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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor med muslimsk kultur upplever idrott och 

hälsa undervisningen i den svenska skolan. Studien syftar till också att undersöka hur deras 

identitet kan påverkas av idrott och hälsa undervisningen. 

• Hur ser flickor som är muslimer på inkluderingen i skolämnet idrott och hälsa? 

• Hur upplever flickor som är muslimer ämnet idrott och hälsans påverkan på identitet? 

Metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet består av semistrukturerade 

intervjuer. Empirin samlades in från åtta flickor med en muslimsk kultur som går i 

grundskolan mellan årskurs 7–9. Studiens teoretiska utgångspunkt är identitetsteorin (O`Dell, 

2002).  

Resultat 

Eleverna i studien anger att deras föräldrar har stor påverkan på informanternas deltaganden. 

Detta har visat sig handla om aspekter som klädsel, fysisk kontakt och kunskaper om kultur. 

Vidare anger informanterna att lärarens kunskaper inom kulturen har en viktig roll för de 

muslimska flickornas inkludering i idrott och hälsoundervisningen. Resultatet visar även att 

informanternas identitet påverkades av omgivningen. Informanterna ansåg att identiteten 

stärktes tillsammans med andra som delade samma värderingar eftersom informanten kände 

sig inkluderad.  

Slutsats 

Eleverna anger att idrottsläraren exkluderar eleverna som har en muslimsk kultur detta för att 

idrottsläraren saknar kunskaper om den muslimska kulturen. Eleverna anger även att 

exkluderingen påverkar deras motivation till ämnet idrott och hälsa negativt. Kulturkrocken 

som sker mellan hemmets kultur och den kultur som finns i den svenska skolmiljön påverkar 

elevernas delaktighet till ämnet idrott och hälsa. Det innebär att muslimska flickornas 

motivation påverkas negativt av konflikten mellan skolan och föräldrarna.  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of this study is to investigate how girls from a Muslim culture are experiencing 

Physical education in the Swedish school. The study also aims to investigate how their 

identity can be affected by sports and health education.  

• How do girls who come from are a Muslim culture understand inclusion in the school 

subject Physical education and health? 

• How do girls who come from a Muslim culture experience physical education and 

health´s the impact on identity? 

Method 

In this study, a qualitative approach was adopted, using semi structured interviews. The 

empirical material was collected through eight interviews with girls from a Muslim 

background attending elementary school between the grades 7-9. The theoretical starting 

point of the study is taken from identity theory (O`Dell, 2002). 

Result 

The results show that the girls are emphasizing that their parents have a strong influence on 

their participation, for example aspects such as clothing, physical contact and knowledge of 

culture. Furthermore, the results of the study showed that the teacher has an important role in 

the inclusion of Muslim girls in Physical education and health (PEH). The result also shows 

that the informants felt that their identity was strengthened when they were together with 

others who shared the same values, as they then felt included.  

Conclusion 

The students emphasize that they felt that the PE teacher at times excluded students with a 

Muslim culture because the PE-teacher had limited knowledge of Muslim culture. Student 

also underlined that this exclusion negatively affects their motivation for subject of Physical 

education and health. The cultural clash that takes place between the culture at home and the 

culture that exists in Swedish school environment influences the student’s participation in 

PEH. This means that the Muslim girls’ motivation can be negatively affected by the 

conflicting norms-between the school and the parents.  
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1. Inledning  

Idag beskrivs Sverige som ett mångkulturellt samhälle och det kan leda till svårigheter för 

individer att anpassa sig till det svenska samhället (Lunneblad, 2009). Denna uppsats 

undersöker muslimska flickors inkludering i skolämnet idrott och hälsa och behandlar 

begrepp som kultur, identitet och inkludering med särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa.  

Individens kultur kan idag ses både som ett hinder för inlärningen och samtidigt en svårighet 

för läraren att bedriva sin undervisning på jämlika villkor. Inom den svenska läroplanen är 

det lärarens plikt att individanpassa den skolbaserade undervisningen (Skolverket, 2011). Ett 

problem kan vara krocken mellan de kulturella aspekterna som finns i ett muslimskt hem och 

kulturen som finns i den svenska skolmiljön. Det kan till exempel handla vissa barn med 

muslimsk bakgrund inte får visa upp sig i baddräkt tillsammans med det andra könet eftersom 

föräldrarna inte accepterar det (Otterbeck, 2000). Detta kan bidra till svårigheter för läraren 

att realisera undervisningen på jämlika grunder och att dessa elever därmed fråntas en 

inkluderande undervisning.  

Idrotten har blivit en symbol för gemenskap och i flera avseenden vis har flickor med en 

muslimsk kultur hamnat utanför (Otterbeck, 2000). Elever som immigrerat till Sverige eller 

har föräldrar som är födda och uppvuxna i ett främmande land har också ofta erfarenheter av 

normer som kan skilja sig väsentligt från de som finns i Sverige (Otterbeck, 2000). Dessa 

normer kan skapa komplikationer för läraren eftersom läraren behöver anpassa sig efter varje 

individ. En lärare kan hamna i problematiska situationer. Ett exempel som Otterbeck (2000) 

anför är kontaktskapandet med föräldrar till elever med muslimsk tillhörighet. Otterbeck 

(2000) menar att detta beror på en osäkerhet som skapas eftersom lärarna inte stött på liknade 

situationer tidigare och att läraren inte har den problemlösningskapacitet som krävs för 

sådana situationer. Den svenska läroplanen för grundskolan innehåller skrivelser om att 

skolan ska förmedla och förankra grundläggande värden som samhället kräver. Det innebär 

att eleverna ska få en förståelse för andra människor samt förmåga till inlevelse och 

medkänsla (Skolverket, 2011). 
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2. Bakgrund  

I Sverige utövas flera olika religioner och en av dem är islam (Otterbeck, 2000). Inom islam 

likväl som i de flesta andra religioner finns det skriftliga källor som innehåller regler, 

förordningar, råd, förmaningar, rättigheter och skyldigheter som styr individen och gruppens 

uppförande. En individ kan uppleva det positivt att följa de normer som finns inom islam men 

det kan även förekomma komplikationer. Otterbeck (2000) nämner att det finns normer inom 

islam som kan innebära ett hinder för individerna att anpassa sig till en svensk skolkontext, då 

exempelvis åtsittande kläder kan anses vara oacceptabelt. Tidigare studier visar att ämnet 

idrott och hälsa kan skapa svåra situationer för elever med en annan kulturell bakgrund. 

Otterbeck (2000) nämner att simning kan vara ett hinder för muslimska flickor eftersom de 

inte får visa upp sig i baddräkt inför pojkar. Otterbeck (2000) har även nämnt att det finns 

normer för hur män och kvinnor ska klä sig inom islam. Otterbeck (2000) menar även att 

normen som finns är att båda könen ska täcka sina kroppar på ett sätt som inte väcker det 

motsatta könets lust. Inom ämnet idrott och hälsa uppstår det konflikter mellan skolan och 

religiösa föräldrar angående skolans upplägg i ämnet idrott och hälsa. Föräldrarna vill att det 

ska vara en könsseparerad undervisning (Otterbeck 2000). Elmeroth (2008) hävdar i sin studie 

att elever kommer till idrottslektionen med olika erfarenheter och tankestrukturer. Läraren i 

ämnet idrott och hälsa har i uppgift att utgå från varje elevs kunskap och erfarenheter vid 

planering av sin undervisning (Elmeroth, 2008). 

 

2.1. Centrala begrepp 

Nedan redogörs för några centrala begrepp som används i studien. 

2.1.1.  Kultur 

I denna studie förstås kultur som en process där människor skapar genom sina tolkningar 

av världen. En kultur skapas av tidigare tolkningar (Berg, 1994). Människor med 

gemensam kultur har liknande tolkningar gällande värderingar, kunskap, moral, lagar och 

seder (Barbarosa da Silva & Ljungqvist, 2003). Barbarosa da Silva och Ljungqvist (2003) 

menar att trosföreställningar uttrycks i lagar, seder och moral samt flera olika färdigheter 

som människor har anskaffat. Varje kultur består av olika komponenter som uppfyller 

olika funktioner. Dessa komponenter används som tolkningsmönster för individen. 



3 

 

 

 

Människor som lever i två olika kulturer har olika verklighetssyn och människosyn, vilket 

leder till att människor har olika tolkningar gällande samhälle, moral och politik 

(Barbarosa da Silva & Ljungqvist, 2003). 

 

2.1.2. Identitet 

I denna studie tar vi utgångspunkt i att identitet är någonting som konstrueras och kommer 

till uttryck i vardagliga samtal. Genom att intervjua individer kan normer och värderingar 

kopplade till identitet bli synliga och analyseras. Alsmark (1997) definierar identitet som att 

vara hemmahörande på ett individuellt plan, kollektivt plan och gruppmässigt plan. Alsmark 

(1997) hävdar i sin studie att identitet handlar om ett skapande, trygghet och stabilitet i 

tillvaron. Alsmark (1997) menar att identitet hänger samman med individens biografi men 

att den aldrig är identisk med denna.Hammarén och Johansson (2009) menar att identitet är 

ett mellanbegrepp som ska fungera som en brygga mellan samhället och individen. Inom 

begreppet identitet ställs det höga krav på hur individen skildrar, återger och åskådliggör 

livserfarenheter, politiska ställningstaganden och ageranden (Hammarén & Johansson, 

2009). Iscensättande av olika fenomen synliggörs i handlingar, attityder och kroppsliga 

uttryck (Hammarén & Johansson, 2009).  

 

2.1.3. Inkludering 

Skolan ska sträva efter gemenskap bland eleverna där eleven ska kunna delta aktivt i 

undervisningen. Skolan ska även ge eleverna förutsättningar till en likvärdig utbildning 

(Specialpedagogiska myndigheten 2014). Specialpedagogiska myndigheten (2014) definierar 

begreppet inkludering som en demokratisk process som visar människors rättigheter och lika 

värde. Skolan ska anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättning och behov. 

Undervisning ska ge eleven en kunskapsutveckling som ska utgå från varje elevs bakgrund, 

erfarenheter, kunskap och språk (Skolverket, 2011). Skolverket (2011) nämner att 

utbildningen ska kunna förmedla och sammanbinda respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de demokratiska värderingar det svenska samhället vilar på. Skolverket (2011) skriver att 

skolan ska arbeta för människolivets okränkbarhet, individens frihet, integritet, lika värde och 

jämställdhet mellan könen. Enligt jämställdhetslagen ska läraren forma undervisningen på ett 

inkluderande sätt där både pojkar och flickor ska kunna arbeta tillsammans i undervisningen 

(Skolverket, 2011). Ingen i skolan ska diskrimineras på grund av kön, identitet och religion.   
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Skolan ska agera som en kulturell och social mötesplats och ge både personalen och eleverna 

möjlighet att utveckla denna förmåga. Skolan ska även skapa ett klimat där eleverna ska känna 

sig trygga och respekterade (Skolverket, 2011). För att eleven ska kunna nå sitt mål ska läraren 

variera sin undervisning eftersom eleverna kan ha olika svårigheter att uppnå målen för ämnet. 

Läraren kan därför inte utforma sin undervisning lika för alla elever (Skolverket, 2011). 

 

2.2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Denna del omfattar 

forskning kring skolan och hemmet, skolan i samband med religion och kultur, föreningsidrott 

samt identitetsskapande. 

 

2.2.1. Skolan och hemmet 

För att barnet ska lyckas i skolan betonas ofta att föräldrarna och lärarna behöver samarbeta. 

Högdins (2007) avhandling visar att föräldrar och lärare har en viktig roll för barnets 

skolframgång. Högdin (2007) belyser problematiken bland barn med utländsk bakgrund där 

föräldrarna har kommit till Sverige från ett annat land och menar att dessa föräldrar har svårt 

att anpassa sig efter den svenska kulturen, vilket påverkar barnet negativt i skolan. Högdin 

(2007) betonar vidare att vissa elever med utländsk bakgrund inte får delta i vissa moment, 

exempelvis dans och simning för sina föräldrar. Föräldrarnas inställning till skolan och 

skolämnen påverkar elevernas motivation och välmående vilket är avgörande för deras 

skolprestation. Detta visar att föräldrarnas och lärarnas stöd till eleven har en betydande roll 

för elevens studiemotivation. Enligt Högdin (2007) kan elevens bristande prestation kopplas 

till att de tillhör en minoritetskultur. Om minoritetskulturen uppfattas som underordnad eller 

förtryckt kan det skapa ett motstånd mot majoritetens utbildningssystem, vilket påverkar 

elevens framgång negativt. Föräldrarnas motstånd mot skolan smittar därmed av sig på barnet, 

som i sin tur försvarar sig mot skolan genom att hävda den identitet och kultur som föräldrarna 

tillhör (Högdin 2007). 

Skolverket (2011) betonar att det är viktigt för skolan att samarbeta med föräldrarna för att 

kunna utveckla eleven till aktiva, kreativa och ansvarstagande medborgare. Skolan har som 

krav att kunna klargöra för både föräldrar och elever vilka mål utbildningen har, vilka krav 
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skolan ställer, samt vilka rättigheter och skyldigheter som föräldrar och elever har (Skolverket 

2011). 

 

2.2.2. Skolan i samband med religion och kultur 

Enligt styrdokumenten ska skolan främja ett skolklimat där eleverna ska känna sig trygga och 

respekterade (Skolverket, 2011). Skolverket (2011 s.5) skriver att skolan ska gestalta och 

förmedla “människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla”. Skolverket (2011) nämner även att ingen i skolan ska 

diskrimineras på grund av kön och etnisk tillhörighet samt religion. Larsson (2007) skriver 

utifrån skolans värdegrund (Skolverket 2011) att den svenska skolan ska vara för alla. Larsson 

(2007) menar att religiös tro inte ska hindra eleverna från att delta i ämnet idrott och hälsa, 

men att det finns tolkningar som kan påverka elevernas deltagande i undervisningen. Larsson 

(2007) betonar även att den svenska läroplanen ska vara ickekonfessionell samtidigt som “den 

ska vara i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition” (Larsson 2007). 

Larsson (2007) menar även att muslimska flickor riskerar att bli mest utsatta eftersom 

religionen islam avgör hur en kvinna ska klä sig och uppföra sig. 

Även Otterbeck (2000) påpekar även i sin studie att simningen för muslimska flickor att detta 

kan skapa komplikationer eftersom de inte får visa upp sig i baddräkt inför pojkar. Otterbeck 

(2000) har även visat att det finns normer för klädsel för både män och kvinnor inom 

religionen islam. Enligt dessa kulturella normer ska båda könen täcka sina kroppar på ett sätt 

där motsatta könet inte känner någon lust (Otterbeck, 2000). Otterbeck (2000) menar de 

muslimska männen i Sverige klär sig som en svensk man och för kvinnorna kan det skilja sig 

avsevärt, vidare förekommer det ett annat tryck på de muslimska kvinnorna eftersom de ska 

klä sig “anständigt” och “islamskt” (Otterbeck, 2000).  

Elmeroth (2008) menar att lärare i idrott och hälsa kan uppleva det komplicerat med att 

anpassa undervisningen efter varje elevens behov och förutsättning eftersom flera av eleverna 

har olika erfarenheter och behov. Otterbeck (2000) nämner att många lärare känner sig osäkra 

i sin kontakt med de muslimska eleverna och föräldrarna. Anledningen till osäkerheten är på 

grund av att det förekommer situationer som lärarna i ämnet idrott och hälsa inte upplevt 

tidigare. Otterbeck (2000) nämner att lärarna lägger mycket vikt på att kompromissa och hitta 

lösningar med de situationer som uppstår i undervisningen. 
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Skolverkets (2015) rapport visar att lärare i idrott och hälsa behöver anpassa sina lektioner 

efter nyanlända elevers erfarenheter och kunskaper. Rapporten visar även att över 30 procent 

av de nyanlända eleverna inte uppnår målen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2015). 

Detta beror till stor del på att de nyanlända elevernas motivation påverkas av tidigare 

skolgång, könsroller, religiösa åskådning och psykosocialt välmående. I Huitfeldts (2015) 

avhandling konstateras att elever med utländsk bakgrund har bristande erfarenheter och 

begränsade kunskaper inom ämnet idrott och hälsa, vilket leder till att eleverna känner sig 

obekväma i undervisningen. 

2.2.3. Identitetsskapande  

Studier visar sig att ungdomar som kommer till Sverige med familjen kan uppleva svårigheter 

i sin identitetsutveckling (Ehn 1996; Nilsson & Lund 1992; Nordheden 1998; Åhlund 1997). 

Studien visade att dessa ungdomar kan känna sig splittrade mellan kraven på deras 

individuella tillhörighet och deras grupptillhörighet. Genom att ungdomarna kan identifiera 

sig med föräldrarnas traditionella normer, samtidigt som de förväntas finna sig tillrätta i det 

nya landet blir det en utmaning för individens identitetsskapande. Att tillhöra två olika 

kulturer kan leda till en identitetskrock där värderingar och traditioner kan vara svåra att 

hantera. Detta kan påverka elevens skolgång eftersom deras traditionella normer och 

föreställningar kan gå emot gängse skol normer vilket leder till komplikationer i 

identitetsutvecklingen (Ehn 1996; Nilsson & Lund 1992; Nordheden 1998; Åhlund 1997). En 

sådan komplikation kan vara när eleven försöker anpassa sig till den nya miljön och upplever 

att han eller hon förlorar delar av den gamla miljön och kulturen (Parszyk 1999).  

I sin avhandling har Wigg (2008) intervjuat åtta vuxna individer i åldern 19–26 år. Dessa 

individer hade anlänt till Sverige under sin skolgång. Wigg (2008) fokuserade på hur en 

individ börjar om i ett nytt land och hur identitetsskapandet påverkas. Resultatet i studien 

visar att informanterna i studien hade att svårt att hitta en identitet. Wigg (2008) menar även 

att processen som sker under utvecklingen av identitet är komplicerad. Studiens resultat visar 

att skolans funktion inte bara berör den pedagogiska arenan utan även den existentiella arenan 

kring deras tillhörighet och identitet (Wigg, 2008). 

Walseth och Strandbu (2014) har intervjuat 21 muslimska flickor i Oslo om deras erfarenheter 

i idrotter och fysiska aktiviteter. Studiens syfte var att studera om engagemanget i idrotten 

påverkade deras identitet. Resultaten visar att när de deltog i idrottsliga aktiviteter utmanade 
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de sina etniska identiteter och kulturella normer i vad som ansågs vara kvinnligt. Walseth och 

Strandbu 2014) menar att muslimska kvinnor inte ska ta plats inom idrotten eftersom det 

anses vara olämpligt.  

2.2.4. Överbyggande och bindning 

Walseths (2008) har studerat unga invandrarflickors deltagande och idrottens inflytande på 

utländska flickors sociala kapital. Idrotten har länge betraktats som en viktig del i 

inkluderingen. Walseth (2008) menar att idrotten kan bidra till att öka individens sociala kapital, 

självförtroende, välbefinnande och sociala nätverk. Studiens syfte är att undersöka det sociala 

nätverkets påverkan på det sociala kapitalet och deltagandet inom idrotten samt idrottens bidrag 

till inkludering för utländska flickor. Att bygga upp social kapital är viktigt för inkluderingen. 

Walseth (2008) anser att det sociala kapitalet kan delas upp i två delar, överbryggande och 

bindning. Att lära känna andra människor kan vara en process eftersom individens bakgrund 

kan skilja sig från de andras bakgrund exempelvis, religion, ras, kultur. Detta kallas för 

överbryggande. Bindning syftar mer på aktivitet där individen redan har en relation. Walseth 

(2008) betonar att det sociala nätverket påverkar barnets känsla av tillhörighet till grupper i 

samhället. Morrow (2004) påpekar att barnets relation med andra individer är viktigt för barnets 

utveckling av det sociala kapitalet. Idrott betraktas som en arena där individer kan integreras 

med varandra (Putnam, 2004).  

 
Walseth (2008) skriver även i sin studie att ungdomar med utländsk bakgrund i betydligt lägre 

grad deltar i några av de traditionella norska idrotter såsom skidor, snowboard, simning och 

gymnastik. Det är särskilt unga muslimska flickor med utländsk bakgrund som inte deltar i 

dessa sporter. Studiens resultat visar att vissa flickor både överbryggade och band socialt kapital 

med sina lagkamrater, exempelvis ökade Zelma det sociala kapitalet där hon lärde sig mer om 

de kulturella skillnaderna i de olika grupperna, vilket ledde till att hon kände sig inkluderad 

(Walseth 2008). 
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2.3. Teoretiska utgångspunkter  
 

I detta avsnitt redogörs identitet, kulturella identitetsteorin, social identitet och självindentitet 

som har funnits till hjälp för att förstå och tolka resultatet av intervjuerna som vi har 

genomfört.  

 

2.3.1. Identitet 

Identitet innebär att vara hemmahörande på ett personligt plan, ett individuellt plan, ett 

kollektivt plan och på ett gruppmässigt plan (Alsmark 1997). Alsmark (1997) menar att 

identitet kan skapa en trygghet och stabilitet i människans tillvaro. Alsmark (1997) hävdar 

även att identiteten hänger samman med individens biografi. Identiteten förutsätter ett 

reflexivt arbete hos en individ det vill säga en medveten skapandeprocess. Alsmark (1997) 

nämner att identiteten är individens upplevda snarare än verkligt levda biografi. En upplevd 

biografi är inte fiktiv utan måste hela tiden sammankoppla nya verkliga händelser (Alsmark 

1997). Alsmark (1997) menar att identitet måste ha ett kontinuum, en röd tråd som löper över 

tid och rum där identitet binder samman personer och händelser via en reflexiv process.  

 

2.3.2. Kulturella identitetsteorin  

Begreppet kultur kan bland annat definieras som ett socialt fenomen. Forskaren Tom O`Dell 

(2002) nämner att begreppet kultur ses som något unikt, att människan växer upp och 

socialiseras med olika normer, värderingar och traditioner vilket formar hennes identitet 

(O`Dell, 2002). Kulturer hålls levande genom att människan kommunicerar och samspelar 

med individer som tillhör samma kultur. Under kommunikation använder individen sig av de 

kulturella sederna och traditionerna (O`Dell 2002). Kulturen påverkar människans identitet 

och självuppfattning vilket skapar en känsla av trygghet och tillhörighet hos individen (Stier, 

2004). O`Dell (2002) och Stier (2004) nämner att den kulturella identiteten sker bland 

människor men enligt Stier (2014) förekommer det även inom samhället. Otterbeck (2000) 

instämmer med O`Dell (2002) och Stiers (2004) resonemang eftersom han skriver att identitet 

är en social händelse som kan symbolisera en individs sociala aktivitet. Kulturen påverkas 

även av en ökad globalisering, vilket innebär att kulturen är en process som förändras över 

tid. 
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2.3.3. Social identitet  

Social identitetsteori innebär att individen är förankrad i en specifik grupp för att han eller 

hon ska känna tillhörighet (Tajfel, 1982). Individen utgår från sina känslomässiga 

värderingar. Den sociala identiteten omfattar individens upplevelser. Nilsson (1996) skriver 

att den sociala identiteten formas genom de grupper som individen tillhör. Individens sociala 

identitet stärker den personliga identiteten. Om gruppen har en hög status får individen en 

hög status. Det här kan leda till att individen överskattar sin egen grupp och nedvärderar 

andra grupper (Nilsson, 1996). Hammarén och Johansson (2009) hävdar att social identitet 

innebär hur andra uppfattar en att vara. Vidare skriver Hammarén och Johansson (2009) att 

den sociala identiteten inte behöver stämma överens med självidentiteten hela tiden. Social 

identitet ger individen en plats i samhället och sammankopplas till sociala strukturer, 

institutioner och positioner (Hammarén & Johansson, 2009). 

 

2.3.4. Självidentitet 

Självidentitet innebär hur en individ uppfattar sig själv i olika sociala grupper. 

En individuell identitet är beroende av flera andra individer eftersom de inte fungerar utan 

kollektiv koppling. För att individens identitet ska vara förståelig måste individen kunna 

bli sedd och bekräftas av andra individer. En identitet kan skapas, utvecklas, förändras och 

formas i relation till specifika samhälleliga, kulturella och historiska förutsättningar 

(Hammarén & Johansson, 2009). Om den personliga identiteten hotas kommer individen 

att ifrågasätta gruppen som individen tillhör för att stärka sin sociala identitet (Tajfel, 1992). 

Giddens (1999) skriver att självidentitet kan skapas av yttre faktorer. Giddens (1999) menar 

också att psykologiska processen formar individens självidentitet. Exempelvis kan 

individen påverkas av det förflutna vilket påverkar dennes självidentitet. Yttre faktorer 

behöver inte alltid vara negativt, lyckas individen hantera de yttre händelserna kan det 

stärka individens självförtroende. 
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3. Syfte och frågeställning  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor med muslimsk kultur upplever idrott och 

hälsa undervisningen i den svenska skolan. Studiens syfte är även att undersöka hur deras 

identitet kan påverkas av idrott och hälsa undervisningen. Nedan presenteras studiens specifika 

frågeställningar. 

 

• Hur ser flickor som är muslimer på inkluderingen i skolämnet idrott och hälsa? 

• Hur upplever flickor som är muslimer ämnet idrott och hälsans påverkan på identitet? 
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4. Metod  

Detta avsnitt omfattar studiens urval, forskningsetiska reflektioner, studiens reliabilitet, 

studiens validitet och slutligen genomförandet av studien. 

4.1. Val av metod  

Studien utgår från en kvalitativ ansats med intervjuer som metod för datainsamling. 

Intervjuproceduren är konstruerad utifrån semistrukturerade frågor som tillåter en öppen 

intervjuform enligt Kvale och Brinkman (2014). De semistrukturerade frågorna bidrar med 

en öppenhet där informanternas tolkningar och erfarenheter framhålls. Den öppna intervjun 

definieras som ett tillvägagångssätt där forskaren har expertis om det som intervjun handlar 

om. Detta ska hindra intervjun från att komma in på sidospår som inte är relevanta för ämnet 

i fråga (Hassmèn & Hassmèn, 2008).  

Intervju är en fördel eftersom informanternas identitetskonstruktion framträder i intervjuer om 

inkludering och kulturell tillhörighet. Detta överensstämmer med Kvale och Brinkmans 

resonemang om att intervju används som en metod för att framhäva informanternas 

erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014). I samklang med syftet för denna studie anses det 

relevant att använda intervjuer som metod. Vi har valt att intervjua informanterna gruppvis 

vilket kallas för fokusgruppsintervju. Fokusgruppmetod innebär att intervjuaren väljer 

informanterna som passar in till studien och undersökningen har ett tydligt syfte där 

intervjuaren ställer sina frågor för att skapa diskussioner mellan informanterna (Bryman, 

2018). Syftet med gruppintervjuer anses vara passande för studien. Detta baseras på att 

gruppintervjuer kan ha en uppmuntrande inverkan på informanterna samtidigt som de olika 

diskussionerna kan stimulera informanterna. Vidare kan informanterna reflektera och förvärva 

relevant information som kommer från andra (Hassmèn & Hassmèn, 2008). 

4.2. Urval  

Urvalet är åtta flickor som går i grundskolans årskurs 7–9. Uppsatsskrivning sker inom 

begränsade tidsramar och det är därför viktigt med en systematiskt men samtidigt effektiv 

arbetsstruktur. Ett bekvämlighetsurval har således gjorts där läraren inom tidigare vikariat 

kontaktats. Detta har effektiviserat arbetet markant vilket även Hassmèn och Hassmèn (2008) 

nämner som fördel gällande just ett bekvämlighetsurval. Vidare har det varit ett krav att 

informanterna ska ha muslimsk kultur. Informanterna delades in i mindre grupper där varje 

grupp bestod av fyra informanter. Dessa små grupperingar realiseras i förebyggande syfte 
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eftersom känsliga ämnen kan bidra till att informanterna inte vågar yttra sig i större grupper 

(Hassmèn & Hassmèn, 2008). Dessa flickor valdes eftersom de har en gemensam kultur och 

religiös tillhörighet. Hassmén & Hassmén (2008) anför att en grupp trivs med varandra om 

det finns likheter mellan individerna. Med hänsyn till konfidentialitetskravet väljer vi att hålla 

informanterna anonyma och har därför valt att ge dem fiktiva namn. 

Presentation av informanterna i intervjugrupp 1: 

Fatima, 13 år. Föräldrar från Afghanistan, född i Irak, men kom till Sverige vid fem års 

ålder. 

Maria, 13 år. Föräldrar från Syrien, född i Syrien men kom till Sverige vid tre års ålder. 

Leila, 13 år. Föräldrar från norra Irak, men född i Sverige. 

Noura, 13 år. Föräldrar från Irak, född i Irak men kom till Sverige vid ett års ålder. 

 

Presentation av informanterna i intervjugrupp 2: 

Amina, 14 år. Föräldrar från Somalia, men född i Sverige. 

Aysha 15 år. Föräldrar från Somalia, är född i Somalia men kom till Sverige vid ett års 

ålder. 

Malika, 14 år. Föräldrar från Marocko, men är född i Sverige. 

Melissa, 14 år. Föräldrar från Syrien, född i Syrien och kom till Sverige vid sju års åldern 

 

4.3. Genomförande  

Intervjuerna genomfördes i grupper om fyra, vilket kan kallas för fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuerna ägde rum under två dagar där den ena gruppen intervjuades först och den andra 

gruppen dagen efter. Varje informant fick intervjufrågorna två dagar innan själva intervjun. 

Detta för att de skulle vara förberedda på frågorna som skulle komma under intervjun. 

Intervjun inleddes med en kort sammanfattning om studiens syfte och innehåll. Det var även 

viktigt att påpeka att intervjun skulle spelas in och att data skulle behandlas enligt 

konfidentialitetsprincipen. Hassmèn och Hassmèn (2008) betonar vikten av att informera 

informanterna om att de under vilken tidpunkt som helst kan välja att hoppa av studien. 

Genom den öppna intervjuformen var målet till en början att få gruppen att skapa diskussioner 

och följaktligen få intressanta fynd från dem. Det förekom dock att grupperna ibland kom bort 

från ämnet vilket fick uppsatsförfattarna att kliva in och styra tillbaka till studiens 
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frågeställningar. Intervjuguiden var skapad så att omfånget var kort och koncist vilket 

forskarna Kvale & Brinkman (2014) nämner som ett gynnsamt koncept. En bra intervju 

handlar om forskarens skicklighet vilket innefattar aspekter som kunskap av ämnet, ledande 

frågor samt känna till forskningsetiken. Avslutningsvis summerades intervjun och eventuella 

oklarheter kunde redas ut. 

4.4. Databearbetning  

Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av en mobil. Efter intervjuerna har vi lyssnat på det 

insamlade materialet för att sedan transkribera det. Fördelen med användandet av mobil är att 

vi kan lyssna på intervjuerna flera gånger. Vi har sorterat materialet utifrån de fyra 

grundläggande punkterna som ingår i innehållsanalysen, vilket kallas även för en tematisk 

innehållsanalys. Tematisk innehållsanalys är en metod som intervjuaren använder för att 

vetenskapligt analysera och tolka innehållet i ett material med syfte att identifiera mönster 

och mening (Hassmèn & Hassmèn, 2008). Vi har delat upp och kategoriserat svaren utifrån 

våra forskningsfrågor samt tagit bort yttranden som inte svarar på studiens frågor. Vi har 

kategoriserat materialet genom att identifiera koder som identitet, inkludering problematik 

där   har utformat kategorier med hjälp av olika färger. För att kunna identifiera koder har vi 

läst transkriberingen flera gånger. Detta gjorde vi för att hitta relevant material som svarar på 

studiens syfte och forskningsfrågor. Vi har därefter kategoriserat intervjufrågorna i tre olika 

kategorier vilka är uppdelade efter våra forskningsfrågor. 

4.5. Tillförlitlighetsfrågor   

Reliabilitet handlar om att en studie är tillförlitlig och pålitlig. Om studien är tillförlitlig och 

pålitlig ska den kunna genomföras vid en annan tidpunkt med samma informanter och med 

andra forskare och ge samma resultat (Hassmèn & Hassmèn 2008). Vi utförde en pilotstudie 

med tre muslimska flickor som går på Gymnastik-och idrottshögskolan för att kontrollera om 

intervjufrågorna svarade mot studiens syfte. Vi kom fram till att vi kunde beröra studiens 

syfte och forskningsfrågor med de intervjufrågor som vi har valt att använda. Pilotstudien gav 

uppsatsförfattarna en inblick i intervjufrågornas stabilitet innan intervjun med studiens 

informanter. Validitet handlar om studiens giltighet (Hassmèn & Hassmèn 2008). Det är en 

kvalitetssäkring för att kontrollera om studien stämmer överens med verkligheten. Med denna 

studie kan vi inte säkerställa högsta validitet då vi inte kan försäkra om informanterna talar 

sanning och om svaren återspeglar verkligheten. 
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4.6. Etiska aspekter  

Vid forskning är det viktigt att de etiska kraven följs. Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra krav 

som ska fullföljas vid forskning. Dessa krav är: 

 

Informationskravet (2002:7) ’’forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte’’. Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna ta del 

av studiens syfte och intervjufrågor. Detta gjorde vi för att informanterna i studien skulle få tid 

på sig att förbereda sig.     

Samtyckeskravet (2002:9) “deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”. Om informanterna i studien upplever det jobbigt eller känsligt har informanten 

rätt att avbryta sin medverkan i studien. Detta har att påpekats både innan, under och efter 

studien. Konfidentialitetskravet (2002:12) “uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. I denna studie kommer informanterna att vara 

anonyma, all information om informanterna kommer att stanna mellan oss och kommer inte att 

publiceras. Nyttjandekravet (2002:14) “uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål”. All information kommer att användas för forskningsändamål 

och detta kommer att utföras utan att avslöja informanternas identitet. Informanterna har 

informerats studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. I denna studie har samtliga 

informanter meddelats att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Dessutom har samtliga 

informanter anonymiserats så att identifikationen inte ska vara möjliga. Samtliga intervjuer har 

raderats efter att studien har avslutats.  
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5. Resultat  

I det följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet är strukturerat i tre teman 5.1. 

Problematik, 5.2. Inkludering och 5.3. Identitet.  

5.1. Problematik  

På frågan om kulturen har en inverkan på elevernas delaktighet i ämnet idrott och hälsa visade 

det sig att samtliga informanter i grupp ett var överens om att kulturen hade en negativ 

påverkan på idrottslektionerna. Samtliga informanter i grupp ett var överens om att föräldrar 

som har en kulturell syn kan vara ett hinder för elevernas deltagande inom olika moment i 

ämnet idrott och hälsa. 

Informanterna Noura och Fatima hävdade att föräldrarnas bristande erfarenhet inom ämnet 

idrott och hälsa påverkade deltagandet negativt. Fatima anför exempelvis att de som har strikta 

föräldrar kan känna sig otrygga i vissa moment i idrotten. Noura i sin tur berättade att hennes 

pappa var bekymrad över hennes klädsel vilket påverkade hennes deltagande i momentet 

simning. Noura menade även att mina föräldrar är väldigt troende vilket påverkade mig också 

då mina föräldrar menar att jag inte ska visa upp mig för killar i simundervisningen. Nouras 

föräldrar hamnade i konflikt med idrottsläraren där föräldrarna ville att Noura skulle få separat 

simundervisning. Detta godkände inte idrottsläraren vilket ledde till ett underkänt betyg i 

ämnet idrott och hälsa för hennes del. Leila instämmer i Nouras anförande och menar att det 

har varit svårt att delta i undervisningen och samtidigt visa respekt och lojalitet till familjen. 

Detta går att utläsa av följande citat det har varit lite svårt i början i simningen för man inte 

vet hur man ska agera för att respektera sin familj och kultur men att man även vill vara med 

på lektionerna. Maria håller med de föregående och förklarar att man alltid vill vara med då 

idrotten oftast är kul, men ibland går det bara inte. 

Grupp ett var överens om att föräldrarnas syn på idrotten påverkade även deras egen syn på idrotten 

vilket skapade svårigheter för deltagande i undervisningen: 

 

Mina föräldrar snackade skit om idrotten eftersom de hade hört massor med 

rykten av släkten om hur idrotten var, typ att man badar halvnakna inför killar, 

att man ska dansa med killar. Deras syn på idrotten påverkade mig också 

eftersom de var väldigt hårda mot mig, jag fick inte vara med på 
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danslektionerna och mina föräldrar pratade med idrottsläraren om jag 

fick simma ensam med lärare då killar inte skulle se mig (Maria). 

 

Informanterna i grupp två menade att en individ kan påverkas av två motsatta kulturer som 

ställs emot varandra vilket kan vara hemmets värderingar och den kulturen som finns inom 

det svenska skolväsendet. Flera av informanterna hävdade även att moment som simning 

och dans påverkas av kulturen som de har med sig till undervisningen. Informanterna 

menade att deras kultur och värderingar inte passar ihop med skolans värderingar och att 

kulturen inte går hand i hand med skolans eftersom hemmets kultur värderas högre. Flera av 

informanterna kände att deras kultur betydde mycket för dem eftersom den skapade en 

trygghet. De hävdade att begreppen familj och kultur måste respekteras. 

Amina menade, jag följer min kultur av egen vilja och inte någon annans, och jag följer 

min religion och kultur för att jag själv vill, jag känner mig även en trygghet med den 

kulturen som jag har. Aysha menade att hon bär sin sjal med egen vilja. Informanterna 

känner en viss stolthet och ser även deras kultur och religion som något positivt. Melissa 

som är född i Syrien berättade att hennes familj hade svårt att anpassa sig till det svenska 

samhället vilket även påverkade Melissas syster: 

 

Min syster berättade att hon hade svårt i början av skolan eftersom allt var nytt 

för henne speciellt i idrotten för att hon inte deltog på lektionerna. Detta 

påverkade hennes motivation då hon började skolka från idrottslektionerna, 

men nu berättar hon att hon tycker att det är roligt eftersom allt har blivit lätt 

för henne (Melissa). 

 

Momenten som var mest behagliga för informanterna i grupp ett var bollspel, friidrott, 

gymnastik samt alla olika typer av lekar och friluftsliv. Anledningen till att dessa moment 

upplevdes trygga är att de inte kräves den fysiska kontakt som exempelvis momentet dans 

gör. Detta kan utläsas av följande citat av Maria: jag tycker att basket är väldigt roligt 

eftersom det känns fritt där, ingen kroppskontakt som det är på dansen och att klädseln är 

inget problem. Klädseln hade också en påverkan eftersom moment som exempelvis bollspel 

kan ge fler valmöjligheter så som mjukisbyxor och en t-shirt på sig. 
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Informanterna i grupp ett var överens om att de moment som känns mest obehagliga är 

dans och simning: 

 

Det är inte på grund av att det är kroppskontakt i dans, utan det har man i 

nästan alla moment, utan det är mer kring själva tankesättet med dans att man 

ska dansa med en kille och att det kan bli intimt (Leila). 

 

De andra i gruppen höll med Leila där Noura flikade in genom att säga jag håller med Leila 

och upplever precis som henne, men känner också svårigheter i simningen då jag inte är 

bekväm med att visa upp mig själv framför andra. Fatima upplevde som de andra i gruppen 

men nämnde även att hennes föräldrar inte tillät henne i årskurs sex att delta i 

simundervisningen om det inte var på de villkor som föräldrarna ville. Hon menade att 

kraven från föräldrarna skulle vara att jag antingen skulle ha kläder på mig i 

simundervisningen eller att jag skulle ha simundervisning med bara flickor. 

Informanterna i grupp två hade inte samma problem som grupp ett eftersom simningen inte 

var ett problem för dem och gruppen såg dans som ett moment som gick emot deras 

integritet och trygghet. Amina menade även att vi som sitter här är med på simningen utan 

problem då vi har bara anpassat simkläderna. Vi tjejer som sitter här kan vara med för att 

vi har på oss shorts och t-shirt som täcker delar av kroppen. Aysha delade samma 

uppfattning och menade att det var svårt när man var liten och inte hade kunskap om vad 

man kunde göra, men nu istället för att vara utanför så har man hittat en lösning och kan 

vara med. Informanterna i grupp två upplevde dansen som ett obehagligt moment eftersom 

dansen ansågs vara för intim med det motsatta könet. Ett exempel som Melissa tog upp var 

att hon inte kände sig trygg med att dansa med det motsatta könet och undvek därför att 

delta på danslektioner: 

 

Jag tycker att det obekvämt med att dansa med en kille, för att det känns som 

jag gör fel och går emot kulturen det har inte varit något problem i min nya 

skola för att läraren är mer förstående och låter mig dansa med flickor 

(Melissa). 
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Malika instämde och menade jag simmar nu med shorts och en t-shirt men tidigare så var 

det inte så för man fick inte, och då fick man inte vara med. 

5.2. Inkludering 

I grupp ett var informanterna överens om att dans och simning är det största hindret 

för deltagande eftersom de har en lojalitet till föräldrarnas syn. I simning upplevdes 

klädseln som det största hindret eftersom informanterna inte ville visa för mycket av 

sig själva inför de andra i klassen. Det andra exemplet som togs upp inom simningen 

var att informanterna behövde duscha både innan och efter lektionen vilket kan utläsas 

av citatet nedan: 

 

Jag tycker att det är obehagligt att duscha inför andra tjejer, mina föräldrar 

vill inte heller att jag ska duscha med andra. Min pappa ringde idrottsläraren 

när jag gick i årskurs sex men idrottsläraren gick inte med på det (Fatima) 

 

Fatima berättade att hennes pappa hade blivit mjukare med reglerna gällande klädseln men 

upplever fortfarande att hennes pappa kan vara för hård ibland när det gäller just momentet 

simning. Maria fortsätter på samma tema som Fatima och säger att min pappa tror ibland 

att idrotten är bara till för att visa kroppsdelar för andra, men han förstår inte att det är 

ett ämne. Gruppen var överens om att det oftast var papporna som var hårdast med klädseln. 

Informanterna i grupp två var inne på liknande spår som grupp ett där känslan av 

exkludering var ett faktum om deras föräldrar hela tiden skulle lägga sig i. Flera i gruppen 

skulle uppleva det besvärligt om föräldrarna inte tillät dem att delta i ämnen som de gillar. 

Informanterna i grupp två ansåg att det skulle påverka deras motivation negativt till ämnet 

idrott och hälsa vilket Malika tog upp: 

 

Om inte mina föräldrar tillåter mig att delta i lektionen så kommer jag inte få 

det bästa betyget och idrott är ändå det man gillar mest, det skulle kännas 

jättetråkigt om mina föräldrar skulle säga att jag inte får delta i undervisningen 

bara för att kulturen säger så (Malika) 
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De andra i gruppen höll med Malika eftersom föräldrarnas inställning till idrotten i skolan 

skulle påverka informanternas motivation negativt. Aysha berättade att motivationen hade 

påverkats negativt ifall min pappa hade förbjudit mig att delta i idrotten. Melissa tog upp 

det som ett samhällsproblem och menade att det känns ibland att man inte är inkluderad, 

att kulturerna inte går ihop och det blir enklare att hamna utanför än att hamna innanför. 

Informanterna upplevde även att orättvisa mellan könen fanns, där flera av informanterna 

kände att deras föräldrar var mjukare mot sönerna och mer strikta mot döttrarna. Detta gällde 

inte bara inom skolan utan även utanför skolans ramar. Två av informanterna hade ett 

intresse för basket men föräldrarnas inställning gjorde att de inte började på basket och gick 

följaktligen miste om det. Malika ansåg att kulturen påverkar flickor inom den muslimska 

kulturen mest vilket kan utläsas i citatet nedan: 

 

Det känns som om det är bara flickor med muslimsk kultur som påverkas och 

att killar med en muslimsk kultur har större frihet, det känns som att de får 

göra vad de vill men vi får inte göra det (Malika). 

 

Gällande begreppen inkludering och exkludering av idrottsläraren upplevde informanterna 

sig både inkluderad och exkluderad. Leila nämnde exempelvis att hennes tidigare 

idrottslärare inte accepterade att hon ville simma enskilt. Idrottsläraren hävdade att hon 

skulle vara med klassen eller bli underkänt. Leila valde följaktligen att avstå och kände sig 

därför exkluderad på grund av faktorer som kultur och lärarens sätt att undervisa. 

Det som går att utläsa från ovanstående är att informanterna kände sig nedvärderade då 

idrottsläraren inte respekterade deras kultur. De menar att det beror mycket på idrottsläraren 

och dennes bristande kunskap om kulturella aspekter. Deras idrottslärare hade ingen 

kunskap om deras kultur vilket ledde till en konflikt med informanternas föräldrar. Detta 

ledde även till att informanterna inte deltog i idrottsundervisningen. Flera av informanterna 

kände att deras tidigare idrottslärare jobbade emot dem istället för att jobba med dem. 

Informanterna diskuterade även kunskapens betydelse eftersom scenariot kunde varit 

annorlunda om idrottsläraren hade mer kunskap om kulturen. Noura menade att om vår 

förra idrottslärare visste mer om min kultur så hade jag kanske fått dansat med en tjej. 

Leila höll med Noura: 
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hur roligt är det för mig att kolla på när mina kompisar dansar och har kul 

medan jag sitter och kollar på, jag fick inte dansa med en tjej därför kunde jag 

inte vara med, det blir ju skit tråkigt att kolla på. Det kändes som om läraren 

inte brydde sig om mig (Leila). 

 

Maria menade att hon tidigare upplevde att hon inte var med på dansen på grund av att läraren 

inte tillät henne att dansa med en tjej: 

 

Jag var inte med på dansen eftersom min förra idrottslärare inte lät mig att 

dansa med en tjej, jag tyckte att läraren kunde hantera det på ett bättre sätt 

istället för att låta mig sitta och kolla på (Maria). 

 

Alla i grupp ett är nöjda med den nuvarande idrottsläraren eftersom denne jobbar på ett 

inkluderande sätt och låter informanterna dansa med en flicka om man vill det. Momentet 

simning har även blivit behagligare eftersom läraren låter dem simma separat från klassen om 

de vill det: 

 

Den nya idrottsläraren är mer soft för att hon låter oss att jobba tillsammans 

med de jag känner mig trygg, mina föräldrar ringde till och med läraren och 

frågade om jag fick dansa med en tjej eller simma efter att alla andra har 

simmat. Den nya läraren sa att det var okej, och jag tycker att idrotten har 

blivit mycket roligare (Fatima). 

 

Maria berättade att nu känner jag mig tryggare eftersom jag får dansa med en tjej, jag tycker 

att det har blivit roligare och bekvämare. Precis som grupp ett hade grupp två upplevt att det 

både råder ett exkluderade och ett inkluderade undervisningsklimat med deras tidigare 

idrottslärare och den nuvarande idrottsläraren. Informanterna hade liknande exkluderande 

upplevelser som grupp ett där den tidigare idrottsläraren inte tillät informanterna att dansa 

med en flicka trots att några i gruppen tidigare nämnt för läraren att de inte kände sig bekväma 

med att dansa med det motsatta könet. Flera i gruppen kände sig exkluderade där två av dem 

hade förlorat motivation till idrotten eftersom de kände att deras tidigare idrottslärare inte 

respekterade deras kultur. Malika berättade det var jättejobbigt att sitta och kolla när de andra 

i klassen dansade, det kändes som om förra idrottsläraren gjorde det med flit. Under den 



21 

 

 

 

rådande diskussionen i gruppen kom begreppet utanförskap upp där Melissa kände sig utanför 

då hon satt ner och kollade på danslektionen, såg att majoriteten av eleverna som dansade 

hade svensk bakgrund och svensk kultur vilket skiljde sig från hennes muslimska kultur. 

Melissa berättade att när jag kollade på de andra i klassen märkte jag att det var flera 

svenskar och icke muslimer som dansade då kände jag mig utanför 

Amina berättade att hon skolkade när de hade dans i idrotten: 

 
Så fort jag fick reda på att det var dans så valde jag att skolka från lektionen, 

varför ska jag gå till idrotten där läraren inte ens har respekt för min kultur, 

jag ville inte ens gå på idrottslektionerna men mina föräldrar var väldigt på 

mig (Amina). 

 

Aysha berättade att, jag gick inte heller på idrottslektionerna när jag fick reda på att det 

var dans, det kändes som om läraren hatade oss och tvingade oss att dansa med en kille 

med flit. 

Idag känner sig informanterna i grupp två inkluderade och flera av informanterna har 

nu motivation att gå till idrottslektionerna: 

 

Det är stor skillnad på min idrottslärare nu och den jag hade innan, 

idrotten har blivit mycket roligare då jag får delta, bara på andra 

förutsättningar på vissa moment, men jag kan vara med och de är de 

viktigaste (Aysha). 

Informanterna i grupp två tycker att den nuvarande läraren visar mer respekt, lyssnar mer och 

är mer förstående. Den nuvarande idrottsläraren låter dem även dansa med en tjej och    

informanterna kan nu simma efter att de andra i klassen har simmat klart: 

 

Det känns mycket bättre nu, inte så att den förra läraren var dålig utan den nya 

idrottsläraren förstår oss mer, det blir inte obekvämt längre, jag känner mig 

mer trygg nu och att mina föräldrar är väldigt nöjda med den nya läraren 

(Melissa). 
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Amina flikade in och menar att det känns mycket bättre nu med en förstående lärare, för 

nu kan elever som mig vara med utan problem. Idrottsläraren ser inga problem säger han, 

utan bara lösningar. 

5.3 Identitet 

På frågan om individens känsla vid inaktivitet fick uppsatsförfattarna svar som exempelvis 

att en individs identitet stärks med andra som inte deltar eftersom dessa står på samma 

kulturella grunder. Intervjugrupp ett menar att individens identitet kan påverkas beroende på 

aspekter som situation och omgivning. Informanterna var överens om att självkänslan och 

identiteten stärks med de personer som delar samma värderingar som individen själv. 

Leila menar att det är skönt för en att man inte är ensam, utan att det är flera som känner 

samma sak. Man förstår varandra bättre och kommer närmre varandra bättre. Flera av 

informanterna i grupp ett menar att det finns många som inte har kunskap om en muslimsk 

kultur och att det är många som dömer den muslimska kulturen utan att direkt veta dess 

innebörd. Känslan som uppstår bland en grupp som har samma värdering, tro och tradition 

skapar trygghet. Noura menar att när hon inte deltog på simningen stärktes hennes solidaritet 

med de personer i klassen som inte heller deltog: 

Det kändes som att vi personer som inte var med på simningen och vissa 

idrottslektioner hittade varandra bättre och fick en gemenskap. Det var så att 

dessa personer även blev mina närmaste vänner både i skolan och utanför 

skolan (Noura). 

 

Intervjugrupp ett är överens om att en individs identitet kan stärkas om man är flera till 

antalet. Det kan dock resultera i en negativ känsla om individen är ensam. Maria menar att 

de dagar som hon var ensam och inte deltog i undervisningen kände hon sig utanför vilket 

kan utläsas från följande mening: De dagar man var själv som inte deltog så kändes det som 

man var utanför klassen, när alla var där och var med och man var den enda som inte deltog 

så kände man att man inte hör hemma där. 

 

Informanterna i intervjugrupp två framställer även liknande känslor med grupp ett kring 

ämnet utanförskap. Flera nämner att de fick en känsla av utanförskap och att de inte var 
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hemmahörande i undervisningen. Det var svårt att identifiera sig själv med andra i klassen 

under vissa perioder. De nämnde även detta ur ett större perspektiv där exkluderingen inte 

bara var ett faktum inom skolmiljön utan även i hela samhället. 

Melissa menade att jag inte har varit i Sverige länge och den första tiden hade jag svårt med 

integreringen eftersom det blev en kulturkrock vilket ledde till att jag kände mig ensam. Detta 

var även något som poängterades av Malika vilket kan utläsas nedan: 

 

Man kände sig vilse i sig själv ibland att man inte hörde hemma här. Man 

kände sig utanför och det var ännu värre när man var själv i klassen. Man hade 

bara sig själv och det blev svårt att få nya vänner. Det blev svårt att komma in 

i klassen utan man var tvungen att söka sig i andra kretsar till folk som tänker 

likadant som mig (Malika). 

 

Studiens frågeställning som behandlar individens personlighet och de 

anpassningsmöjligheter till främmande kulturer och miljöer var ett ämne som gav upphov till 

stora diskussioner inom grupp ett. Några av informanterna menade att de behövde ändra på 

sin personlighet för att inte känna sig ensam men att det kunde vara svårt att ändra sin 

personliga identitet eftersom individen redan är uppvuxen i ett kulturellt hem och är van vid 

de värderingar som finns i hemmet. Detta kan bli en kulturkrock med dem som inte har 

samma kultur som individen själv. Fatima anförde att man ska vara stolt över sin identitet 

och man ska inte behöva ändra den för att passa in. 

Noura flikar in med man ska inte skämmas över den man är men vem vill man vara ensam? 

vad händer om det inte finns någon som delar samma värderingar eller samma tro som dig? 

Det är inte kul att vara ensam. Medan de andra i gruppen tyckte att man inte ska försöka 

ändra på sig för att smälta in i en grupp med främmande kultur eftersom individen alltid ska 

vara sig själv hela tiden vilket kan utläsas från Fatimas yttranden Varför ska man ändra sig 

för att smälta in i en grupp? Jag tycker att man ska vara sig själv hela tiden. 

Begrepp som togs upp i intervjuerna var bland annat anpassning och integrering. Där var 

informanterna i grupp två överens om att individen inte ska behöva ändra på sig men att det 

kan behövas beroende på vilken miljö individen befinner sig i. Läraren har därför en 

nyckelroll och kan vara stöttande vilket kan vara stor hjälp vid integrationen. 
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Informanterna anser att personerna som sköter integreringen som exempelvis idrottsläraren, 

har en viktig roll i undervisningen där dennes arbetssätt kan ha stor betydelse. Flera exempel 

tas upp gällande att tidigare lärare inte möjliggjort en inkluderande miljö där eleverna kunde 

utvecklas och integreras med de andra eleverna på ett förnuftigt sätt. Om individen inte 

befinner sig i en trygg miljö kan det bli svårt att integreras eftersom individen kan bli passiv. 

Den nuvarande läraren ses mer som en förstående aktör kring problemet som ens kultur bär 

med sig. Aysha nämnde att i min förra skola så var det att du antingen gör så eller så får du 

vara utanför men i den här skolan så försöker de hitta lösningar 

Grupp två menade även att det kan vara svårt att smälta in när individen har en annorlunda 

kultur men flera tyckte även att det kan vara en utmaning för dem som inte har kunskap om 

deras kultur. Anledning till att det kan vara en utmaning är för att det kan bli en krock både 

för informanten och informantens klasskamrat. Klasskamratens kunskap om informanternas 

kultur gör att klasskamraten blir osäker och väljer att undvika informanten i idrottsaktiviteter. 

Melissa delade med sig av händelser som hon hade gått igenom i hennes tidigare skola vilket 

kan utläsas i utdraget nedan: 

Ibland kändes det som om folk undvek mig på grund av min kultur, hade mina 

klasskamrater vetat mer om min kultur så hade de inte undvikit mig, det kunde 

hända i dansen att ingen tjej eller kille vill dansa tillsammans med mig, det 

var alltid läraren som hittade en partner till mig för att det kändes som att folk 

såg mig som speciell (Melissa). 

 

Aysha tyckte att man kan ändra på sig för att kunna smälta in men att det inte är hållbart, det 

kanske funkar i början men att man inte är sig själv. Aysha sade även att det inte kommer att 

hålla långsiktigt. Amina berättade att det är okej i början men vad händer om man inte känner 

sig trygg och att man inte passar in i? Hur länge ska man ändra på sig, och kommer man må 

bra av det längre fram? 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att elevernas föräldrar har en påverkan på 

informanternas deltagande Detta har visat sig handla om aspekter som klädsel, fysisk kontakt 

och kunskaper om kultur. Vidare har lärarens roll identifierats där läraren har en viktig roll i 

hur denne realiserar ett lärande med begreppet inkludering som ledstjärna. Slutligen är 

kunskapen om den främmande kulturen viktigt att betona eftersom kunskap kan bidra till att 

lärare får ett bredare repertoar av nycklar som kan hjälpa till att lösa svåra situationer som kan 

dyka upp inom lärarprofessionen. 
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6. Diskussion och analys  

Nedan följer en diskussion och en analys över studiens resultat. 

6.1. Hemmet och skolan 

Otterbeck (2000) hävdar i sin studie att ämnet idrott och hälsa skapar komplikationer för 

elever med en muslimsk bakgrund eftersom föräldrarnas syn på ämnet hindrar eleverna från 

att delta på idrott-och hälsa undervisningen. Föräldrarna accepterar inte att deras döttrar ska 

synas i baddräkt inför pojkar. Det verkade råda en diskussion bland informanterna där 

kulturen ses som ett hinder för deltagandet i ämnet idrott och hälsa. Detta kan bland annat 

utläsas från Fatimas uttalanden där hennes klädsel präglades av vad hennes föräldrar ansåg 

vara mest lämpligt att ha på sig under deltagandet i idrottslektionerna. Fatima nämnde att 

strikta föräldrar kan påverka ens självförtroende. Föräldrarna verkar ha en avgörande roll för 

vad deras barn ska ha på sig under en idrottslektion. Vidare anses sådana beteenden påverka 

individens självförtroende på ett negativt sätt. En annan informants upplevelser kring klädsel 

och föräldrarnas påverkan liknar Noura. Klädseln stoppade Noura från att delta i 

simundervisningen eftersom hennes föräldrar ansåg det oacceptabelt att hon deltog 

tillsammans med killar. 

Informanten Maria som bara har varit i Sverige i sju år understryker att hennes föräldrar har 

en negativ syn på ämnet idrott och hälsa eftersom de ser aspekter som exempelvis dans med 

det motsatta könet som oacceptabelt. Detta går emot Skolverkets (2011) krav kring 

jämställdhet. I Skolverkets jämställdhetskrav framgår att läraren ska forma undervisningen 

på ett inkluderande sätt vilket innebär att elever oavsett vilket kön de tillhör ska kunna arbeta 

tillsammans med det skolbaserade innehållet (Skolverket 2011). Föräldrar som anser att 

pojkar och flickor ska ha åtskild undervisning i ämnet idrott och hälsa, detta företräder ett 

synsätt som går emot Skolverkets jämställdhetskrav (2011). 

Informanterna i grupp två ansåg att kulturen som finns hemma krockar med kulturen som 

finns i den svenska skolmiljön. Enligt informanterna påverkar detta deras deltagande i 

undervisningen. De upplevde bland annat att deras kultur inte prioriterades av idrottsläraren 

eftersom denne frångick möjligheten att kunna dansa med någon av samma kön. Detta ledde 

till en negativ upplevelse av exkludering som flertalet informanter poängterar. Skolverket 

(2011) och Sara Högdins (2007) avhandling nämner att samarbetet mellan skolan och 
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föräldrarna är viktigt för elevens utveckling. Skolan har som uppdrag att kunna förklara för 

föräldrarna om vad som lärs ut och hur undervisningen realiseras i ett konkret innehåll. 

Föräldrarna ska med gott förtroende kunna skicka sina barn till skolan enligt de anvisningar 

som råder (Skolverket 2011). Kravet som ställs på skolan är att den ska tydliggöra för 

föräldrar och elever de målsättningar som utbildningssystemet har samt vilka krav skolan 

ställer. Skolan ska även tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som både föräldrarna och 

eleverna har. Elmeroths (2008) studie påpekar att elever kommer till lektionerna med en 

tankestruktur som präglas av de erfarenheter de har med sig sedan tidigare. Detta leder till 

att undervisningen ställs under krav där den bör utgå från elevers erfarenheter och inte från 

skolans. 

6.2. Den muslimska kulturens påverkan på informanternas 

inkludering  

Larsson (2007) visar i sin studie att kulturen påverkar muslimska flickor mest eftersom 

religionen sätter gränser för flickornas utövande genom exempelvis klädsel och fysisk kontakt 

med det andra könet. Larsson (2007) hävdar även att den religiösa tron inte hindrar elevernas 

aktivitet utan att det är själva tolkningarna som påverkar de muslimska flickornas delaktighet. 

Informanterna i grupp två upplevde att kulturen begränsade deras delaktighet mest. 

Informanterna upplevde även att föräldrarna var mildare mot sönerna än mot flickorna 

gällande exempelvis klädsel. Informanten Malika nämnde att killar behandlades milt trots att 

de har en gemensam, muslimsk tillhörighet. Hon upplevde att killar med liknande kultur hade 

en större frihet än flickor med en muslimsk kultur. Malika upplevde även att hennes föräldrar 

stöttade hennes storebror mer. Skolverket (2011) tar upp att skolan ska kunna förmedla 

människolivets okränkbarhet, individens frihet samt integritet och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Det betonas tydligt att ingen i skolan ska diskrimineras på grund av kön, 

religion eller identitet (Skolverket 2011). 

Flera av informanterna i den första gruppen kände att föräldrarnas påtryckningar bidrog till 

att de blev exkluderade inom ämnet idrott och hälsa. Flera konstaterade att föräldrarnas regler 

angående kläder samt den ständiga kontakten med läraren skapar en känsla av exkludering 

vilket är mycket påfrestande. Informanterna i grupp två hade intrycket av att exkluderingen 

leder till en negativ påverkan på deras motivation. De skyllde på att föräldrarnas negativa 

inställning och bristande motivation var en bidragande orsak till den låga motivationen som 

de hade.  
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Skolverket (2011) nämner att skolan ska kunna anpassa undervisningen efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen även ge eleven en 

kunskapsutveckling som ska utgå från elevens bakgrund, erfarenheter, kunskap och språk. 

Utbildningen i skolan ska förmedla och sammanbinda respekt för de mänskliga rättigheterna 

samt de demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på (Skolverket 2011). 

Flera av informanterna i grupp ett kände sig nedvärderade och exkluderade av sin förra 

idrottslärare. Anledning till denna känsla grundades i att läraren i fråga inte visade respekt 

för deras kultur. Detta går att jämföra med Aminas upplevelse där Amina tyckte att hennes 

lärare inte visade henne respekt eftersom hon hade en annorlunda kultur. 

Melissa kände sig exkluderad på grund av att hennes tidigare idrottslärare inte tillät henne 

till att dansa med någon av samma kön trots att hon påpekat föräldrarnas inställning kring 

det. Detta var även något som informanten Amina kände där momentet dans undveks för att 

inte trotsa sin kultur och religion. Skolan ska skapa ett klimat där eleverna ska kunna känna 

sig trygga och respekterade (Skolverket 2011). Läraren ska kunna variera sin undervisning 

eftersom alla elever har olika förutsättningar att kunna uppnå de specifika mål som finns. 

6.3. Identitet  

Studier visar att ungdomar som emigrerar tillsammans med sina familjer kan uppleva det svårt 

med identitetsutvecklingen. Familjer som har bevarat de traditionella normerna påverkar 

individens identitetsutveckling negativt vilket påstås av ett flertal forskare (Ehn 1996; Nilsson 

& Lund 1992; Nordheden 1998; Åhlund 1997). Studier hävdar även att skolgången påverkas 

negativt om eleven hamnar mellan två olika kulturer. Hemmets värderingar och traditioner 

kan skilja sig från skolans värdegrund och tradition vilket kan leda till svårigheter för 

eleverna. Det kan även skapa svårigheter för läraren som möter elever med olika kulturer och 

identiteter (Ehn 1996; Nilsson & Lund 1992; Nordheden 1998; Åhlund 1997). 

Under intervjun berättade informanterna bland annat att identiteten stärks tillsammans med 

de elever som delade samma värderingar, normer och traditioner med dem själva. 

Anledningen till det var att de inte var dömande eftersom de hade samma grund av religiös 

tillhörighet och kultur. Noura upplevde att hennes identitet stärktes med de elever som delade 

samma värderingar, traditioner och normer i klassen när de tillsammans valde att avstå 

simningen. Nilsson (1996) skriver att den sociala identiteten stärker den personliga 

identiteten. Att bygga upp en social relation med någon annan kan vara problematiskt där 
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individens religion, ras och kultur kan skilja sig från motpartens och kan därför ibland ses 

som ett hinder (Walseth 2008). 

Stier (2004) anför att kulturen kan påverka individens identitet och självuppfattning. Kulturen 

kan även enligt Stier (2004) skapa en trygghet och tillhörighet hos individen. Hammarén och 

Johansson (2009) hävdar att den individuella identiteten är beroende av den kollektiva 

kopplingen eftersom den individuella identiteten är beroende av andra individer. Yttre 

faktorer kan påverka individens självidentitet vilket sker hela tiden. Det förflutna påverkar 

också självidentiteten vilket Giddens (1999) hävdar. Utifrån sina tidigare erfarenheter 

berättade Melissa att ingen i klassen ville dansa med henne eftersom hennes kultur var 

annorlunda. Detta påverkade Melissas självförtroende negativt. Melissa som sedan bytte 

skola upplever att hon idag har en bättre självkänsla eftersom hon fann vänner som hade 

liknande kultur som hennes. Melissas uttalande om självkänsla kan även kopplas till 

Alsmarks (1997) studie som menar att identitet handlar om ett skapande av trygghet och 

stabilitet i tillvaron. Kulturer hålls levande genom att individen kommunicerar och samspelar 

med andra individer som tillhör samma kultur (O`dell, 2002). O`dells studie kan 

sammanlänkas till Malikas uttalande. Malika menade att hennes kultur påverkar hennes 

inkludering med klasskamraterna. Detta ledde till att Malika fick leta efter andra människor 

som delade liknande värderingar som henne. 

Informanterna i studien var oense kring en punkt som gällde om en individ behövde ändra på 

sin personlighet för att kunna integreras med andra individer. Några informanter i studien 

ansåg att det var acceptabelt att ändra på sin personlighet eftersom de tyckte att ingen skulle 

hamna utanför på grund av dess ställningstaganden kring kultur och värderingar. Andra 

informanter hävdade däremot att det inte är nödvändigt att ändra på sig egen personlighet 

eftersom alla ska vara lika mycket värda oavsett ursprung. Tajfel (1982) skriver i studie att 

en individ förankrar sig med andra för att kunna känna en tillhörighet. 

6.4. Slutsats  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor som kommer från en muslimsk kultur 

upplever ämnet idrott och hälsa i den svenska skolan. Forskning av bland annat Otterbeck 

(2000) visar att läraren och eleven kan hamna i svåra situationer inom den skolbaserade 

undervisningen. Om idrottsläraren exempelvis saknar erfarenheter om den muslimska 

kulturen kan det skapa svårigheter som exempelvis konflikter med elevens vårdnadshavare. 
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Föräldrarnas missnöjda syn på skolans upplägg av ämnet idrott och hälsa skapar konflikter 

mellan föräldrarna och skolan vilket anförs av Otterbeck (2000). Konflikten som denna studie 

uppmärksammar handlar om flickornas klädsel där de muslimska flickorna inte får klä sig på 

ett visst sätt inför det motsatta könet. Problemet har sin bakgrund i hemmets kultur och 

kulturen i den svenska skolmiljön. Kulturkrocken mellan eleverna och läraren kan leda till att 

flickor med en muslimsk kultur känner sig exkluderade. Resultatet i denna studie visar att 

flickor med en muslimsk kultur kände sig exkluderade i vissa moment inom ämnet idrott och 

hälsa. Dans och simning var moment som upplevdes vara exkluderande eftersom dessa 

moment krockade mest med de normer och värderingar som finns inom den muslimska 

kulturen. Under intervjuerna berättade flera av informanterna att deras självidentitet stärktes 

tillsammans med andra som delade samma värderingar, traditioner och normer. 

Skolverket (2011) nämner att skolan ska utgå från jämställdhetslagen som innebär att flickor 

och pojkar ska kunna arbeta tillsammans i undervisningen. Jämställdhetslagen krockar dock 

med de religiösa föräldrarnas villkor vilket kan leda till svårigheter för läraren. Om läraren 

inte lyckas anpassa undervisningen finns det en chans att eleven hamnar utanför. Inom den 

svenska läroplanen är det lärarens plikt att bedriva undervisning på jämlika villkor. Detta är 

även något som genomsyrar studiens fynd där lärarnas agerande är ytterst viktigt gällande 

situationer där religion och den främmande kulturen påträffas. Lärarna bör hitta adekvata sätt 

att hindra den exkludering som informanterna i studien visar. 

Idrottsläraren hamnar i en jobbig situation eftersom denne ska följa jämställdhetslagen och 

samtidigt anpassa sig efter föräldrarnas vilja. Föräldrarnas negativa inställning till idrotten gör 

att elevernas motivation försämrades. Det blev ofta små konflikter mellan idrottsläraren och 

föräldrarna vilket försämrade elevernas engagemang samt att deras betyg i idrotten blev 

sämre. Idrottsläraren har en viktig roll när det gäller elevens motivation eftersom 

idrottsläraren ska anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättning och behov. 

Undervisningen ska främja elevens lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011). 

Idrottsläraren hamnar därför i en svår situation när läraren träffar elever med olika 

värderingar, traditioner och normer. Frågan blir hur läraren ska anpassa sin undervisning efter 

varje elevs behov när det i en klass finns flera elever med olika normer och olika värderingar? 
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6.5. Metoddiskussion  

En nackdel med intervjuer är att validiteten i en intervju baseras på vad flickorna säger i 

intervjun vilket Denscombe (2018) konstaterar. Detta kan ses som en minoritet som svarar åt 

en majoritet. Denscombe (2018) hävdar att den som intervjuar inte vet om informanterna i 

studien talar sanning. Det kan vara ett känsligt ämne för informanterna att prata om inför 

exempelvis den stora gruppen. Det är även känsligt att prata om ens egen familj där det kan 

vara ett intrång i privatlivet därför behöver forskarna vara försiktiga med att ställa känsliga 

frågor som ger upphov till sådant. Genom att skicka frågorna två dagar innan gavs 

informanterna ett smakprov på vad som skulle komma under intervjun vilket visade sig vara 

ett fördelaktigt drag. Intervjun kan även påverkas av individens välmående eftersom variabler 

som individens mående och dagsform kan påverka intervjukvaliteten. Detta leder till att 

intervjuaren inte får ut så mycket av informanten (Hassmèn & Hassmèn 2008). En annan 

nackdel med en kvalitativ ansats är att processen tar lång tid. Transkriberingen för en intervju 

för åtta personer tog väldigt lång tid vilket uppsatsförfattarna hade i åtanke. Detta löstes med 

att transkriberingarna gjordes direkt efter respektive intervju. Idrottsläraren som 

uppsatsförfattarna kontaktade kändes till sedan tidigare vilket kan vara en nackdel eftersom 

informanterna i studien kan vinkla sina svar för att ge det som eftersöktes. Att bygga en 

relation med informanten har sina fördelar och nackdelar. Fördelen är att informanten känner 

sig bekväm vilket leder att informanten vågar prata vilket ger upphov till den öppna intervjun 

(Hassmèn & Hassmèn 2008). Nackdelen blir att informanten svarar på ett sätt som gynnar 

intervjuarens arbete. Hassmèn och Hassmèn (2008) skriver att en slarvig transkribering 

kommer att påverka studiens validitet och reliabilitet negativt. Detta togs i beaktande där varje 

mening analyserades och lyssnades av med yttersta noggrannhet. 

Pilotstudien realiserades i form av att intervjua tre ämneslärarstudenter på Gymnastik och 

idrottshögskolan. Nackdelen med denna pilotstudie var att studenterna var några år äldre 

än informanterna i denna studie samt är idrottsintresserade. Fördelen med pilotstudien var 

att informanterna hjälpte med oss med frågornas kvalité. 
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6.6. Vidare forskning 

 

Eftersom samhället ständigt utvecklas behövs det nya studier. Ett område som kan undersökas 

är avseende idrottslärarnas kunskaper om den muslimska kulturen och hur en idrottslärare kan 

handskas med detta när dessa situationer uppstår?  Ska skolverket ta hänsyn till dessa elever 

med framtida anvisningar? Ett annat område som kan undersökas är de kulturella föräldrarnas 

påverkan på elevernas deltagande till undervisningen. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Litteratursökning  

Syfte och frågeställningar 
 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Inkludering, muslimska flickor, utländska 

flickor, exkludering inom idrott och hälsa, 

kultur, islam, normer 

 

 

Var och hur har du sökt? 

Databaser och 

andra källor 

Sökkombination 

Google Scholar Islam och skola, muslimska flickor simundervisning, muslimsk kultur, 

GIH:s undervisning idrott betyg, kulturkrock i skolan, 

bibliotekskatalog  

Biblioteket  

Kommentarer 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor med muslimsk kultur upplever idrott och 

hälsa undervisningen i den svenska skolan. Studien syftar även till att undersöka hur deras 

identitet kan påverkas av idrott och hälsa undervisningen. Nedan presenteras studiens 

specifika frågeställningar. 

 

• Hur ser flickor som är muslimer på inkluderingen i skolämnet idrott och hälsa? 

• Hur upplever flickor som är muslimer ämnet idrott och hälsans påverkan på identitet? 

Det var inte svårt att hitta fakta men nackdelen var att mycket av materialet var gammalt. Vi 

använda oss av google schoolar, där fanns det mycket information, litteraturlistor, databaser. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor  

 

1. Hur upplever ni eran deltagande till ämnet idrott och hälsa? 

2. Kan ni delta i alla moment under ämnet Idrott och hälsa? Känner ni er inkluderande i 

undervisningen som sker? Varför exkluderas man i dessa moment tror ni? 

3. Känner ni att man kan exkluderas i vissa moment i ämnet? 

4. Vad skulle hända om ni inte skulle få vara med på vissa delar av ämnet av era 

föräldrar? Vad för delar kan det vara? 

5. Vilka delar har ni lätt för? Vilka delar i undervisningen har ni lite svårare för? Varför 

är skälen till detta tror ni? 

6. Hur tror ni att det hade känts om du var själv som inte deltog? Hur känns det när det är 

flera som inte deltar? 

7. Känner ni att ni tillhör socialt olika grupper i idrottsundervisningen? Varför? Känner 

ni att eran kultur kan påverka ert deltagande i ämnet Idrott och hälsa? Hur tror ni att 

någons kultur kan påverka deltagandet i ämnet Idrott och hälsa? 

8. Känner ni att man kan ha svårigheter i vissa moment (exempelvis dans, simning m.m) 

i skolan på grund av eran kultur? 

9. Känner ni att det är svårt att anpassa sig efter olika miljöer och behöver ändra på sin 

personlighet för att kunna passa in? 

 



 

 

 


