185). 

Tidebönen innebär nämligen att man som muslim ska be fem gånger om dagen, vilken följer 

en viss rytm under dygnets timmar (Hedin 2002[1994]:59, Otterbeck 2000a:58, se också 

Otterbeck 2000b:185, Ouis 2003:80). Roald menar att dessa inträffar under morgonen, vid 
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middagen, på eftermiddagen, vid solnedgången, samt på kvällen när det är helt mörkt (Roald 

2005[2004]:150-151). 

3.3 Idrott och Hälsa 

Enligt ett antal forskare kan muslimer som går i en svenska skola ställas inför vissa problem, 

speciellt i anknytning till ämnet Idrott och Hälsa (Otterbeck 2010:200, Samuelsson 1999:113, 

Karlsson & Svanberg 1997:28, Otterbeck 2000a:57-58, Stenberg 1999:109, 111, se också 

Ouis 2003:89). Forskarna menar att vissa muslimska föräldrar kan ha en önskan om att könen 

ska skiljas åt under idrotten, där flickor och pojkar ska ha idrott var för sig, d.v.s. en 

könsseparerad idrottsundervisning (Samuelsson 1999:113, Otterbeck 2000a:57, Stenberg 

1999:109). Dessa menar att det på så vis finns vissa muslimska föräldrar som vill att deras 

barn ska täcka sig ordentligt med kläder under både idrottsövning och dusch. Detta gäller 

framför allt muslimska flickor, där föräldrarna kan ha svårt för att deras döttrar ska ha 

åtsittande kläder, vara utan slöja under lektionerna, samt även byta om och duscha 

tillsammans med andra flickor (Samuelsson 1999:113, Otterbeck 2000a:57,59, Stenberg 

1999:109). Otterbeck anser att föräldrarna även kan ha en önskan om att pojkarna i klassen 

inte ska behöva se på flickor i allt för åtsittande kläder under idrotten (Otterbeck 2000a:59). 

Enligt islamologen Jan Samulesson finner en del föräldrar sina argument i Koranen, dit de 

bland annat hänvisar tanken om att flickor och pojkar bör täcka sig med kläder, vilket ses som 

en del av islam (Samuelsson 1999:113).  

Även Otterbeck belyser muslimska elevers anständighetsregler, där han framför allt anser att 

muslimska flickor kan komma att ställas inför en komplicerad situation i koppling till ämnet 

Idrott och Hälsa. Otterbeck menar att det kan bli svårt för muslimska flickor i Sverige att veta 

hur man ska klä sig, då man är van vid att klä sig på ett visst sätt i sitt hemland. Enligt 

Otterbeck kan muslimska flickor även uppleva en osäkerhet inför vad som är rätt eller fel sätt 

att klä sig när man kommer till Sverige, eftersom klädkoderna då ser annorlunda ut (Otterbeck 

2000a:55-57). Flera forskare poängterar även att det finns muslimska flickor och pojkar som 

klär sig mer svenskt, men att främst muslimska flickor kan ha en önskan om att klä sig 

anständigt. Detta kan bero på en social påverkan, men där framför allt den egna viljan betonas 

(Otterbeck 2000a:55, se också Otterbeck 2010:56, 140-141, Karlsson Minganti 

2008[2007]:66).  
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3.3.1 Simundervisningen  

Flera forskare menar att simundervisningen kan bli problematisk för muslimska flickor, om 

inte en separat simundervisning eller speciella tider finns för enbart kvinnor (Karlsson 

Minganti 2008[2007]:113, Otterbeck 2000a:59, Stenberg 1999:109, se också Karlsson 

Minganti 2011:122). Enligt Otterbeck händer det att muslimska elever ignorerar och undviker 

sådant som enligt deras tro inte är bra för dem. Otterbeck menar att baddräkt eller bikini kan 

ses som ett alldeles för avslöjande plagg, vilket heller inte ses som anständigt (Otterbeck 

2000a:59). ”Badhusets ordning uppfattas inte vara helt förenlig med islams normer för 

umgänge mellan könen och kvinnors klädsel, som förväntas dölja deras hår, hud och 

kroppsformer” (Karlsson Minganti 2011:122). Enligt Karlsson Minganti finns det idag en 

lösning för muslimska flickor att delta, genom användandet av en burkini, ett simplagg 

(Karlsson Minganti 2011:122). Dock menar forskare att muslimska flickor ibland kan vägra 

att delta i simundervisningen, eftersom de inte tänker klä sig på det sättet, eller vistas med 

män i simhallen (Otterbeck 2000a:59, Karlsson Minganti 2008[2007]:113).  

Enligt Otterbeck kan det vara lika syndfullt att följa med till simhallen som att delta, då man 

inte ska titta på halvnakna kroppar (Otterbeck 2000a:59-60). Det har enligt Karlsson Minganti 

blivit allt vanligare att muslimska flickor hyr simhall, dusch och omklädningsrum. På så vis är 

det bara flickor som vistas där under tiden, vilket bidrar till att de muslimska flickorna kan 

följa de islamiska klädkoderna (Karlsson Minganti 2008[2007]:196, se också Roald 

2005[2004]:300). Däremot menar Karlsson Minganti att det finns muslimska flickor som ser 

simhallen som en lånad plats, vilket kan leda till känslor av internaliserad skam. Enligt 

Karlsson Minganti är de muslimska flickorna medvetna om att de måste låna platsen av någon 

annan, vilket gör det svårt för dem att se möjligheterna med att hyra simhallen (Karlsson 

Minganti 2008[2007]:196-198).  

3.4 Motivering 

Jag anser att tidigare forskning bidrar med kunskap inom mitt valda problemområde, men jag 

är medveten om att flera av forskarna (t.ex. Samuelsson, Otterbeck och Stenberg) kan ge en 

ganska generaliserande bild. Jag anser därför att min undersökning kan vara relevant, för att 

kontextualisera och nyansera just eventuell problematik kring simundervisningen och 

muslimska flickor i dagens sekulariserade och pluralistiska samhälle. Jag hoppas på så vis att 

min forskning kan bidra med mer kunskap om hur simundervisningen upplevs och genomförs 

i den svenska högstadie- och gymnasieskolan.  
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4. Teoretiska perspektiv 

Jag anser att nedanstående teorier är relevanta i min uppsats, varav jag kommer att presentera 

sekularisering, pluralism och privatisering, samt genus och intersektionalitet.  

4.1 Sekularisering, pluralism och privatisering 

Religionssociologen Peter L. Berger menar att människan och samhället är beroende av 

varandra, där en social interaktion skapar både sociala institutioner och människors 

verklighetsuppfattning. Berger ser människan som en social aktör, vilken skapar sociala 

världar och ständigt strävar efter en social ordning. Enligt Berger behövs även legitimering 

för att upprätthålla och förklara den sociala ordningen i samhället (Berger 1990[1967]:31). 

Han anser att legitimering är en viktig del för att den sociala ordningen ska kunna föras vidare 

från en generation till en annan, där den sociala strukturen bidrar med vissa normer och regler 

(Berger 1990[1967]:9-10,15). Religionen kan då fungera legitimerande, genom att den 

förklarar och bekräftar människors trosföreställningar. Enligt Berger bidrar religionen även 

med meningsfullhet hos människor, viket leder till att människor skapar religionen för att den 

ger dem mening (Berger 1990[1967]:29-32). Vidare kan religionen befästa människors 

identitet, eftersom de ser religionen som en stor del av deras liv (Berger 1990[1967]:37). 

Om religionen inte längre kan fungera legitimerande i ett samhälle, menar Berger att 

samhället kan ses som sekulariserat. Samhället och kulturen, samt institutioner och människor 

präglas därmed inte lika mycket av religion som tidigare. Berger anser att samhället har börjat 

”avförtrollas”, vilket innebär att religionen som utgångspunkt har ersatts av rationella val. 

Enligt Berger har religionen på så vis förflyttats från det offentliga livet till det privata (Berger 

1990[1967]:107,117, 127-153). Religionen är inte längre utgångspunkt för tolkning, utan ett 

sekulärt tänkande står i centrum. Enligt Berger leder den sekulära normen till att en viss 

pluralism träder fram i det moderna samhället (Berger 1990[1967]:127,135). Detta beror 

enligt Berger till viss del på den avmonopolisering som sker i samhället, då kyrkan och staten 

är åtskilda. Kyrkan har inte längre monopol på sanningen. Då religionen inte längre fungerar 

legitimerande på samma sätt, har olika religiösa och icke-religiösa traditioner börjat växa fram 

i samhället (Berger 1990[1967]:138). Dessa traditioner måste marknadsföra sig för att ge svar 

på människors olika frågor och vinna trovärdighet, där de kommer med olika förklaringar. 

Människor väljer på så vis själva vad som lockar dem bäst, samt stämmer överens med deras 

verklighetsuppfattning (Berger 1990[1967]:127,135,151). 
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Däremot har Berger på senare tid kommit att förändra sin syn, vilket innebär att 

sekulariseringen av samhället inte behöver betyda att den individuella religionen får en 

minskad betydelse. Utan Berger anser att religionen får en fortsatt betydelse i det privata livet, 

vilket bygger på människors egna val. Sekulariseringen leder på så vis till att det sker en 

privatisering av religionen. Enligt Berger behöver människor inte vara mindre religiösa, utan 

religiösa på ett annat sätt (Berger 1999:3, se också Berger 1990[1967]:147). 

4.2 Genus 

Genusforskaren Yvonne Hirdman anser att genus har att göra med förhållandet mellan könen 

samt beskrivningen av dem. Hirdman anser att genus skapas genom olika sociala relationer i 

samhället, vilket hon också menar leder till att dessa genussystem kan fungera som en slags 

social ordning (Hirdman 2004:113-116). Hirdman menar att genus konstrueras som två 

separerade och motsatta identiteter, vilka skapas genom arbetsfördelning och föreställningar 

om manligt och kvinnligt i samhället (Hirdman 2004:117-119).  

Enligt Hirdman anses och upplevs män och kvinnor att vara olika, där män och kvinnor kan 

ha olika egenskaper, sysslor och vistas på olika platser (Hirdman 2004:117-119). Hon anser 

att skapandet av genus sker genom socialisering, där män och kvinnor redan som små lär sig 

vilka arenor, uppgifter och kläder som tilldelas dem. Dessa konkreta föreställningar talar om 

vilka uppgifter kvinnor har, samt på vilket sätt de ska bete och klä sig, d.v.s. vara som 

kvinnor. Enligt Hirdman är detta någonting som ärvs från en generation till en annan, som 

osynliga genuskontrakt (Hirdman 2004:119-121). Hirdman anser att kvinnor varit bundna av 

genusrollen, medan mäns frihet ofta uppmuntrats. Dock poängterar Hirdman att dagens 

samhälle har börjat förhandla om genus, där män och kvinnor börjar få allt mer lika rättigheter 

och skyldigheter (Hirdman 2004:122).   

4.2.1 Genus och intersektionalitet 

Genusvetenskapen har kommit att utvecklas allt mer, där kön och genussystem även påverkas 

av andra sociala relationer, vilket kallas för intersektionalitet (Sandell & Mulinari 2006a:10). 

Sociologen Diana Mulinari och Paulina de los Reyes, som är doktor i ekonomisk historia, 

anser att intersektionalitet tar hänsyn till den ojämlikhet som finns mellan människor, vilken 

bygger på olika föreställningar om kön, sexualitet, klass och etnicitet (Mulinari & de los 

Reyes 2005:7). Mulinari och de los Reyes menar att en kvinnas livsvillkor inte enbart har med 

kategorin kön att göra, utan samtliga kategorier samspelar med varandra, vilka påverkar 
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sociala identiteter. Makt kan således förekomma i alla sociala situationer, t.ex. i 

vardagshandlingar (Mulinari & de los Reyes 2005:11,18).  

Religionsfilosofen Erica Appelros anser även att religiös tillhörighet och ålder kan ses som 

sociala kategorier (Appelros 2007[2005]:69). Hon menar att sekulariserade samhällen ger en 

bild av att religionen är ett eget val, ”[…] och inte något man tvingas förhålla sig till på 

samma sätt som genus eller klass” (Appelros 2007[2005]:70). Enligt Appelros kan religionen 

forma människors identiteter och självuppfattning, vilken kan påverkas och samverka med 

genus och etnicitet. Religion kan även internalisera vissa regler och normer hos könen. Dessa 

kan uttryckas på olika sociala plan, t.ex. i skolan och inom familjen. Religionen kan på så vis 

prägla det sociala livet, där det t.ex. finns vissa plikter som bestämmer hur en kvinna bör vara 

och hur hon bör klä sig (Appelros 2007[2005]:71-72).  

Enligt Appelros kan kvinnor i sekulariserade samhällen behöva anpassa sig efter olika 

genusordningar, eftersom de lever i religiösa och icke-religiösa kontexter. Samhällets 

genusordning och den religiösa maktordningens kan då komma att kollidera (se Apperos 

2007[2005]:76-78). I sekulariserade samhällen kan religion även knytas an till en 

närhetsprincip, där individer vill nå en närhet till Gud eller den gudomliga läran. Appelros 

menar att syftet är att nå en religiös proximitet, d.v.s. en religiös närhet. Hon menar att 

begreppet leder till att människor rangordnas och tilldelas olika tillträden och 

handlingsmöjligheter (Appelros 2007[2005]:72-73). Enligt Appelros kan män ibland anses ha 

en högre religiös närhet än kvinnor, vilket kan leda till att kvinnors självbild och 

genusidentitet påverkas, då det är den religiösa ideologin som bestämmer vem av könen som 

har tolkningsföreträde (Apperos 2007[2005]:75-78). 
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5. Bakgrund  

Jag kommer nedan att presentera en kort bakgrund om islam och muslimer i Sverige, för att 

sedan lyfta fram tanken om en ”blågul” islam. Därefter kommer skolans läroplan och 

ämnesplanen för Idrott och Hälsa att lyftas upp, med fokus på det centrala innehållet.  

5.1 Islam och muslimer i Sverige 

Under 1900-talet ökade dragningskraften till Europa, vilket var början på en stor utveckling. 

Karlsson menar att Europa kom att bli allt mer ”multikonfessionellt” (Karlsson 1994:156). 

Enligt Karlsson och Samuelsson kom de första muslimerna som flyktingar till Sverige 

omkring 1950-talet, där invandringen av muslimer till Västeuropa hade tagit sin början 

(Karlsson 1994:171, Samuelsson 1999:31, se också Roald 2005[2004]:275). Samuelsson 

menar att muslimer i Sverige kan ha sin grund i krig och oroligheter i världen, där muslimerna 

kan ha lämnat sina dåliga hemförhållanden och flytt till Europa (Samuelsson 1999:31, se 

också Karlsson 2010:120). Enligt ett antal författare är detta ett av skälen till att Sverige idag 

kan ses som ett mångkulturellt samhälle, då det finns människor med olika religiösa och 

kulturella bakgrunder i samhället (Samuelsson 1999:31, Stenberg 1999:66, 79, se också 

Alwall 1998:11,45, Persson 1994:28). Otterbeck menar att denna mångfald framför allt 

bygger på den religionsfrihet som skyddas av grundlagen, där han menar att det står att 

”etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget 

kultur- och samfundsliv bör främjas” (Otterbeck 2000a:34).  

Enligt Otterbeck och Samuelsson kan muslimer i Sverige ses som en minoritet, då muslimer 

bara är en del av den majoritetskultur som rådet i det svenska samhället (se Samuelsson 

1999:76, Otterbeck 2000a:79, se också Otterbeck 2010:42, Alwall 1998:45, Roald 

2005[2004]:277). Enligt Otterbeck kan religion vara en viktig del av muslimers vardag, där 

muslimer i Sverige kan se sin religion som ett kulturarv eller en muslimsk identitet. Otterbeck 

menar även att muslimer som kommer till Sverige hamnar i en annan samhällskultur, vilken 

ser annorlunda ut (Otterbeck 2000a:35, se också Stenberg 1999:67). Muslimska teologer 

brukar betona att muslimer därför inte gör någon åtskillnad mellan religion och vardag, vilket 

också brukar upprepas i svenska läroböcker. Dock lever de flesta muslimer i Sverige efter en 

mer sekulär syn på förhållandet mellan religion och vardag, där de anpassar sin religiösa 

praktik efter svenska förhållanden (se Otterbeck 2000:36, se också Stenberg 1999:57). 

I Sverige finns det invandrare från olika länder, t.ex. från Turkiet, Iran, Irak, Libanon, 

Somalia, Pakistan, Bosnien-Hercegovina (se Samuelsson 1999:31-38, Stenberg 1999:66, se 
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också Otterbeck 2000b:110, Alwall 1998:174, Karlsson 2010:120). Dock anser Samuelsson 

att det är viktigt att poängtera att alla muslimer som bor i Sverige inte behöver vara flyktingar, 

utan kan ha kommit hit för att till exempel studera (Samuelsson 1999:32,65). Enligt Svanberg 

och Westerlund fanns det ungefär 500 muslimer i Sverige år 1953 och år 1966 hade siffran 

dubblats. Antalet muslimer ökade alltså mer och mer, och år 1970 uppskattades antalet 

muslimer till 9000 (Svanberg & Westerlund 1999:14, se också Samuelsson 1999:30). I 

Sverige beräknas antalet muslimer idag att vara omkring 300 000–350 000, men siffrorna är 

osäkra då religiös tillhörighet inte registreras i de folkräkningar som görs vart femte år 

(Samuelsson 1999:27, Otterbeck 2000a:40, Stenberg 1999:65, se också Roald 

2005[2004]:282, Otterbeck 2000b:109, Larsson 2009:483). Trots detta anser Samuelsson att 

åtminstone 120 000-150 000 av dessa muslimer kan ses som aktivt troende (Samuelsson 

1999:43).  

Stenberg menar dock att det är svårt att avgöra vem som är muslim, då en del kallar sig 

muslim utifrån etnisk eller kulturell bemärkelse, medan andra menar att man föds som muslim 

(Stenberg 1999:65, se också Alwall 1998:177, Otterbeck 2000b:109, Roald 

2005[2004]:19,21,283). För att ta ställning till vem man är, samt vad begreppet muslim 

egentligen står för, menar Samuelsson att begreppen etnisk muslim eller aktivt troende muslim 

bättre kan illustrera detta, vilka har kommit att träda fram allt mer på senare tid (Samulesson 

1999:27). Otterbeck nämner även begreppet kulturmuslim eller arvsmuslim som ett sätt för 

unga vuxna muslimer att förklara sin identitet i ett svenskt samhälle (Otterbeck 2010:108,205, 

se också Karlsson 2010:123).  

5.2 En blågul islam 

Muslimer som lever i Sverige idag kan ha olika bakgrunder, då de kan härstamma från olika 

länder och områden (se Svanberg & Westerlund 1999:10). Detta är enligt Otterbeck en av 

anledningarna till att islams källor har kommit att nytolkas, då muslimer med olika 

bakgrunder möts (se Otterbeck 2000a:35-36,42,44). Syftet med nytolkningen är att finna en 

”sann” islam (Stenberg 1999:73, se också Karlsson Minganti 2008[2007]:71,88-89, Otterbeck 

2000b:150, Larsson 2009:493). Muslimer i Sverige kan då leva efter en mer sekulär syn, för 

att anpassa sig efter det svenska samhället (Otterbeck 2000a:36, se också Stenberg 1999:57).  

Svanberg och Westerlund betonar en blågul islam, då det finns muslimer i Sverige som kan 

vara både födda och uppvuxna i Sverige, samt män och kvinnor som kan ha konverterat till 

islam (se Svanberg & Westerlund 1999:10-11, Stenberg 1999:65, Samuelsson 1999:31,44, se 
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också Otterbeck 2000b:110). Enligt Svanberg och Westerlund kan muslimer som kommer till 

Sverige även anse att Sverige på många olika sätt kan stå för deras tro, vilket kan motsvara 

deras bild av islam. De poängterar även att muslimer som kommer utifrån, samt som är 

uppvuxna i Sverige ibland kallar sig själva för muslimer i Sverige eller svenska muslimer. 

Detta leder oss in på tanken om en inhemsk religion, där islam tar sig form som en 

minoritetsreligion i Sverige (se Svanberg & Westerlund 1999:10-11). En blågul islam skulle 

kunna förklaras som att islam är en del av det svenska samhället, liksom integrerat (se 

Svanberg & Westerlund 1999:11, Otterbeck 2000a:94). 

5.3 Skolans läroplan 

I skolans läroplan framgår det att ”skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket 

2011c:5, se också Skolverket 2011e:7). Både lärare och elever ska ta ansvar för att skolan kan 

fungera om en social och kulturell mötesplats, där skolan ska bidra till en förståelse för att det 

finns elever med olika religiösa och kulturella bakgrunder. Ingen på skolan ska diskrimineras 

eller kränkas på något sätt, utan skolan ska bidra med kunskap kring främlingsfientlighet och 

intolerans. Elever ska få möjlighet till att utveckla en egen identitet, vilket i sin tur ska öka 

förståelsen för andras identiteter (Skolverket 2011c:5, se också Skolverket 2011e:7). Eleverna 

ska på så vis utveckla sin ”[…] förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” 

(Skolverket 2011c:7). 

Skolan ska bidra med en likvärdig utbildning, där ”hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå” (Skolverket 2011c:6). Skolans uppgift är att se till 

så att alla elever får de förutsättningar som behövs utifrån sina behov, för att tillägna sig 

kunskaper (Skolverket 2011c:6-8). Alla som arbetar inom skolan ska se till elevens bästa, där 

läraren ska ”utgå ifrån den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Skolverket 2011c:10). Läraren ska även planera sin undervisning så att eleven 

”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga” (Skolverket 2011e:14), samt ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen” (Skolverket 2011e:15). Den nya 

gymnasiereformen som kom hösten 2011 menar att ”alla ska nå målen” (Skolverket 

2011b:12), där läraren planerar sin undervisning utifrån både läroplanen och ämnesplanen 

(Skolverket 2011b:15).  
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5.3.1 Ämnesplanen för Idrott och Hälsa 

Ämnesplanen för högstadiet och gymnasiet är utformad på likartat sätt, men där ämnet Idrott 

och Hälsa på gymnasiet kan ses som en progression från grundskolan. På gymnasiet läggs 

fokus på ett livslångt perspektiv, där eleverna ska kunna dra nytta av sina kunskaper i det 

vardagliga livet. I ämnesplanen för högstadiet står det att eleverna ska utveckla sin allsidiga 

rörelseförmåga, samt att undervisningen ska präglas av olika aktiviteter. Undervisningen ska 

skapa förutsättningar för eleverna att utveckla ” […] goda levnadsvanor samt ges kunskaper 

om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Skolverket 

2011d). I ämnesplanen för gymnasiet står det att eleverna ska utveckla ”[…] sin kroppsliga 

förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som 

allsidigt främjar den kroppsliga förmågan” (Skolverket 2011a). Undervisingen ska även 

utveckla elevernas ”[…] intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, 

utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande” (Skolverket 2011a).  

Skillnaden mellan ämnesplanen för högstadiet och gymnasiet är att eleverna på högstadiet ska 

”röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang” (Skolverket 2011d), medan eleverna på 

gymnasiet ska utveckla sin ”förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som 

befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” (Skolverket 2011a). Därmed kan 

gymnasiets ämnesplan ses som en progression från grundskolan, där eleverna ska utveckla 

sina kunskaper och färdigheter inom ämnet. Vidare ska undervisningen på högstadiet  

Skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans 

fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till 

sin egen fysiska förmåga (Skolverket 2011d) 

Undervisningen på gymnasiet ”ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan 

delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål” (Skolverket 

2011a). 

5.3.2 Centralt innehåll och kunskapskrav 

Det centrala innehållet för högstadiet belyser att eleverna ska få kunskap om ”olika simsätt i 

mag- och ryggläge” eller ”badvett och säkerhet vid vatten vintertid […] ” (Skolverket 2011d). 

Däremot står det ingenting om att eleverna ska kunna simma i det centrala innehållet för 

gymnasiet, utan att eleverna ska få kunskap om ”åtgärder vid skador och nödsituationer, till 

exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud” (Skolverket 2011a). 
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Även ”motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga” 

(Skolverket 2011a), belyses i det centrala innehållet.  

 

Kunskapskraven för betyget E skiljer sig mellan högstadiet och gymnasiet. När eleven slutar 

högstadiet ska eleven bland annat kunna ”delta i lekar, spel och idrotter som innefattar 

komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till 

aktiviteten och sammanhanget” (Skolverket 2011d). Vidare ska eleven kunna simma 200 

meter bröst och 50 meter rygg. På gymnasiet står det till exempel att  

 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan (Skolverket 2011a)  

 

Då det inte specifikt står att eleven ska kunna simma i det centrala innehållet på gymnasiet, 

belyser kunskapskravet för betyget E att eleven ska ta ”[…] hänsyn till sin egen och andras 

säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation” 

(Skolverket 2011a).  

 

Enligt Skolverket är det är upp till varje lärare att på egen hand tolka det centrala innehållet, 

samt att utforma sin undervisning (Skolverket 2011c:6). Detta innebär att det centrala 

innehållet för gymnasiet kan tolkas på olika sätt, där ”åtgärder vid skador och nödsituationer, 

till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud” (Skolverket 2011a), 

inte nödvändigtvis behöver betyda att undervisningen ska vara i simhallen.   
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6. Resultat 

Jag kommer att inleda med en kort bakgrund om varje informant, vilka kommer att 

presenteras med fiktiva namn, för att skydda deras anonymitet. Därefter kommer jag att 

presentera det resultat som framkommit utifrån intervjuerna med mina informanter. 

6.1 Personporträtt 

Läraren Sofia är 33 år och har arbetat på två skolor. Den första skolan var en högstadie- och 

gymnasieskola, där den andra skolan (nuvarande) är en gymnasieskola. Sofia har arbetat på 

skolan i sju år och trivs väldigt bra. Hon har arbetat som idrottslärare i totalt åtta år och tycker 

ämnet är bra, dels för att hon själv tycker det är roligt att röra på sig, men även för att 

kopplingen till det teoretiska är intressant. Sofia tycker arbetet med elever är extra roligt, då 

hon försöker få elever att tycka ämnet är roligt. Hon upplever därför att det som kan vara 

problematiskt i ämnet är ”nog just att få ointresserade att bli intresserade” (Sofia, Intervju, 

2012-11-12). Utöver idrott undervisar Sofia även i religionskunskap. Om hon skulle valt 

mellan ämnena hade hon nog valt religionskunskap, då samhällsfrågor lockar. Att diskutera 

med eleverna är intressant, menar hon.  

Läraren Ronja är 55 år och har arbetat på både låg-, mellan-, högstadiet och gymnasiet, totalt 

åtta skolor. Den nuvarande skolan är en gymnasieskola, där hon har arbetat i sju år. Ronja 

trivs mycket bra på skolan och som idrottslärare. Hon har nämligen arbetat som idrottslärare i 

35 år och tycker att det är ett jätteroligt yrke, då man ständigt träffar på nya människor. 

Dessutom menar Ronja att ”ingen dag är den andra lik alltså, det är ju både en flexibilitet och 

en stadga. Det finns så mycket liksom ytterligheter i läraryrket, det blåser alltid på något sätt” 

(Ronja, Intervju, 2012-11-28). Ronja anser att det är dynamiken i yrket som passar henne 

utmärkt.  

Läraren Mickan är 30 år och har arbetat på två skolor, varav en högstadieskola och en 

gymnasieskola. Sedan fyra år tillbaka har hon arbetat på en gymnasieskola, där hon trivs 

mycket bra. Hon har arbetat som idrottslärare i sex år, vilket hon trivs med. Hon upplever 

nämligen att ämnet är väldigt mångsidigt. Elevkontakten är det som lockar mest med yrket, då 

hon brinner extra mycket för den personliga kontakten med eleverna. Mickan upplever inte att 

det finns så många problem med ämnet, utan hon försöker finna lösningar på varje situation. 

Enligt Mickan är det i så fall tiden som inte räcker till alla gånger. Utöver Idrott och Hälsa 

undervisar hon även i naturkunskap och friskvård, vilket hon tycker är en bra kombination. 

Anledningen till att Mickan valde den kombinationen var av en ren tillfällighet. Däremot 
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upplever hon att ämnena passar utmärkt ihop, då hon många gånger kan dra en nytta av dem. 

Mickan menar att ämnena kombinerar varandra bra, ”[…] dels vad det gäller kost och hälsa, 

sen vet jag även hur allt fungerar kemiskt i kroppen” (Mickan, Intervju, 2012-12-11).  

Läraren Calle är 46 år och har arbetat på nästan alla skolor inom Växjö kommun, förutom 

några enstaka mellanstadieskolor. Calle arbetar sedan tio till tolv år tillbaka på en 

högstadieskola, där han trivs mycket bra. Han upplever nämligen att det är en av de bästa 

skolorna han har varit på. Calle har arbetat som idrottslärare i cirka 20 års tid, vilket han 

delvis trivs med. Calle anser att det finns vissa delar med yrket som är bra och andra som är 

mindre bra. Han menar att det kan bli lite tjatigt efter att ha arbetat med samma sak i 20 år, då 

den personliga utvecklingen faller bort. Däremot upplever han mötet med människor som 

något positivt. Samtidigt kan mötet med människor leda till det som kan vara problematiskt 

med yrket, då en del elever har olika viljor och tankesätt. Utöver ämnet Idrott och Hälsa har 

Calle även undervisat i svenska och So-ämnena tidigare, vilket mest berodde på en 

tillfällighet. Calle menar att han började med idrott och sedan läste in de andra ämnena 

efterhand, men där han sedan tio år tillbaka bara har undervisat i Idrott och Hälsa. Dock 

upplever Calle att ämnet Idrott och Hälsa nog var roligare till en början och där svenska kan 

vara mer intressant idag.  

Eleven Mia är 18 år och går på gymnasiet. Mia är född i Sverige och trivs mycket bra. Hon 

har inget emot Sverige, eftersom att hon är född och uppvuxen här. Hennes familj kommer 

från Somalia, varav hon har sina rötter därifrån. Mia har varit praktiserande muslim sedan hon 

började på högstadiet. Enligt Mia är religionen en stor del av hennes liv. Hon menar att ”utan 

min religion så skulle jag inte varit den personen jag är idag” (Mia, Intervju, 2012-11-28). 

Hon kallar sig själv för muslim, men kan även säga att hon är sunni muslim. Enligt Mia har 

Gud sagt att man ska be fem gånger om dagen, vilket hon gör. Det händer även att hon 

besöker en moské, framför allt i Stockholm. Dit åker hon nämligen på en SUM konferens 

(Sveriges Unga Muslimers ungdomskonferens) ibland och deltar i föreläsningar om 

religionen. Annars är hon inte delaktig i någon förening här i Sverige.  

Mia använder slöja dagligen och berättar att det står i Koranen. Hon poängterar att hon inte 

har blivit tvingad till det, utan det är ett eget val. ”För nu för tiden så tror massa att bara för att 

man har slöja liksom så är man tvingad, men jag valde själv att ta på mig den. Och det är 

liksom mitt val och jag är nöjd med det” (Mia, Intervju, 2012-11-28). I skolan finns det kost 

som är anpassad till hennes religion, då hon inte äter fläskkött. Under månaden Ramadan så 
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deltar hon alltid och går i skolan som vanligt. Hon säger att det står i Koranen att man ska 

fasta. Mia har gått i en svensk skola i hela sitt liv och tycker därför att det är normalt. Dock 

påpekar hon att det ibland finns vissa fördomar hos elever, t.ex. för att hon har slöja på sig. 

Hon tycker att hon är precis som alla andra. Däremot menar hon att det kunde varit 

annorlunda om hon hade kommit till Sverige senare, då man möts av en helt ny miljö. Mia 

tror att det hade blivit en stor förändring, men eftersom hon är uppvuxen i Sverige är det inget 

som påverkar henne. 

Eleven Emma är 13 år och går på högstadiet. Emma är inte född i Sverige, utan kom hit från 

Irak för fem år sedan. Hon kan göra sig förstådd på svenska och förstår det mesta. Hon trivs i 

Sverige. Emma har varit praktiserande muslim i hela sitt liv, ända sedan hon föddes. 

Religionen spelar därför en stor del av hennes liv. Hon kallar sig själv för muslim, men om 

någon frågar om hon är sunni eller shia, så skulle hon svara sunni muslim. Emma ber 

dagligen. Dock händer det att hon glömmer ibland och då brukar hennes mamma påminna 

henne. Emma hänvisar till Koranen, där det enligt henne står att man ska be fem gånger om 

dagen. Genom att be anser Emma att man kommer i kontakt med Gud. Det är väldigt sällan 

som hon besöker någon moské, men hon poängterar att pojkar och flickor i så fall är 

uppdelade i varsin del. Hon är däremot inte med i någon muslimsk församling. Emma 

använder slöja varje dag. Hon berättar att alla flickor i hennes gamla Koranskola gjorde det, 

varav hon skämdes och sedan började använda slöja därefter. I skolan kan hon äta all mat, 

utom fläsk. Emma berättar att hon går i skolan som vanligt under månaden Ramadan, samt att 

man blir belönad av Gud om man fastar. Emma tycker inte att det är något konstigt att leva 

som muslimsk flicka i Sverige, utan hon upplever att alla behandlar henne som alla andra. En 

vanlig dag för Emma består oftast av att hon går till skolan, har kul med kompisar och sedan 

går hem och gör sina läxor. Emma ber aldrig i skolan, utan bara hemma. Upplevelsen av att 

gå i en svensk skola tycker hon är positiv. Dock poängterar hon att det var svårt i början, då 

man inte kände någon i klassen, men att detta inte är något problem idag.  

Eleven Karin är 13 år och född i Somalia. Karin kom till Sverige år 2009 och har nu bott här i 

tre år. Under dessa år har hon lärt sig svenska. Hon ser sig själv som praktiserande muslim, då 

hon är född som muslim. Karin säger att religion har en stor del av hennes liv, ungefär 99-100 

%. Om någon frågar om hon är muslim, så svarar hon bara ”Ja, jag är muslim” (Karin, 

Intervju, 2012-12-11). Karin ber dagligen, eftersom det är en kontakt med Gud. Det händer att 

hon besöker en moské under högtiderna, men även när hon har tid. Karin berättar att det finns 
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en moské i Växjö som är enbart för kvinnor, dit hon går ibland. Däremot är hon inte med i 

någon församling. Slöja använder hon dagligen, då hon tycker om det. Karin började med det 

när hon kom till Sverige, vilket hon förklarar var ett eget val. Att ta av sig slöjan kan hon inte 

tänka sig, för då skulle hon känna sig obekväm. I skolan äter hon allt utom fläskkött. Karin 

går i skolan som vanligt under månaden Ramadan, vilket hon förklarar har med två saker att 

göra. ”För det första är det för att Gud ska veta om du dyrkar honom ordentligt, och för att 

känna hur de fattiga har det” (Karin, Intervju, 2012-12-11).  

Karin upplever att det är helt normalt att leva som muslimsk flicka i Sverige. En vanlig dag 

för Karin brukar börja med att hon kliver upp och ber, därefter gör hon sig i ordning för 

skolan. I skolan ber hon aldrig, utan bara hemma. Hon missar därför en bön under lunchen i 

skolan, samt på vägen hem på eftermiddagen, vilka hon ber på rad när hon kommer hem. När 

hon är hemma hjälper hon även sin mamma med att städa och passa sina bröder. Därefter 

brukar Karin läsa sina läxor, både från den kommunala skolan och från friskolan. I den 

muslimska friskolan går hon fyra dagar i veckan, på måndags- och tisdagskvällar, samt på 

lördagar och söndagar. Karin tycker att det är normalt och helt okej att gå i en svensk skola, så 

länge man inte känner sig ensam. Dock påpekar hon att den muslimska friskolan ändå är den 

bästa för henne.  

Simhallsanställda Mona har arbetat på Växjö simhall i snart tolv år, vilken har funnits sedan 

1972. Mona trivs väldigt bra med yrket. Simlärare var nämligen hennes drömyrke för redan 

15 år sedan. Idag kör hon fullt ut och lär olika åldrar att simma. Det roligaste med yrket 

upplever Mona är att få lära barn att simma, att dela med sig av kunskapen till andra och få 

dem intresserade av simning. Enligt Mona finns det bara fördelar med yrket, men hon berättar 

att det även finns lite besvärligare elever ibland. Mona arbetar cirka 80 % med 

simundervisning för elever i årskurs 3, där hon får besök av sex till åtta klasser varje dag som 

hon hjälper i simhallen. Mona tycker att yrket är riktigt roligt. 

Nedan kommer jag att presentera det resultat som framkommit utifrån mina intervjuer med 

samtliga informanter. Jag kommer först att belysa informanternas upplevelser av skolan som 

en mångkulturell mötesplats för att sedan rikta fokus mot ämnet Idrott och Hälsa, samt 

simundervisningen.  
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6.2 Mångkulturell skola 

Det framkommer att de tillfrågade lärarna har några elever med olika religiösa och kulturella 

bakgrunder i någon av sina klasser. Sofia tror att hon har ungefär 20 % muslimska elever, där 

Ronja anser att hon har 10-15 % utav de totala antal elever hon har i sin undervisning. Ronja 

påpekar även att det är svårt att avgöra exakt vem som är muslim, eftersom ”på flickorna ser 

du det väldigt väl, men på pojkarna vet du inte riktigt. Alltså, vi pratar inte religion i den 

bemärkelsen” (Ronja, Intervju, 2012-11-28). Mickan menar att hon kanske har runt 30 % 

muslimer på skolan, där hon personligen har nio av 90 muslimer. Calle har några enstaka 

muslimer under sina lektioner. Han menar att ”det är väl fyra till fem per klass tror jag, i snitt” 

(Calle, Intervju, 2012-12-11). 

 

Även eleverna upplever att de har kompisar i sin klass eller på skolan som tillhör en annan 

religiös eller kulturell bakgrund. Mia, Emma och Karin anser att det finns en hel del muslimer 

på deras skola, men antalet varierar mellan skola och klass. Mia säger att det finns fem till sex 

stycken muslimer i hennes klass, men hon tror att det finns ungefär 10-20 % muslimska elever 

på skolan. Emma upplever att det finns runt 40-50 stycken muslimska elever på hennes skola, 

där hon säger att ”vi är fem muslimer i klassen” (Emma, Intervju, 2012-12-06). I Karins klass 

går det däremot inga fler muslimer, hon är ensam, vilket hon tycker är ”typ, orättvist eller nåt” 

(Karin, Intervju, 2012-12-11). Däremot anser hon att det finns ungefär 40-50 stycken på 

hennes skola, där hon känner runt 30 stycken av dem.  

De flesta av mina berörda sociala aktörer upplever att skolan kan ses som mångkulturell. En 

av lärarna, Mickan, säger ”alltså, vi har ju elever som är från olika delar av världen” (Mickan, 

Intervju, 2012-12-11). Däremot anser Mickan att de inte har så stor andel av elever med 

kulturella och religiösa bakgrunder som andra skolor kanske har, ”[…] men vi är fortfarande 

mångkulturella, absolut” (Mickan, Intervju, 2012-12-11). Detta framkommer även av Sofia 

som säger ”Ja, vi har väldigt många elever med olika religiösa bakgrund och olika, både 

religiösa och kulturell bakgrund, har vi” (Sofia, Intervju, 2012-11-12). Ronja betonar 

dessutom sin skola som en skola för alla  

Vi har ju hela, alla nyanlända som kommer hit. Vi har språkintroduktion här, vi har ju program 

som, där det finns elever från alla olika bakgrunder. Det är en ju gymnasieskola, och 

gymnasieskolan är en skola för alla (Ronja, Intervju, 2012-11-28) 
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Den enda av lärarna som inte upplevde skolan som mångkulturell är Calle. Han menar att den 

högstadieskola som han arbetar på inte alls behöver ses som mångkulturell. Calle svarar ”nej, 

inte mycket. Vi har fått de sista, tre fyra åren, lite flickor från Somalia. Annars tycker jag inte 

det vart någonting” (Calle, Intervju, 2012-12-11).  

Även eleverna upplever att deras skolor kan ses som mångkulturella, där alla anser att det är 

något positivt då man möter elever med olika kulturella och religiösa bakgrunder. Mia säger ” 

Ja, det är det faktiskt. Mm, jag tycker det är bra” (Mia, Intervju, 2012-11-28). Vidare säger 

Karin att ”Jag tycker att det är bra, att ha andra från olika länder, än att bara ha typ en [sic!] 

land” (Karin, Intervju, 2012-12-11). Även Emma anser att det är bra, eftersom ”man lär känna 

andra, som är typ, inte muslimer och så” (Emma, Intervju, 2012-12-06).  

Nästan alla informanter upplever att skolan hanterar mångkulturalitet på ett bra sätt. Det är 

enbart en av lärarna, Ronja, som inte anser att skolan tar särskilt stor hänsyn till detta. Ronja 

menar nämligen att man borde arbeta ”[…] på ett positivt sätt i förlängningen av att inkludera, 

olika religioner i svensk skola, inte bara på pappret, utan i praktiken. För på pappret har vi 

haft det länge” (Ronja, Intervju, 2012-11-28). Vidare anser Ronja att ”vi har elever nu som 

när de har sina högtider, måste ju begära ledigt. Det är ju inte så att det är inskrivet att nu har 

vi den högtiden för dem och dem, utan det här får ju eleverna själva sköta (Ronja, Intervju, 

2012-11-28). Samtidigt anser hon att skolan ändå tar hänsyn vad gäller kost, då det finns 

annan mat att tillgå. Calle ger ett likartat svar, men tolkar det annorlunda, då ”det är egen mat 

och det är med högtider och sånt, så finns det möjlighet att de kan få ledigt och sådana saker 

va” (Calle, Intervju 2012-12-11). Sofia poängterar att  

 

men, alltså skolan löser nog problem, om det uppstår ett problem, så löser man det på bästa sätt. 

Vi har nog inga regler från början, att där du tillhör du den och den religionen så gör du så och 

så, utan dyker det upp så diskuterar vi det och löser det då, istället (Sofia, Intervju, 2012-11-12) 

 

De flesta lärare tycker samma sak. Ronja menar att ”alltså, utifrån de regler som finns i en 

viss religion, så tycker jag att man måste ta hänsyn till det” (Ronja, Intervju, 2012-11-28). 

Samtliga elever anser att skolan eller deras lärare bemöter dem på ett bra sätt, men de ger 

något olika svar. Emma anser att alla på skolan gör det. ”Alltså, typ ingen här mobbar mig för 

att jag är muslim eller något” (Emma, Intervju, 2012-12-06). Mia däremot svarar något 

annorlunda, då hon säger ”Ja, alltså mina lärare. Men jag vet inte hur hela skolan…” (Mia, 
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Intervju, 2012-11-28). Den som skiljer sig mest är Karin, då hon upplever att skolan bemöter 

henne på ett bra sätt, men inte eleverna.  

Ja, skolan ja. Men inte eleverna. Jo, alltså det finns elever. Men inte i min klass i alla fall […]. 

De pratar inte skit om min religion eller nåt, de säger ingenting om min religion. Nej, alltså de 

pratar ingenting om min religion, men [tystnad]. […] Nej, jag kommer inte överens med dem 

(Karin, Intervju, 2012-12-11) 

Till simhallen kommer, enligt Mona, besökare med väldigt många olika kulturella och 

religiösa bakgrunder. Hon uppskattar att 40 % av alla besökare har en annan bakgrund, där 

ungefär 50 % av alla skolbarn är flickor. Mona menar att ”vi har på ett ungefär 900 elever 

som är hos oss under en två veckors period. Och muslimska flickor utav dem skulle jag nog 

tippa på att det är nästan 100 […]” (Mona, Intervju, 2012-12-06). Mona anser även att 

simhallen försöker bemöta elever med olika kulturella och religiösa bakgrunder på ett bra sätt. 

”Vi försöker hjälpa dem så gott det går. Vi har en högstadietid på fredagseftermiddagar, där 

det finns möjlighet när man inte kan vara med sin ordinarie klass” (Mona, Intervju, 2012-12-

06). 

6.3 Ämnet Idrott och Hälsa 

Samtliga informanter tycker att ämnet Idrott och Hälsa är viktigt. Utav lärarna tycker Sofia att 

det är viktigt att man ser sambandet mellan det praktiska och teoretiska, ”det är ju väldigt 

viktigt att få eleverna att inse kopplingen med att röra på sig och ha fysisk status så kan man 

lyckas bättre i andra ämnen också” (Sofia, Intervju, 2012-11-12). Även Ronja anser att båda 

delarna i ämnet är viktigt 

 

[…] det är ett väldigt grundläggande ämne i, undervisningen alltså […]. Det är basen. För 

hjärnans, för den kognitiva utvecklingen så är fysisk förmåga och fysisk aktivitet nödvändig, 

det visar ju forskning idag (Ronja, Intervju, 2012-11-28) 

 

Lärarna anser att man bör fokusera mer på hälsobiten och inte bara idrott och fysisk aktivitet. 

Mickan menar att problemet idag är att många glömmer bort att båda bitarna är lika viktiga. 

Hon anser att  

 

[…] det är väl där akilleshälen är på Idrott och Hälsa, att det är så förknippat med just idrott, att 

det ska vara idrott, fast det är mer ett hälsoämne med fysisk aktivitet […]. Man kanske behöver 
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tänka på hur man betonar idrott och hälsan också, att det kanske skulle räcka med om man säger 

hälsa och idrott istället […] (Mickan, Intervju, 2012-12-11) 

 

De flesta av eleverna ser också ämnet som en viktig del för hälsans skull, men även som 

någonting roligt. Mia som går på gymnasiet, har Idrott och Hälsa en gång i veckan i två 

timmar. Mia säger  

 

Jag tycker faktiskt det är jättekul. Ska jag vara ärlig… Den är bra, för jag har aldrig gillat idrott. 

Men när jag började [här] så började jag gilla idrott mer, i högstadiet så gillade jag aldrig idrott. 

För det var en annan lärare, jag gillade inte min lärare så mycket i högstadiet, så det är därför. 

[…] Ja, för hälsan så är det jätteviktigt (Mia, Intervju, 2012-11-28) 

 

Emma och Karin, vilka båda går på högstadiet, har två lektioner i veckan på ungefär en timme 

vardera. Emma anser att ämnet är viktigt ”för att vi, typ varje dag så gör vi något nytt. Och 

alltså, det är bra för hälsan” (Emma, Intervju, 2012-12-06). Den elev som skiljer sig i svaren 

är Karin, hon tycker inte att ämnet Idrott och Hälsa är speciellt viktigare än något annat ämne. 

Karin svarar ”att det är okej […]. Att det är normalt liksom, som en vanlig lektion” (Karin, 

Intervju, 2012-12-11).  

6.3.1 Möjligheter eller hinder i ämnet 

De flesta av lärarna anser inte att de materiella förutsättningarna är ett problem, utan det är 

snarare tiden som inte räcker till. Den som skiljer sig är Sofia, då hon upplever att  

 

[…] stor del av eleverna är väldigt dåligt tränade… och ser inte riktigt kopplingen varför de bör 

träna upp kroppen, utan ser nästan bara det här elittänket, men de ser inte den här allmänhälsan. 

Och den är lika viktig. Så det är nog det största problemet kan jag känna. Sen är det givetvis en 

ekonomisk fråga också, man har inte så himla goda förutsättningar […] (Sofia, Intervju, 2012-

11-12) 

 

Att materiella förutsättningar skulle vara ett hinder upplever inte Ronja, Calle och Mickan. 

Utan de anser att det är läraren själv som väljer hur man utformar sin undervisning. Ronja 

menar nämligen att ”Jag bygger inte min undervisning på materiella ting. För att det förändras 

så väldigt mycket och det har det gjort på 35 år, och det kommer det att göra […]” (Ronja, 

Intervju, 2012-11-28). Även Mickan menar att det är läraren som ska skapa möjligheter 
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[…] det ju upp till mig som är lärare att utforma undervisningen då, så att eleverna uppfyller, 

trots att man då kanske inte har material till att de grejerna. Det behöver inte vara en specifik 

aktivitet som man gör, förutom då simning och orientering som står omnämnt. Utan man får 

vara jäkligt kreativ (Mickan, Intervju, 2012-12-11) 

 

Lärarna upplever inte att det finns några problem med att undervisa olika grupper, utan man 

får utgå ifrån varje grupps behov och förutsättningar. Calle däremot anser att det kan röra sig 

om enstaka elever, då det finns elever som är omotiverade eller har en trist attityd.  

 

Det kan vara enskilda elever som styr en grupp och gör att den blir dålig och sånt där. Eller 

attityder i vissa grupper som kan vara tråkiga att ha att göra med, alltså vissa grupper är bara 

jäkligt tråkiga (Calle, Intervju, 2012-12-11) 

 

Lärarna upplever inte att det finns någon svårighet i utformningen av undervisningen, utan de 

betonar möjligheter framför hinder. Mickan säger att ”alltså, det är sällan jag ser problem, jag 

ser oftast lösningar på någonting” (Mickan, Intervju, 2012-12-11). Lärarna menar att de oftast 

vänder ett problem till motsatsen, d.v.s. de gör något positivt utav det. Att hitta lösningar på 

problem tycker lärarna är det som gör yrket roligt. Enligt dem är ämnet Idrott och Hälsa även 

väldigt mångsidigt, vilket underlättar i utformningen av undervisningen. Mickan menar att det 

gäller att hantera varje situation och göra det till något bättre.  

 

Oftast kanske man har några som tycker att just det här att vara aktiv, att byta om, och vara med 

i hallen är jobbigt. […] vi brukar kunna skapa en ganska så bra atmosfär så att de ändå kliver in 

i hallen ett tag, eller i alla fall gör någonting annat vid sidan av, en annan aktivitet som inte just 

är i den stora hallen då till exempel (Mickan, Intervju, 2012-12-11) 

 

Även Ronja påpekar att hon har stora möjligheter i ämnets utformning. ”Jag har ju väldigt stor 

frihet att utforma undervisningen, om man läser de styrdokument som är, tillsammans med 

eleverna” (Ronja, Intervju, 2012-11-28). Lärarna anser att det som i så fall skulle vara svårt, 

är att möta elever med olika färdighetsskillnader på en och samma gång. Ronja illustrerar 

detta exempel  

  

Och då har vi elever som kommer från idrottsrörelsen som är oerhört duktiga färdighetsmässigt, 

och som tycker att undervisningen ska utformas utifrån deras kriterier. Och så har du elever som 

inte kommer från fysisk, alltså förhållanden, där fysisk aktivitet över huvud taget inte har 

diskuterats, vi har ju nyanlända personer som kommer från andra kulturer, där det inte är vanligt 
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att man rör sig. De ska mötas på samma golv, och då finns det färdighetsskillnader som är 

väldigt, väldigt, stora (Ronja, Intervju, 2012-11-28) 

Dock skiljer sig en av lärarnas svar på frågan om hinder, där Calle menar att lärarens ålder 

kan vara ett problem. Det vill säga att man som lärare ständigt blir äldre och att det kan ses 

som ett hinder i utformningen av undervisningen, då man inte orkar hålla samma tempo 

längre. Calle säger ”när man kommer till ålder så känner väl jag att det är rätt jobbigt att ha 

det, det är ljudvolymer och att man rent fysiskt inte är så smidig längre” (Calle, Intervju, 

2012-12-11). 

Eleverna upplever inte att det finns så många problem med ämnet, utan de kan delta i 

undervisningen precis som alla andra. Dock poängterar både Mia, Emma och Karin att 

undervisningen är utformad så att flickor och pojkar deltar tillsammans, vilket de tycker är 

okej i alla moment förutom simning och dans. Anledningen till att moment som simning och 

dans kan ses som problematiska är just för att flickorna inte vill eller får delta tillsammans 

med pojkar. Karin menar att ”Jag gillar inte bara att dansa med killar, det känns obekvämt. 

Det är typ mycket roligare att dansa med tjejer, tycker jag i alla fall” (Karin, Intervju, 2012-

12-11). Emma ger en antydan om att simningen kan vara ett moment i ämnet som kan vara 

svårt att delta i, då hon svarar ”alltså, i min gamla skola så hade vi killar och tjejer själva” 

(Emma, Intervju, 2012-12-06). Mia säger också  

 

Ja, simningen då. För det är jobbigt att liksom simma med kläder och så. Men det är inte 

obligatoriskt att simma nu i gymnasiet, men annars. I högstadiet var jättesvårt, för då var jag 

tvungen att delta (Mia, Intervju, 2012-11-28) 

6.4 Simundervisningen 

Detta leder oss in på simundervisningen och de berörda sociala aktörernas upplevelser kring 

momentet. Samtliga lärare, elever och simhallspersonal anser att simning är bra och någonting 

viktigt att kunna. Calle ser det som en livsnödvändighet för att man ska kunna klara sig i 

vattnet om man trillar i. Sofia som är en gammal simmare menar att  

[…] det är en viktig del att kunna simma, rent säkerhetsmässigt, även om du kanske inte badar i 

sjö och simhallen varenda dag, så skulle det inträffa något och du är nära vatten så är det är det 

bra att kunna simma. Och sen är det en väldigt bra konditionsform också, så det är inte bara 

säkerhetsmässigt (Sofia, Intervju, 2012-11-12) 
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Även Ronja anser att simning är något bra, som en motionsform och pulshöjande aktivitet. 

Mickan poängterar vikten av att eleverna ska kunna simma och känna sig trygga i vatten, där 

moment som livräddning är en viktig del, framför allt på gymnasiet. Detta för att eleverna ska 

kunna hjälpa någon nödställd i vatten om en olycka inträffar. 

 

Eleverna tycker att simning är viktigt att kunna, men åsikterna skiljer sig något mellan dem. 

Mia är väl insatt i ämnesplanen och vet att hon inte behöver delta, då simning inte står med 

specifikt i det centrala innehållet på gymnasiet. Hon menar att ”[…] där får man liksom välja 

om man ska simma eller inte. Alltså, jag är inte den enda liksom, av tjejerna i klassen som inte 

vill simma” (Mia, Intervju, 2012-11-28). Emma tycker att simning är ganska viktigt, men inte 

så roligt. Emma säger ”Ja, alltså lite, för alltså jag hatar simning, så jag typ kämpar inte så 

mycket. Så jag kan simma lite. […] Jag vet inte, jag hatar simning. Kanske för att jag inte kan 

simma. Inte så bra” (Emma, Intervju, 2012-12-06). Karin kan simma och tycker att det är kul 

och viktigt med simning, ”Ja, för att vad som helst kan hända liksom. Det är bra att kunna och 

det är kul liksom” (Karin, Intervju, 2012-12-11). 

6.4.1 Centralt innehåll och betyg 

Samtliga lärare menar att simning är någonting man lär sig på grundskolan, innan man 

kommer till gymnasiet. De hänvisar till det centrala innehållet, där simundervisning står med 

på högstadiet, men inte specifikt på gymnasiet. Mickan menar att simning inte får det 

utrymme som det egentligen borde få, men att det delvis beror på att det inte står med i det 

centrala innehållet på gymnasiet. Ronja påpekar också att ”[…] vi har ju hundra timmar och 

detta är ju som sagt inte inskrivet, så man måste ändå fördela det. När det är den sista 

kursplanen som de har, då tycker jag att man kanske ska lägga krutet tidigare” (Ronja, 

Intervju, 2012-11-28). Utav eleverna framkommer det att Mia som går på gymnasiet säger att 

”men det är inte obligatoriskt att simma nu i gymnasiet, men annars. I högstadiet var 

jättesvårt, för då var jag tvungen att delta” (Mia, Intervju, 2012-11-28). Emma och Karin som 

går på högstadiet ger ingen antydan om att de inte skulle behöva simma.  

Lärarna anser att det är skolan som ska organisera och skapa möjligheter, där läraren ska 

skapa en motiverande och inspirerande undervisning. Eleverna i sin tur måste vilja ta del av 

den undervisning som erbjuds. En av lärarna säger 

Nej, då skulle jag vilja säga så här att skolan ska organisera undervisningen så att alla elever har 

möjlighet att bli godkända. Sen är det ju så här att alla elever inte tar till sig det budskapet. Det 



~ 39 ~ 

 

handlar ju om att både ge och ta. En elev har ju rättigheter, men också skyldigheter (Ronja, 

Intervju, 2012-11-28) 

 

Samtliga elever poängterar vikten av att de måste ta eget ansvar för att nå upp till det centrala 

innehållet i ämnet. Karin anser att ”man kan ju inte bara få gratis från himlen eller nåt. Man 

måste ju tjabba för det (Karin, Intervju, 2012-12-11). Mia belyser även vikten av att hon 

måste ta eget ansvar ”[…] om läraren undervisar jättebra och eleven struntar i det, så beror det 

ju på eleven och inte på läraren” (Mia, Intervju, 2012-11-28). Emma säger också ”Alltså, nej 

vi måste ju också kämpa för att bli godkända. Alltså, läraren måste ju ta ansvar och vi och 

skolan, alltså det är typ allas” (Emma, Intervju, 2012-12-06). 

Vidare poängterar samtliga lärare att de har friheten att själva tolka det centrala innehållet, 

vilket syns i sättet de arbetar på. Mickan menar att  

Det centrala innehållet styrs ju väldigt mycket av program målen hos oss ju. Så att det skiftar 

beroende på vilket program jag har, men jag måste absolut inte vara i simhallen för att 

genomföra det (Mickan, Intervju, 2012-12-11). 

Mickan menar nämligen att ”[…] på många sätt så kan man ju vinkla kunskapskraven och 

målen i kursen så att det faktiskt passar eleven, det är lite det man får göra (Mickan, Intervju, 

2012-12-11). Detta framkommer även av Sofia som säger ”[…] och då beror det lite på hur 

läraren tolkar in där, för man behöver inte vara i simhallen för att eleven ska få ett E till 

exempel” (Sofia, Intervju, 2012-11-12). Samtliga lärare anser därför att muslimska flickor har 

samma möjligheter att nå upp till ett E i betyg, som vilka andra elever. Detta framkommer 

även av elevernas svar, där de muslimska flickorna upplever att de har samma möjligheter 

som alla andra att nå ett godkänt. Dock påpekar en av lärarna att de har samma möjligheter 

om man finner en lösning, men inte annars. ”Det kan ju vara så att den lösningen man 

erbjuder inte går. Och då kanske man också hittar på tre varianter till” (Mickan, Intervju, 

2012-12-11). 

6.4.2 Förutsättningar 

Samtliga lärare försöker att skapa förutsättningar för varje elev, vad gäller att delta i 

simundervisningen. Sofia berättar att de ibland delar gruppen så att flickorna och pojkarna går 

till simhallen vid två olika tillfällen. Ronja låter alltid eleverna få välja mellan en bredd av 

aktiviteter, för att erbjuda dem olika alternativ. Detta är någonting hon gör för alla. Ronja 

menar nämligen att det inte spelar någon roll om man är svensk eller muslim, alla flickor kan 

uppleva simning som ett jobbigt moment.  
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Det behöver inte bara vara religionen som avskräcker… Simning är ganska så het potatis bland 

många […]. Tjejer vill inte visa sig för varandra. Och det visar sig också idag att vi har allt fler 

elever som behöver byta om i eget omklädningsrum och duscha själva osv. (Ronja, Intervju, 

2012-11-28) 

 

Mickan menar att det gäller att vara mångsidig, att precis som Ronja, alltid visa varianter på 

allting. ”Det gäller att se fördelar med de olika vinklar eleverna tar in, så att man inte låser 

nån vid ett precist upplägg, för det tror jag är hämmande” (Mickan, Intervju, 2012-12-11). 

Den läraren som skiljer sig i sina svar är Calle. Han anser inte att det är han som skapar 

förutsättningar, utan att det är Växjö kommun som anordnar simtider för muslimska flickor.  

Däremot tillägger han att de har ett bra samarbete, där han får ett mejl när flickorna klarat 

simningen.  

 

Samtliga lärare anser att det finns förutsättningar för muslimska flickor att delta i en 

könsseparerad simundervisning, där eleverna tror att deras lärare skulle hjälpa dem med en 

lösning. Mia menar att ”[…] om jag skulle liksom gå till [läraren] och frågat om simningen, 

så tror jag att hon skulle göra ett tillfälle där jag skulle kunna vara med och delta” (Mia, 

Intervju, 2012-11-28). Emma tror att hennes lärare skulle hjälpa henne, men att det kan vara 

svårt med kommunikationen ibland. Detta eftersom hon inte alltid förstår vad läraren menar. 

”För jag typ, vad heter, förstod inte någonting av läraren, ändå om han kom och hjälpte mig” 

(Emma, Intervju, 2012-12-06). Karin illustrerar ett bra exempel på när läraren skapar 

förutsättningar för henne, då hon inte vill simma tillsammans med pojkarna i klassen.  

 

Och sen så sade han att då jag får vara med tjejgruppen på onsdagar i simhallen, och då är jag 

med muslimska tjejer […]. Det är bara muslimska tjejer, så här bosnier, araber och så, somalier 

och så. […] Alltså, det är både och, några kan simma och några kan inte simma. […] Det är från 

olika skolor då (Karin, Intervju, 2012-12-11) 

6.4.3 Könsseparerad undervisning 

De tillfrågade lärarna anser att en könsseparerad simundervisning går att ordna, men de ger 

lite olika svar på hur man i så fall får lösa det. Sofia menar att ”om det går att lösa 

schemamässigt och gruppmässigt och så, så finns möjligheten” (Sofia, Intervju, 2012-11-12). 

Mickan upplever däremot att det går att lösa schemamässigt, där man får hitta en tid som 

passar eleven. Mickan säger ”[…] då hade vi fått ta det under skoltid självklart. Och då är det 

främst en tid som hade passat eleverna” (Mickan, Intervju, 2012-12-11). Ronja ger ett 
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annorlunda svar, då hon själv har varit involverad i sådan undervisning tidigare. ”Ja, men det 

är som sagt var en kostnadsfråga. Stödundervisning har vi i olika ämnen, men precis som jag 

säger så är ämnet inte högt prioriterat” (Ronja, Intervju, 2012-11-28). Ronja påpekar även att 

hon hade det i sin tjänst tidigare, men där det i dagsläget inte finns några pengar att avsätta för 

att hon ska ha det i sin tjänst. Calle anser att en könsseparerad simundervisning går att ordna. 

”Ja, vi har ju det. Det är [x], hon är faktiskt landslagstränare i konstsim så att hon kan det där. 

Beprövad, gammal och duktig idrottslärare” (Calle, Intervju, 2012-12-11). 

 

När det kommer till frågan om muslimska flickor kan delta i simundervisningen i skolan, så 

har samtliga lärare lite olika syn på detta. En del av dem anser att det finns simundervisning 

för muslimska flickor att delta i, vilket innebär att de inte måste delta med sin klass. Sofia 

berättar att de kommunala gymnasieskolorna i Växjö samarbetar för att lösa en sådan 

situation. Det är då är en lärare från en av gymnasieskolorna som har det ålagt i sin tjänst, där 

hon samlar ihop muslimska flickor från alla skolorna och tar med dem till simhallen. Sofia 

anser att den möjligheten finns, då det bara är flickor tillsammans med en kvinnlig lärare. 

Ronja säger att ” [...] jag tror att det här är ett övergående problem, alla människor löser 

situationen efterhand, men det går inte på en dag. Man måste ge dem en chans” (Ronja, 

Intervju, 2012-11-28). Simhallsanställda Mona anser att möjligheten med heltäckande 

badkläder finns idag, där hon ger en mer förklarande bild av situationen i simhallen  

 

Men de har ju polyester kläder eller köper en burkini, för det enda kravet vi har är att man inte 

ska använda bomullstyg, utan att det ska vara polyester då, just för reningens skull (Mona, 

Intervju, 2012-12-06) 

 

Samtliga elever deltar enbart tillsammans med flickor i simundervisningen. Ingen av dem vill 

delta tillsammans med pojkar. Mia menar att det beror på att ”alltså, jag vet inte, jag känner 

inte mig bekväm i det. Jag får alltså, jag får, men jag vill inte. Jag känner inte bekväm i det” 

(Mia, Intervju, 2012-11-28). Emma ger ett något annorlunda svar på frågan om att delta med 

pojkar. ”Nej. Alltså, i min gamla skola så hade vi killar och tjejer själva. Alltså, jag är ju bara 

med tjejer” (Emma, Intervju, 2012-12-06). Karin har en annan åsikt. ”Nej. För att jag inte vill 

simma med dem. Alltså, att simma med tjejer är okej, men inte med killar liksom” (Karin, 

Intervju, 2012-12-11). Samtliga elever anser att det är svårare att delta i simundervisningen 

som muslimsk flicka, eftersom de inte kan delta i den ordinarie simundervisningen. Däremot 

anser eleverna att de kan delta, men då är kravet att de ska delta tillsammans med flickor. 
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Eleverna skulle därför vilja att simundervisningen var utformad för enbart flickor. Mia skulle 

vilja att simundervisningen utformades som när hon var yngre. Mia säger  

 

Jag skulle gjort som i, jag gick i trean, då fick vi tjejer simma fast i enskilt. Så då tyckte jag 

liksom det var jättebra, och då hade jag liksom en simlärare där. Och i andra delen hade vi bara 

killar (Mia, Intervju, 2012-11-28).  

 

Vidare säger Emma ”Alltså, bara med tjejer. Alltså, killar får ju också komma, fast inte simma 

med tjejer, skulle jag typ vilja. Fast de som vill simma typ tillsammans så får de göra det” 

(Emma, Intervju, 2012-12-06). Karin har en liknande önskan  

 

Att tjejerna skulle simma så här, att de som vill simma, alla tjejer skulle simma på en bassäng 

och killarna skulle simma på en bassäng. Och de tjejerna som vill simma med killar fick simma 

med killar (Karin, Intervju, 2012-12-11) 

Simhallsanställda Mona förklarar att det idag tyvärr inte finns någon bassäng för enbart 

flickor i simhallen. Hon berättar att politikerna hade uppe diskussionen om en enskild bassäng 

när multibassängen byggdes, men att det antagligen skulle bli för dyrt att bara ha öppet vissa 

tider för flickor. Mona förklarar att simhallen är den enda inom kommunen, varav det inte 

hade skadat om kommunen hade byggt en simhall till. Däremot hänvisar hon muslimska 

flickor till ett tillfälle som finns på lördagar.  

Vi har ju multibassängen, som Arabiska kvinnoföreningen hyr på lördagar. Och då är det bara 

de kvinnorna som tillhör den föreningen som betalar där, som har hela multibassängen, och det 

är en bassäng på 22 meter då. Annars har vi ingen specifik egen bassäng, så att kvinnor bara kan 

komma att bada i, det har vi inte (Mona, Intervju, 2012-12-06) 

Mona förklarar att ”det är ju gjort på så vis att man kan ta sig från damernas avdelning in till 

multibassängen, vilket gör då att muslimska kvinnor inte behöver ens gå ut i den ordinarie 

simhallen, så att de ändå kan ta sig in där då” (Mona, Intervju, 2012-12-06). Vidare berättar 

Mona att det finns en tid för högstadieflickor på fredagseftermiddagarna 

[…] utan då är det som jag sade fredagseftermiddagarna, som vi har en tid för högstadiet, där 

idrottslärarna anmäler till och oss att nu vill vi att den och den ska komma och kontrolleras och 

hjälpas. För vi kan ju bara ta ett par stycken elever i taget. Så kommer de och frågar här om det 

finns något för muslimska kvinnor, då är det att hänvisa till Arabiska kvinnoföreningen (Mona, 

Intervju, 2012-12-06) 
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Mona förklarar även att simhallen tidigare har haft två tillfällen för enbart flickor, men att 

dessa tillfällen inte nyttjades ordentligt. Hon förklarar att det ena tillfället, vilket låg på 

onsdagar, då togs över av ortens muslimska friskola istället.  

 […] vi har haft två tider innan, men sen var det tyvärr så att det inte utnyttjades och då var vi 

tvungna att ta ena tiden. Och då tog vi ena tiden till Växjö islamiska. Så att vi var tvungna att 

nalla på den, för att det inte alltid var fullt. Så ibland kunde vi ju stå där utan några elever i ett 

par veckor. Och då kände vi också att vi måste utnyttja bassängtiden. Så vi har en tid nu istället 

(Mona, Intervju, 2012-12-06) 

 

En av lärarna berättar om tillfället på fredagar, där muslimska flickor kan delta med bara 

flickor, samt där de har en kvinnlig lärare. Calle säger ”Ja, det är för dem som inte kan simma. 

En pojkgrupp och en flickgrupp är det, exakt hur en det ser ut vet jag inte. Men de är med en 

kvinnlig lärare och sånt också. Och det gäller alla, svenskar och tjejer också” (Calle, Intervju, 

2012-12-11). 

Utav eleverna berättar Emma och Karin att de har simning på onsdagar, då de deltar 

tillsammans med andra muslimska flickor från den muslimska friskolan. Detta tycker de är 

roligt, då man inte träffas så ofta. Karin säger ”och det går typ bra och man typ ser de andra 

tjejerna som man går i friskola med och så. Och det är kul att umgås med dem, för man träffar 

ju inte på dem under vardagarna liksom” (Karin, Intervju, 2012-12-11). Emma berättar att hon 

får delta på onsdagar. Emma säger ”Alltså, jag får det för att varje onsdag så har tjejerna, 

muslimska tjejer, simning. Så jag tror det bara är jag och muslimerna i min klass som får, för 

alltså de andra har inte simning” (Emma, Intervju, 2012-12-06).   

6.4.4 Möjligheter eller hinder med simundervisning 

Samtliga lärare är överens om att de flesta undervisningssituationerna i simhallen är lyckade. 

Det kan handla om att elever som tidigare varit rädda för vatten känner sig allt mer säkra och 

trygga. Lärarna upplever att det finns både möjligheter och hinder med simundervisningen. 

Framför allt ser Ronja simundervisningen som en otrolig möjlighet för just flickor med olika 

kulturella och religiösa bakgrunder, då hon själv undervisat i simning tidigare.  

Alltså, jag hade för två år sen. Eller jag hade under tre år, men slutade för två år sen. Möjlighet 

att möta nyanlända tjejer, svenskar, som kom hit. I simhallen varje onsdag, där jag hade 

simundervisning. Och det var tjejer som inte kunde simma, men också de som kunde simma, av 

olika nationaliteter. Så det var väl sådär tolv olika länder representerade. Och de var oerhört 

positiva till detta, och det var skolan här på [x] som avsatte då medel i min tjänst för att ha detta. 
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Det fanns de som lärde sig att simma på två gånger, och de löste det här språkliga på ett 

fantastiskt sätt alltså, de var så otroligt hjälpsamma och så otroligt liksom ambitiösa (Ronja, 

Intervju, 2012-12-28) 

De hinder som kan uppstå i koppling till simundervisningen, eller rättare sagt i simhallen, 

skiljer sig lite åt mellan informanterna. Sofia säger att  

 

Alltså hinder, det är ju om man inte får den här eleven, att inte ens hoppa i, som har skräck för 

vatten, och sen givetvis om man har muslimska elever, så kan ju problemet komma att de till 

exempel som tjejer då inte vill bada med killar […] (Sofia, Intervju, 2012-11-12) 

 

Calle tycker inte att det finns så många hinder, utan det kan ibland röra sig om att en del 

elever försöker utmana gränserna och fullständigt struntar i de regler som gäller i en simhall. 

Sådana saker ser han som problematiskt. Calle säger att  

 

Jag tycker att det är rätt lyckat de flesta gångerna man är där. Sen kan det ju vara det att nån, det 

är oftast pojkar det handlar om då, som springer runt och hoppar i vattnet innan jag har kommit, 

eller knuffar i varann och sådana saker. Men det får de ju inte (Calle, Intervju, 2012-12-11) 

 

Några av lärarna upplever även att bokningssystemet inte alltid fungerar, men att det oftast 

löser sig när man ringer eller åker ner till simhallen och bokar in sina tider istället. Dock 

framkommer det att samtliga lärare upplever att simhallen ofta är fullbokad, då många olika 

skolor brottas om tiderna. Mickan menar att  

 

Ja, det är väl när det har varit dubbelbokning. Och man inte har fått de banorna man har velat ha 

kanske. Eller fått mycket mindre utrymme än man ville ha, så man var tvungen att trycka ihop 

30 elever på två banor. Det är problematiskt. För då får inte jag göra det jag vill göra, eller 

måste göra på den lektionstimmen, eftersom man inte är så många gånger i simhallen (Mickan, 

Intervju, 2012-12-11) 

 

Därmed upplever lärarna att trycket på simhallen är hårt. Mickan menar också att det kan bli 

problematiskt när det kommer till att muslimska flickor ska vistas i simhallen, då en del 

kanske inte ens får vara i samma vatten eller i samma simhall som män. ”För att det är ju 

sällan jag kan stänga av en hel simhall för att man ska kunna bada med bara flickor liksom” 

(Mickan, Intervju, 2012-12-11). Detta påpekar även en av eleverna, där Mia säger att  
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Jag tycker att det räcker med en lördag, för det är ju liksom, man ska ju också tänka lite på de 

andra, för de vill ju inte liksom att man bara ska stänga av hela bassängen på en dag, för att vi 

vill simma (Mia, Intervju, 2012-11-28) 

 

En av eleverna betonar också de hinder som kan uppstå, då det inte är så lätt att bara gå till 

simhallen som muslimsk flicka och bada. Karin säger ”eller vi ringer innan liksom och säger 

till att vi är på väg och då bestämmer vi liksom tid och så. […] En del liksom, inte hela 

simhallen. […] Det beror på vilken som är ledig” (Karin, Intervju, 2012-12-11). 

 

Även simhallsanställda Mona menar att det ofta är fullt när folk ringer och vill boka, då det är 

svårt att få tillgång till multibassängen. Mona menar att ”vi märker ju att det är ett väldigt 

tryck och vi har liksom inte möjlighet att hjälpa alla” och att simhallen kan vara uppbokad 

”[...] från klockan 6 på morgonen tills 9-10 på kvällen” (Mona, Intervju, 2012-12-06). 

Däremot poängterar hon att de oftast försöker hjälpa till att leta efter en ledig tid.  

Samtidigt lyfter Ronja fram de möjligheter som faktiskt finns i Växjö simhall, eftersom ”[…] 

på lördagar nu så ordnar ju medley, har de stängt av undervisningsbassängen för muslimska 

kvinnor” (Ronja, Intervju, 2012-11-28). En av eleverna, Mia, säger ”ja, nu har de faktiskt 

inskaffat simning på lördagar, tror jag det var, för kvinnor. Så där kan bara kvinnor simma, så 

jag tycker det är bra” (Mia, Intervju, 2012-11-28). Mia berättar även att hon kan ta av sig 

slöjan när hon deltar med enbart flickor, vilket blir lite lättare när man simmar. Dessutom 

poängterar simhallsanställda Mona även de möjligheter som finns för muslimska flickor att 

delta i den ordinarie simhallen, med hjälp av heltäckande kläder 

 

Tack vare det att, har man sådana kläder som det finns ändå, hjälpmedel, så kan de ju faktiskt 

delta. […] Vi ger i alla fall möjligheter till dem, och sen tror jag också att de får ut kunskapen 

mer, att man kan, det finns möjligheter till att kunna köpa en burkini... Visst det är en 

penningsfråga. […] Och sen finns det ju, bara om man bara tänker på vanliga idrottskläder som 

är i polyester, så kan man ha ett par långa tajts och en långarmad tröja och en badmössa. Så kan 

du ändå bada (Mona, Intervju, 2012-12-06) 

 

Mickan, en av lärarna, tycker att det är upp till eleverna själva att välja om man vill delta med 

kläder eller inte. Mickan menar att det har med deras religion att göra, där det är de som sätter 

gränserna. Calle uttalar sig inte riktigt på samma sätt. ”Men jag måste ju säga att deras kultur 

förbjuder detta. Och det måste jag acceptera” (Calle, Intervju, 2012-12-11). Även 

simhallsanställda Mona håller med om att det är deras kultur som förbjuder, i det här fallet, 
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simundervisning med pojkar. Mona säger att ”de hindrena som är många gånger är just detta 

att de har det i sin religion då, att de inte får visa sig för män” (Mona, Intervju, 2012-12-06).  

 

Samtliga elever hänvisar till deras religion. Mia påpekar även att deltagandet med pojkar kan 

leda till ett hinder. ”Jag tycker liksom att det är svårare för mig, för att om jag ska simma med 

killarna då, så måste jag liksom ha kläder på mig, och det blir ju ganska tungt med kläder” 

(Mia, Intervju, 2012-11-28). Emma fortsätter ”alltså, det är religionen som inte typ tillåter det, 

för om man är muslimsk tjej så får man inte visa sig, sin kropp, i bikini för killar” (Emma, 

Intervju, 2012-12-06). Detta påpekar även Karin ”Jag deltar bara med tjejer, inte med killar. 

Och det ingår i min religion, att inte visa sig i bikini och så här framför killar liksom” (Karin, 

Intervju, 2012-12-11). 

 

När det kommer till ifall muslimska flickor vill delta eller inte, har lärarna olika erfarenheter. 

Sofia och Mickan har inte stött på att några muslimska flickor inte vill delta. Ronja och Calle 

däremot har haft muslimska flickor som inte vill delta, oftast för att de inte vill delta med 

pojkarna. Calle menar att ”Jag har ju rätt många muslimska flickor som inte dyker upp på 

idrotten, och kommer och de har alltid lappar med sig” (Calle, Intervju, 2012-12-11). Utifrån 

elevernas svar framkommer det att Emma och Karin ibland kommer med en undanflykt för att 

slippa vara med. Emma säger ”alltså, jag typ skulle komma på något för att inte simma” 

(Emma, Intervju, 2012-12-06). Ett ytterligare exempel är Karin. ”Jag hittar på ursäkter. Ibland 

är det faktiskt sant att jag inte orkar, eller att jag är typ sjuk eller ont i magen, för det mesta” 

(Karin, Intervju, 2012-12-11).  

 

Det framkommer att samtliga lärare och elever anser att det är både skolans, lärarnas och 

elevernas ansvar att delta i undervisningen, men att ansvaret ser lite olika ut. En av lärarna 

menar att  

 

Egentligen är det ju allas, det är elevens ansvar att komma dit. Och det är lärare och skolans 

ansvar att anpassa, ge möjlighet till att eleven ska kunna till exempel, att jag lägger upp 

undervisningen på ett visst sätt, så att de kan vara med. Och att skolan ger möjligheter, att vi har 

någonstans att va. Så man har ju lite olika ansvar, men egentligen allas ansvar (Sofia, Intervju, 

2012-11-12) 
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Calle anser att det är kommunens ansvar att skapa möjligheter för muslimska flickor att delta i 

simundervisningen. Enligt Mickan ska deltagandet ske på elevernas villkor, där hon menar att 

hon som lärare får försöka skapa möjligheter för dem att delta. Mickan säger ”Alltså, det är 

dem som får sätta gränsen för vad som är okej och inte okej. […] Vill de ha kläder på sig, om 

det är ett måste, så får de väl ha det då. Så får vi försöka göra aktiviteter som passar med 

kläderna på, så är det ju” (Mickan, Intervju, 2012-12-11). Flera av lärarna anser även att det är 

viktigt att man kommer överens om en lösning med både eleven och dess föräldrar. Calle och 

Mickan tror att föräldrarna till viss del kan påverka om eleven deltar eller inte, men detta är 

ingenting som framkommer av elevernas svar. Mickan menar att ”Jag tror att de påverkar, 

men jag kan ju absolut inte bekräfta det på något sätt, men jag tror absolut att de skulle 

påverka det […]” (Mickan, Intervju, 2012-12-11). Calle menar att ”[…] föräldrarna är mer 

angelägna om att det går bra för pojkarna i skolan, än vad det gör för flickorna då. Sen kan 

kraven vara stora på att de ska lyckas i skolan med, men de får inte förutsättningarna hemma 

[…]” (Calle, Intervju, 2012-12-11). 
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7. Analys 

Analysen kommer att presenteras utifrån följande rubriker; centralt innehåll; sekularisering, 

privatisering och pluralism; genus och intersektionalitet; sekulära genussystem och samhällets 

genusordning. 

7.1 Centralt innehåll 

Resultatet visar att samtliga lärare själva har friheten att tolka det centrala innehållet. På 

gymnasiet står simning inte specifikt i det centrala innehållet, utan där står det att eleverna ska 

få kunskap om ”åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter 

vid blödning och drunkningstillbud” (Skolverket 2011a). Det åligger därför varje lärare att 

själv tolka och utforma sin undervisning, vilket flera av lärarna poängterar. Det centrala 

innehållet skulle kunna tolkas så att det faktiskt passar eleven, då läraren ska ”utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket 2011c:10). 

Mickan och Sofia menar att undervisningen inte behöver vara i simhallen, utan att det beror 

på hur man som lärare tolkar och vinklar kursens kunskapskrav och mål. Ronja tolkar t.ex. 

simning som en motionsform, vilket hon kopplar till det centrala innehållet ”motions-, idrotts- 

och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga” (se Skolverket 2011a). 

På högstadiet ser det centrala innehållet lite annorlunda ut, där det står att eleven ska kunna 

”olika simsätt i mag- och ryggläge” samt ”badvett och säkerhet vid vatten vintertid […]” 

(Skolverket 2011d). Högstadieeleverna ger ingen antydan om att de inte kan delta, utan 

simundervisning är en del av undervisningen. Däremot har läraren friheten att utforma 

undervisningen så att de muslimska flickorna kan delta på ett eller annat sätt. Flera av lärarna 

anser att skolan eller kommunen anordnar tillfällen där muslimska flickor kan få enskild 

simundervisning, då det är skolans uppgift att se till så att eleverna ges de förutsättningar som 

behövs för att uppnå kunskapskraven. Eleverna upplever att deras lärare försöker skapa 

förutsättningar för dem att delta, genom att hänvisa till de tillfällen som finns. Samtliga lärare 

och elever anser även att muslimska flickor har samma möjligheter som alla andra att nå upp 

till ett E i betyg, där Skolverket poängterar vikten av att ”alla ska nå målen” (Skolverket 

2011b:12).  

7.2 Sekularisering, pluralism och privatisering 

Enligt Berger kan det moderna samhället ses som sekulariserat, där religionen har förflyttats 

från det offentliga livet till det privata (se Berger 1990[1967]:127-153, se också Svanberg & 
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Westerlund 1999:9). Den sekulära normen leder till att det moderna samhället också präglas 

av pluralism, där det cirkulerar olika religioner och sekulära livsåskådningar i samhället (se 

Berger 1990[1967]:127,135,138). Sekulariseringen av samhället har lett till att skolan som 

institution inte präglas av religion på samma sätt längre (se Berger 1990[1967]:107,117), utan 

kan ses som icke-konfessionell. Med utgångspunkt i ett sekulärt samhälle som Växjö 

framkommer det att samtliga elever och lärare upplever den svenska skolan som en social och 

kulturell mötesplats, där det går elever med både religiösa och icke-religiösa identiteter (se 

Otterbeck 2010:38,136, se också Otterbeck 1999:158). Det visar sig även att simhallen kan 

ses som en mångkulturell mötesplats, då det kommer människor med olika religiösa och 

kulturella bakgrunder dit dagligen. Samhälleliga institutioner som skolan och simhallen är 

inte längre religiösa, utan kan ses som sekulära och offentliga platser. Dessa präglas av 

sekulära normer och värderingar, samt av pluralism (se Berger 1990[1967]:107,117,127,135).  

Enligt Berger har sekulariseringen av samhället lett till ett mer sekulärt tänkande, då 

religionen inte längre är utgångspunkt för tolkning (Berger 1990[1967]:107, se också 

Otterbeck 2010:38,136, Otterbeck 2000a:36). Dagens elever samspelar och utbyter olika 

verklighetsuppfattningar med varandra, samt väljer den som passar bäst (se Berger 

1990[1967]:127,135,151). Enligt forskare som Otterbeck och Stenberg finns det föräldrar som 

kan vara oroliga för att deras barn ska förlora sin identitet i mötet med den svenska kulturen 

(se Otterbeck 1999:163, Stenberg 1999:109, se också Karlsson Minganti 2008[2007]:71, 

Otterbeck 2000b:163, Hultman 1996:53). Då samhället inte längre präglas av religion på 

samma sätt, kan den svenska skolan ses som den mötespunkt där de muslimska flickornas 

religiösa identitet möter det offentliga livet som mest (se Berger 1990[1967]:107,117, 

Otterbeck 2000a:11, se också Stenberg 1999:109, Alwall 1999:149). En del forskare menar att 

muslimers religionsutövande på så vis kan bli något problematiskt i mötet med den svenska 

skolan (se Hedin 2002[1994]:59, Otterbeck 2000a:58, se också Otterbeck 2000b:185). 

Religionen kan även internalisera vissa normer och regler hos muslimer, vilka kan ta sig 

uttryck på olika sociala plan, t.ex. i skolan (se Appelros 2007[2005]:71-72). Den sekulära 

normen i skolan kan leda till att religionen blir ett problem. Av resultatet framgår att 

religionen är en stor del av de muslimska flickornas liv. Dock upplever ingen att det skulle 

vara svårare att gå i en svensk skola som muslimsk flicka. Samtliga elever berättar att de går i 

skolan som vanligt under månaden Ramadan, samt att de försöker be fem gånger om dagen. 

Dock framgår det att två av eleverna enbart ber hemma och aldrig i skolan. Enligt Otterbeck 

kan muslimska flickor ha svårt för att veta hur man ska klä sig, men detta är ingenting som 
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samtliga elever upplever. Utan Mia, Emma och Karin använder slöja dagligen. Att de 

muslimska flickorna väljer att hålla fast vid religiösa attribut som bön och slöja kan ha sin 

grund i självständiga och medvetna val (se Otterbeck 2010:56, Karlsson Minganti 

2008[2007]:65, se också Berger 1999:3), där religionen kan bidra med meningsfullhet (se 

Berger 1990[1967]:29-32,37). 

Av resultatet framgår att sekulariseringen av samhället inte behöver drabba den individuella 

religionen, utan de muslimska flickornas religiösa praktik fortgår i det privata livet, vilket kan 

ses som en privatisering av religionen (se Berger 1999:3, se också Berger 1990[1967]:147). 

Dock visar resultatet att detta får vissa konsekvenser i ämnet Idrott och Hälsa, då de 

muslimska flickorna inte kan delta i moment som simning. Simhallen som sekulär norm tar 

inte hänsyn till de muslimska flickornas religiositet, vilket leder till att simundervisningen kan 

bli problematisk. Då religionen är en stor del av de muslimska flickornas subjektiva tro är det 

svårt att bortse från religionen i moment som simning, då könen inte bör blandas. Av 

resultatet framkommer det att simhallen ofta är fullbokad, vilket innebär att det är ont om 

tider. Det finns heller ingen enskild bassäng för enbart kvinnor i simhallen, utan några enstaka 

tillfällen att hänvisa muslimska flickor till. En av lärarna menar ”för att det är ju sällan jag kan 

stänga av en hel simhall för att man ska kunna bada med bara flickor liksom” (Mickan, 

Intervju, 2012-12-11). Lärarna anser även att bokningssystemet krånglar, samt att man får 

ligga i för att få en tid. Av resultatet framgår att eleverna upplever att det kan vara något 

svårare som muslimsk flicka, eftersom man måste ringa till simhallen och se så att det är 

ledigt innan man går dit. Sekulariseringen leder på så vis till att simhallen som ett sekulärt och 

offentligt rum inte utformas efter religiösa spörsmål, där simundervisningen i grunden inte tar 

hänsyn till religiösa önskemål, som t.ex. en egen bassäng för enbart flickor. Detta leder i sin 

tur till en krock mellan det sekulära samhället och de muslimska flickornas religiösa behov. 

Enligt Karlsson Minganti kan muslimska flickor ha svårt för att se simhallen som en 

möjlighet för dem, då de måste låna simhallen av någon annan för att kunna vistas där 

(Karlsson Minganti 2008[2007]:197-198). Hennes resultat kan till viss del bekräftas av min 

forskning. Simhallen styrs av sekulära normer och värderingar, där könen ska kunna dela 

rummet. Karin säger ”eller vi ringer innan liksom och säger till att vi är på väg och då 

bestämmer vi liksom tid och så. […] En del liksom, inte hela simhallen. […] Det beror på 

vilken som är ledig” (Karin, Intervju, 2012-12-11).  
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7.3 Genus och intersektionalitet 

Det svenska samhället består idag av olika sociala kategorier vilka samspelar med varandra 

och kan påverka de muslimska flickornas sociala identiteter, t.ex. i vardagshandlingar (se 

Sandell & Mulinari 2006b:129-130, Mulinari & de los Reyes 2005:11,18, se också Appelros 

2007[2005]:72-73,75). Det finns flera forskare som anser att muslimska flickor som går i en 

svensk skola på så vis kan ställas inför vissa problem, med anknytning till ämnet Idrott och 

Hälsa (se Otterbeck 2012:200, Otterbeck 2000a:57-58, Samuelsson 1999:113, Stenberg 

1999:109,111). Av det insamlade materialet hävdar lärarna att man inte har så goda materiella 

förutsättningar, att det kan vara svårt att lösa schemamässigt, samt att tiden inte räcker till. Av 

resultatet framgår även att en del elever inte ser kopplingen mellan det fysiska och psykiska i 

ämnet idag, där hälsobiten är minst lika viktig. Lärarna upplever även att det kan vara svårt att 

möta elever med olika färdighetsskillnader samtidigt. 

Och då har vi elever som kommer från idrottsrörelsen som är oerhört duktiga färdighetsmässigt, 

och som tycker att undervisningen ska utformas utifrån deras kriterier. Och så har du elever som 

inte kommer från fysisk, alltså förhållanden, där fysisk aktivitet över huvud taget inte har 

diskuterats, vi har ju nyanlända personer som kommer från andra kulturer, där det inte är vanligt 

att man rör sig. De ska mötas på samma golv, och då finns det färdighetsskillnader som är 

väldigt, väldigt, stora (Ronja, Intervju, 2012-11-28) 

Citatet visar att den mångkulturella skolan är en utmaning, där både religion, kultur och klass 

blir synligt. Enligt Mulinari och de los Reyes påverkas sociala relationer av såväl kön, klass, 

etnicitet och sexualitet (Mulinari & de los Reyes 2005:7). Vidare finns det ännu fler sociala 

kategorier som kan samverka och påverka elevers sociala relationer, vilket kan bli synligt 

under en idrottslektion när olika elever möts. Enligt Otterbeck, Samuelsson och Stenberg kan 

det ibland vara svårare att undervisa elever med olika religiösa och kulturella bakgrunder 

(Otterbeck 2010:200, Otterbeck 2000a:57, Samuelsson 1999:113, Stenberg 1999:109,111). 

Utifrån intervjuerna med lärarna upplever ingen att det skulle vara svårare att undervisa vissa 

grupper av elever, men betonar att det kan finnas enstaka elever som kan vara svårare att 

undervisa. Lärarna menar att det finns en del elever som kan ha en trist attityd eller vara 

omotiverade till ämnet. Däremot poängterar samtliga lärare att man får utgå ifrån varje elev 

och försöka lösa varje situation, där de betonar möjligheter framför hinder. Lärarna anser även 

att ämnet Idrott och Hälsa är väldigt mångsidigt, vilket underlättar i utformningen av 

undervisningen. Av resultatet framgår att lärarna anser att de har en stor frihet att själva 
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utforma undervisningen, där några av dem även försöker erbjuda flera olika alternativ, vilket 

de gör för alla elever.  

Samtliga elever upplever inte att det finns så många problem med ämnet Idrott och Hälsa, 

utan att de kan delta i den vanliga idrottsundervisningen. Däremot framgår det att moment 

som simning inte är så enkelt, då de har en önskan om en könsseparerad simundervisning. 

Ojämlikheter mellan människor kan ha sin grund i föreställningar om kön, klass, etnicitet, 

ålder, sexualitet och religiös tillhörighet (se Mulinari & de los Reyes 2005:7, Appelros 

2007[2005]:69). Att de muslimska flickorna inte kan delta med pojkar behöver inte enbart ha 

med religionen att göra, utan det kan handla om såväl trosföreställningar som genusordning. 

Hirdman anser att genus konstrueras i samhället, som två motsatta och separerade identiteter, 

vilka skapas genom föreställningar om manligt och kvinnligt. Dessa konkreta föreställningar 

talar om på vilket sätt kvinnor ska vara (Hirdman 2004:117-121, se också Appelros 

2007[2005]:71-72). De muslimska flickorna har på så vis vissa föreställningar om hur de ska 

vara, eftersom de inte vill delta med pojkar i moment som simning.  

Enligt Berger kan religionen legitimera den sociala ordningen i samhället, vilken förs vidare 

från en generation till en annan (Berger 1990[1967]:30-32). Detta innebär att den sociala 

strukturen bidrar med vissa regler och normer, vilka förs vidare till den nya generationen och 

formar deras identitet (se Berger 1990[1967]:9-10,15). Enligt Hirdman kan män och kvinnors 

olika roller på så vis föras vidare från föräldrarna till deras barn, vilket kan ses som osynliga 

genuskontrakt (Hirdman 2004:119-122). Att föräldrarna skulle vilja föra vidare religionen till 

de muslimska flickorna, framkommer delvis av resultatet, där två av lärarna menar att 

föräldrarna till viss del skulle kunna påverka. Att de muslimska flickorna enbart vill delta i en 

könsseparerad simundervisning, kan ha sin grund i att dessa föreställningar om genus har förts 

vidare från föräldrarna. Eleverna ger dock ingen antydan om att föräldrarna skulle påverka, 

utan de hänvisar till religionen och den egna viljan.  

7.3.1 Sekulära genussystem 

Av resultatet framgår att läraren Ronja och simhallsanställda Mona anser att det finns vissa 

möjligheter för muslimska flickor att delta idag, genom att använda heltäckande kläder, till 

exempel en burkini (se Karlsson Minganti 2011:122). På så vis menar de att det är ett 

övergående problem, där man sakta men säkert börjar lösa varje situation. Genom att använda 

en burkini kan muslimska flickor vistas i simhallen med män. Simhallsanställda Mona säger 
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Tack vare det att, har man sådana kläder som det finns ändå, hjälpmedel, så kan de ju faktiskt 

delta. […] Vi ger i alla fall möjligheter till dem, och sen tror jag också att de får ut kunskapen 

mer, att man kan, det finns möjligheter till att kunna köpa en burkini... Visst det är en 

penningsfråga. […] Och sen finns det ju, bara om man bara tänker på vanliga idrottskläder som 

är i polyester, så kan man ha ett par långa tajts och en långarmad tröja och en badmössa. Så kan 

du ändå bada (Mona, Intervju, 2012-12-06) 

 

Genom att muslimska flickor använder heltäckande kläder så kan simundervisningen fortgå 

enligt sekulära genussystem, där könen kan blandas. Däremot poängterar Mickan att det är 

upp till eleverna själva att bestämma vad som är tillåtet och inte. Med utgångspunkt i den 

sekulära normen kan det innebära att det är upp till de muslimska flickorna själva att lösa 

situationen. Av intervjuerna med samtliga lärare framkommer ingenting om att 

simundervisningen i grunden bör förändras för att muslimska flickor ska kunna delta. Utan 

kravet på att muslimska flickor eller kvinnor ska få en egen bassäng och könsseparerad kan 

inskränkas med platsbrist och pengar.  

7.3.2 Samhällets genusordning 

Av resultatet upplever samtliga elever att deras lärare skulle försöka hitta en lösning, vilket 

även samtliga lärare poängterar. Däremot visar resultatet att det inte alltid är så enkelt, utan 

det finns vissa hinder när det kommer till simundervisningen, som t.ex. genus och religion. 

 

Det svenska samhället består utav både religiösa och icke-religiösa kontexter, vilket kan leda 

till att de muslimska flickornas genusordning kan komma att kollidera med samhällets 

genusordning (se Appelros 2007[2005]:75-78). Att bege sig till simhallen som muslimsk 

flicka är inte så lätt alla gånger, då genus konstrueras genom sociala relationer i samhället (se 

Hirdman 2004:113-116). De muslimska flickorna kan redan som små socialiserats in i vilka 

roller och arenor som tilldelas män och kvinnor, där könen ibland bör åtskiljas (se Hirdman 

2004:117-121). Av resultatet framgår att de muslimska flickorna inte kan vistas i den 

ordinarie simhallen, utan att de enbart kan delta med flickor. Resultatet visar att 

simundervisningen på så vis kan bli något problematisk, där en av lärarna menar ”[…] om 

man har muslimska elever, så kan ju problemet komma att de till exempel som tjejer då inte 

vill bada med killar […]” (Sofia, Intervju, 2012-11-12). Enligt Mickan kan det även finnas 

muslimska flickor som varken vill bada i samma vatten som män, eller vistas i samma simhall 

som män. Att muslimska flickor inte vill befinna sig i simhallen med pojkar har sin grund i 

konstruktionen av genus mellan könen, men även religionen internaliserar vissa normer och 
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regler mellan manligt och kvinnligt (se Hirdman 2004, Appelros 2007[2005]:71-72). 

Religionen präglar på så vis det sociala livet på olika sätt, genom att kvinnor bör vara och klä 

sig på ett visst sätt (se Appelros 2007[2005]:71-72). Detta framgår av några av lärarna, men 

även av simhallsanställda Mona som säger att ”de hindrena som är många gånger är just detta 

att de har det i sin religion då, att de inte får visa sig för män” (Mona, Intervju, 2012-12-06).  

 

Utifrån intervjuerna framgår att samtliga elever poängterar en könsseparerad 

simundervisning. Karin säger ”alltså, att simma med tjejer är okej, men inte med killar 

liksom” (Karin, Intervju, 2012-12-11). Mia säger också ”alltså, jag vet inte, jag känner inte 

mig bekväm i det. Jag får alltså, jag får, men jag vill inte. Jag känner inte bekväm i det” (Mia, 

Intervju, 2012-11-28). Vidare framgår det att ”alltså, jag är ju bara med tjejer” (Emma, 

Intervju, 2012-12-06). Att de muslimska flickorna inte vill klä sig i baddräkt eller bikini kan 

ha sin grund i att sådana plagg ses som avslöjande. De kan även ha en önskan om att klä sig 

anständigt (se Otterbeck 2000a:59). Religionen kan på så vis ligga till grund för vissa regler 

och normer hos könen, vilket kan leda till att kvinnor inte vill klä sig eller visa sin kropp på 

ett visst sätt (Appelros 2007[2005]:71-72). Av resultatet framgår det att de muslimska 

flickorna anser att det inte ses som anständigt att visa sig i bikini för pojkar. ”Och det ingår i 

min religion, att inte visa sig i bikini och så här framför killar liksom” (Karin, Intervju, 2012-

12-11). Detta påpekar även Emma ”alltså, det är religionen som inte typ tillåter det, för om 

man är muslimsk tjej så får man inte visa sig, sin kropp, i bikini för killar” (Emma, Intervju, 

2012-12-06).  

Resultatet visar att några av lärarna, Calle och Ronja, även har haft elever som inte vill delta. 

Calle menar att han ibland har haft muslimska flickor som kommer med undanflykter för att 

slippa vara med. Detta återfinns även i elevernas svar, där eleverna berättar att de ibland hittar 

på någonting för att undvika moment som simning. Enligt Otterbeck och Karlsson Minganti 

förekommer det att muslimska elever ibland ignorerar sådant som inte är bra för dem, genom 

att undvika att vara med på sådana moment, t.ex. simundervisning (se Otterbeck 2000a:59, 

Karlsson Minganti 2008[2007]:113). Av resultatet framkommer även att en av lärarna 

poängterar att det inte bara behöver vara muslimska flickor som inte vill simma med pojkar, 

utan det kan vara vilken flicka som helst. Ronja säger 

 

Det behöver inte bara vara religionen som avskräcker… Simning är ganska så het potatis bland 

många […]. Tjejer vill inte visa sig för varandra. Och det visar sig också idag att vi har allt fler 
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elever som behöver byta om i eget omklädningsrum och duscha själva osv. (Ronja, Intervju, 

2012-11-28) 

 

Forskare som Karlsson Minganti, Otterbeck och Stenberg anser att simundervisningen kan bli 

problematisk, om det inte finns någon separat simundervisning för muslimska flickor (se 

Karlsson Minganti 2008[2007]:113, Otterbeck 2000a:57,59, Stenberg 1999:109). Resultatet 

visar att lärarna i grunden inte vill ändra någonting i simundervisningen, men arbetar ändå för 

att försöka hitta en lösning. En av lärarna, Sofia, menar att man samlar ihop muslimska flickor 

från olika gymnasieskolor, där en lärare har det ålagt i sin tjänst. Calle och simhallsanställda 

Mona hänvisar till det tillfälle som finns för högstadieflickor på fredagar. Enligt 

simhallsanställda Mona finns det även ett tillfälle för muslimska flickor på lördagar, då den 

Arabiska kvinnoföreningen hyr multibassängen i simhallen en timme. Detta tycker en av 

eleverna är bra, där Mia säger ”ja, nu har de faktiskt inskaffat simning på lördagar, tror jag det 

var, för kvinnor. Så där kan bara kvinnor simma, så jag tycker det är bra” (Mia, Intervju, 

2012-11-28). Enligt simhallsanställda Mona behöver de muslimska flickorna inte gå ut i den 

ordinarie simhallen, utan de kan ta sig från damernas omklädningsrum in till multibassängen. 

Genom att vistas med enbart flickor kan de muslimska flickorna följa de islamiska 

klädkoderna som finns mellan könen (se Karlsson Minganti 2008[2007]:196, Roald 

2005[2004]:300, se också Roald 2003:190). Samtliga elever upplever på så vis att deras lärare 

försöker skapa tillfällen för dem att delta i. Mia säger att ”[…] om jag skulle liksom gå till 

[läraren] och frågat om simningen, så tror jag att hon skulle göra ett tillfälle där jag skulle 

kunna vara med och delta” (Mia, Intervju, 2012-11-28).  
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8. Slutdiskussion 

Mitt syfte med uppsatsen var att försöka kontextualisera och nyansera frågan om hur 

simundervisningen upplevs och genomförs för praktiserande muslimska flickor i den svenska 

högstadie- och gymnasieskolan. Jag intervjuade muslimska flickor, idrottslärare och 

simhallspersonal för att se hur de ställer sig till frågan om simundervisning i ett sekulariserat 

samhälle som Växjö.  

8.1 Frågeställningar 

Vilka förutsättningar finns för praktiserande muslimska flickor att nå upp till det centrala 

innehållet i ämnesplanen för Idrott och Hälsa? 

Av resultatet framgår att samtliga lärare försöker skapa förutsättningar för varje elev, där det 

inte spelar någon roll vilka elever man har att göra med, utan att man får utgå ifrån varje elev. 

Enligt tidigare forskning framkommer det att det kan vara svårare att undervisa elever med 

olika kulturella och religiösa bakgrunder (se Otterbeck 2010:200, Otterbeck 2000a:57, 

Samuelsson 1999:113, Stenberg 1999:109,111). De berörda lärarna upplever att det finns 

olika anledningar, där de förklarar att svårigheter inte enbart behöver ha att göra med kultur 

och religion. Utan samtliga lärare upplever även att det finns andra svårigheter i ämnet, till 

exempel elever som är omotiverade eller har en negativ inställning till ämnet. Lärarna anser 

även att elever kan ha olika förkunskaper och färdighetsskillnader, vilket kan vara svårt när 

man möter flera elever på samma gång. Resultatet visar att samtliga lärare själva kan tolka det 

centrala innehållet, vilket innebär att de har en stor frihet att själva utforma undervisningen. 

Lärarna menar att de kan erbjuda flera olika alternativ på allting som de gör, där de utgår ifrån 

varje elev och försöker hitta en lösning som passar just den eleven. På högstadiet står det att 

eleven ska kunna simma bröst- och ryggsim (se Skolverket 2011d), vilket innebär att 

simundervisning är ett moment som muslimska flickor ska delta i. På gymnasiet däremot står 

simundervisning inte specifikt, utan där åligger det varje enskild lärare att tolka det centrala 

innehållet och planera sin undervisning, vilket innebär att man inte måste vara i simhallen. 

 

De muslimska flickorna upplever att deras lärare försöker skapa förutsättningar för dem att 

delta i undervisningen, genom att försöka lösa situationen på bästa tänkbara sätt. Varken 

lärare eller elever upplever att det skulle vara svårare som muslimsk flicka att nå upp till det 

centrala innehållet i ämnesplanen för Idrott och Hälsa. Dock visar resultatet att det inte är så 

enkelt när det kommer till simundervisningen. Simhallen är ofta fullbokad, vilket leder till att 

de muslimska flickorna hänvisas till de få tillfällen som finns att tillgå. Lärarna försöker i 
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grunden inte förändra simundervisningen, men försöker ändå hitta en lösning. Samtliga lärare 

betonar möjligheter framför hinder, men utifrån resultatet är det inte alltid så enkelt. Däremot 

går det att urskilja en tendens bland lärare och simhallspersonal som lägger ansvaret på de 

muslimska flickorna, genom att de kan delta med hjälp av heltäckande klädsel. De muslimska 

flickorna hänvisas även till tillfällen utanför skoltid.  

Hur upplevs och förhandlas simundervisning i ett pluralistiskt och sekulariserat samhälle av 

de berörda sociala aktörerna?  

Sekulariseringen av samhället har lett till att den svenska skolan kan ses som icke-

konfessionell, då religiösa normer och värderingar inte längre har en central plats. Skolan är 

underordnad sekulära värderingar, vilket också innebär att skolan präglas av pluralism (se 

Berger 1990[1967]:127,135). Av resultatet framgår att samtliga lärare och elever upplever 

skolan som en mångkulturell mötesplats, där det går elever med både religiösa och icke-

religiösa identiteter (se Otterbeck 2010:38,136, se också Otterbeck 1999:158). 

Simhallsanställda Mona anser även att simhallen kan ses som en mångkulturell mötesplats, dit 

det kommer människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder. Sekulariseringen av 

samhället behöver inte betyda att den individuella religionen får en minskad betydelse, utan 

att den fortgår i det privata livet (se Berger 1999:3, se också Berger 1990[1967]:147). Skolan 

och simhallen kan ses som sekulära och offentliga arenor, vilket leder till att undervisningen 

inte tar hänsyn till de muslimska flickornas religiösa behov. Detta leder till vissa 

konsekvenser i simundervisningen, då de muslimska flickorna inte kan delta med pojkar. Det 

uppstår på så vis en krock mellan den sekulära normen och de muslimska flickornas 

religiositet. 

Eftersom simhallen inte tar hänsyn till de muslimska flickornas religiösa önskemål, kan det 

vara svårt att hänvisa till en könsseparerad simundervisning. Simundervisning anses heller 

inte vara ett prioriterat ämne idag. Dock förhandlas simundervisningen till viss del, där 

samtliga informanter upplever att simundervisningen för muslimska flickor går att lösa på 

något sätt, men att det inte är helt lätt. Däremot framkommer det att det finns vissa hjälpmedel 

för muslimska flickor att delta idag, genom användandet av heltäckande kläder som en 

burkini (se Karlsson Minganti 2011:122). På så vis kan de muslimska flickorna ändå följa de 

islamiska klädkoderna och delta i simundervisningen (se Karlsson Minganti 2008[2007]:196). 

Det finns även ett tillfälle för flickor på fredagar, samt möjlighet för muslimska flickor att 

delta med den Arabiska kvinnoföreningen på lördagar. De muslimska flickorna kan dessutom 
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ta sig från damernas omklädningsrum in till multibassängen, utan att passera den ordinarie 

simhallen. Dock anser simhallsanställda Mona att kommunen borde bygga en simhall till, 

eftersom det enbart finns en simhall i Växjö att hänvisa till i dagsläget. 

Varför kan simundervisningen bli problematisk utifrån ett genus perspektiv?  

I ett sekulariserat samhälle kan de muslimska flickornas genusordningar komma att kollidera 

med samhällets genusordningar (se Appelros 2007[2005]:72-73), vilket framkommer av 

resultatet. De sekulära genussystemen lever på så vis inte upp till de muslimska flickornas 

religiösa genussystem i moment som simning. Simhallen tar heller inte hänsyn till de 

muslimska flickornas önskan om en könsseparerad simundervisning. Att de muslimska 

flickorna enbart vill delta med flickor kan ha sin grund i föreställningar om manligt och 

kvinnligt, där könen bör åtskiljas. Religionen ligger också till grund för vissa normer och 

regler hos könen (se Hirdman 2004:117-121, Appelros 2007[2005]:71-72). Att de muslimska 

flickorna enbart vill delta med flickor kan ha sin grund i olika trosföreställningar, men även i 

män och kvinnors beteenden och kroppar. Tidigare forskning belyser att muslimska flickor 

och föräldrar kan ha en önskan om en könsseparerad idrottsundervisning (Samuelsson 

1999:113, Otterbeck 2000a:57, Stenberg 1999:109), vilket blir tydligt i koppling till 

simundervisningen. Resultatet visar att en könsseparerad simundervisning kan bli 

problematisk, då det inte finns någon enskild bassäng att hänvisa muslimska flickor till. 

Tidigare fanns det tre tillfällen för muslimska flickor att delta i, men där det idag finns två, 

vilka ligger på fredagar och lördagar. För att kunna låna multibassängen måste de muslimska 

flickorna ringa till simhallen innan. Detta kan leda till att de muslimska flickorna upplever 

multibassängen som lånad av någon annan, istället för en möjlighet (se Karlsson Minganti 

2008[2007]:196). Då genus påverkas och samverkar med andra sociala kategorier, t.ex. 

etnicitet, sexualitet och religiös tillhörighet, kan simundervisningen bli problematisk för 

muslimska flickor. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Jag hade önskat att uppsatsen låg under en längre period. Detta för att kunna fördjupa mig 

ytterligare genom att intervjua fler informanter, samt genomföra några observationer i 

simhallen. Om jag skulle förändrat mitt urval, så skulle en jämförelse mellan kommunala 

gymnasieskolor och friskolor varit intressant för att se hur simundervisningen skiljer sig 

mellan dem. Det hade dessutom varit intressant att undersöka fler simhallar i närliggande 

kommuner, för att se hur simundervisningen för muslimska flickor tar sig uttryck där. Vidare 
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skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie i en annan stad, för att se hur 

simundervisning upplevs och genomförs på en annan plats.  
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9. Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur simundervisningen i ämnet Idrott och Hälsa upplevs 

och genomförs för praktiserande muslimska flickor i ett sekulariserat samhälle. I uppsatsen 

har jag använt mig av en kvalitativ metod och utgått från en lokal plats som Växjö, genom 

intervjuer med idrottslärare och muslimska flickor på olika högstadie- och gymnasieskolor, 

samt med simhallspersonal. Skolor och informanter har valts ut genom ett 

bekvämlighetsurval, olika nyckelpersoner och ett respondentdrivet urval. Efter att intervjuerna 

transkriberades, synliggjorde min insamlade data olika teman, där vissa möjligheter och 

hinder i frågan om simundervisning aktualiserades.  

I resultatdelen presenteras olika teman från intervjuerna med samtliga informanter, där frågan 

om simundervisning lyfts upp. Av resultatet framgår att religionen är en stor del av de 

muslimska flickornas liv, vilket får konsekvenser när det kommer till moment som simning. 

Resultatet visar att det kan vara svårt som muslimsk flicka att delta i simundervisningen, då 

de bara kan delta med flickor. I simhallen finns det heller ingen enskild bassäng för enbart 

flickor, utan bara några enstaka tillfällen att hänvisa till, då simhallen ofta är fullbokad. 

Lärarna upplever att en könsseparerad simundervisning går att lösa, men resultatet visar att 

det inte är så enkelt. För att förklara min empiri har jag utgått ifrån Bergers resonemang om 

sekularisering, pluralism och privatisering. Jag har även utgått ifrån bland annat Hirdman och 

Appelros för att förklara den problematik som kan uppstå utifrån genus och intersektionalitet. 

I analysen kontextualiseras och nyanseras frågan om simundervisning för muslimska flickor 

med hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare forskning.  

Slutdiskussionen presenterar de slutsatser som framkommit i uppsatsen, utifrån både resultat 

och analys. Då Växjö är sekulariserat kan skolan och simhallen ses som sekulära och 

offentliga arenor, vilka präglas av sekulära normer och värderingar. Att religionen är en stor 

del av de muslimska flickornas subjektiva tro får vissa konsekvenser när det kommer till 

moment som simning. Simhallen utformas inte efter religiösa önskemål hos de muslimska 

flickorna. De muslimska flickornas religiösa genussystem kolliderar på så vis med samhällets 

sekulära genussystem. Simundervisningen förhandlas till viss del i samhället, men den 

förändras i grunden inte. Däremot finns det ändå vissa förutsättningar för muslimska flickor 

att delta i simundervisningen idag. 
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11. Bilagor 

Nedan kommer intervjuguider för elever, lärare och simhallspersonal att presenteras. Varje 

intervju inleds med några enkla bakgrundsfrågor för att öppna upp för vidare diskussion.  

11.1 Intervjuguide elever 

Bakgrundsinformation: 

1. Hur gammal är du? 

2. Är du född i Sverige? 

3. Trivs du i Sverige? 

4. Hur länge har du varit praktiserande muslim? 

5. Hur stor del tycker du att religionen har i ditt liv? 

6. Om någon frågar om du är muslim, hur brukar du svara då? Hur ser du på din 

identitet? Muslim? Muslima? Sunni? Shia? 

7. Ber du fem gånger om dagen? Varför/ varför inte? 

8. Händer det att du besöker någon moské? Varför/ varför inte? När? 

9. Är du med i någon muslimsk församling? T.ex. som anordnar olika aktiviteter? 

Varför/ varför inte? Kan du berätta lite om vad ni gör där? 

10. Använder du slöja? Alltid, eller bara ibland? Varför/ varför inte? 

11. Äter du maten i skolan? Är det något du inte kan äta? Varför/ varför inte? Får du 

någon annan kost då? 

12. Deltar du under ramadan? Varför/ varför inte? Går du i skolan som vanligt då? 

13. Hur tycker du att det är att leva som muslimsk flicka i Sverige? Kan du förklara hur en 

dag ser ut? 

14. Hur tycker du att det är att gå i en svensk skola? Varför/ varför inte? 

Idrott och Hälsa: 

1. Hur många gånger i veckan har ni idrott? 

2. Vad tycker du om idrottsundervisningen? Varför? 

3. Har flickor och pojkar idrott tillsammans? Vad tycker du om det? Bra/ mindre bra? 

4. Finns det några aktiviteter som du upplever är svåra att delta vid? Varför/ varför inte? 
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Religiösa bakgrunder: 

1. Anser du att du går på en mångkulturell skola? Varför/ varför inte? Vad tycker du om 

det? 

2. Finns det fler elever med olika religiösa bakgrunder i din klass? Eller på skolan? 

3. Hur många av dessa elever är muslimer? I din klass? På skolan? 

4. Tycker du att skolan bemöter elever med olika religiösa identiteter på ett bra sätt? 

Varför/ Varför inte? 

5. Hur tycker du att skolan ska hantera elever av olika religiösa bakgrunder? Varför? 

6. Vems är ansvaret att behandla elever lika? Är det skolans, lärarens eller elevens 

ansvar? 

Simundervisningen: 

1. Vad tycker du om simundervisningen i skolan? 

2. Vilka möjligheter upplever du finns i koppling till simundervisningen? Kan du delta? 

På vilket sätt? 

3. Vilka hinder upplever du finns i koppling till simundervisningen? Kan du delta? Eller 

finns det några problem som kan uppstå? 

4. Hur genomförs simundervisningen? Vad tycker du om det? Hur hade du velat att den 

skulle gå till? 

5. Vill du delta i simundervisningen tillsammans med resten av klassen? Varför/ varför 

inte? 

6. Upplever du att det ibland är svårt att delta? Varför/ varför inte? 

7. Kan du, om du vill, få simundervisning vid ett annat tillfälle? Hur genomförs 

undervisningen då? Kan du ge ett exempel? 

8. På vilket sätt upplever du att din lärare skapar förutsättningar för dig som muslimsk 

flicka att delta vid simundervisningen? 

9. På vilket sätt tillgodoser din lärare dina behov? 

10. Hur hade du velat att simundervisningen skulle se ut om du hade fått bestämma? 

11. Har ni tillgång till simhall om ni behöver? Varför/ varför inte? 

12. Är det lättare eller svårare för dig att delta vid simundervisningen? Vad anser du? 

Varför/ varför inte? 

13. Hur upplever du annars att det är som muslimsk flicka i den svenska skolan? 
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Betyg: 

1. Tycker du att det är skolans uppgift att se till att alla elever blir godkända? Varför/ 

varför inte? 

2. Hur mycket är skolans ansvar? Varför? 

3. Hur mycket är lärarens ansvar? Varför? 

4. Hur mycket är elevens ansvar? Varför? 

5. Har ni fått kunskap om vad som ingår i ämnesplanen för Idrott och Hälsa? På vilket 

sätt? 

6. Hur tycker du att din lärare ska arbeta utifrån den? Varför? 

7. Kan alla elever delta i undervisningen? Upplever du att du kan delta i alla moment? 

Eller finns det några hinder? 

8. Anser du att läraren försöker skapa förutsättningar för dig att delta? På vilket sätt? 

9. Upplever du att du har samma möjligheter som alla andra elever att nå upp till ett 

godkänt i betyg? Förklara! 

10. Övriga kommentarer?! 

11.2 Intervjuguide lärare 

Bakgrundsinformation: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur många olika skolor har du arbetat på? 

3. Hur länge har du arbetat här? 

4. Trivs du på skolan? 

5. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

6. Trivs du som lärare? 

7. Vad tycker du är extra roligt med yrket? 

8. Vad kan vara problematiskt med yrket? 

9. Vilka mer ämnen undervisar du i? 

10. Vilket av ämnena tycker du är mest intressant? Varför? 

11. Hur kom det sig att du valde den kombinationen? 

Idrott och Hälsa: 

1. Vad tycker du om ämnet Idrott och Hälsa? 
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2. Finns det några speciella problem med att vara lärare i Idrott och Hälsa idag? Kan du 

ge några exempel? 

3. Finns det vissa grupper av elever som är svårare att undervisa idag? Varför? 

4. Vad finns det för möjligheter i ämnet? Kan du ge exempel på någon möjlighet du som 

lärare har? I t.ex. utformningen av undervisningen, eller för att uppnå läromålen? 

5. Vad finns det för hinder i ämnet? Kan du ge exempel på vad som kan vara ett hinder? 

I t.ex. utformningen av undervisningen, eller för att uppnå läromålen? 

6. Vilken är den besvärligaste undervisningssituationen du haft som lärare? Varför? 

7. Finns det några moment i ämnet du upplever som extra viktiga? Varför? 

Religiösa bakgrunder: 

1. Anser du att skolan kan ses som mångkulturell? På vilket sätt? 

2. Hur tar er skola hänsyn till elever av olika religiösa bakgrunder? 

3. Hur tycker du att skolan ska hantera elever av olika religiösa bakgrunder? Är det 

viktigt? Varför? 

4. Vems är ansvaret att behandla elever lika? Är det skolans, lärarens eller elevens? 

5. Har du elever med olika religiösa bakgrunder? 

6. Hur många av dessa elever är muslimer? 

7. Hur upplever du att den allmänna diskussionen om islam är? I politiken? I media? I 

skolan? 

Simundervisningen: 

1. Vad tycker du om simundervisningen? 

2. På vilket sätt skapar du förutsättningar för varje elev? 

3. Vilka möjligheter kan uppstå? Kan du ge exempel på en lyckad situation? 

4. Vilka hinder kan uppstå? Kan du ge exempel på en besvärlig situation, eller några 

problem som kan uppstå? 

5. Hur hanterar du sådana problem? 

6. Kan muslimska flickor delta i simundervisningen? Varför/ varför inte? 

7. På vilket sätt tycker du att simundervisningen ska gå till för muslimska flickor? Ska de 

t.ex. delta med kläder? 

8. Kan de ha separat simundervisning? Varför/ varför inte? 
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9. Har ni någon simundervisning för enbart flickor? Varför/ varför inte? Hur ser en sådan 

ut? 

10. Har du stött på att muslimska flickor inte vill delta? På vilket sätt? 

11. Upplever du att föräldrarna påverkar om de deltar eller inte? 

12. Hur gör du för att muslimska flickor ska kunna delta i simundervisningen? Kan du ge 

några exempel? 

13. Vad anser du kan vara problematiskt i koppling till simhallen? På vilket sätt? 

14. På vilket sätt arbetar du för att motverka sådana situationer? 

15. Finns det möjlighet för muslimska flickor att delta vid något annat tillfälle, t.ex. utöver 

skoltid? Hur? Kan du ge exempel? 

16. Vem tar hand om en sådan undervisning? Hur ser en sådan undervisning ut? 

17. Vem har ansvaret för att muslimska flickor ska kunna delta i undervisningen? Skola? 

Lärare? Elev? 

18. Har ni tillgång till simhall om ni behöver? Om inte, hur gör ni då? 

19. Upplever du att kommunikationen mellan skola och simhall fungerar? Varför/ varför 

inte? 

Betyg: 

1. Hur ser du på skolans värdegrund? 

2. Är det skolans uppgift att se till att alla elever blir godkända? Är det viktigt? Varför? 

3. Hur mycket är skolans ansvar? Varför? 

4. Hur mycket är lärarens ansvar? Varför? 

5. Hur mycket är elevens ansvar? Varför? 

6. Hur förhåller du dig till ämnesplanen? På vilket sätt arbetar du utifrån den? 

7. Hur tycker du att man som lärare ska förhålla sig till muslimska flickor? 

8. Kan alla elever delta i undervisningen? Hur ser det ut för muslimska flickor? 

9. Hur arbetar du utifrån det centrala innehållet ”olika simsätt i mag- och ryggläge” eller 

”badvett och säkerhet vid vatten vintertid […]”? (högstadiet) 

10. Hur arbetar du utifrån det centrala innehållet ”åtgärder vid skador och nödsituationer, 

till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud”? (gymnasiet) 

11. På vilket sätt kan du skapa förutsättningar för muslimska flickor att nå upp till det 

centrala innehållet? 
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12. Anser du att muslimska flickor har samma möjligheter att nå upp till ett E i betyg som 

övriga elever? 

13. Övriga kommentarer?! 

11.3 Intervjuguide simhallspersonal 

Bakgrundsinformation: 

1. Hur länge har du arbetat på simhallen? 

2. Trivs du med yrket? 

3. Vilka fördelar tycker du finns med yrket? 

4. Vilka nackdelar upplever du finns med yrket? 

5. Hur många besökare har ni dagligen? 

Religiösa bakgrunder: 

1. Hur många av dessa besökare är kvinnor? 

2. Har ni besökare med olika kulturella bakgrunder? 

3. Hur många av dessa är muslimska kvinnor? 

4. På vilket sätt bemöter ni kvinnor med olika kulturella bakgrunder? Varför? 

5. Har ni någon bassäng för enbart kvinnor? Eller några speciella tider? Varför/ varför 

inte? 

6. Har ni tänkt skaffa någon bassäng för enbart kvinnor? Eller några avsatta tider? 

Varför/ varför inte? 

7. Kan muslimska kvinnor delta i simhallen? Varför/ varför inte? 

8. Finns det något tillfälle då muslimska kvinnor kan delta? Varför/ varför inte? 

Simundervisningen: 

1. Samverkar ni med olika gymnasieskolor eller högstadieskolor? På vilket sätt? 

2. Hur många tillfällen per termin har en klass tillgång till simundervisning? 

3. Hur långa är tillfällena? Varför? 

4. Hur hanterar ni elever med olika kulturella bakgrunder? 

5. Hur bemöter ni muslimska elever, d.v.s. muslimska flickor? Varför?  

6. Vilka förutsättningar anser du finns för muslimska flickor att delta i simhallen? 

7. Kan muslimska flickor få enskild simundervisning? Varför/ varför inte? 

8. Hur ser en sådan undervisning ut? Kan du ge exempel? 
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9. Samverkar ni med idrottslärarna? På vilket sätt? 

10. Vilka hinder eller problem anser du kan uppstå för muslimska flickor att delta? 

Varför? 

11. På vilket sätt försöker ni göra det möjligt för muslimska flickor att delta i simhallen? 

12. Hur anser du att det fungerar idag? Varför? 

13. Finns det någonting som du tror skulle kunna bli bättre? Varför? 

14. Övriga kommentarer?! 

 

 


