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Sammanfattning  

 

Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur flickor med utländsk bakgrund uppfattar 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa och vilka faktorer som kan påverka flickornas 

uppfattningar om undervisningen i idrott och hälsa. Skolan ska vara en mötesplats för alla 

oavsett bakgrund, religion och etnicitet. Den svenska grundskolan ska enligt Lpo 94 ge alla 

elever en likvärdig utbildning. Vår läroplan vilar på en kristen värdegrund och kan uppfattas 

paradox. Elever som inte får delta för sina föräldrar i viss form av obligatorisk undervisning 

som till exempel idrott och hälsa, kan idag bli befriade enligt skollagen. Detta vill regeringen 

ändra på och har presenterat ett nytt lagförslag där rätten till befrielse ska försvinna. I 

bakgrunden presenteras tre olika faktorer som kan ha en påverkan på hur flickor med utländsk 

bakgrund uppfattar undervisningen i idrott och hälsa. Den första faktorn som vi tar upp är 

värdegrund och obligatorisk skola. Vår nästa faktor vi lyfter fram är monokulturell och 

interkulturell undervisning. Vår tredje och sista faktor är elevens normer, värderingar och 

intresse för idrott. Detta är ett kvalitativt arbete, vi har utfört semistrukturerade intervjuer med 

sju olika flickor i år nio på tre olika skolor. Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats i vår 

analys av resultaten. Utifrån studien har vi dragit slutsatsen att samtliga av de faktorer vi tar 

upp i bakgrunden nämligen värdegrund och obligatorisk skola, monokulturell och interkulturell 

undervisning samt elevens normer, värderingar och intresse för idrott påverkar flickornas 

uppfattning av undervisningen i idrott och hälsa. Elevens intresse för idrott påverkar starkt 

uppfattningen av undervisningen samt att det inte är innehållet i sig som utgör ett hinder för 

deltagande för flickorna, utan vad som istället är avgörande för deltagande och uppfattning är 

hur undervisningen är utformad. Till exempel innebär detta att simning i sig inte är 

problematiskt men det krävs att undervisningen är interkulturell för att samtliga elever ska 

kunna tillgodogöra sig innehållet. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Flickor med utländsk bakgrund, Idrott och hälsa, Interkulturell, Skolplikt, 

Värdegrund, Normer, Simundervisning 
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1 Inledning 

 

Vi vill med denna studie få en uppfattning av hur undervisningen i idrott och hälsa uppfattas av 

flickor med utländsk bakgrund. På grund av att det inte finns så mycket forskning inom 

området kommer vår inledning och bakgrund till stor del att utgå från skolan ur ett 

mångkulturellt perspektiv. Vi kommer även att använda oss av studier gjorda utifrån 

föreningsidrotten, då vi anser att det finns en del likheter att koppla och jämföra med idrott och 

hälsa i skolan. Rådande samhällsdebatt menar att religionen skulle kunna utgöra ett hinder för 

flickornas deltagande av undervisningen i idrott och hälsa. Utifrån detta har ett intresse väckts 

och vi har därför valt att göra en intervjustudie med flickor med utländsk bakgrund för att ta 

reda på deras uppfattningar och erfarenheter kring ämnet.  

 

Skolan kan vara en mötesplats för många olika kulturer och religioner. I skolan samlas barn 

och ungdomar med skilda erfarenheter, bakgrunder och värderingar. Ett obligatoriskt ämne i 

grundskolan är idrott och hälsa. Dagkas (2007) menar utifrån Torrey & Ashy (1997) att 

undervisning i idrott och hälsa är en särskild utmaning utifrån ett mångkulturellt perspektiv 

eftersom eleverna i klassen har många olika bakgrunder, erfarenheter och attityder. Deras 

värderingar och färdigheter när det gäller sport, spel och fritidsaktiviteter är väldigt varierande 

(Dagkas 2007). Det är skolans uppgift att se till att det är en fungerande verksamhet för alla, 

oavsett vilken kultur eller bakgrund eleven har. Skolan måste kunna hantera den mångfald som 

finns, inte för att disciplinera eller homogenisera utan för att hitta en pedagogisk nytta i den och 

utgå från dessa olikheter för att lyfta fram och analysera istället för att utplåna konflikterna 

(Andersson 1999). Alla barn och ungdomar ska få en likvärdig utbildning var de än befinner 

sig i landet, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter, detta genomsyras i vår läroplan, 

Lpo94. Skolan ska arbeta för allas lika värde, under skolans värdegrund i Lpo94, finns följande 

stycke, som vi menar är ett sätt att se på skolan ur ett interkulturellt perspektiv:  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. [...] 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Lpo94, s 4). 
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Men det finns även delar i värdegrunden som kan tolkas som monokulturella. Detta påvisar 

bland annat Dahlkvist (2002), Kamali (2005) och Ljungberg (2005) som menar att det kan vara 

problematiskt för elever med en annan kulturell bakgrund att värdegrunden vilar på en 

svenskhet. Värdegrundens monokulturella drag kommer till uttryck i bland annat följande 

stycke i Lpo 94: 

 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande (Lpo94, s 4).  

 

Att samhället och skolan ser annorlunda ut idag än tidigare med nya utmaningar och en större 

valfrihet i den kulturella världen har satt sin prägel på skolan och utbildningen. De traditionella 

skolämnena, skolmiljön och eleverna har förändrats. Det finns inga kulturellt homogena 

grupper i skolan och det mångkulturella samhället sätter sin prägel även på skolans vardag 

(Andersson 1999). Den monokulturella utbildningen influeras till stor del av gränsdragningar 

som ett Vi/De, Subjekt/Objekt och så vidare. Att i stället försöka använda sig av en 

interkulturell syn på utbildningen, att se och betona det som är gemensamt, att utgå från det 

som synliggör likheter mellan människor och kulturer, att använda sig av det som ökar 

samhörigheten istället för att lyfta fram skillnader eller separera fenomen från varandra 

(Tesfahuney 1999). Skillnaderna mellan de som har utländsk bakgrund och de som inte har det 

betonas på ett sätt som oftast missgynnar de som anses vara ”invandrare” (Kamali 2005).  

 

I Högdins avhandling Utbildning på (o)lika villkor framkommer det att åtta procent av 

ungdomarna som deltar i studien inte får vara med i viss obligatorisk undervisning för sina 

föräldrar. Detta är bland annat viss undervisning i idrott och hälsa som exempelvis simning. 

Bland de utlandsfödda eleverna är siffran högre och de allra flesta som inte får delta i viss form 

av undervisning är de utlandsfödda flickorna (Högdin 2007). Däremot visar NU-03 att det 

endast är en procent av ungdomarna i år 9 som inte får vara med i obligatorisk undervisning i 

idrott och hälsa för sina föräldrar, och där är det en högre andel killar som uppger detta 

(Skolverket 2005). Idag finns en möjlighet enligt Sveriges skollag, att en elev kan få bli befriad 

från obligatorisk undervisning om särskilda omständigheter råder:  

 

På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare skall eleven befrias från 

skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten, om det med 
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hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva att eleven deltar 

(Sveriges skollag, 3 kap. 12 §). 

 

Men detta vill regeringen ändra på och presenterade i början av sommaren 2009 ett förslag på 

en ny skollag där denna möjlighet till befrielse ska försvinna. Björklund & Sabuni (2009) 

presenterar det nya lagförslaget i en debattartikel i Dagens Nyheter den 31 maj 2009, där de 

påpekar vikten av denna nya lag för att ge alla elever, även invandrarflickor, rättigheten och 

skyldigheten att tillgodogöra sig och närvara vid all obligatorisk undervisning i skolan. De 

menar att skolplikten inte ska vara förhandlingsbar. Den nya lagen är ett steg mot ett mer 

jämställt Sverige enligt Björklund & Sabuni. Dahlkvist däremot menar att en obligatorisk 

undervisning inte alls leder till ett mer jämställt samhälle utan att ett obligatorium istället kan 

verka segregerande (Dahlkvist 2002). Den svenska skolan vilar på en kristen värdegrund och 

många unga som har en annan religiös tillhörighet lever i en vardag med olika normer i 

hemmet och i skolan (Högdin 2007). I vår uppsats har vi valt att lägga fokus på och studera 

flickor med utländsk bakgrund och deras erfarenheter av skolan och framförallt undervisningen 

i idrott och hälsa. Vad är av betydelse för att flickor med utländsk bakgrund, ska kunna, vilja 

och få medverka i den obligatoriska undervisningen i idrott och hälsa?  

 

1.1 Begreppsförklaring  

 

Vi har reflekterat över val av begrepp i vårt arbete, för att det så tydligt som möjligt ska visa 

vilka elever som vi syftar till. Tidigare forskning och forskning vi använt oss av i arbetet har 

framförallt använt sig av begreppet invandrare och invandrarflickor. Invandrarbegreppet har 

dock kritiserats för att vara kränkande och med en negativ klang. För den som bott länge eller 

är född i landet är det ett felaktigt begrepp att använda sig av (SOU 1996:143). Även 

Lahdenperä (1997) menar att invandrarbegreppet utgör en negativ och diskriminerande 

kategorisering av elever, hon menar även att det är ett omodernt begrepp som behöver förnyas. 

Högdin (2007) väljer att undvika invandrarbegreppet i sin avhandling och använder sig istället 

av elev med utländsk bakgrund för att komma ifrån den negativa klang och de problem som 

invandrarbegreppet medför. Elever med utländsk bakgrund innefattar elever som är födda 

utomlands eller har en eller båda föräldrarna som gjort det. Vi kommer i vårt arbete att 

benämna flickorna med begreppet utländsk bakgrund och undvika invandrarbegreppet. När det 

i arbetet står invandrare är det för att refererad författare använt sig av det begreppet. 
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2 Syfte och frågeställning 

 

Vårt syfte är att undersöka hur flickor med utländsk bakgrund uppfattar undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa och vilka faktorer som kan påverka flickornas uppfattningar om 

undervisningen i idrott och hälsa. Detta ger oss följande två frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar flickor med utländsk bakgrund undervisningen i idrott och hälsa? 

 Vilka faktorer påverkar flickornas uppfattningar om undervisningen i idrott och hälsa? 

 

 

3 Bakgrund 

 

Vi kommer i vår bakgrund att lyfta fram och problematisera tre olika faktorer som vi menar 

kan ha en påverkan på hur flickor med utländsk bakgrund uppfattar undervisningen i idrott och 

hälsa. Dessa faktorer har vi skapat efter att ha sammanställt tidigare forskning inom området. 

Den första faktorn som vi tar upp är värdegrund och obligatorisk skola, denna faktor handlar 

om på vilket sätt skolans värdegrund kommer till uttryck i undervisningen och hur detta kan 

påverka flickornas uppfattning av undervisningen i idrott och hälsa. Vår nästa faktor vi lyfter 

fram är monokulturell och interkulturell undervisning, denna faktor handlar om hur ett 

monokulturellt eller interkulturellt synsätt kan påverka flickornas uppfattningar om 

undervisningen i idrott och hälsa. Vår tredje faktor som vi tar upp är elevens normer, 

värderingar och intresse för idrott, denna faktor handlar om hur olika normer i hemmet och i 

skolan kan påverka flickorna samt hur idrottsintresset ser ut utanför skolan och hur detta har en 

betydelse för hur flickorna uppfattar undervisningen i idrott och hälsa.  

 

3.1 Värdegrund och obligatorisk skola 

 

Sveriges elever har gått från att ha varit en homogen grupp till att vara en etnisk majoritet med 

flera olika minoriteter (Lundvall 2005). Det är viktigt att olika kulturer, religioner och 

etniciteter tillåts och får finnas i den allmänna skolan, men elevens identitet kan inte fastslås på 

grund av en viss etnisk tillhörighet (Gerle 1999). I skolverkets rapport NU-03, menar 

författarna att ämnet idrott och hälsa visar etnocentriska drag. Detta beskriver de som att ämnet 

utgår från den västerländska kroppen och hur hälsa och välbefinnande gestaltas i den 
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västerländska kulturen. Det är de vältränade, ”nordiska” eleverna som visas upp och illustrerar 

ämnet, även i valet av kroppsrörelser sker en anknytning till västvärldens traditioner. Det 

saknas även en beskrivning av den värdegrund som olika idrotter bygger på (Skolverket 2005). 

Ljungberg (2005) gjorde en komparativ studie där hon intervjuade rektorer på några olika 

skolor i Malmöområdet. Förr var skolan hårt knuten till kyrka och stat men att det under en 

längre tid inte varit så utan hon ställer sig frågande till vilka värden skolan vilar på idag. Hon 

menar att skolan har en roll i samhället att förmedla en viss ideologi. Samtidigt som skolan ska 

individualisera eleverna ska den även skapa elever som kan fungera i vårt samhälle. Men 

Ljungberg menar att det kanske är så att eleven måste platsa redan från början. Det var i Lpo94 

som begreppet värdegrund blev centralt och det står där beskrivet vilka värden som ska ligga 

till grund för skolans arbete. Denna värdegrund är gemensam för all undervisning och alla 

skolor i Sverige (Ljungberg 2005).  

 

Kamali (2005) visar i sin rapport att eftersom vår läroplan vilar på en kristen värdegrund ställer 

detta till problem för elever med en annan kulturell bakgrund och religion. Ljungberg (2005) 

ser även hon denna problematik och menar utifrån hennes studie att skolans värdegrund är 

paradox, vilket innebär att den dels är universell, lika för alla men också att värdena som ska 

förmedlas är specifikt svenska och att vissa grupper av elever, till exempel elever med utländsk 

bakgrund saknar kunskaper och förebilder till värdegrunden. Dessa elever har därför inte haft 

möjligheten att anamma ett sådant beteende eller handlingsmönster som efterfrågas (Ljungberg 

2005). Otterbeck (2000) tar till exempel upp duschningen efter idrottsundervisningen som kan 

utgöra ett problem för vissa muslimska flickor. Att duscha tillsammans efter idrottslektionerna 

ses som en självklarhet av idrottsläraren, detta är en typisk västerländsk norm och för barn som 

är uppväxta med svenska värderingar är detta inget som ifrågasätts. Att sköta sin hygien genom 

att duscha efter lektionerna ingår i undervisningen i idrott och hälsa, men detta kan leda till att 

vissa muslimska flickor känner en stor skam när de enligt den islamska tron inte ska vara nakna 

tillsammans med andra (Otterbeck 2000). Även Carrol & Hollinshead (1993) menar utifrån 

deras studie att de muslimska flickorna uppfattar duschningen i skolan som en problematik där 

de hamnar mellan olika värden. De upplever och känner en stor skuld och skam över att behöva 

duscha och visa sig nakna inför de andra flickorna i klassen. 

 

Ljungberg (2005) menar utifrån sin studie att det är skolan och skolans personal som ska vara 

förmedlare av de korrekta värderingarna genom dels kunskap och dels praktik. Den 

”svenskhet” som finns i skolan anses som demokratisk medan elever med utländsk bakgrund 
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uppfattas som ett hinder i det svenska demokratiska systemet. Dessa elever måste i sin tur 

upplysas om och lära sig att anpassa sig till det svenska (Ljungberg 2005). Även Kamali (2005) 

menar utifrån sin studie att barn med utländsk bakgrund dagligen konfronteras med den 

svenskhet som råder i skolan som inte visar någon hänsyn till att Sverige är ett mångetniskt 

samhälle.  

 

I grundskolan är idrott och hälsa ett obligatoriskt ämne. I debatten om det ska vara obligatoriskt 

eller valfritt är bland annat argumentet att ”Idrott för alla” ska kunna uppfyllas. Om idrott och 

hälsa vore ett frivilligt ämne skulle de som redan är fysiskt aktiva på fritiden vara de som väljer 

det som skolämne (Skolverket 2005). Skolverket (2005) hänvisar till en debattartikel i Dagens 

Nyheter (020719), där idrottsrörelsen själva menar att de inte kan ta ansvar för andra barn och 

ungdomar än de som söker sig dit, övriga måste vara skolans ansvar. Föreningsidrotten är alltså 

inte till för alla, så ännu viktigare att skolans ämne idrott och hälsa är det (Skolverket 2005).  

 

Dahlkvist (2002) ställer sig frågande till hur vi ska tänka om skolplikten och ett obligatorium. 

Han menar att det är nödvändigt med skolplikt för alla men vad som eventuellt motsätter sig 

denna nödvändighet är individens rätt att forma sitt eget liv. Här är det föräldrarnas rätt att 

forma barnets liv efter sin tro och sina värderingar. Dahlkvist (2002) tolkar utifrån Ödman 

(1995/1998) att det obligatoriska skolsystemet är en del av ett moderniseringsprojekt för 

individens och samhällets nytta. Dahlkvist menar däremot att avsaknaden av diskussion kring 

obligatorisk skolgång gör att det ses som en självklarhet och att vi inte problematiserar 

fenomenet. Vidare frågar han sig om en politisk styrelse har rätt att föreskriva skolplikt för alla 

och att förespråka en viss samhällsordning som den enda rätta och att vi givet ska betrakta detta 

som något legitimt. Vidare menar Dahlkvist att många berättigar skolplikten med att det är en 

mänsklig rättighet att ha tillgång till utbildning. Detta i sin tur ställer krav på att varje samhälle 

ska arrangera ett utbildningssystem. Som han ser det skulle denna rättighet rättfärdiga kraven 

på att det ska finnas skolor men inte att skolgång måste vara något obligatoriskt. Som ett led i 

detta frågar han sig om inte en rättighet måste vara frivillig. Dahlkvist hänvisar till FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna där det i artikel 26 står att ”envar har rätt till 

utbildning” samt att ”elementär utbildning ska vara obligatorisk”, vidare framkommer det att 

föräldrarna har rätt att välja vilken utbildning som skall ges till deras barn. Med detta menar 

Dahlkvist att i och med att det står att föräldrarna har en stark rätt att själva välja vilken 

utbildning barnet ska få så krävs ett skolsystem med stor frihet och pluralism när det gäller 

utbildningsinnehåll och utbildningsmål. Han menar att FN formulerar principen om utbildning 
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som en rättighet men att ett obligatorium inte logiskt kan härledas ur en rättighetsprincip. 

Vidare drar han paralleller till exempelvis religionsfrihet, vilket han tolkar som en rättighet att 

fritt välja religion, men han menar att vi har ingen plikt att vara medlem i något religiöst 

samfund. Därför menar Dahlkvist att det är logiskt omöjligt att härleda ett obligatorium som att 

gå i skolan från principen om varje människas rättighet till utbildning (Dahlkvist 2002).  

 

Högdin (2007) påtalar utifrån Marshall (1950) att den obligatoriska skolan och utbildningen 

finns för att värna om individens rättighet att få tillgodogöra sig en utbildning under uppväxten. 

På så sätt är inte skolplikten bara en rättighet för barnet utan kan ses som möjlighet för att den 

vuxne medborgaren ska ha kunnat skaffa sig den kunskap som krävs för att kunna utföra sina 

rättigheter. Utbildning ger medborgaren både makt och frihet till egna val i livet. Lika 

utbildning för barn och ungdomar utjämnar deras olika förutsättningar. Det är inte alltid att 

föräldrar vet vad som är bäst för sina barns framtid och barnen själva anses inte som tillräckligt 

mogna att själva fatta beslut om sin utbildning och framtid. Därför behöver staten ta det 

ansvaret och göra grundskolan obligatorisk. Dahlkvist (2002) menar istället att en rättighet till 

utbildning måste tänkas som en rätt att frivilligt utbilda sig. Vidare frågar han sig om det finns 

en moralisk skyldighet till obligatorisk skolgång. Han lyfter fram att genom obligatorisk 

skolgång ställs barnen till viss del utanför föräldrarnas inflytande vilket gör att barnen ges egen 

rätt att utvecklas till självständighet. Då betraktas alltså barnen som potentiella 

samhällsmedlemmar och medborgare, och det är först då som det är möjligt att rättfärdiga en 

obligatorisk skolgång. Dahlkvist menar alltså att om vi ska acceptera obligatorisk skolgång så 

måste vi acceptera att samhället och att den politiska ordningen är i centrum. 

 

3.2 Monokulturell och interkulturell undervisning 

 

I Sverige har skolan en skyldighet att erbjuda en likvärdig utbildning (Lpo94). Men detta 

betyder inte att läraren ska behandla alla elever på samma sätt. Om en lärare i en svensk skola 

behandlar alla elever lika betyder det att läraren behandlar alla som svenskar (Strandberg 

1996). Även Högdin (2007) menar att en likvärdig utbildning inte är det samma som lika 

behandling utan för att samtliga elever ska få en likvärdig utbildning kan det bli nödvändigt att 

kompromissa, det är viktigt att anpassa undervisningen och föra en bra dialog med eleverna. 

Carrol & Hollinshead (1993) visar genom sin studie att en bristande förståelse för elevernas 

religioner hos idrottslärarna försvårar deltagandet i idrott och hälsa för vissa elever. De menar 

även att särbehandling kan vara positivt och nödvändigt för att samtliga elever ska kunna 
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medverka. Dagkas (2007) påpekar även han att det är av stor vikt att idrottslärarna har en 

förståelse och medvetenhet för elevernas religioner för att kunna anpassa undervisningen 

utefter olika religiösa ritualer som exempelvis ha mindre ansträngande aktiviteter under 

Ramadan. Högdin (2007) utförde bland annat intervjuer med fyra rektorer i sin avhandling. Där 

framkommer det att samtliga rektorer ser en motsättning mellan den svenska skolan och 

familjer med utländsk bakgrund när det gäller vissa normer och värderingar. Strandberg (1996) 

menar att det är en tillgång med många olika kulturer i klassen, men flera lärare som han mött 

ser istället en mångkulturell klass som en börda eller ett problem. Lahdenperä (1997) skriver att 

en klass med flertalet mångkulturella elever definieras ofta av lärare som en klass med många 

invandrarelever, och hon menar att se det på det sättet är att utgå från ett monokulturellt 

perspektiv där svenskheten är normen i undervisningen. Även Ask (1996) skriver att hon i 

mötet med barn med annan kulturell bakgrund lärt sig att se möjligheter där hon tidigare såg 

hinder. Vidare menar hon att varje elev ska ses som en tillgång, en berikande individ till 

gruppen. Kamali (2005) påvisar en problematik som framkommit i hans studie att det saknas 

lärare med utländsk bakgrund i skolorna. Även i stadsdelar som helt domineras av invandrade 

familjer är det väldigt få eller inga lärare alls med utländsk bakgrund. Annan kritik som lyfts 

fram är att lärarna istället för att undervisa lägger ner mycket tid på elevernas privatliv då de 

utgår från att eleverna har problem hemma (Kamali 2005). 

 

Lärarens personlighet har stor betydelse i det pedagogiska arbetet i skolan. Förhållningssättet 

till eleverna har en avgörande betydelse för både undervisningen och det sociala klimatet. 

Läraren bör ständigt vara medveten om elevens behov, att som elev få känna sig sedd och bli 

bemött som en enskild individ. På idrottsundervisningen är det viktigt att det finns en struktur 

och ett sammanhang i undervisningen, eleverna ska genom kroppsövning kunna utvecklas i 

olika avseenden. Det ska inte vara ett tillfälle då eleverna bara får springa av sig och röra på 

kroppen. Det är viktigt att läraren i sin undervisning utgår från de grundläggande behoven och 

ser på kroppsövning som ett sätt att utveckla de olika egenskaperna i varje elevs personlighet 

(Åhs 2002). 

 

3.3 Elevens normer, värderingar och intresse för idrott 

 

Högdin (2007) hänvisar till tidigare studier där problematiken med elever som får leva med 

olika normer i skolan och hemmet lyfts fram. Vissa av flickorna (fåtal pojkar) lever med 

stränga regler när det gäller exempelvis kläder, fritid och umgänge. Det förekommer även att 
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de inte tillåts att vara med i obligatorisk undervisning i skolan som exempelvis idrott och hälsa 

på grund av sin religion (Østberg 2003 i Högdin 2007).  Hon påvisar även från tidigare 

forskning, Ehn (1996), Nilsson & Lund (1992), Nordheden (1998) och Ålund (1997) att 

ungdomar som växer upp med olika normer och värderingar i hemmet och i skolan har det 

svårare med sin identitetsutveckling. Resultat visar att ungdomarna är väldigt splittrade mellan 

olika krav. De identifierar sig med föräldrarnas normer och värderingar samtidigt som de 

identifierar sig med det nya landets omgivning. Det kan till exempel uppstå konflikter mellan 

föräldrarnas föreställningar och lärarnas pedagogik, vilket kan försvåra ytterligare för de redan 

utsatta ungdomarna. Högdin (2007) hänvisar även till Parszyk (1999) där resultat framkommit 

att lärares och föräldrars skilda synsätt upplevs som problematiskt av eleverna. Ungdomarna 

upplever att det är olika förväntningar från hem och skola, vilket leder till att känslan av 

misslyckande och besvikelse oftast finns från det ena stället. 

 

I Lundvalls (2006) studie framkommer det att flera lärare anser att det kan vara religionen som 

är ett hinder för vissa elever att delta i idrottsundervisningen. Eleverna uppfattar det som att de 

agerar felaktigt i förhållande till sin religion genom att delta på lektionerna i idrott och hälsa. 

Men det kan också vara som Otterbeck (2000) skriver, elever som hänvisar till koranen när det 

är något de inte vill vara med på i skolan. En del elever tror faktiskt att det står i koranen, 

medan andra bluffar. Otterbeck menar vidare att flertalet forskare konstaterat att det inte är 

religionen i sig som sätter stopp för deltagandet i fysiska aktiviteter. Det är genom olika 

tolkningar som konsekvenserna leder till att flickors möjlighet att delta i fysisk aktivitet 

försvåras (Otterbeck 2000). I kursplanen för idrott och hälsa påvisas fördelarna med olika 

kulturer och hur dessa kan stärka gemenskapen i gruppen:  

 

Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. 

Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen 

mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle 

(Skolverket 2006, s 1). 

 

Tansin & Dagkas (2006) menar att till exempel dansundervisningen i idrott och hälsa kan ses 

på olika sätt utav muslimer beroende på vilken religiös tradition, för vissa muslimer kan dans 

ses som en provokativ, sexuell aktivitet. Vidare betonar de valfrihet och vikten av att som elev 

få känna sig bekväm och avslappnad i situationen. De menar att särbehandling eller 

särundervisning kan vara nödvändigt för vissa elever för att de ska kunna delta och samtidigt 
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känna sig trygga och bekväma i situationen. Högdin (2007) menar även hon att det kan vara 

nödvändigt att kompromissa för att samtliga elever ska kunna få en likvärdig utbildning och för 

att alla ska kunna delta. I hennes studie är det en av skolorna som särbehandlar vissa elever för 

att de ska kunna delta i aktiviteterna. Till exempel får flickor som inte kan delta i 

simundervisningen med klassen gå till badhuset och simma på egen hand under tider då endast 

kvinnor får vistas i badhuset. Högdin ställer sig frågande till om likvärdig utbildning för alla 

elever måste betyda en utbildning på samma villkor, men samtidigt är det viktigt att reflektera 

över vad det betyder för den eleven som inte får delta på samma villkor som alla andra.  

 

Många ungdomar upplever att ämnet idrott och hälsa är ett prestationsämne. De ungdomar som 

har stor erfarenhet av idrottsrörelsen utanför skolan är de som har minst problem med detta, de 

gillar ämnet och känner sig duktiga. Medan de som inte tränar i organiserad form på fritiden 

känner sig mer osäkra och uppfattar sig själva som dåliga i ämnet. De ungdomar som inte är 

fysiskt aktiva på fritiden löper större risk att äventyra sin hälsa på lång sikt (Redelius 2004). 

Mest allvarligt är det för flickorna som är den gruppen som i högre grad inte är aktiva i någon 

föreningsidrott (Skolverket 2005).  

 

Peterson (2000) skriver att idrotten kan fungera som en mötesplats för barn med 

invandrarbakgrund och svenska barn. Föreningsidrotten är en stor social arena med en ambition 

att vara gemensam för alla oavsett kultur. Trondman och Dovborn (2006) har i sin studie tittat 

på ungas föreningsidrottande och kommit fram till att könsskillnaderna generellt är väldigt liten 

men tittar man på utlandsfödda barn och ungdomar är skillnaden mellan könen mer påtaglig. 

Där det endast är fyra procent av de utlandsfödda pojkarna som aldrig har föreningsidrottat 

medan motsvarande siffra för flickorna är 26 procent. Detta resultat att flickor med utländsk 

bakgrund är den gruppen ungdomar som är minst aktiva inom idrottsrörelsen stöds även i 

annan forskning (Riksidrottsförbundet 2002, Strandbu 2004 & Walseth 2004).  

 

Trondman & Dovborn (2006) har i en artikel granskat en studie där unga makedonska flickor 

intervjuats. Flickorna är präglade av det makedonska synsättet hemifrån och lever efter att 

bevara den makedonska kulturen. I dessa intervjuer framkom några av följande citat: ”Idrott är 

ingenting för tjejer”, ”idrott är en killgrej”, ”idrott är inte lämpligt för tjejer”, ”tjejer håller inte 

på med idrott”(s 8-9). Lundvall (2009) försöker i sin artikel lokalisera varför flickor med 

invandrarbakgrund är mindre representerade inom föreningsidrotten, hon konstaterar att det 

kan vara religionen i sig, att flickorna känner ett familjeansvar, att de bär slöja eller kontakten 
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med pojkar som kan vara några olika anledningar till detta. Vidare menar Lundvall utifrån 

Walseth & Fasting m.fl. (2006) att muslimska kvinnor ofta pekas ut som icke 

idrottsintresserade samt att de tenderar till att vara mindre aktiva inom föreningsidrotten. I 

studien lyfts det dock fram att det ofta är idrottsorganisationen som inte är lyhörda för deras 

behov (Lundvall 2009). Carrol & Hollinshead (1993) har i sin studie kommit fram till att 

samma sak gäller i undervisningen i idrott och hälsa, eleverna uppfattar det som att lärarna inte 

är lyhörda för deras behov och visar inte den förståelse som eleverna skulle ha önskat. Redelius 

(2004) menar att tanken blir att de ungdomar som inte är fysiskt aktiva på fritiden i alla fall får 

röra på sig på idrottslektionerna i skolan, men i kursplanen för idrott och hälsa är inte det 

främsta syftet med ämnet att eleverna ska få röra på sig och vara fysiskt aktiva. De mål som 

bland annat finns är att eleverna ska utveckla ett bestående intresse för fysisk aktivitet och lära 

sig att ta ett ansvar för sin hälsa. Skolan har ett ansvar att uppmuntra och stimulera till en 

fortsatt fysisk aktivitet hos ungdomarna. 

 

 

4 Metod 

  

4.1 Litteratursökning 

 

För att finna svar på vårt syfte och frågeställningar har vi genomfört en systematisk 

litteraturöversikt (Backman 2008). Vi har valt att prioritera artiklar eller originalarbeten och 

använt oss av databassökningar samt referenslistor i funna artiklar. Vid databassökningarna har 

vi använt oss utav ELIN@Örebro, Eric, Google Scholar samt DIV@. En övrig elektronisk källa 

som har använts är idrottsforum.org. Sökord som vi angett är följande: invandrarflickor, flickor 

med utländsk bakgrund, idrottsundervisning, kulturkrock, mångkultur, Physical Education 

(P.E), diversity och ethnicity. Sökorden är kombinerade på olika sätt för att finna relevant 

litteratur. Avgränsning har skett genom att först fokusera på titlar. Om dessa varit intressanta 

har sedan abstract lästs för att få vidare uppfattning om innehåll. Kriterier för inkludering har 

varit att publikationer ska beröra invandrare och idrott, med prioritering av den litteratur som 

berör invandrarflickor och skolans idrottsundervisning. Dock har vi inte funnit så mycket 

litteratur på området flickor med utländsk bakgrund inom idrottsundervisningen som vi önskat. 

Vi har även använt oss av en artikel från Dagens Nyheter. Syftet med att använda denna artikel 
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skriven av Jan Björklund och Nyamko Sabuni är för att lyfta fram hur den sittande regeringens 

politik ser ut samt hur samhällsdebatten kring ämnet råder.  

 

4.2 Kvalitativ intervjuundersökning 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie, då vi anser att det lämpar sig 

bäst för att uppnå vårt syfte och vår frågeställning, att ta reda på hur flickor med utländsk 

bakgrund uppfattar undervisningen i idrott och hälsa. Genom att ha ett kvalitativt anförande 

kommer vi, som forskande subjekt, närmare det studerande objektet. Hade vi istället valt att 

genomföra en kvantitativ studie hade våra data varit objektiva och oberoende av våra 

subjektiva upplevelser (Starrin 1994). Med en kvantitativ studie hade vi även haft svårigheter 

med att finna svar på vårt syfte och vår frågeställning då dessa är av tydlig kvalitativ karaktär. 

Vi har valt att använda oss av intervju som metod eftersom vi vill ta del av flickornas 

uppfattningar och erfarenheter av skolan och undervisningen i idrott och hälsa. I detta fall har 

vi valt att genomföra en semistrukturerad intervju, vilket innebär att vi förhåller oss till givna 

teman från vår intervjuguide (bilaga 1) men som även tillåter oss att ställa följdfrågor till 

respondenten och på så sätt ger vi respondenten en möjlighet att utveckla sitt svar. Vi har valt 

att genomföra enskilda intervjuer istället för exempelvis fokusgrupper, detta för att vi vill 

bygga upp ett enskilt samtal med var och en av respondenterna. Vår tanke med att intervjua 

flickor med utländsk bakgrund är just att vi vill lyfta fram och höra deras åsikter och 

uppfattningar av skolan och undervisningen i idrott och hälsa. Det talas och debatteras ofta om 

flickor och deras deltagande eller icke deltagande i skolans idrott och hälsa, på grund av detta 

har vi istället valt att tala med och höra flickornas egna åsikter och synpunkter genom att 

genomföra en intervjustudie. Enligt Kvale (1997) skapas kunskap genom ett samspel mellan 

intervjuare och respondent. 

 

4.3 Urval  

 

Vi valde tre olika grundskolor i en medelstor stad i mellansverige, skolorna ligger belägna i 

olika områden inom staden. Vi uppskattar att alla tre skolor har en hög andel elever med 

utländsk bakgrund. Vi valde att genomföra vår studie på tre olika skolor eftersom vi enligt 

Kvale (1997) ville undvika att få en viss typ av liknande svar på grund av att det kan råda 

särskilda omständigheter på en viss skola. Vi kontaktade respektive skolas rektor för att 

informera om vår studie. Rektorerna var verksamma på skolor med elever i grundskolans 
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senare år. Via besök på skolorna fick vi kontakt med lämpliga respondenter för vår studie. De 

flickor vi valde att tillfråga till vår intervjustudie gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, som 

enligt Kvale (1997) betyder att vi använde oss utav de resurser som fanns tillgängliga. Kriterier 

för att få delta i intervjustudien var att respondenterna skulle ha utländsk bakgrund. Antingen 

att eleven själv har invandrat till Sverige eller att minst en förälder har gjort det. Det var inte av 

vikt från vilket land, kulturell bakgrund eller vilken religionstillhörighet flickorna hade. 

Ytterligare kriterier för att delta i studien var att flickorna skulle gå i niondeklass och ha fyllt 

15 år. Vi har valt denna ålder för enligt forskningsetiska rådets principer (2003) behöver inte 

vårdnadshavare ge sitt samtycke vid denna ålder. Vilket vi ser till vår fördel, där det annars 

kanske hade funnits ett visst bortfall när föräldrar inte vill att sina barn deltar. Vi anser också 

att vid denna ålder har eleven skapat sig en bra erfarenhet av både skolan och undervisningen i 

idrott och hälsa.  

 

4.4 Intervjuernas genomförande 

 

Vi hade i förväg bokat tid med de sju flickorna på respektive skola för intervjuer. Intervjuerna 

tog plats i enskilda grupprum på skolorna vid den tid på dagen då de hade slutat ordinarie 

skoldag och hade tid för organiserad läxläsning. Vi talade om för respondenterna innan 

intervjuerna påbörjades om studiens syfte samt att den var konfidentiell. Intervjuerna 

genomfördes individuellt, med en respondent och två intervjuare. Där den ena intervjuaren 

agerade huvudintervjuare och styrde intervjun medan den andre agerade observatör. 

Observatörens roll var att komma med eventuella följd- och fördjupningsfrågor vid slutet av 

varje intervju samt att ge huvudintervjuaren feedback och komma med kommentarer efter varje 

avslutad intervju eftersom flera av dem utfördes på rad. Observatören var även ansvarig för de 

två bandspelare som användes vid varje intervjutillfälle. Intervjuguiden (se bilaga 1) som vi 

använt oss av under intervjutillfällena hade vi arbetat fram utifrån vår bakgrundsdel. 

Intervjuguiden bestod av olika teman, relevanta till syftet med förslag på passande följdfrågor 

beroende på vilka svar som gavs. Vi genomförde sammanlagt sju intervjuer som pågick mellan 

cirka 25 till 55 minuter vardera. Intervjuerna ägde rum under en veckas tid. Varje intervju 

inleddes med att vi frågade om respondenterna godkände en ljudupptagning av intervjun, samt 

att vi berättade syftet med en ljudupptagning och att vi som intervjuare skulle vara de enda som 

tog del av det inspelade materialet. Samtliga respondenter samtyckte till en ljudupptagning. I 

enlighet med Kvale (1997) valde vi att börja med okänsliga och allmänna frågor för att bygga 

upp ett ömsesidigt förtroende för att senare i intervjun beröra de mer känsliga punkterna. Innan 
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intervjun avslutades fick respondenterna frågan om det fanns något ytterligare som de ville 

tillägga. Vi lämnade också ut ett följebrev (bilaga 2) med studiens syfte samt kontaktuppgifter 

till oss intervjuare ifall någon av respondenterna önskade att dra sig ur eller ha frågor till oss 

om studien vid senare tillfälle.  

 

I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap och ett samspel, det sker ett 

utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. 

Intervjuaren försöker att samla in så förutsättningslösa beskrivningar som möjligt från den 

intervjuades livsvärld. Intervjuaren ska visa nyfikenhet och vara lyhörd för vad som sägs, samt 

visa en öppenhet för nya och oväntade fenomen. Intervjuaren bör vara kritisk mot sina egna 

antaganden och hypoteser under intervjun, samt medveten om sina egna förutsättningar. I 

intervjun blir forskaren ett viktigt instrument och får en betydande roll som på många olika sätt 

kan påverka utkomsten av intervjutillfället. Forskaren bör försöka hålla en professionell distans 

till de intervjuade (Kvale 1997). Nackdelar med att göra kvalitativa intervjuer kan vara att det 

aldrig är möjligt att veta hur respondenten upplever situationen. Om den intervjuade tillhör en 

minoritetsgrupp, som i vårt fall flickor med utländsk bakgrund, kan respondenten reagera 

annorlunda än hon hade gjort om vi som intervjuare hade tillhört samma religiösa minoritet 

(Patel & Davidson 2003). 

 

4.5 Analys av data 

 

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk ansats i presentationen av vårt resultat. 

Hermeneutik är en tolkningslära, där forskaren inte behöver tolka respondenternas svar 

ordagrant. Forskaren vill skapa sig en helhetsbild för att få en bredare förståelse av fenomenet 

(Patel & Davidson 2003). Den hermeneutiska forskningens mål är att förstå handlingar och 

företeelser var för sig samt i helhet och i relation till omvärlden. Denna kunskap skall användas 

för att få en bättre förståelse för andra människor och deras unika situationer. Frågan är för en 

hermeneutiker vad en situation betyder för en enskild individ. Inom hermeneutiken tolkas och 

prövas materialet fram och tillbaka mellan del och helhet, detta brukar kallas att forskaren 

arbetar inom den hermeneutiska cirkeln. Forskaren använder sig av den hermeneutiska cirkeln i 

sin tolkning för att skapa sig en förståelse. Det är viktigt att presentera sin förförståelse då 

tolkning av resultatet aldrig sker förutsättningslöst (Sjöström 1994). I vårt arbete presenterar vi 

vår förförståelse i bakgrunden. Bakgrunden utgår från tidigare forskning inom området. Vi 

kommer enligt hermeneutiken att kategorisera vårt resultat utifrån de faktorer som vi har lyft 
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fram i bakgrunden från tidigare forskning. Vi kommer att presentera resultatet tematiskt med 

representativa citat från våra intervjuer för att underlätta för läsaren (Ödman 2004). 

Det inspelade materialet transkriberades för att kunna bearbetas. Transkriberingarna 

genomfördes av oss båda, den första transkriberingen genomfördes av en person som sedan 

visade för den andre hur denne gjort för att vi sedan skulle transkribera på ett så likvärdigt sätt 

som möjligt och för att minska risken för feltolkningar. Anledningen till att vi valt att dela på 

transkriberingen är på grund av limiterad tid för vår studie. Transkriberingarna skickades sedan 

över till den andre så denne kunde lyssna igenom och samtidigt läsa transkriberingen för att 

minimera eventuella misstag eller då ljudupptagningen varit otydlig. Intervjuerna skrevs ner 

ordagrant i ett Word-dokument med en ny rad mellan fråga och svar för att sedan enklare 

översiktligt kunna tolka och analysera vårt intervjumaterial. Vi har enligt hermeneutisk metod, 

gjort om talspråk till skriftspråk, vi har även valt att inte skriva ut ”hummanden” och 

”harklingar” med mera i transkriberingen men valt att behålla pauser och skratt när vi 

transkriberat då vi vill fånga upp viktiga inslag och stämningar (Starrin 1994). När samtliga 

intervjuer var transkriberade och genomlyssnade av oss båda skrev vi ut intervjuerna för att 

först överskådligt läsa igenom materialet för att sedan kunna jämföra vad respondenterna har 

sagt och hur de har svarat på våra frågor. Vi tolkade sedan det utskrivna materialet för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Vi har till arbetets resultat valt ut representativa citat ur 

olika kategorier från intervjuerna. Citaten är presenterade i fristående stycken i storlek elva och 

indrag från marginalerna. Vi har valt att göra på detta sätt eftersom vi anser att samtliga citat är 

innehållsmässigt viktiga (Hagström 2005). 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Vid genomförandet av intervjuerna har hänsyn tagits till de etiska aspekter som finns angivna 

enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003) i vår studie. Våra respondenter 

informerades enligt informationskravet om studiens syfte samt tillfrågades om deltagande, 

vilket var helt frivilligt i enlighet med samtyckeskravet, samt att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när som under studiens gång. Vi försäkrade även respondenterna om att det 

material som samlats in under intervjuerna enbart skulle användas för den aktuella forskningen 

enligt nyttjandekravet samt att när studien slutförts kommer transkriberingen och de inspelade 

intervjuerna att förstöras. Inför varje intervju informerade vi respondenterna om att intervjun 

kommer att vara konfidentiell enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer 2003). Att en studie är konfidentiell innebär att individen inte kan identifieras med 
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vad han eller hon säger av någon annan än av oss intervjuare (Patel & Davidson 2003). För att 

det inte ska gå att identifiera flickorna används fingerade namn. Innan intervjun påbörjades 

tillfrågades samtliga respondenter om de gav sitt godkännande till att vi gjorde en 

ljudupptagning av intervjun. Vi nämner heller inte skolans namn eller rektorsområde 

någonstans i arbetet, för att det inte ska gå att identifiera någon av deltagarna. Vi upplyser även 

deltagarna om att deras uttalanden inte kommer att användas i något annat sammanhang. 

 

4.7 Metoddiskussion  

 

Vi valde att använda oss av ljudupptagning för att vi som intervjuare ska kunna återvända till 

intervjun för att på sätt kunna göra en mer rättvis och korrekt analys (Kvale 1997). Vi 

diskuterade även om att göra videoupptagningar av våra intervjuer för att på så sätt få med 

kroppsspråket hos respondenterna, men kom vi fram till att detta kanske skulle kunna uppfattas 

som hämmande för flickorna. Detta beroende på att de ämnen som diskuteras kan upplevas 

som privata. Risken med att använda en videokamera kan dessutom vara att det upplevs som 

mer utelämnande än en ljudupptagning. Respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna 

innan intervjun ägde rum, detta för att vi inte ville att de skulle samtala om frågorna innan 

intervjun, med vare sig lärare, föräldrar eller andra vänner. Vi ville ha flickornas egna svar så 

att de inte var påverkade av andras åsikter. Vi valde att ge flickorna fingerade namn vid 

transkriberingen och i presentationen av vårt resultat. Detta för att vi ansåg att riktiga namn, 

istället för exempelvis elev 1, elev 2 och så vidare, gör det lättare för läsaren att skapa en 

personlig relation och en bild av flickorna och på så sätt även underlätta och göra läsningen 

trevligare. 

 

Numera talas det om begreppet tillförlitlighet i stället för reliabilitet och validitet vid 

kvalitativa studier. Tillförlitlighet består i sin tur av trovärdighet, pålitlighet samt 

överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). Dessa begrepp är besläktade med validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet men att de ges något annorlunda innebörder.  Trovärdighet 

avser tillförlitligheten i huruvida data och analysprocessen stämmer överens med det 

tilltänkta syftet. Med det menas att det är av största vikt att rätt metod väljs vid insamlingen 

av data. En annan aspekt av tillförlitlighet är pålitlighet. Om resultatet visar sig vara 

föränderligt över tid och om forskarna inte arbetat utifrån ett flexibelt förhållningssätt under 

analysprocessen, kan detta generera i en försämrad pålitlighet. Slutligen presenteras 

begreppet överförbarhet vilket beskrivs med i vilken utsträckning resultaten kan överföras 
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på andra grupper. Till skillnad från begreppet generaliserbarhet står överförbarhet för att det 

är upp till läsaren att avgöra huruvida resultaten kan överföras till en annan kontext eller ej 

(Graneheim & Lundman 2004).  

 

Vi menar att studien har hög tillförlitlighet, då den valda metoden stämt bra överrens till vårt 

syfte och vi har kunnat besvara vår frågeställning. Studien bör anses som pålitlig och skulle 

troligtvis ge samma resultat vid ett annat tillfälle under i övrigt lika omständigheter även om 

det enligt Graneheim & Lundman (2004) är svårt att uppnå i kvalitativa studier eftersom det 

handlar om olika sociala miljöer. Vi har dock inte varit intresserade av att göra definitiva och 

generella slutsatser då syftet istället varit att få en uppfattning om de tankar och erfarenheter 

flickor med utländsk bakgrund har kring undervisningen i idrott och hälsa. Tasker (2000) 

menar även att intervjuer tar ganska lång tid i anspråk, vi valde att genomföra sju stycken, 

vilket vi i samråd med vår handledare ansåg som tillräckligt samt att vi själva kände att vi 

genom sju intervjuer fick den mängd material som behövdes för att kunna uppnå studiens syfte. 

 

Vi valde att i vår studie intervjua flickor från tre olika skolor då vi inte ville ha liknande svar 

från respondenterna på grund av särskilda omständigheter. I efterhand om mer tid hade varit till 

förfogande till studien hade det varit önskvärt att samtliga respondenter gått på olika skolor 

eftersom några av dem hade samma idrottslärare vilket i så fall skulle kunna räknas som 

särskilda omständigheter (Tasker 2000). Vi får även ha med oss vad elevsammansättningen på 

skolan gör för hur respektive flicka uppfattar undervisningen. Nu har vi varit på tre skolor där 

antalet elever med utländsk bakgrund är hög, hur hade resultatet varit om vi valt en skola där 

det framförallt varit svenska elever och bara någon enskild elev med utländsk bakgrund?  

 

Vi valde, som tidigare nämnts i proceduren att vara två stycken vid intervjutillfället, en som 

agerade huvudintervjuare och en som agerade observatör. Kvale (1997) menar att det finns 

en risk med att vara två olika som intervjuar eftersom intervjuarna i sin tur kan ha olika 

intervjutekniker. På grund av detta valde vi att den ena skulle agera just huvudintervjuare 

och den andre observatör, samtidigt som detta i sin tur skulle öka tillförlitligheten på 

studien. Tasker (2000) menar även att detta i sin tur även ökar chansen för att undvika 

feltolkning och skevhet då samma fråga kan ge upphov till olika reaktioner beroende på hur 

frågan framförts av intervjuaren.  
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5 Resultat 

 

Vi börjar med en kort presentation av flickorna från de tre olika skolorna, flickornas namn är 

fiktiva på grund av forsningsetiska skäl. Intervjumaterialet har vi sedan valt att redovisa 

tematiskt utifrån de olika faktorer som kan påverka flickornas uppfattningar och deras 

erfarenheter av undervisningen i idrott och hälsa. De övergripande faktorerna i resultatet är; 

värdegrund och obligatorisk skola, monokulturell och interkulturell undervisning samt elevens 

normer och uppfattningar om undervisningen i idrott och hälsa. Dessa faktorer är framtagna 

utifrån bakgrunden samt svaren vi fått av flickorna vi intervjuat.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 

 

Elever från den första skolan: 

 Fatema kom till Sverige från Eritrea för fem-sex år sedan. Hon är kristen men ser sig 

inte som religiös. Tränar handboll i en förening tre dagar i veckan. 

 

 Maria kom till Sverige från Polen för sju-åtta år sedan. Hon kommer från ett mycket 

religiöst kristet hem men ser inte sig själv som religiös. Maria brukade dansa men är nu 

inte längre fysiskt aktiv på sin fritid. 

 

 Adriana är född i Iran och kom till Sverige när hon var tre år. Hon är muslim och 

kommer från ett religiöst hem, men ser sig inte som religiös. Hon tränar dans i en 

förening en gång i veckan. 

 

Elever från den andra skolan: 

 Insiya är född i Kurdistan, Irak och har bott i Sverige i åtta-nio år. Insiya är muslim men 

ser sig inte som religiös. Hon har dansprofil som inriktning i skolan och dansar även i 

förening på fritiden. 

 

 Sana är född i Sverige, hennes föräldrar kom till Sverige från Somalia för cirka 25 år 

sedan. Sana är muslim och ser sig själv som religiös. Hon spelar basket i en muslimsk 

förening. 
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 Azeb är född i Sverige, hennes föräldrar har invandrat från Somalia. Azeb är muslim 

men ser sig inte som religiös. Tidigare spelade hon basket på sin fritid men inte nu 

längre, hon ser sig inte som fysiskt aktiv.  

 

Elev från den tredje skolan: 

 Lejla är född i Sverige, hennes föräldrar har invandrat från Bosnien i början av 90-talet. 

Leila är muslim och ser sig själv som ganska religiös och hon kommer från ett religiöst 

hem. Hon var förut mycket aktiv i ett fotbollslag men numera sysslar hon inte med 

någon föreningsidrott, hon ser sig ändå som fysiskt aktiv på sin fritid.  

 

5.2 Värdegrund och obligatorisk skola 

 

Hur flickorna identifierar sig själva och vilken tillhörighet till det svenska i skolan de känner 

varierar mycket. Samtliga flickor menar att de oftast känner sig svenska men att det kan variera 

beroende på i vilket sammanhang och vilket tillfälle de befinner sig i samt vilket språk de 

använder. Alla flickor menar att de känner sig som svenskar till en viss del, många svarar 

ungefär hälften. De menar att det är en blandad känsla och att man är både och, både svensk 

och utländsk. Men det uppfattas heller inte som något konstigt eller annorlunda. Ingen av 

flickorna uttrycker att det skulle vara något mer eller mindre av någon tillhörighet vid just 

undervisningen i idrott och hälsa utan flickorna talar istället om skolan som helhet. Azeb 

uttrycker känslan av att vara både svensk och utländsk på följande sätt: 

 

Jag är inte svensk, fast jag är ändå född i Sverige jag tror jag är halvt. Jag är både 

invandrare och svensk, för jag är ändå somalisk och jag är född i Sverige, så jag 

tror jag är både och (Azeb). 

 

Tillfällen som de ser sig som svenskar är vid institutionella platser och tillfällen, som till 

exempel skolan. Maria nämner tandläkaren och att hon känner sig svensk när hon pratar med 

dem som arbetar där. I hemmet och med familjemedlemmar så känner de sig istället som att de 

tillhör sin utländska bakgrund.  

 

Alltså jag känner mig svensk, jag pratar svenska hemma och i skolan så där men 

jag är ändå liksom… mina traditioner och kulturen och det språket vi pratar hemma 
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och så… jag är ju fortfarande så här somaliska så jag har ju fortfarande det 

ursprunget och så (Sana). 

 

Många identifierar sig med det språket de talar och menar att de känner sig mer svenska på 

ett sätt eftersom det är det språket de oftast använder, det är svenska som de pratar, skriver 

och läser i skolan. Flera av flickorna lyfter även fram att det beror på vilka de omger sig och 

umgås med och att detta spelar in hur de känner sig och hur de uppfattar sig själva.  

 

När jag är med somalier, jag är mer med somalier än svenskar, det är inte så många 

svenskar som går på den här skolan, jag känner mig mer som en somalisk än 

svensk […] fast jag pratar inte somaliska, jag pratar svenska så jag känner mig som 

svensk också (Azeb). 

 

Insiya svarar intuitivt att hon inte känner sig svensk, men eftersom hon oftast pratar svenska 

och bor i Sverige så ser hon sig även som lite svensk.  

 

Jag känner mig svensk när jag läser böcker och går i skolan fast när jag kommer 

hem känner jag mig kurd igen […] och när jag är med andra kurder […] det känns 

bara som att jag typ inte är samma ras som de (Insiya). 

 

Medan Lejla lyfter fram att hon känner sig som mest svensk när hon är i Bosnien på 

sommaren, där ser de henne som svensk för att hon bor i Sverige och har en annan livsstil 

jämfört med de bosniska ungdomarna. Här i Sverige ses hon däremot som bosnisk, av både 

sina vänner, lärare och andra vuxna.   

 

5.2.1 Svenskheten som norm i skolan  

 

Insiya och Adriana lyfter fram att de anser att det är viktigt att förhålla sig till svenska normer 

och tar upp en problematik med att det finns begränsningar med att inte vara tillräckligt svensk 

i det svenska samhället. Det finns en strävan efter att passa in i deras sätt att vara för att 

underlätta för sig själva. Adriana försöker prata ”ren” svenska och säger med ett skratt att hon 

försöker vara ”svenne”. Insiya uttrycker en liknande åsikt och säger: 

 

Jag vill ju bli så svensk som möjligt, för jag tycker det är svårt att växa upp i 

Sverige ifall du ska vara så här jättekurd […] jag tycker det är viktigt att typ jag 
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lever mer som en svensk än som en kurd, tycker ändå att det är viktigt att jag 

behåller mina rötter (Insiya). 

 

Medan Azeb istället menar att det är viktigt att hon får vara den hon är, hon kan inte påverka så 

mycket. 

 

Alltså jag är nöjd med vem jag är och så… det är inget jag vill, alltså jag vet inte, 

bli svensk alltså jag kan inte ändra på vem jag är, jag är bara somalisk och jag är 

född i Sverige så där (Azeb). 

 

Insiya menar att det är lättare att passa in och känna sig bekväm för att alla är så olika, hon tar 

ett exempel när hon är med enbart svenskar då känner hon sig inte lika bekväm. Hon menar att 

i skolan kan ingen bli mobbad för alla är så olika. Sana som tidigare har gått på en skola med 

nästan enbart svenska elever jämför de olika skolorna åt och hur hon uppfattar det. Hon menar 

på samma sätt som Insiya att det är lättare att passa in när alla är olika.  

 

Det kändes lite kontigt för det fanns typ ingen som såg ut som jag eller var typ 

mörkhyad, det fanns ingen elev som var typ invandrare eller hade föräldrar som 

hade invandrat, inget sådant. […] Det är mycket svenskar här också men det är 

liksom inte bara svenskar, det finns elever som har invandrat och elever som är 

svenskar och… det känns lite mer normalare, lite stabilare […] för man känner ju 

mer att man passar in då fast inte… man känner sig inte som en alien så man är 

annorlunda eller så det är inte det (Sana). 

 

Två av flickorna har erfarenhet från tillfällen då de känt sig diskriminerade av en lärare på 

skolan gällande betygsättning jämfört med de svenska eleverna. Azeb beskriver en situation 

med sin lärare i idrott och hälsa där hon uppfattat sig som diskriminerad och fått ett sämre 

betyg jämfört med en elev med svensk bakgrund. 

 

Att jag gör precis lika bra som en svensk men den får mer betyg än mig, så då 

tänker jag varför, varför får inte jag det betyget som den får, jag har gjort precis 

lika mycket […] det känns som den (läraren) ser ner på mig bara för att jag inte är 

svensk och att den inte vill att jag inte ska ha samma betyg som en svensk ska 

ha…(Azeb). 
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Lejla berättar om en situation där hon kände en hopplöshet, där hennes lärare i svenska 

favoriserade de svenska eleverna och de fick ett högre betyg fast vad Lejla inte ansåg vara 

rättfärdigat.  

 

Jag blev väldigt ledsen och tog kontakt med andra lärare och så […] de brydde sig 

inte, det blev ingen förändring […] alltså jag fick känslan, var det ens en idé att gå 

dit (Lejla). 

 

Sana har upplevt sig diskriminerad av studievägledaren på skolan. Studievägledaren tog för 

givet att Sana inte skulle klara av att gå Naturprogrammet på gymnasiet, utan att ha tittat på 

hennes betyg. Medan hennes svenska kompis blev positivt uppmuntrad till att söka samma 

program. Det finns en uppfattning från några av flickorna att de svenska eleverna har det lättare 

i skolan och i samhället. Insiya lyfter fram att uppfattningen är att man med ett svenskt namn 

har fördelar jämfört med konstiga namn som ingen kan uttala, det spelar ingen roll vilken 

kunskap eller hur smart någon är. 

 

5.2.2 Mångkultur och respekt för olikheter 

 

Samtliga flickor uppfattar att de passar in i skolan, i sin klass och i undervisningen i idrott och 

hälsa. Fatema känner sig trygg och bekväm, samtidigt som hon uttrycker en känsla av att inte 

vara likadan som de andra i klassen. Adriana tar upp att det är bättre nu än tidigare år när de var 

yngre, då upplevde hon en typ av mobbing när andra muslimer retades för att hon enligt dem 

inte var tillräckligt religiös till exempel för att hon åt fläskkött. Nu menar hon att det är mer 

accepterat och att det inte har så stor betydelse om någon är kristen eller muslim eller i vilken 

utsträckning, det viktiga är att vara en bra människa. Maria har inte upplevt någon mobbing, 

men poängterar att det finns en rådande jargong, där de driver och skämtar om varandras 

bakgrunder men att det inte är något som de skulle göra om de var osams.   

 

Nej, det är ingen som bryr sig var man kommer ifrån och så […] ibland brukar ju 

vissa skämta och sådär, men det är ju skämt ingen tar åt sig […] din jävla kurd eller 

polack eller sådär men det är ju ingen som tar åt sig för man vet ju att man driver 

(Maria).  
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Insiya menar att hon passar in i skolan och att hon trivs så bra beror mycket på att alla är så 

olika, det finns ingen normalitet att sträva efter. Att det är många olika kulturer, bakgrunder 

och etniciteter gör att ingen är annorlunda och alla kan passa in på ett bra sätt.  

 

Jag tycker det är bäst att det är så många kulturer. Så det finns allt från somalier till 

kineser till afrikaner som kommer från Togo, amerikaner, svenskar, kurder, 

araber… allt (Insiya). 

 

För Azeb är det en självklarhet att det är många utländska bakgrunder i skolan och på 

undervisningen i idrott och hälsa och ser det som en normalitet, så när vi pratar om att kanske 

inte passa sig in tar hon istället upp hur hon tror att det kan vara för de svenska eleverna i 

klassen: 

 

Nej… de flesta i min klass är invandrare, typ tre svenskar och jag tror de passar in 

också… och de har kompisar och så också (Azeb). 

 

Att få bli behandlade på ett rättvist sätt är en självklarhet för flickorna. Det ska inte ha någon 

betydelse vilken bakgrund eller kultur man tillhör eller kommer från.  

 

Det är viktigt att bli behandlad som alla andra […] Jag vill inte att någon ska få 

alltså att någon annan ska få mer möjligheter bara för att den är svensk fastän jag 

skulle vara duktigare på det […] Ifall alla blev behandlade som svenskar skulle alla 

bli behandlade likadant, det skulle vara bra (Insiya). 

 

5.2.3 Obligatorisk undervisning i idrott och hälsa 

 

Samtliga flickor utom Fatema anser att en obligatorisk undervisning i idrott och hälsa är något 

bra. De påpekar vikten av rörelse och god hälsa hos den enskilde personen, som nödvändiga 

anledningar till att ha idrott och hälsa som något obligatoriskt. Fatema däremot kopplar ett 

obligatorium till begreppet tvång och är mer tveksam till det. Hon menar istället att det ska vara 

upp till var och en som elev om den vill delta i undervisningen och att man inte kan tvinga 

någon att delta. Samtliga som benämner obligatorisk undervisning i idrott och hälsa som något 

bra pratar om det i förhållande till någon annan eller att undervisningen ska fungera som ett 

slags substitut till träning för de som inte hinner idrotta på fritiden. 
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Så man inte är för lat liksom… så man rör på sig åtminstone två gånger i veckan i 

skolan om man ändå inte gör det på fritiden så… bara slappar hemma, så gör man 

någonting i alla fall (Adriana). 

 

Jag tycker, alltså jag vet inte jag tycker det är bra att de tänker så här men de 

måste hålla upp hälsan och så… Men ändå tycker jag att man borde koncentrera 

sig mer på typ matte eller något istället för att ha idrott (Insiya). 

 

5.3 Monokulturell och interkulturell undervisning 

 

Flickorna ger en helhetsbild av att de flesta lärarna på de olika skolorna arbetar interkulturellt 

och är duktiga på att ta tillvara på de olika kulturer och etniciteter som finns på olika sätt. 

Samtliga respondenter uppfattar det som att de blir positivt bemötta av lärare eftersom de 

känner till två språk och kunskapen av en annan kultur. Några av flickorna berättar om lärare 

som lyft dem genom att eleven själv har fått berätta om till exempel sin kultur eller religion vid 

olika tillfällen. 

 

De tycker att det är bra att jag kan två språk, de tycker att det är positivt att jag kan 

mycket om en annan kultur […] de tycker det är intressant typ när jag berättar 

saker om dem, eller för dem om Kurdistan, islam och min familj och sådant, det 

tycker dem är intressant, det tycker dem är skitintressant. De älskar att sitta och 

lyssna på det, de har aldrig haft något negativt att säga (Insiya).  

 

Detta verkar uppfattas som något positivt av flickorna. Alla flickor utom Azeb är helt säkra på 

att deras lärare tycker att det är roligt och givande att arbeta på en skola med elever där många 

olika kulturer finns representerade. Azeb däremot tror även hon att det är så, men att det kanske 

finns en föreställning bland svenska lärare att, vad hon kallar invandrare och invandrarelever är 

stökigare och aggressivare än svenska elever.  

 

Jag tror de tycker det är positivt… eller jag vet inte de kanske inte gör det eftersom 

man anser att invandrare är mer aggressiva… och… inte respekterar och… vad 

heter det… vill bara slåss hela tiden (Azeb). 

 

Men det är ingen som nämner undervisningen i idrott och hälsa eller hur idrottsläraren arbetar 

för att lyfta de olika kulturerna och de blandade etniciteterna som finns hos eleverna. Däremot 
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har Sana uppfattat det som att idrottsläraren favoriserar och pratar mer med de elever som är 

duktiga i idrott, det är de duktiga eleverna som han peppar och pushar så att de ska lyckas 

bättre, själv saknar hon den stöttningen.  

 

Jag är inte så värst duktig på idrott och så. Jag tror inte att han har sagt något 

speciellt till mig (Sana). 

 

Det finns i stort sett inga lärare med utländsk bakgrund på de skolor vi har gjort våra intervjuer. 

Flickorna berättar om någon enstaka personal på skolan som har utländsk bakgrund. Det verkar 

ändå inte vara något som flickorna tänkt på eller har saknat, fyra stycken av dem; Adriana, 

Maria, Fatema och Sana uppfattar att det är bra som det är, läraren ska ändå lära ut samma 

saker. Det viktiga är att en lärare undervisar bra, är rättvis och snäll. Men ingen av dessa fyra 

har någon gång känt sig diskriminerad eller orättvist behandlad av en lärare. Lejla, som är en av 

flickorna som känt sig diskriminerad av en lärare och tyckt att hon fick sämre betyg i 

jämförelse med svenska elever menar däremot att det nog skulle vara positivt med fler lärare 

med utländsk bakgrund.  

 

Det kanske skulle vara bättre, då förstår man barnen från en annan kultur bättre 

(Lejla). 

 

Detta anser även Azeb skulle vara bra, hon har känt sig orättvist behandlad av idrottsläraren 

och menar att han favoriserar de svenska eleverna.  

 

Jag tror det har betydelse, eftersom de båda är samma, de båda är svenskar de har 

mer gemensamt och läraren kanske tycker den är mer lik en själv och ger den bättre 

betyg än mig till exempel för att den känner att den är mer lik en själv (Azeb). 

 

Men hon är lite mer ambivalent i sitt funderande och menar att det skulle vara positivt med fler 

lärare med utländsk bakgrund och tror att det skulle bli mer rättvisa betyg. Samtidigt som hon 

inte vill ha en somalier som idrottslärare, det skulle kännas obekvämt. Insiya som inte känt sig 

diskriminerad av någon personal på skolan anser däremot att det skulle vara negativt med fler 

lärare med utländsk bakgrund och berättar om en kvinna som arbetar på fritidsgården där hon 

och sina vänner umgås efter skoltid. 
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Nej jag tror inte det är positivt […] alltså vi kan inte vara bekväma för hon 

arabkvinnan hon är muslim och jag vet inte jag kan inte vara bekväm och umgås 

med killar och så framför henne […] jag tycker det är obekvämt att vara där 

framför henne, jag kan typ inte krama min killkompis för hon kollar såhär konstigt 

[…] jag tror inte det är positivt att man har mer respekt för en lärare bara för att han 

är muslim (Insiya). 

 

5.4 Elevens normer och uppfattningar av idrott och hälsa 

 

Ett resultat vi fått fram är att de flickor som är eller har varit aktiva i en föreningsidrott är mer 

positiva till idrott och hälsa i skolan. De uppfattar undervisningen som rolig och kämpar mer än 

flickorna som inte är aktiva inom en förening.  

 

Det framgår av Fatema och Maria, som båda är kristna, att de inte uppfattar det som att det är 

olika normer eller förhållningssätt i skolan och på undervisningen i idrott och hälsa jämfört 

med i hemmet och på fritiden. Övriga elever uppfattar det på olika sätt, där de synonymt talar 

om skolan och undervisningen i idrott och hälsa, några av dem uppfattar det som att det kan 

vara olika normer och regler i skolan och utanför skolan. Sana och Azeb pratar om att det är 

olika typer av respekt för de vuxna i hemmet jämfört med i skolan. Sana uppfattar det som ett 

svenskt beteende att vara mer kompis med lärarna och talar om att det är en mer jämlik nivå till 

lärarna. 

 

Inte precis att jag behöver uppföra mig olika men lite kanske, här beter jag mig, här 

är det lite mer svensk kultur […] lärarna är typ kompisar med eleverna och så […] 

det känns som om man har mer respekt såhär när man är hemma och så för 

föräldrar och så och de äldre som är hemma än typ i skolan (Sana). 

 

Att det är på olika sätt i hemmen och i skolan uppfattas inte som något negativt av eleverna, det 

är skönt att ha en kompisrelation med lärare och andra vuxna i skolan, men ändå är det bra att 

respekten finns hemma. De skulle inte vilja ha det på annat sätt, det är inget som är dåligt.  

 

I skolan måste jag vara typ… i skolan känner jag mig mer fri (Insiya). 

 

Lejla pratar inte om respekt men ändå att det är olika villkor och att det är viktigt att hon väljer 

rätt vänner för att inte få dåligt rykte, även Adriana nämner det på detta sätt.  
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I skolan är det okej då är det ju en skolsak men på fritiden… jag får ha killkompisar 

men folk kanske skulle börja undra och historien skulle komma fram till mamma 

direkt och vara helt annorlunda (Lejla).  

 

Elevernas erfarenheter och uppfattningar av undervisningen i idrott och hälsa varierar mycket. 

Några av flickorna är mycket aktiva och tycker att det är det bästa och roligaste ämnet i skolan 

och har en hög närvaro och delaktighet. 

 

Alltså jag tycker att det är jättekul och ja […] så försöker man så att alla är med 

(Fatema). 

  

Medan andra tycker att idrott och hälsa är det sämsta, ett helt onödigt ämne som känns jobbigt. 

 

Det är…(skratt)… vi har en bra lärare. Det är bra. Jag brukar inte anstränga mig 

på idrotten så mycket, för jag orkar inte (Maria). 

 

5.4.1 Idrott och hälsa som ett viktigt eller oviktigt ämne i skolan 

 

Ungefär hälften av flickorna tycker att det är viktigt med idrott och hälsa. Två av dem, Adriana 

och Lejla, tycker att det är viktigt att idrott och hälsa finns som obligatoriskt ämne i skolan de 

motiverar detta med att det är bra att röra på sig. För dem fungerar idrott och hälsa som en 

motpol till de teoretiska ämnena där det enligt dem är mycket plugg. Idrott och hälsa ger även 

extra tid och tillfälle att få röra på sig två gånger i veckan, särskilt för de som inte tränar på 

fritiden. Fatema lyfter fram psykiska perspektiv på att det är positivt med ämnet idrott och 

hälsa som gör att det är ett viktigt ämne. 

 

Man kanske har haft en dålig dag sen går man till idrotten då har man glömt bort 

allt det där när man går ut. Så…det är viktigt (Fatema). 

 

Sana, Insiya och Maria anser istället att ämnet idrott och hälsa är ganska onödigt, de uppfattar 

det inte som ett viktigt ämne och speciellt inte i jämförelse med kärnämnena. 

 

Inte så viktigt för mig, det som är mest viktigt är matte, svenska och engelska. Men 

idrott alltså, det är inte… Jag skiter inte i det, jag försöker få ett G (Maria). 
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Azeb ser också idrotten som något positivt ur ett hälsoperspektiv men samtidigt tycker hon att 

det är ett onödigt ämne. Beroende på vad man ska bli och arbeta med kan det vara viktigt att ha 

bra kondition och kunna springa fort. 

 

Ett resultat vi har fått fram genom intervjuerna är att religionen inte är ett hinder för deltagande 

av undervisningen i idrott och hälsa. Intresset och utformningen av vissa moment i 

undervisningen kan påverka deltagandet och aktiviteten hos flickorna i ämnet idrott och hälsa. 

De flesta av våra respondenter deltar oftast i idrott och hälsa, men aktivitetsnivån och intresset 

för ämnet varierar mycket. Insiya berättar att hon sytematiskt inte deltar, anledningarna hon 

uppger är blandade men bland annat att hon tycker att idrott och hälsa är ett onödigt och tråkigt 

ämne som hon inte kan ha någon användning av. Hon uppfattar även att det är obekvämt att 

vara med på simundervisningen, för att slippa har hon vid ett tillfälle skyllt på sin religion. Hon 

sa till sin lärare att hon inte fick bada tillsammans med killar för att slippa vara med. Maria 

menar att hon oftast är ombytt i alla fall men hon är trött och orkar oftast inte vara med, 

dessutom hatar hon basket. Hos de elever som vanligtvis deltar i undervisningen är det 

varierande anledningar när de inte är delaktiga. Det kan vara glömda kläder, förkylning eller 

skador till bara ett ointresse av vissa aktiviteter.  

 

5.4.2 Innehållet i idrott och hälsa 

 

Flera av flickorna menar att deras lektioner i idrott och hälsa saknar relevans och mening. Det 

de lär sig är framförallt olika lekar och bollsporter. Fatema, Sana och Lejla menar att samarbete 

är något de lär sig och det är viktigt att kunna även för andra tillfällen i skolan. Azeb uppfattar 

undervisningen i idrott och hälsa som väldigt enformig, där de bara spelar volleyboll och hon 

ser inte det som något viktigt att kunna. Maria nämner träningsdagboken som ett viktigt och 

lärorikt inslag i idrott och hälsa, där får hon kunskap om vad hon ska äta och hur hon ska röra 

på sig, det lär hon sig mycket på. Adriana och Insiya nämner bland annat hjärtlungräddning 

som något bra och viktigt de får lära sig. 

Att inte vara så lat, typ olika lekar och hjärtlungräddning och kost och så där 

(Adriana). 

 

Sana uppfattar även hon att lektionerna i idrott och hälsa är enformiga och hon saknar vad 

andra klasser på skolan gör, som till exempel att ha teori med hälsa. På det sättet skulle hon få 

mer kunskap och ämnet skulle kännas mer viktigt.  
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Tre av flickorna, Insiya, Sana och Azeb, uppgav att de inte hade dans på undervisningen i idrott 

och hälsa i skolan. Enligt flickorna tror de att det beror på att läraren inte kan och vill dansa, att 

han är för gammal. De övriga flickorna uppgav att de hade dans under en period någon gång 

under året.  

 

Alla flickor tycker att det är viktigt att kunna simma. Anledningar till varför det är bra och 

viktigt att kunna simma är så att man kan åka och bada med kompisar och ifall något skulle 

hända så är det bra att kunskapen finns. 

 

För ifall det skulle hända någonting typ att man kanske blev knuffad i vattnet eller 

någonting då är det ju bra att man bara skulle kunna ta sig upp själv och slippa vara 

där skitlänge och typ drunkna (Insiya). 

 

Duschning efter lektionerna i idrott och hälsa är en problematik många av flickorna nämner. De 

tycker att det är obekvämt att vara naken och duscha inför andra, de flesta av respondenterna 

låter därför bli att duscha i skolan. Varför de inte duschar efter lektionerna varierar från att 

ingen annan i klassen gör det till att de inte ansträngt sig så pass mycket att de behöver duscha 

efter lektionen. 

 

Det är jätteobekvämt att duscha såhär och stå helt naken framför alla andra. Vi kan 

inte ens bada i bikini för vi tycker det är obekvämt så vi kan inte ens duscha med 

varandra (Insiya). 

 

5.4.3 Utformningen av idrott och hälsa  

 

Hur innehållet på lektionerna utformas kan påverka flickornas uppfattningar om och 

deltagandet i undervisningen i idrott och hälsa. De flickor som har dans på lektionerna i idrott 

och hälsa menar att de helst ska dansa i tjej- och killpar så långt paren räcker, därför att det är 

olika steg som ska utföras av killar jämfört med tjejer. Lejla lyfter även fram att hon tror att 

betyget skulle kunna påverkas om en tjej inte vill dansa med en kille för då skulle läraren 

kanske tro att hon inte kan samarbeta med killar.  

 

När det gäller simundervisningen så sker denna klassvis med både killar och tjejer tillsammans 

på samtliga skolor. Sana och Azeb är de flickor som inte deltar i gemensam simundervisning på 
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grund av religiösa skäl, de bär båda sjal och kan inte simma tillsammans med killar. Deras 

skola har ordnat det så att elever som inte kan simma kan få extra simundervisning på helgerna. 

Killar på lördagar och tjejer på söndagar. På söndagarna är det enbart kvinnor i badhuset och 

även läraren som är med är en kvinna. Vid dessa tillfällen får elever som inte kan vara med på 

ordinarie simprov med klassen följa med och visa att de kan simma. Detta i sin tur har 

möjliggjort att Sana och Azeb kan tillgodogöra sig simundervisningen. Sana berättar att hon får 

ett intyg som bevisar att hon kan simma som hon har med sig till idrottsläraren. Azeb däremot 

är inte fullt medveten om att simningen är en viktig och obligatorisk del av undervisningen i 

idrott och hälsa, så Azebs idrottslärare vet inte att hon kan simma, hon har aldrig bett om något 

intyg. Insiya däremot deltar inte i simundervisningen på grund av kroppsliga själv, hon skulle 

delta om det enbart var tjejer i undervisningen. Hon har aldrig simmat med skolan men hon vet 

att hon kan simma och hoppas att hennes lärare tror henne.  

  

Det är inte så stor efterfrågan på särundervisning på de vanliga lektionerna i idrott och hälsa 

hos våra respondenter. De flesta tycker att det är bra som det är och vissa menar till och med att 

det skulle vara tråkigare om det var uppdelat tjejer och killar. Lejla menar även att det är viktigt 

att alla har idrott och hälsa tillsammans så man lär sig att samarbeta med alla. Azeb har på en 

tidigare skola haft särundervisning men tycker att det är bättre att ha det gemensamt med 

killarna. Sana däremot tror att det skulle vara positivt med att ha uppdelat tjejer och killar, det 

skulle både vara roligare, kännas bekvämare och hon tror att delaktigheten och aktiviteten 

skulle höjas hos vissa av tjejerna, om tjejerna fick ha idrott och hälsa själva. 

 

Jag tror det skulle vara bekvämare om man var bara tjejer eftersom man är ju 

liksom mer vänner om man är såhär tjejer, typ bara så. Det skulle självklart vara 

bekvämare (Sana). 

 

När det gäller duschning efter lektionerna är det något som de flesta av våra respondenter låter 

bli. Sana är den enda som tycker att det är viktigt att duscha, hon anstränger sig och svettas 

oftast på lektionerna.  

 

Vi har dusch med så man kan stänga duschen så det går bra […] och på min förra 

skola fick jag sluta tio minuter tidigare än alla andra så jag hann duscha (Sana). 
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Att det finns enskild dusch med dörr eller som på hennes tidigare skola att hon fick sluta 

lektionen tidigare möjliggör att hon kan duscha i skolan.   

 

 

6 Diskussion 

 

Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka hur flickor med utländsk bakgrund 

uppfattar undervisningen i idrott och hälsa samt vilka faktorer som skulle kunna påverka 

flickornas uppfattningar av undervisningen i idrott och hälsa. Här kommer vi nu att diskutera 

de viktigaste resultaten och sammankoppla detta med tidigare forskning och litteratur från vår 

bakgrund.  

 

6.1 Värdegrund och obligatorisk skola 

 

De flickor vi intervjuat ger uttryck för att skolan samt undervisningen i idrott och hälsa ibland 

är monokulturellt utformad och utgår från svenska normer. Detta framkommer när Adriana till 

exempel resonerar om att försöka vara så mycket ”svenne” som möjligt och prata ”ren” 

svenska, eller som Insiya sa att det är svårt att vara ”jättekurd” Sverige. Detta kan ses som 

problematiskt utifrån Kamali (2005) som menar att det försvårar för elever med utländsk 

bakgrund då eleverna tvingas anpassa sig till denna svenska norm och göra avkall på sina egna 

värderingar. Vi kan även tolka utifrån vår studie att flickorna är väl medvetna om vilket typ av 

beteende som är att föredra i skolan och på undervisningen i idrott och hälsa, och att det ofta 

skiljer sig från vad som förväntas av dem i hemmet. Att värdegrunden är paradox som till 

exempel Ljungberg (2005) påtalar är inget som flickorna vi intervjuat verkar uppfatta som 

problematiskt. De konfronteras med en svenskhet i skolan och på undervisningen i idrott och 

hälsa men uttrycker inte att det är ett problem, det är något som de accepterar. Som något 

positivt lyfter de istället fram den bekväma kompisrelationen till läraren och att de har 

möjlighet att vara sig själva i skolan. Men samtidigt uttrycker de ett slags utanförskap när de 

inte känner sig svenska, vilket de menar är något eftersträvansvärt. Samtliga respondenter 

uttrycker starkt att det inte är okej att en elev får högre betyg eller favoriseras på grund av att 

den är mer svensk. 
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Många av flickorna menar att det är enklare att passa in och känna sig som en i mängden när 

det finns många olika kulturer på skolan. Men så fort flickorna pratar om sig själva i 

förhållande till andra så sätter de sig själva som invandrare (vi) och jämför sig med svenskarna 

(de). Vad får detta för konsekvenser för flickorna när de själva gör en så tydlig och markerande 

skillnad mellan ”Vi” och ”Dem”? Vi kan även se att flickorna känner sig mer bekväma när de 

är i blandade grupper och en uppfattning av ett utanförskap finns om de är med enbart 

svenskar. 

 

Flera av flickorna som vi intervjuat duschar inte efter lektionerna i idrott och hälsa. Att detta 

skulle vara ett religiöst skäl för de muslimska flickorna visar inte vårt resultat, eftersom Sana 

som är en av de mest troende duschar efter lektionen eftersom det finns enskild dusch med 

dörr. Att flickorna skulle känna en stor skam och skuld som både Otterbeck (2000) och Carrol 

& Hollinshead (1993) påvisar har vi inte funnit hos våra respondenter. Däremot säger flera av 

flickorna att de uppfattar det som ett obehag genom att vara naken inför andra.  

 

Nästan alla våra respondenter tycker att idrott och hälsa ska vara ett obligatoriskt ämne i skolan 

precis som det är. Vi tolkar det som att flickorna inte uppfattar ett obligatorium som något 

problematiskt utifrån ett kulturellt perspektiv som Dahlkvist (2002) menar att det kan göra. 

Flera av flickorna hänvisar till andra elever och menar att det är viktigt att alla rör på sig i alla 

fall två gånger i veckan i skolan. Flera av dem påpekar vikten av att röra på sig ur ett 

hälsoperspektiv och menar att det nog skulle vara många som inte idrottade något alls ifall 

idrott och hälsa skulle vara ett valbart ämne. Vi kan se likheten med skolverket (2005) att det 

skulle vara de elever som idrottar på fritiden som skulle välja att vara med på idrott och hälsa i 

skolan. Några av flickorna som vi intervjuade menade att de förmodligen inte skulle välja att 

vara med om det var ett valbart ämne.  

 

6.2 Monokulturell och interkulturell undervisning  

 

Uppfattningen av idrott och hälsa påverkas om undervisningen utformas monokulturellt eller 

interkulturellt. Vårt resultat visar att flickorna uppfattar det som att idrottsläraren inte utgår från 

deras kulturella bakgrunder utan värdesätter huruvida de är duktiga i idrott eller inte. Precis 

som i NU-03 kan vi se att lektionerna i idrott och hälsa tenderar att ha etnocentriska drag, där 

den västerländska kroppen är att föredra och den vältränade nordiska eleven illustrerar ämnet 

med västvärldens rörelsetraditioner i centrum (Skolverket 2005). Detta resonerar Azeb om som 
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tror att hennes utländska bakgrund är av negativ betydelse för henne i idrott och hälsa. Hon 

uppfattar det som att hon har det svårare än en svensk elev, då hon inte besitter de kvaliteter 

som efterfrågas. 

 

En av skolorna har möjliggjort för elever att kunna simma vid andra tillfällen än med klassen 

för att kunna tillgodogöra sig simundervisningen, samt att de har enskilda duschar i 

omklädningsrummen. Detta kan tolkas som en del av en interkulturell undervisning. Ingen av 

flickorna i vår studie har gett uttryck för att idrottsläraren uppmuntrar eller använder sig av de 

olika kulturerna som finns i klassen, flickorna lyfter istället andra lärare och tillfällen i skolan. 

Detta har gjort att vi har ställt oss frågan ifall undervisningen i idrott och hälsa tenderar till att 

ha en mer monokulturell undervisningsform och innehåll i jämförelse med andra ämnen och 

skolornas arbete i övrigt. Utifrån hur flickorna uppfattar undervisningen i idrott och hälsa tolkar 

vi det som att de skulle vilja ha en större förståelse från idrottsläraren. Vi menar precis som 

Dagkas (2007) att det behövs en stor förståelse hos idrottslärare för elever med utländsk 

bakgrund för att de ska kunna använda sig av en interkulturell undervisning samt att alla elever 

ska kunna känna sig bekväma och få vara med på undervisningen i idrott och hälsa på sina 

villkor. 

 

Precis som Kamali (2005) kan vi påvisa utifrån vår studie att det är ont om lärare med utländsk 

bakgrund trots att det är skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund. Men ändå är 

det inget som generellt saknas hos flickorna i vår studie, några av de muslimska flickorna 

påpekar till och med att det skulle kännas jobbigt om det var muslimska lärare på skolan. Azeb 

menar framförallt att det skulle kännas obekvämt att ha en muslimsk man på lektionerna i idrott 

och hälsa. Detta tolkar vi som att de uppfattar skolan och undervisningen i idrott och hälsa som 

en fristad. Här kan de frigöra sig från kulturens krav som finns utanför skolan och i hemmet. Vi 

menar att denna känsla för att ha skolan som en fristad är viktig för deras personliga 

utveckling, samtidigt som vi tror att fler lärare med utländsk bakgrund skulle kunna uppfattas 

som en trygghet i den meningen att de har möjlighet till bättre förståelse för elevernas 

bakgrunder.    

 

6.3 Elevens normer, värderingar och intresse för idrott  

 

Högdin (2007) framhåller i sin studie att det är viktigt att idrottsläraren för en god dialog med 

eleverna för att möjliggöra en likvärdig utbildning och deltagande för alla. Flickorna i vår 
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studie ger däremot uttryck för att det finns en brist i kommunikation mellan lärare och elev i 

idrott och hälsa. Flera av våra respondenter känner till exempel inte till målen i idrott och hälsa 

och tror på så sätt att det inte är så viktigt att vara med och simma eller orientera och väljer 

därför att inte vara med på dessa moment när de känner ett obehag inför att visa sig i badhuset 

eller vistas i skogen. Ingen av flickorna vi har träffat uppfattar idrott och hälsa som ett 

kunskapsämne, det är ett tillfälle att få röra på sig en stund och det är viktigast för dem som inte 

har någon idrott som de utövar på fritiden. Så vårt resultat stämmer här överens med Redelius 

(2004) som skriver att idrott och hälsa framförallt är ett tillfälle att få röra på sig, där aktiviteten 

i sig står i centrum framför kunskapsinlärningen. Flickorna uppfattar det som att de har svårt att 

påverka innehållet på lektionerna och flera av dem tycker att det är ett meningslöst innehåll.  

Flickorna uppfattar det även som att idrottsläraren framförallt uppmuntrar de elever som redan 

är duktiga i idrott eller som är aktiva i någon idrott på fritiden. Vad betyder detta för flickorna 

som inte har så mycket erfarenhet av idrotten utanför skolan? 

 

Vi kan tydigt se i vår studie att flickornas idrottsintresse påverkar hur de uppfattar ämnet idrott 

och hälsa. Precis som Redelius (2004) kan vi se att de flickor som är aktiva, eller tidigare har 

varit aktiva inom föreningsidrotten är de som uppfattar idrott och hälsa i skolan som ett roligt 

ämne och det är de flickorna som känner sig bekväma och duktiga. Medan de som inte är eller 

har varit speciellt aktiva inom föreningsidrotten uppfattar sig själva som mindre bra och har 

inte ett lika stort intresse för att göra bra ifrån sig.  

 

6.4 Innehåll och utformning av idrott och hälsa 

 

Vi tolkar utifrån vår studie att innehållet på lektionerna i idrott och hälsa inte är ett problem för 

att kunna delta, men det är en faktor som påverkar uppfattningen av idrott och hälsa. Flera av 

flickorna berättar att de inte deltar i vissa moment av undervisningen i idrott och hälsa men 

detta framförallt på grund av ointresse. Tidigare litteratur som Lundvall (2006) och Högdin 

(2007) menar att vissa muslimska elever inte kan delta i viss form av idrottsundervisning på 

grund av religiösa skäl. Vi tolkar utifrån vår studie att vissa av de muslimska flickorna inte kan 

vara med på samma villkor som övriga elever, men det är inte momentet eller aktiviteten i sig 

som är ett hinder för deltagande, det är utformningen. Det krävs att undervisningen är 

interkulturell för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Religionen är alltså 

inte ett hinder för deltagandet inte heller innehållet i sig som till exempel simning. Våra 

respondenter tycker att det är viktigt att kunna simma men det som kan utgöra ett problem är 
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om skolan och idrottsläraren använder sig av en monokulturell undervisning. Det krävs att det 

finns en möjlighet till särundervisning för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig till 

exempel simundervisning. Vi tolkar utifrån vårt resultat att all simundervisning skulle kunna 

vara uppdelad från början med tjejer och killar vid olika tillfällen. Flera av våra respondenter, 

även de som inte har religiösa skäl, deltar inte för att de känner ett obehag att visa sig inför 

killarna i badkläder. De påpekar att det skulle kännas mer bekvämt om de fick simma med 

enbart tjejer och menar att det skulle vara positivt med särundervisning vid simning på grund 

av kroppsliga skäl. På detta sätt skulle det även undvikas att flickorna som inte kan simma 

tillsammans med killar på grund av religiösa skäl inte behöver bli särbehandlade.  

 

Alla elever ska ha samma rätt att nå målen, men hur varje elev uppnår målen står inte angivet i 

läroplanen och bör utformas av skolan så att varje enskild elev ska kunna nå dessa mål utifrån 

sina egna villkor. Om det nya lagförslaget som Björklund och Sabuni (2009) presenterade i 

början av sommaren är till för att skolorna ska bli bättre på att utforma undervisningen så att 

ingen elev behöver bli befriad så är det positivt. Men det kan inte vara så enkelt att bara ta bort 

möjligheten till befrielse, det gäller att skolan kan erbjuda alternativ till ordinarie undervisning 

så att alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Alla har rätt 

till en likvärdig utbildning men det kan inte alltid betyda att utbildningen utformas lika för alla. 

 

6.5 Metodreflektion 

 

I efterhand har vi nu reflekterat över vald metod och studiens utfall, till exempel vad vi kunnat 

göra annorlunda för att öka studiens tillförlitlighet. De tre faktorer vi har använt oss av i 

bakgrunden har fungerat bra till studiens syfte. Vi har under studiens gång inte funnit några nya 

avgörande faktorer som skulle kunna påverka flickornas uppfattningar om ämnet idrott och 

hälsa. Däremot så förstår vi att det finns ytterligare faktorer som kan påverka hur flickorna 

uppfattar ämnet, till exempel hur föräldrarna ser ämnet som viktigt eller oviktigt samt påverkan 

från kompisar och huruvida dem är intresserade av och ser på ämnet.  

  

I denna studie gjorde vi urvalet av respondenterna utifrån ett bekvämlighetsurval (Kvale 1997), 

och vi kan anta att utfallet av studiens resultat förmodligen varit annorlunda om urvalet gjorts 

enligt andra kriterier. Vi hade till exempel kunna välja elever från fler skolor för att undvika 

särskilda omständigheter eller enbart intervjua muslimska flickor. Dock vet vi inte om studiens 
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resultat hade haft en högre tillförlitlighet enbart på grund av det, men vi menar att det 

eventuellt hade gett ett annat utfall.  

 

Vi får även ha med oss att detta är första gången vi genomför en kvalitativ intervjustudie och vi 

som intervjuare är nybörjare på området. Flera av intervjufrågorna handlar om hur flickorna 

uppfattar situationen i skolan och inte enbart i undervisningen i idrott och hälsa, detta för att 

kunna koppla det till vår bakgrund. I efterhand hade vi gärna velat fråga mer om hur det känns 

för de elever som inte deltar i ordinarie undervisning som till exempel simundervisning utan 

istället genomför de olika momenten på annat utformat vis. En annan faktor som kan ha 

påverkat studiens resultat är att de flickor vi intervjuat aldrig träffat oss tidigare och ämnet kan 

uppfattas som känsligt vilket kan skapa en nervös situation. Vi kan inte veta hur flickorna har 

uppfattat situationen, dock har vi tolkat det som att våra respondenter har gett oss uppriktiga 

och ärliga svar.  

 

6.6 Slutsats 

 

Samtliga av de faktorer vi tar upp i bakgrunden nämligen värdegrund och obligatorisk skola, 

monokulturell och interkulturell undervisning samt elevens normer, värderingar och intresse 

för idrott påverkar flickornas uppfattning av undervisningen i idrott och hälsa. Vi har i vår 

studie funnit resultat som påvisar att den svenskhet som tidigare litteratur menar är ett problem 

för elever med utländsk bakgrund, inte uppfattas som ett problem av flickorna som vi 

intervjuat. Att religionen skulle vara ett problem för flickor med utländsk bakgrund att 

medverka i idrott och hälsa som tidigare studier påvisat, visar inte vår studie. Elevens intresse 

för idrott påverkar starkt uppfattningen av undervisningen samt att det inte är innehållet i sig 

som utgör ett hinder för deltagande för flickorna, utan vad som istället är avgörande för 

deltagande och uppfattning är hur undervisningen är utformad. Det krävs att undervisningen är 

interkulturellt utformad för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig innehållet.  

 

6.7 Förslag på vidare forskning 

 

Som vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att se hur elever med utländsk 

bakgrund uppfattar sin situation i skolan och i ämnet idrott och hälsa om det är en skola med 

framförallt svenska elever. Vi har intervjuat elever på skolor där det är många olika kulturer på 

eleverna, men hur ser det ut på skolor där det förmodligen blir en ännu tydligare svenskhet och 
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eventuellt inte lika utarbetad interkulturell undervisning. Det skulle även vara intressant att 

höra hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att skapa en bra interkulturell undervisning. Hur 

planerar och arbetar de för att utforma lektionerna i idrott och hälsa på ett tillfredsställande sätt 

för alla elever, så att olika kulturer och religioner tillgodoses och används i undervisningen.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

 
Allmänna frågor 

 
 Var är du född?/Var är dina föräldrar födda?  

 Vilken religion har du? 

o Ser du dig själv som religiös?  

o Hur tar det plats i din vardag?  

 Vad gör du på fritiden? 

o Föreningsidrott? (Vad?/Omfattning?/Tidigare?) 

o Fysiskt aktiv? (Cyklar/Går/Springer) 

 

 

 

Skolan och idrott och hälsa som monokulturell eller interkulturell 

 Hur trivs du på skolan/undervisningen i idrott och hälsa? 

o Varför? (Vad är det som är bra/dåligt?) 

o Skulle du vilja ändra på något? 

 Elever med många olika kulturer, hur märks det?  

o Positivt/negativt?  

 Lärarna är framförallt svenskar, skulle du vilja ha det annorlunda? 

o Varför? 

 Har en lärare någon gång haft en åsikt, positiv eller negativ, om din kultur? 

o På vilket sätt?  

o Har en lärare någon gång använt sig av dina erfarenheter från din 

bakgrund/kultur/religion?  
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Elevens normer och värderingar 

 Ser du dig själv som svensk? 

o I vilka sammanhang? 

 Har du någon gång känt dig annorlunda, eller att du inte passar in? 

o När?/Hur? 

 På vilket sätt är du på skolan/lektionerna i idrott och hälsa jämfört med hemma?  

o Är det olika regler eller beteenden?  

 

 

 

Erfarenheter och uppfattningar av undervisningen i idrott och hälsa 

 Vad lär du dig på lektionerna idrott och hälsa? 

 Hur kan du vara med och påverka innehållet på lektionerna?  

 Är det viktigt med idrott och hälsa? 

o Varför?  

 Hur är din delaktighet? 

o När & varför är du inte med? 

 Tycker du att undervisningen i idrott och hälsa ska vara obligatorisk? 

o Varför? 

 Har ni någon gång särundervisning? (killar/tjejer) 

 Hur går dansundervisningen till? 

 Hur går simundervisningen till?  

 Duschning efter lektionen?  

 

 

 

 Vad skulle kunna möjliggöra ett deltagande? (OM eleven ej deltar i något) 

 Befriad från något, hur gick det till?  
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Bilaga 2 
 
 

Tack,  

 
För att du har ställt upp på en intervju och hjälpt oss med vårt arbete.  

 

Vi är två tjejer som läser till idrottslärare på Örebro universitet och 
denna studie är en del i vår utbildning. Vårt syfte med studien är att ta 

reda på hur flickor med utländsk bakgrund uppfattar och tänker kring 

skolan och undervisningen i idrott och hälsa. 
 

Givetvis är allt konfidentiellt, vilket betyder att inga andra än vi två vet 

vad just du har sagt i intervjun. När arbetet är färdigt kommer det 
inspelade materialet att förstöras. Ditt namn eller skolans namn 

kommer inte att finnas med i arbetet och din medverkan är helt frivillig.  

 
Har du några frågor, ring eller maila oss! 

 

Kristin:     (mobilnummer)   (mailadress) 
Jeanette:   (mobilnummer)   (mailadress) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


