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Sammanfattning 

Syftet med studien är att se hur lärare arbetar med att inkludera muslimska flickor 

som på grund av religiösa eller kulturella skäl inte kan, vill eller får delta i 

simundervisningen. 

 

Frågeställningar 

Vilka lösningar tillämpar lärare för att inkludera elever som har svårt att delta i 

simundervisningen? 

Hur bedömer lärare elever som av religiösa skäl inte kan, vill eller får delta i 

simundervisningen?  

 

Metod 

Jag har valt en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Fyra olika lärare 

intervjuas. Dessa lärare arbetar på olika skolor i en medelstor stad centralt i landet där 

det finns människor från 160 av världens 192 länder. Intervjuerna utfördes på bestämd 

tid och plats på respektive skola. Jag använde mig av ljudinspelning vid samtliga 

intervjuer för att säkerställa svaren från intervjuerna.  

 

Resultat 

Samtliga lärare har lösningar för hur de ska inkludera muslimska flickor som på grund 

av religiösa eller kulturella skäl inte deltar i simundervisningen. Vidare använder sig 

lärarna av snarlika tillvägagångssätt, bland annat erbjudandet av ”burkini”. Det som 

skiljer sig åt mellan skolorna är att vissa lärare anser det inte vara något problem med 

att inkludera dessa elever, medan andra lärare har elever som kräver 

specialundervisning. Elever som inte är med och simmar på grund av religiösa eller 

kulturella skäl underkänns i ämnet idrott och hälsa, vilket samtliga lärare är överens 

om. 

 

Slutsats  

Samtliga lärare förhåller sig till liknande lösningar i arbetet med att inkludera 

muslimska flickor i simundervisningen. Detta kan indikera att lösningarna är av ett 

begränsat slag. Kommunikation mellan lärare och elev anses vara ett vinnande 

koncept bland lärarna för att belysa simningens betydelse. Föräldrar bör även de vara 

underrättade för att göra det lättare för lärarna att få med eleverna under lektionerna. 



 

Abstract 

The purpose of this study is to depict how various teachers work with the inclusion of 

Muslim girls who, because of religious or cultural reasons, cannot or may not 

participate in swimming lessons. 

Problem description 

How do teachers include pupils who have difficulties in participating in swimming 

lessons? 

How do teachers assess students whom for religious reasons cannot or may not 

participate in swimming lessons? 

Method 

I have chosen a qualitative approach with interviews as study method. Four different 

teachers have been interviewed. These teachers work in various schools in a medium 

sized city where there are nationalities from 160 of the world's 192 countries. The 

interviews were conducted on a definite time and place at each school. I used audio 

recording at all interviews in order to ensure that no misinterpretation could be made 

of the interviewees’ responses.  

Results 

All teachers have their own way of ensuring that the Muslim girls, who due to 

religious or cultural reasons could not participate in swimming lessons, were 

included. Furthermore, teachers used similar approaches e.g. offering the opportunity 

to use "burkini”. The differences among the schools are that some teachers do not 

consider the inclusion of these students to be a problem while other teachers have 

students who require special education. Students who do not attend swimming lessons 

due to religious or cultural reasons fail in physical education and health, which all 

teachers have agreed. 

Conclusions 

All teachers use similar methods to ensure that Muslim girls attend the swimming 

lessons. This may indicate that there are a limited number of opportunities to use. 

Communicating with the students seems to be a winning concept in order to illustrate 

the importance of swimming lessons. Parents should also be notified to make it easier 

for teachers to get the students to participate in the education. 
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1.	Inledning		
 
I en undersökning från skolverket (2004) som belyser simundervisningen i skolan 

pekar resultatet i rapporten på att 7 369 elever i årskurs 5 inte kunde simma.  

Resultatet visar olika orsaker till varför ett sådant stort antal barn inte kunde simma. 

Orsakerna handlande bland annat om religiösa och kulturella skäl, medicinska och 

sociala skäl och slutligen ekonomiska skäl. Trettiosju procent av dessa uppskattades 

handla om religiösa och kulturella skäl. Till religiösa och kulturella räknas bland 

annat flickor som inte får bada med pojkar av sina föräldrar, barn som är ovana vid 

vatten och bad samt föräldrar som inte kan simma och därmed inte anser det viktigt 

för deras barn att kunna simma (Skolverket 2004).	 

 

Dagens samhälle kan uppfattas som ett mångkulturellt samhälle. Ett mångkulturellt 

samhälle kan potentiellt skapa spänningar och konflikter som en konsekvens av att 

kultur och religion krockar. Skolan står inte vid sidan av, utan ingår som en del av 

samhället och riskerar att påverkas av konflikter som berör elever med en annan 

religion och kultur. Därför tror jag det är viktigt att vi ökar förståelsen för det 

mångkulturella samhället och frågor som påverkar skolan och undervisningen för att 

hitta kompromisser som gynnar alla parter.  

 

När jag gick på högstadiet hade jag en klasskompis som var muslim. Hon bar alltid 

slöja på huvudet, vilket utmärkte hennes religion. Med tiden blev det naturligt att se 

henne med slöja. Slöjan utgjorde inga större konstigheter för henne i skolan, förutom 

att hon i vissa moment inte deltog i ämnet idrott och hälsa och mer specificerat i 

momentet, simning. Om frågan ställdes varför hon inte var med fick man som svar att 

det hade med hennes religion att göra. Längre än så gick inte reflektionerna kring 

henne och simundervisningen på den tiden. Först nu i efterhand och som blivande 

lärare har funderingar kring hur vår dåtida idrottslärare handskades med denna typ av 

dilemma, väckts. Framförallt när samhället berikas av fler invandrare med åren. Om 

vi jämför nutiden med dåtiden finns det idag en större mängd muslimska flickor i 

klasserna. Det framgår av statistik från migrationsverkets hemsida som visar en 

ökning på 12 procent från år 2012 till 2013 (www.migrationsinfo.se, 2014-12-02). 

Därför är ämnet aktuellt och intressant att studera. 
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I denna studie kommer jag att studera hur idrottslärare ute på olika skolor arbetar vid 

simundervisning med muslimska flickor som av religiösa och kulturella skäl inte kan 

delta. Den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn och unga i Sverige är 

drunkningsolyckor vilket är den vanligaste motiveringen till varför det är viktigt att 

kunna simma. Detta förklaras med att kunna rädda sig själv, och helst också andra, 

vid olyckstillbud i vatten (Johansson 2011, s. 65). Problematiken kring 

simundervisningen med muslimska flickor är intressant med tanke på att många lärare 

kan möta denna typ av konflikt. Därför är det viktigt att vara förberedd. Vidare har 

skolverket tydliga krav på vad som gäller vid simundervisningen i skolan och vad 

elever ska kunna utföra, där det bland annat nämns i kunskapskraven för årkurs 6-9 

”Eleven skall ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 

meter på rygg och hantera nödsituationer vid vatten” (Skolverket 2011 s.2). För att en 

elev ska bli godkänd i idrott och hälsa krävs därför att den kan uppfylla alla krav och 

vara delaktig i samtliga moment som kursplanen behandlar. Muslimska flickor som 

av religiösa eller kulturella skäl avstår från simundervisningen, riskerar att få 

underkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Hur arbetar lärarna och vad finns det för 

alternativa lösningar för att hjälpa dessa elever är frågor som gör mig nyfiken att få 

svar på (Johansson 2011, s. 65; Svenskalivräddningssällskapet, www.sls.se, 2014-11-

28).  

2.	Bakgrund		
	

Grundtanken i mitt arbete har varit tankar kring flickor som inte kan delta på grund av 

religiösa och/eller kulturella skäl vid simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Nedan följer information riktat kring problematiken med muslimska flickor, och hur 

dilemmat i förhållande till religion, kultur och läroplanens värdegrund, mål och 

kunskapskrav har uppstått. Detta för att få en bakgrund och förståelse kring deras 

situation.  
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2.1	Det	mångkulturella	perspektivet	
 
År 2013 var nästan 1,5 miljoner personer av befolkningen i Sverige födda utomlands, 

vilket motsvarar cirka sexton procent av Sveriges befolkning 

(www.migrationsinfo.se).  

Vidare visar statistik vid samma tidpunkt att 110 000 personer tillhör den muslimska 

religionen (www.sst.a.se).  

Sverige sägs numera vara ett pluralistiskt samhälle. Ett sådant samhälle kan förklaras 

med att Sverige idag har medborgare med olika etniska bakgrunder och skilda 

kulturtraditioner samt religioner (Otterbeck, 2000 s.34). Enligt ett antal författare är 

detta det som bildar uppfattningen om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle, då 

det finns människor med olika religiösa och kulturella bakgrunder i samhället 

(Samuelsson 1999 s. 31; Stenberg 1999 s. 66; Otterbeck, 2000 s. 34). De muslimer 

som bor i Sverige kommer från olika länder och områden, bland annat: Turkiet, Iran, 

forna Jugoslavien, Irak, Kurdistan och Somalia för att nämna några. Det finns således 

olika anledningar till att många muslimer immigrerat till Sverige. En anledning kan ha 

att göra med det faktum att Sverige efter andra världskriget slut hade behov av 

arbetskraft. För flera var syftet med vistelsen i Sverige att tjäna pengar och sedan 

återvända hem till ursprungslandet med förhoppningar på en mer stabil ekonomi. 

Flertalet fullföljde syftet, men många stannade kvar i Sverige. En anledning till att 

dessa stannade kvar var att det på den tiden, kring 60-70 talet, var lätt att få 

arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Till följd av detta uppstod anhöriginvandringen. 

Med anhöriginvandringen blev familjekretsen större och därmed behovet av 

traditioner från ursprungslandet allt viktigare (Otterbeck 2000 s. 40-41). 

2.2	Kulturkrock/Kulturförändring	
 

Olsson (1999) förklarar att de flesta kulturer har en kulturell kärna och ett kulturellt 

skal. Där skalet representerar sådana yttre tecken på kultur där språk, matvanor, 

traditioner och klädsel nämns (s.23). Kärnan behandlar moraliska regler, det vill säga 

hur man ska uppföra sig för att vara en bra människa. 

I en kulturkrock med muslimska flickor i förhållande till skolans simundervisning 

skiljer sig värderingar och levnadsätt men framför allt sättet att klä sig. Johansson 

(2011) menar att viss kultur kan spegla en viss nationell identitet som utgörs av en 

kritisk granskning mot hur andra gör (Johansson 2011, s. 66). Den svenska 
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badkulturen kan därför vara annorlunda från badkultur i andra länder. I Sverige är det 

vanligt att kunna simma och att vistas i och vid vatten. Personer som inte kan simma 

riskerar att hamna i utanförskap då dessa exempelvis inte kan delta i ett umgängesliv 

som utspelar sig i vatten (Ibid s.66).  

2.3	Kläder	enligt	islamisk	lag	
	
Sättet att klä sig, så som värderingar om vad som är acceptabelt och rekommendabelt 

samt vad som inte är det, är något som man för med sig när man emigrerar till det nya 

hemlandet (Otterbeck 2000 s. 55). Det finns de som känner ett socialt tryck att klä sig 

”anständigt och ”islamiskt”. Det finns även de som väljer att klä sig islamiskt av rent 

religiösa skäl. Att klä sig i enlighet med islam kan bestå av en lång, rak, icke-

åtsittande klänning och en huvudduk som täcker hår, nacke, skuldror samt bysten. Att 

klä sig på detta sätt menar muslimer är ett anständigt sätt att klä sig (Otterbeck 2000, 

s. 55-56). 

I skolan finns det muslimska flickor som bär islamisk dräkt. Så länge ansiktet är 

obeslöjat borde detta inte utgöra något problem för läraren. All form av 

kommunikation är möjlig (Otterbeck 2000 s.56-57).  

2.4	Idrott	och	att	klä	sig	”islamiskt”	
 

Otterbeck (2000) förklarar att det kan uppstå konflikter mellan muslimska föräldrar 

och skolan om på vilka villkor deras barn ska delta i idrotten. Otterbeck (2000) 

nämner även att detta oftast gäller döttrarna. De muslimska föräldrarna reagerar 

starkast mot att deras döttrar ska vara nakna tillsammans med andra flickor i 

omklädningsrummet och i duschen, delta i könsblandad idrottsundervisning, vara 

klädda med åtsittande idrottskläder samt vara utan huvudduk under lektionerna. 

(Otterbeck, 2000 s.59) Vad gäller simundervisningen skriver Otterbeck (2000) att det 

för många starkt troende muslimer är otänkbart att visa sig i badkläder (s.59). De 

tycker att det är ett alltför avslöjande plagg för att anses som anständigt. Detta gäller 

främst flickor. Det förekommer att muslimska flickor vägrar att delta i 

simundervisningen och helt enkelt inte visar sig på lektionerna (Otterbeck 2000 s.59). 

Många föräldrar låter sina döttrar delta om de har en T-shirt och ett par långa shorts 

på sig. Andra ställer som krav att det ska vara en könsseparerad simning (Otterbeck 

2000 s. 59) Vidare skriver Otterbeck (2000) att det är upp till skolan att bestämma hur 
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mycket man är villig att kompromissa. I den svenska skolan ingår ämnet idrott och 

hälsa som en obligatorisk del och skolan och läraren har regler att följa. 

2.5	Läroplanen	(Lgr	11);	Skolans	Värdegrund,	och	Kunskapskrav	
 

Arbetet kring värdegrundsfrågor sker hela tiden i skolan. Barn och elever ska känna 

sig trygga och få vara som de vill vara. Det talas om att de ska kunna styra över sin 

skolsituation och bemötas lika. De grundläggande värden som presenteras i förskolans 

och skolans värdegrund överensstämmer med de som vårt demokratiska samhälle 

vilar på. Dessa omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan 

människor (Skolverket	2011,	s.12). 

 

I skolans Läroplan kan man läsa att ”skolväsendet vilar på demokratins grund” 

(Skolverket 2011, s.7).  Det ligger ett ansvar både hos lärare samt elever att se till att 

skolan fungerar som en social och kulturell mötesplats. Skolan ska bidra till en 

förståelse för att det finns elever med olika religiösa och kulturella bakgrunder. 

Vidare ska ingen på skolan diskrimineras eller kränkas på något sätt. Skolan har till 

uppgift att bidra med kunskap kring främlingsfientlighet och intolerans. Elever ska 

ges möjlighet att utveckla en egen identitet, som i sin tur bidrar till en förståelse för 

andras identiteter, och ”förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” 

(Skolverket 2011, s.7). 

 

Vidare framgår att skolan ska bidra med en likvärdig utbildning, med hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå (Skolverket 2011, s.6). 

Skolan har till uppgift att se till att alla elever får de förutsättningar som behövs 

utifrån sina behov. Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att se till elevens bästa, 

där bland annat läraren ska utgå ifrån den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande (Skolverket 2011, s. 10). 

Undervisningen eleverna ges i skolan syftar till att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen (Skolverket 2011 s. 51). 

Vidare lyfts det fram att eleverna genom undervisningen utvecklar förmågan att vistas 

i utemiljöer och i naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt 

friluftsliv. 
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I centrala innehållet står det att eleverna i slutet av årskurs 6 ska inneha kunskaper om 

”Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten 

med hjälpredskap” (Skolverket, 2011 s. 53). Vidare står det att eleven, vid slutet av 

årskurs 9, ska inneha kunskaper om ”Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. 

Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt 

principen för förlängda armen” (Skolverket, 2011 s. 54)  

 

Kunskapskraven vad avser simundervisningen belyser i slutet av årskurs 6, liksom 

slutet av årkurs 9 för betyg E: ”eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i 

ryggläge” (Skolverket, 2011 s.56-57).  

3.	Tidigare	forskning 
 

Walseth (2006) har studerat unga kvinnliga muslimer och deras relation till idrott. 

Kvinnorna i studien anser att det är en utmaning för dem att idrotta, även att många 

rent av saknar ett idrottsintresse. Det framgår även i studien att många anser det 

okvinnligt att idrotta. Istället ska kvinnan vara hemma och hjälpa ”mamman” med 

vardagssysslorna och inte syssla med idrottsaktiviteter. Det framgår även att 

muslimska flickor från utomeuropiska länder har svårt att acceptera idrott, likaså har 

flickornas föräldrar svårt att acceptera att deras barn införlivas med idrottsaktiviteter. 

Många föräldrar är rädda för att deras döttrar genom idrott ska ingå i en för dem ”fel” 

umgängeskrets.	

	

Dagkas, Benn och Jawads artikel (2011) undersöker muslimska flickors deltagande i 

skolans fysiska aktiviteter. Studien visar att föräldrar har stort inflytande på sina barn 

vilket påverkar elevernas deltagande. Utseende och religion blir allt viktigare i 

ungdomsåren och dessa faktorer tillsammans med att undervisningen inte är anpassad 

för muslimska flickor gör att inte alla kan delta. Problemen som studien identifierar är 

dålig kommunikation mellan lärare och elev samt lärare och föräldrar, hijaben 

(slöjan), de offentliga badplatserna, och det faktum att undervisningen inte är 

uppdelad efter kön.  
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Någon som nämner samma identifierade problem för muslimska flickor vid fysiska 

aktiviteter är Abeer Ahmed Alamri (2013). Flickor som utövar Islam riskerar att 

hamna i kläm med normer och regler som skolorna har. Självaste religionen strider 

inte mot fysiska aktiviteter utan religionens sedvanor och de kulturella traditionerna i 

interaktion med andra religioner och kulturer utgör en viss problematik vid skolans 

fysiska aktiviteter (Alamri, 2013).  Detta visar sig tydligt vid könsblandad idrott, 

manliga instruktörer, dusch och omklädningsrummet men framförallt hijabens 

(slöjans) innebörd.  

 

Hamzeh och L. Oliver (2012) går in på samma problematik kring kvinnliga muslimer 

och deras förhållande till fysiska aktiviteter. Studien kastar ljus på faktorer som kan 

vara ett bekymmer för kvinnliga muslimer vid fysiska aktiviteter i en främmande 

kultur. Det framgår att vissa aktiviteter anses mer olämpliga än andra, där ibland 

simning. Att simma i en vanlig baddräkt som vi i västvärlden är vana vid och 

dessutom tillsammans med män, är inte önskvärt påstår föräldrarna. Baddräkten anses 

vara lättklädd och skickar ut fel signaler hävdar föräldrarna. Istället skulle flickorna 

simma med långbyxor och en tröja. I en kort sammanfattning refererade föräldrarna 

hela tiden till hijab (slöjan) och vad som ansågs anständigt i förhållande till hijab, och 

hur man kunde lösa problemen. De stora problemen som stod i fokus var klädseln, 

könsindelning, och kvinnlig framför en manlig instruktör. Genom att lösa dessa delar 

kunde föräldrarna tolerera deras döttrars deltagande. 

 

Vidare belyser Berglund (2007) i sin studie om kön och klädsel i förhållande till 

badande på Amman Waves badinrättning i Jordanien. Det råder delade meningar 

bland muslimer om vad som anses som tillräckligt i fråga om kläder i enlighet med 

Islam. Hon jämför fem etablerade lagskolor (Hanafi, Shafi, Maliki, Hanbali och 

Jafari) om vilken klädsel som gäller vid offentligt badandet. Trots att deras 

uppfattningar skiljer sig, delar samtliga lagskolor idén att det är obligatoriskt för en 

kvinna att täcka kroppen inför män. Berglund (2007) poängterar att det faktiskt går att 

bada med män på olika villkor att klä sig ”rätt”. Författaren menar att de olika 

alternativa sätten att klä sig (se bilaga 2.) vid badandet på Amman Waves 

badinrättning kan vara förslag på hur man kan inkludera muslimska flickor i Sverige.  
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Att få eleverna att delta genom olika tillämpningar belyser några av ovan nämnda 

författarna. Kraepelin-Strid (2006) belyser, å andra sidan, i sin magisteruppsats 

elevers och lärares uppfattning om simkunnighet och behovet att kunna simma. I sin 

undersökning visar hon att en minskning i antalet drunkningsolyckor från 1900-talets 

början fram till 2000-talet har skett, från 1100 drunkningsolyckor från 1900-talets 

början till 150 drunkningsolyckor kring 2000-talets början. Vidare poängterar hon att 

det finns olika anledningar till drunkningsolyckor i Sverige men visar att en stor del 

beror på att många inte är simkunniga. Hon nämner även det faktum att elever med en 

annan kulturell eller etnisk bakgrund än svensk i många av fallen har bristande 

simkunnighet. Dessa elever bör uppmärksammas delvis för den obligatoriska 

undervisningen i skolan men även för samhället i allmänhet. Det tas även upp att 

ursprung och bakgrund inte ska vara anledningen till att drunkningsantalet ökar igen i 

Sverige (Kraepelien-Strid 2006). 

 

En studie utförd av Skolverket (2010) visar att nästan 8000 femteklassare inte kan 

simma. Bland den vanligaste orsaken till varför elever i årkurs 5 inte kan simma 

handlar om kulturella skäl. Resultatet visar att 30 procent angett kulturella skäl som 

orsak till att eleverna inte klarat av kraven. Det framgår även att religion var en orsak. 

Drygt tio procent av lärarna som har elever som inte når målen hänvisar till religion 

som orsak. Resultatet pekar på att kommunikationen mellan lärare och förälder måste 

förbättras, då föräldrarna har ett stort inflytande på deras barn (www.skolverket.se, 

2010). 

4.	Teoretiska	utgångspunkter 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med att inkludera 

muslimska flickor som på grund av religiösa eller kulturella skäl inte kan, vill eller får 

delta i simundervisningen. Studien använder sig av ett sociokulturellt perspektiv som 

utmynnar i fyra centrala begrepp: socialisation; internalisering; inkludering och 

exkludering. 
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4.1	Sociokulturellt	perspektiv 
 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 

handlande är hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser (Säljö, 2000 s.18). Fysiska och kognitiva resurser används vid 

samspel mellan kollektiv (till exempel skolan där läraren ingår) och individ (till 

exempel eleven). Som pedagoger kan vi förutsätta att den centrala instansen för 

inlärning är skolan och vi kan försöka klarlägga hur individen tillgodogör sig kunskap 

och vilka grupper som lyckas använda sig av skolans lärprocesser för att skaffa sig 

kunskaper (Säljö, 2000 s.18). 

 

Vygotskij, som anses vara upphovsmannen/förespråkare för det sociokulturella 

perspektivet, ansåg att människors kunskaper och intellektuella förmågor utvecklas 

och förändras kontinuerligt i tid. Skolan och dess undervisning anses vara en central 

del av denna utveckling. Ett begrepp som kopplas till honom är begreppet ”zone of 

proximal development”, som på svenska brukar översättas utvecklingszonen (Säljö, 

2000 s. 64). Begreppet innebär att ett barn, i samspel med andra, kan lära sig mer än 

vad denne hade gjort om det vore ensamt. I sin tur skapas det förutsättningar för 

barnet att bygga vidare på vad denne redan kan, och på så sätt skapa en progression i 

utveckling framåt. Vidare nämner Säljö (2000) att varje barn befinner sig i en egen 

utvecklingszon som bör tas hänsyn till för att bemöta individen på bästa sätt (Säljö, 

2000). 

 

Precis som vad Säljö (2000) tar upp ligger det i människans natur att vilja lära sig och 

utvecklas framåt, och är en aktiv process. Lärande sker på individuell eller kollektiv 

nivå. Precis som individer lär, lär sig även kollektiv som föreningar, företag, 

organisationer till och med samhället (Säljö, 2000 s.13).  Lärande sker inte under 

samma förutsättningar utan ändras genom tid och möten med bland annat andra 

kulturer. Målet är att ständigt utvecklas för att lärandet ska bli funktionellt och 

produktivt för omvärldens krav och möjligheter (Säljö, 2000 s.13). 
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4.2	Centrala	begrepp	
 

Nedan följer en genomgång av de fyra begreppen socialisation; internalisering; 

inkludering och exkludering. 

4.2.1	Socialisation	
 

NE förklarar begreppet socialisation där individen tar till sig samhällets eller gruppens 

beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor. Denna process börjar redan i 

spädbarnsålder och pågår hela livet. Till de viktigaste socialisationsagenterna hör 

familjen, skolan, kamratgruppen, yrkeslivet och massmedia. Den primära 

socialisationen sker under barnåren, framförallt inom familjen, medan den sekundära 

socialisationen hör till ungdoms- och vuxenlivet. Begreppet används för att till 

exempel förklara överensstämmande beteende och således bevarandet av den 

samhälleliga ordningen, men också för att förklara reproduktionen av klassklyftor och 

kulturella skillnader mellan grupper (www.ne.se). 

 

Säljö (2000) talar om socialisation där språket anses vara det viktigaste kulturella 

redskapet. Språket är ett redskap som människor använder för att beskriva/förklara, 

förstå och tänka kring omvärlden. Språket är varken statiskt eller neutralt utan 

villkoras av den historiska, de kulturella, kollektiva och individuella sammanhang i 

vilken det verkar. De språkliga verktygen får mening genom interaktion med andra 

människor. Liksom traditioner och normer, förs språkliga verktyg vidare till 

nästkommande generationer, vilket inom ett sociokulturellt perspektiv kallas för 

socialisation. Socialisation sker främst inom en individs primärgrupp, vilken 

vanligtvis utgörs av familjen. Familjen har därför en nyckelroll i en individs 

socialisationsprocess, och påverkar således dennes uppfattningar och tolkningar av 

omvärlden (Ibid s.34; s. 233)  

 

Vidare för Berger och Luckmann (1998) en diskussion angående socialisation. De 

definierar socialisation som ”det grundliga och konsekventa införandet av en individ i 

samhällets objektiva värld eller en sektor av den” (s.154). Författarna menar att 

socialisation hör till det sociokulturella perspektivet och dess sociala strukturer. Dessa 

hör samman och formar varandra. Det finns individer vars socialisation misslyckas 

eller krockar med de sociala koderna. I en sådan situation där socialisationen krockar 
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för en individ kan gruppen vara tvungen att ta till sig nya och egna 

socialisationsprocesser för att anpassa socialisationen. Dessa nya processer kan i sin 

tur bidra till valmöjligheter för individer i samhället. Vidare hävdar författarna att en 

misslyckad socialisation i en social värld kan dra nytta av en lyckad socialisation i en 

annan. På så vis kan det dras nytta av varandra och se vilka lösningar som vidtogs vid 

den lyckade socialisationen för att vid ett senare skede, hypotetiskt motverka en 

misslyckad socialisation (Berger & Luckmann, 1998 s. 193).  

4.2.2	Internalisering	
 

NE förklarar begreppet internalisering som en term för att beskriva hur 

samhällsnormer och värderingar införlivas med individen under uppfostran och bli en 

del av individen själv. Det talas om yttre förhållanden i samhället och kulturen som 

blir till inre, mentala processer hos individen. (www.ne.se) 

 

Enligt Berger och Luckman (1998) är internalisering en central process som innebär 

att barnet under socialisationen dedicerar sig eller förenar uppfattningar, kunskaper, 

värderingar, normer och vanor. Detta sker när en individ ingår i sociala samspel 

genom sociala interaktioner med andra människor. Denna process är grundvalen för å 

ena sidan förståelsen av medmänniskor, å andra sidan upplevelsen av en meningsfull 

social verklighet. 

 

Vidare nämner Säljö (2000) begreppet internalisering, som i linje med Berger och 

Luckman (1998) sker i interaktion med andra människor. Människor har en 

föreställning om ord och språkliga etiketter. Att en boll kallas för boll och att vi 

skiljer mellan bord och säng, är något vi lär oss i vardagen. Vidare är denna 

föreställning och internalisering inte universell, utan kan skiljas åt i exempelvis olika 

kulturer. En verklighet hos en grupp individer kan skapa en mot-verklighet hos en 

annan. Att ett bord har fyra ben kanske inte är självklart för de som aldrig sett ett 

bord. Vidare kan en religion uppfattas förvirrande för de som inte praktiserar den. 

(Säljö, 2000 s.83).  
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4.2.3	Inkludering	
 
Begreppet ”inkludera” förklaras i NE: ”låta ingå som del i viss grupp” (www.ne.se) 
 

Inkludering är ett begrepp som instiftades i USA som fick mening för skolan, 

utbildningsväsendet och samhället. Skolan ska anpassas så att samtliga elever får 

samma möjligheter att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet. Därav ska 

ingen hamna i utanförskap och exkluderas (Persson, 2001).  

 
En författare som belyser begreppet inkludering utifrån olika synsätt är Haug (1998). 

Han nämner å ena sidan en segregerad integrering, som innebär att barn får 

specialpedagogisk undervisning enskilt eller i en liten grupp. Å andra sidan nämner 

han en inkluderad integrering där all specialpedagogisk undervisning sker i en social 

gemenskap. Haug (1998) förklarar dessa två tolkningsvarianter av 

inkluderingsbegreppets innebörd med en social rättvisa där individen har rätt att delta 

utifrån kollektiva demokratiska värden.  

 

Ytterligare en författare som tangerar Haugs förklaring är Ahlberg (2001). Ahlberg 

(2001) menar att social gemenskap har en avgörande roll för att en elev ska känna sig 

inkluderad. Detta sker främst via kommunikativ och deltagande kontext. Författaren 

belyser kommunikation som människans viktigaste verktyg för att skapa och ingå i en 

gemenskap. Resultatet för en elev som känner delaktighet och gemenskap i skolan 

menar Ahlberg (2001) utgår från en god relation med lärare, där läraren har bidragit 

till att eleven fått de rätta möjligheterna. Detta menar Ahlberg (2001) är skolans 

uppgift, där det ligger ett ansvar hos dem att anpassa sig till varje individ. 

4.2.4	Exkludering		
 

Exkludering som är ett motsatsord till inkludering förklaras i NE ”att inte tas med i en 

grupp” (www.ne.se) 

 

Persson (2001) förklarar att när en elev inte är med sin ordinarie grupp och sin 

ordinarie lärare uppstår en exkluderande specialundervisning. I sådana fall brukar det 

vara en speciallärare eller en annan lärare som inte är ordinarie och på så sätt skapas 

exkludering. Då en elev placeras i en specialgrupp i en specialanpassad miljö kan en 

känsla av utanförskap uppkomma. Begreppet exkludering behöver inte i alla 
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betydelser förklaras som motsatsen till inkludering betonar Person (2001). Författaren 

förklarar med en parallell att när en elev placeras i en specialanpassad miljö kan detta 

skapa trygghet och därmed få eleven att prestera bättre. Vid ett sådant fall behöver 

eleven således inte betrakta sig exkluderad (Persson 2001).  

 

Vidare poängterar Haug (1998) att exkluderad specialundervisning är bra. Lärarna ska 

inte ha bråttom att integrera elever in i vanliga klasser från specialgrupper utan bör 

fokusera på elevens problem och hur problemet ska lösas.  

5.	Syfte	
	
Syftet med studien är att se hur olika lärare arbetar med att inkludera muslimska 

flickor som på grund av religiösa eller kulturella skäl inte kan, vill eller får delta i 

simundervisningen. 

5.1	Frågeställningar	
	
– Hur arbetar lärare med att inkludera elever som har svårt att delta i 

simundervisningen av religiösa eller kulturella skäl? 

 

– Hur bedömer läraren elever som av religiösa eller kulturella skäl inte kan eller får 

delta i simundervisningen? 

6.	Metod	

6.1	Val	av	metod	
 

I min uppsats valde jag att utgå från en kvalitativ ansats med intervjuer som metod vid 

införskaffning av empiri. Via intervjuer med lärare i ämnet idrott och hälsa kunde jag 

genom ett personligt möte samla in information på det min undersökning belyser 

(Kvale & Brinkman 2014 s. 148). Intervjuer som metod kan även förmedla 

informanternas erfarenhet och kunskaper. På så vis kunde jag på ett mer ingripande 

sätt, få en förståelse för hur de olika lärarna tänker, tycker och upplever uppsatsens 

syfte och frågeställningar (Repstad, 2007 s. 17,84; Kvale & Brinkman 2014 s. 148).  
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Jag använde mig både av strukturerad och semistrukturerad intervju. Jag utgick ifrån 

en färdigställd intervjuguide. Jag följde den dock inte slaviskt, utan den fungerade 

mer som en minneslista så att jag fick med alla frågor (Repstad, 2007 s. 86). Att utgå 

från en intervjuguide (bilaga 1) anser jag positivt dels för att få ett mer tydligt resultat 

och dels för att underlätta vid bearbetningen av mitt material. 

6.2	Urval	och	avgränsning	
 
Intervjuerna ägde rum i Linköping som är en medelstor stad, centralt i landet. Staden 

är en snabbt växande kommun med 152 000 invånare där 35 procent av stadens 

invånare har universitetsutbildning (www.linköping.se). I staden finns 47 

grundskolor med 15 423 elever (www.linköping.se). Dessutom finns det där 

människor från 160 av världens 192 länder, vilket gör det intressant att undersöka 

studiens syfte (www.corren.se). En annan sak som gör det intressant att undersöka 

studiens syfte i denna stad är att jag har vuxit upp och gått i skolan här. Detta gör att 

jag är bekant med staden och många av dess skolor, inte minst min egen 

högstadieskola. Sett ur ett bekvämlighetsurval blev det naturligt att börja på min 

gamla skola. Dit kunde jag därför gå utan att behöva mejla eller ringa på förhand. 

Bekvämlighetsurvalet kan även ses i det urval av lärare jag gjort. En av lärarna som 

intervjuats har valts ut med hjälp av erfarenheten, av att ha bott och gått i skolan i 

staden. (Bryman 2004, s. 114-115). Lärarna på andra skolorna har jag valt ut med 

hjälp av snöbollsurval där jag med hjälp av den första intervjuade läraren blivit 

rekommenderad till de andra kandidaterna. De valda skolorna är skolor jag anser 

passar in i min undersökning och studiens syfte. Skolorna jag valt är förortsskolor där 

många av eleverna har en annan etnisk bakgrund än svensk. Många av de kvinnliga 

eleverna bär slöja, vilket indikerar att lärarna på skolan har muslimska flickor i sin 

undervisning.  

 

I undersökningen har jag valt att intervjua fyra lärare från fyra olika högstadieskolor, 

samtliga skolor jag känner till.  På min egen skola kände jag mig så pass hemma att 

jag kunde ta direkt kontakt med lärarna. Samma tillvägagångssätt gjordes vid två 

andra skolor. I ett av fallen mejlade jag rektorn på en skola och fick positivt svar. På 

en av skolorna finns det bara en lärare i ämnet idrott och hälsa, vilket gjorde valet 

enkelt. På andra skolor där det fanns fler lärare i ämnet valdes den som visat intresse 

för studien. Samtliga lärare är utbildade idrott och hälsa lärare. De skiljer sig i 
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erfarenhet, ålder och kön. Lärarna betecknas med siffror 1-4. Detta för att inte bryta 

mot de etiska aspekterna. Lärare 1, är 32 år och har jobbat som idrott och hälsa lärare 

i 5 år.  Lärare 2, är 52 år och har jobbat som idrott och hälsa lärare i över 18 år. Lärare 

3, är 44 år och undervisar i två ämnen varav ett av dessa är idrott och hälsa. Läraren 

har jobbat som idrott och hälsa lärare i 10 år. Lärare 4, är 56 år gammal och har 27 års 

erfarenhet som idrott och hälsa lärare. 

6.3	Genomförande	
 
Intervjuerna ägde rum enskilt, och kom att spelas in, efter att jag fått informanternas 

samtycke. Jag använde mig av min mobiltelefon för att spela in. Inför intervjuerna 

förberedde jag mig genom att intervjua en kompis. Dessutom repeterade jag 

intervjufrågorna inför varje intervju. På så sätt förhindrade jag risken att tappa bort 

mig, istället kunde jag bevara fokus under intervjun (Johansson & Svedner, 2006 s. 

44). Intervjufrågorna var delvis styrda, men det fanns utrymme för informanterna att 

ge mer utvecklade svar på varje fråga (Fägerborg 2011 s. 99). Intervjuerna tog plats i 

avskilda rum de själva valt. Därmed kunde informanterna känna sig trygga och 

avslappnade. Detta underlättade även för mig, då jag kunde fokusera på mina 

intervjufrågor samtidigt som inga störande moment uppstod (Kvale & Brinkman 2014 

s.175-176; Repstad, 2007 s. 86, 110). 

 

Jag hade utarbetat en intervjuguide med några huvudsakliga frågeställningar och 

några förberedda uppföljningsfrågor. Jag följde inget speciellt schema, utan anpassade 

frågorna utefter intervjun. Det ligger också i metodens flexibilitet att intervjumallen 

ofta kan och bör justeras under ett projekt. Jag ställde följdfrågor om jag ansåg att 

svaren var korta eller om informanten inte besvarat frågan (Repstad 2007 s.86). 

Intervjuernas längd varierade från 30-60 minuter. Att längden på intervjuerna 

varierade hade att göra med att vissa lärare var mer entusiastiska än andra. 

 

6.4	Databearbetning	och	analysmetod	
 
Jag lyssnade på intervjuerna en gång innan jag transkriberade materialet på datorn. 

Jag transkriberade materialet utefter intervjufrågornas ordning. Detta gjorde det 

lättare hitta svaren. Vid transkribering utgick jag även från mina frågeställningar. 
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Frågor som besvarar respektive frågeställning placerades direkt under respektive 

fråga. 	

6.5	Tillförlitlighetsfrågor	
 

Jag har utgått från de ”viktigaste stegen” i en kvalitativ undersökning som Bryman 

(2004) presenterar (s.252)  

Att följa dessa steg anser jag skapar tillförlitlighet i undersökningen. Dessa innefattar 

en utformad intervjuguide där jag noggrant valt frågor. I och med att jag utgått från 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval vid val av skolor och undersökningspersoner, 

skapar det tillförlitlighet eftersom jag med säkerhet vet att lärarna undervisar 

muslimska flickor. Vidare utgick jag från en semistrukturerad intervjuguide, vilket 

ger utrymme för följdfrågor och diskussion, vilken resulterade i att jag lättare tolkade 

svaren och även ställde följdfrågor om jag ansåg det behövas. Jag hade även frågor 

som just var specificerade utefter studiens syfte. Genom att repetera intervjufrågorna 

och att först testa dem på en kompis innan de faktiska intervjuerna och att följa dessa 

andra steg skapas tillförlitlighet och samvetsgrannhet på att det som sägs undersökas 

faktiskt undersöks.  

6.6	Etiska	aspekter	
 

Studien utgår från de fyra huvudkraven i forskningsetiska principer, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6).  

 

Informationskravet tillgodosågs vid kontakt av informanterna efter en presentation 

av mig själv. Vidare förklarade jag syftet med undersökningen och varför jag ville 

intervjua denne. Detta förekom både skriftligt via mejl och muntligt genom ett 

personligt möte. I samma veva förklarades även vilken uppgift informanterna har i 

undersökningen, men även att det är frivilligt att delta, och även avbryta när som helst 

under intervjun. På vissa skolor informerades först rektorn om syftet med min 

undersökning, i sökandet efter lärare att intervjua. I vissa fall gick jag direkt till 

skolan och besökte idrottslärarna för att genom ett personligt möte informera dem om 

syftet med min undersökning, och svara på frågor. 
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 Jag informerade syftet med min undersökning, samtidigt som jag upplyste om att det 

är de själva som väljer ifall de vill delta, och att de kan avbryta när som helst. Jag 

utgick från ett muntligt eller skriftligt svar beroende på om jag mejlade eller tog 

telefonkontakt. På så vis gav alla sitt samtycke samtidigt som jag förhöll mig till 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:10). 

 

Jag har tagit del av konfidentialitetskravet då jag använt mig av numreringar 1-4 där 

respektive siffra representerar informanterna så att ingen kan identifiera dem 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 12). Således kommer citat och resultat från en viss lärare 

inte knytas an till en viss person. Därför är det även viktigt att vidhålla skolans 

anonymitet så att ingen ska kunna sluta sig till vem det kan handla om. 

  

 

Till sist följer nyttjandekravet. Mina informanter fick information om att deras 

deltagande genom intervjuer som spelas in endast används för studiens ändamål och 

kommer efter att uppsatsen blivit godkänd att raderas (Vetenskapsrådet 2002 s. 14). 

7.	Resultatpresentation	
	

7.1.1	Lärares	arbete	med	att	inkludera	elever	som	har	svårt	att	delta	i	
simundervisningen	av	religiösa	eller	kulturella	skäl	
 

Lärare 1. 

På skolan där denne lärare arbetar erbjuds simundervisning två gånger per läsår. 

Under dessa tillfällen bedrivs undervisningen enligt läroplanens grundkriterier där 

eleverna simmar 200 meter, varav 50 meter ryggsim. Läraren är tydlig med att 

poängtera kraven i simundervisningen.  

 

”Eleverna måste kunna simma 200 m varav 50 m ryggsim för att få ett 

godkänt betyg” (Lärare 1. 2014-11-28). 

 

Läraren nämner att det finns sex muslimska flickor som inte kan ingå i en gemensam 

simundervisning med klassen. Läraren och skolan har bestämt sig att samarbeta med 

kommunen där de berörda flickorna ska erbjudas speciell simundervisning, endast 
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avsedd för kvinnor. Denna särundervisning sker i en mindre simhall där en kvinnlig 

lärare har hand om simundervisningen. Dock ställs samma krav för dessa flickor för 

att nå ett E i betyg.  

 

”… däremot finns det tjejerna som kommer från islamistiska familjer som 

vägrar visa sig för män det är just nu sex stycken som inte vill simma med de 

andra” (Lärare 1. 2014-11-28). 

 

Läraren nämner att skolan erbjuder uthyrning av ”burkini” för de muslimska flickor 

som skulle behöva det. Läraren poängterar att det finns en majoritet muslimska flickor 

som kan ingå i den gemensamma simundervisningen med ”burkini” som alternativ 

lösning. Skolan står för den kostnaden. Egna badkläder går även bra att ha på sig 

påpekas det under intervjun. Läraren lyfter upp att denne inför varje simundervisning 

informerar vad som gäller och hur simundervisningen kommer gå till.  

 

”Jag försöker vara så tydligt som möjligt när det kommer till simning innan vi 

går och simmar ger jag information och påminner eleverna om vad som 

gäller…” (Lärare 1. 2014-11-28).  

 

På så sätt ger läraren eleverna framförhållning att förbereda sig. Simundervisningen är 

ett återkommande moment i ämnet idrott och hälsa och dessutom ett kunskapskrav för 

ett godkänt betyg i ämnet påpekas det. Eleverna får den information som behövs för 

att belysa vikten med momentet och därför tycker läraren samtliga bör acceptera de 

alternativa lösningar som skolan erbjuder. ”Skolan hyr in burkini till de elever som 

vill det” (Lärare 1. 2014-11-28). 

 

Simundervisningen sker i helklass med både pojkar och flickor. Läraren nämner att 

det inte finns möjlighet att fördela flickor och pojkar vid två 

simundervisningstillfällen. Detta beror på att skolan inte har resurser eller tid att 

anordna det. ”Vi kan inte åka till simhallen två gånger per termin det ska passa in i 

schema och det kostar mycket” (Lärare 1. 2014-11-28). 
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Däremot finns det möjlighet för muslimska flickor att en gång per termin få 

simundervisning endast för flickor. Läraren nämner även att flickor med en annan 

kulturell bakgrund tenderar ha en sämre simförmåga gentemot svenskfödda. 

 

”många av de elever som har en annan kulturell bakgrund simmar sämre än 

de svenskfödda och många av dem kan inte simma eller orkar inte simma mer 

än en längd” (Lärare 1. 2014-11-28). 

	
	
Lärare 2. 
Lärare 2 undervisar IK-klasser vilket innebär klasser med nykomna invandrarelever 

och då oftast från utomeuropeiska länder vilket i många fall innebär elever som 

praktiserar islamsk religion. Dessutom är dessa elever uppvuxna i en annan kultur än 

den kulturen Sverige präglas utav. Ungefär hälften av eleverna är flickor. 

 

”Våra IK-klasser som det då heter är speciella klasser för nyanlända elever 

många av dessa elever kommer hit utan att kunna språket och från ett land 

med annan kultur och religion” (Lärare 2. 2014-11-27). 

 

Vid deras första möte med skolan läggs stort fokus på att bland annat informera 

vikten med skolan och vilka kunskapskrav de olika ämnena har, där bland ämnet 

idrott och hälsa och momentet simning. Vid dessa möten med muslimska flickor 

informeras bland annat om vilka resurser och möjligheter skolan har att erbjuda vid 

simundervisningen. Vad som erbjuds är uthyrning av ”burkinin” vilket är 

kostnadsfritt. Läraren nämner att i dessa IK-klasser bedrivs simundervisning en gång 

per vecka. Simningen sker gemensamt med pojkar och flickor, men att flickor och 

pojkar fördelas vid olika simbanor. Det är också två lärare närvarande vid dessa 

simundervisningstillfällen, en manlig för killarna, och en kvinnlig för flickorna. I 

dagsläget är det inga av de muslimska flickorna som inte deltar. Läraren nämner att 

det i sådant fall finns att erbjuda ”kvinnosim” i en privat simhall utanför skoltid. 

 

”Eleverna är med och simmar, flickorna hyr burkini och det går oftast bra 

Nej, i dagsläget har vi inga muslimska flickor som inte kan delta i en 

gemensam simundervisning” (Lärare 2. 2014-11- 27). 
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Nivån i klassen varierar från att vissa elever helt saknar kunskap inom simning medan 

andra behöver träna sin teknik. Lärare 2 nämner att en variation hos eleverna i var i 

utvecklingen de ligger. Läraren påpekar att i många av fallen kommer det elever som 

aldrig förut har simmat. Många har även föräldrar som inte kan simma. Detta bidrar 

till att de flesta är osäkra i vatten. Därför är det också bra att det erbjuds simning en 

gång per vecka menar läraren. Målet är att de i slutet av nian ska kunna klara av 

kraven läroplanen belyser för momentet simning. 

 

”De flesta eleverna har aldrig simmat förut, många är i början rädda för att 

hoppa i vattnet vissa elever som kommer har aldrig simmat förut, medan vissa 

kan simma” (Lärare 2. 2014-11-27). 

 

I och med att simning sker en gång i veckan har eleverna informerats vid många 

tillfällen om vikten med simningen. Att alla är med och simmar kan vara resultatet av 

att eleverna förstått vikten med att simma genom den information som de fått. Läraren 

förklarade att det var viktigt att få med eleverna från start i en gemensam 

simundervisning. Dels för att sprida budskapet om att simning är viktigt vidare till 

andra, dels så att eleverna i en gemensam simundervisning utvecklas i en riktning 

framåt. 

 

Lärare 3. 

På denna lärares skola genomförs simundervisning två gånger per läsår, ett tillfälle på 

höstterminen och ett tillfälle på vårterminen. 

Läraren tycks inte uppleva ett problem vad gäller muslimska flickor som på grund av 

religiösa och kulturella skäl inte skulle kunna delta i simundervisningen. Utan 

samtliga muslimska flickor deltar vid simundervisningen och det fungerar bra. ”Jag 

upplever inget problem, alla är med” (Lärare 3. 2014- 12-2). 

 

Vidare nämner läraren att skolan har en ständig kontakt med hemmen för att hålla 

föräldrar och elever uppdaterade. Läraren påpekar att kommunikation med eleverna är 

viktigt för att skapa en god kontakt. I skolan finns det många muslimska flickor som 

bär slöja eller burka. Detta verkar inte utgöra något större problem vid 

simundervisningen då dessa elever är med och simmar. De muslimska flickorna 

simmar med kläder eller burkini. Eleverna har möjlighet att hyra ”burkini” och många 
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elever har med sig kläder hemifrån. Vanliga kläder kan vara ”tights”, cykelbyxor, 

bodytröja och ”sim-mössa”.  Många hyr även ”burkini” på plats i simhallen som 

skolan betalar för.  

 

”Många elever har kläder med sig hemifrån de brukar ha på sig cykelbyxor 

och en åtsittande tröja många hyr även burkini detta betalar skolan” (Lärare 

3. 2014-12-2). 

 

Vid simundervisningen hyrs det in badpersonal som hjälper till att gå igenom regler 

och olika simtag och övriga tekniker. Detta tycker läraren är givande och förklarar 

dels att det underlättar, dels för att det ger tid till att observera och bedöma eleverna. I 

och med att det finns en avdelning med äventyrsbad i simhallen kan läraren skicka dit 

elever som har klarat av kriterierna. På så vis förklarar läraren att tillsammans med 

badpersonalen kan de bidra med mer tid åt de elever som behöver det. Dessa elever 

som oftast behöver hjälp är de som har en annan etnisk bakgrund än svensk. 

 

”Oftast så vet jag vilka elever som kan simma och vilka som behöver mer tid 

åt träning därför kan jag göra på så sätt de som ofta har sämre simteknik är 

elever som inte är födda här och oftast är det de man behöver lägga ner extra 

tid åt” (Lärare 3. 2014-12-2). 

 

Lärare 4. 

Lärare 4 nämnde under intervjun att samtliga idrott och hälsa lärare på skolan utgår 

från en gemensam grovplanering. Vidare förklaras det att simundervisningen sker 

gemensamt för varje årkurs vid två olika tillfällen under ett läsår. Detta brukar 

planeras in vid speciella temadagar. Läraren tycker det fungerar bra och upplyser om 

fördelarna med att alla idrott och hälsa lärare är tillsammans. Dels kan man fördela 

eleverna i olika grupper där de fördelas beroende på vad som behöver utvecklas. Dels 

även för att nå ut till alla elever och erbjuda den hjälp elever behöver. Delar av 

simhallen abonneras för att göra det möjlig att bedriva simundervisningen med så 

pass många elever samtidigt. Läraren förklarar att ha så många elever i simhallen 

samtidigt kan vara en utmaning men hittills har det fungerat bra. 
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”Ne men vi har länge arbetat på detta vis och det har gett bra resultat och det 

blir en hög kvalitet då vi kan fördela oss vid olika stationer men det kan bli 

rörigt i emellanåt men fungerar allt som allt bra, hittills har det fungerat bra” 

(Lärare 4. 2014-12-09). 

 

För att nå ut till de muslimska flickorna kan de låna eller hyra badkläder eller 

”burkini” om det skulle önskas. Dock nämner läraren vissa muslimska flickor som 

inte accepterar att bada med burkinin eller andra alternativa badkläder. För dessa 

elever erbjuds speciell simundervisning. Denna simundervisning bedrivs i en annan 

simhall som är mindre och avsedd för speciella fall. Eftersom alla idrott och hälsa 

lärare går tillsammans och simmar går det inte att på samma dag bedriva 

simundervisning för de muslimska flickorna. Därför planeras detta in vid en separat 

tid, då det också följer med en kvinnlig lärare. För att dra ner på kostnader och tid 

åker samtliga muslimska flickor som är i behov av denna särundervisning samtidigt.  

 

”Skolan erbjuder baddräkt burkini som det heter, de är rätt söta med blommor 

på sen har jag elever som vägrar att simma det finns elever som inte 

accepterar att bada med pojkar trots burkini dessa elever erbjuder skolan 

speciell simundervisning där de får simma med kvinnliga lärare” (Lärare 4. 

2014-12-09). 

 

7.1.2	Sammanfattning	
 

Lärare 1, 3 och 4 planerar in simundervisning vid två tillfällen per läsår. Detta till 

skillnad från lärare 2 där simundervisning sker en gång per vecka.  Lärare 1 och 4 har 

elever som inte kan ingå i den gemensamma simundervisningen på grund av religiösa 

eller kulturella skäl olikt lärare 2 och 3 som inte anser uppleva något problem med att 

inkludera muslimska flickor i den gemensamma simundervisningen. Dessa lärare 

erbjuder, för de utsatta eleverna, specialundervisning som sker i en egen simhall med 

en kvinnlig lärare. Något som samtliga lärare erbjuder för inkludering av muslimska 

flickor är uthyrning av ”burkini” där även samtliga lärare poängterar att det är skolan 

som står för kostnaderna för detta. Lärare 1 och 3 nämnde även att det gick bra med 

kläder hemifrån, vilket lärare 2 och 4 utelämnade. Lärarnas arbetssätt kring 
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simundervisningen skilde sig åt. Lärare 1 var ensam med att simma med sina elever 

medan lärare två nämnde att de var två lärare vid simlektionerna. Lärare 3 

poängterade att skolan hyrde in badpersonal till sin hjälp, medan lärare 4 utgår från en 

gemensam planering med skolans samtliga idrott och hälsa lärare på plats. 

7.1.3	Bedömning	av	elever	som	av	religiösa	eller	kulturella	skäl	inte	kan	eller	
får	delta	i	simundervisningen	
 

Lärare 1. 

Läraren nämner att många är duktiga och blir bättre på att simma. Många av de som 

deltar i simundervisningen visar en utvecklingskurva i framåtriktning. Läraren gör sitt 

yttersta för att dessa elever ska klara av kriterierna. Eftersom simningen har en central 

roll i kunskapskraven måste eleverna kunna simma för att få ett godkänt betyg. Vidare 

finns det ett fåtal elever, i dagsläget, som inte klarar av simningen vilka riskerar att bli 

underkända i ämnet. Läraren arbetar extra med elever som har det tufft med 

simningen och har som mål att dessa klarar av kriterierna. Elever som fortfarande inte 

kan uppvisa att de kan simma, i slutet av årkurs 9, blir underkända i ämnet. Vad avser 

elever som inte är med och simmar blir även de underkända i ämnet, idrott och hälsa.  

 

”I läroplanen står det tydligt att om eleverna inte kan simma blir de 

underkända i ämnet. Jag lägger upp mål med mina elever där de i slutet av 

årkurs 9 ska klara av att simma för att bli godkända” (Lärare .1 2014-12-09). 

 

För elever som inte kan eller får delta i simundervisningen på grund av religiösa eller 

kulturella skäl upptas ett samtal med skolledningen, bland dessa rektorn, om vilket 

beslut som ska tas. Läraren kan inte ge ett E i betyg om inte eleven har visat att den 

kan simma. Om det ska ges dispens eller beviljad frånvaro är ett beslut som läraren 

överlåter till skolledningen. 

Finns det inget underlag för bedömning ges ett F eller streck i betyg beroende på om 

eleven helt struntat i idrotten vilket då resulterar i ett streck, till skillnad från om 

eleven varit närvarande i övriga moment i ämnet idrott och hälsa och därmed får ett F. 

 

”Jag kan inget annat göra en att följa läroplanen och då så faller många av 

mina duktiga elever som är sämre på att simma på E nivå och riskerar att få 



29	
	

ett F i betyg. Jag har varit med att vissa elever som på grund av religiösa skäl 

har fått dispens, men det får skolledningen avgöra” (Lärare .1 2014-12-09). 

 

Lärare 2. 

Läraren bedömer muslimska flickorna utifrån deras utveckling. I IK-klasserna är det 

speciellt just för att olika elever anländer med olika förkunskaper. Vissa behöver lära 

sig grunderna som att flyta, doppa huvudet under vatten och plaska, medan andra 

behöver träna och finslipa simtekniken. Lärarens huvudmål är att eleverna på något 

simsätt kan ta sig fram i vattnet och helst kunna simma 200 meter i linje med 

kursplanen för simning. Även betygsättningen sker annorlunda. Målet är att eleverna 

kan placeras in i vanliga klasser och då räcker det ofta med att man ligger på E nivå. 

 

”Eftersom nivån på eleverna är så pass olika sätts olika mål för eleverna, Jag 

är inte så noga med tekniken bara de tar sig fram i vattnet och kan simma 200 

meter vårt gemensamma mål är att eleverna ska inslussas in i vanlig klass” 

(Lärare 2. 2014-11-27). 

 

Lärare 3. 

Denna lärare utgår från Lgr 11 vid bedömning. Läraren har en ständig kommunikation 

med eleverna där det vid samtalen bland annat talas om elevernas betyg. I och med att 

kursplanen ser väldigt lika ut i samtliga årskurser på högstadiet så utgår läraren från 

kunskapskraven för simning där eleven måste kunna simma 200 meter varav 50 meter 

i ryggläge. Om en elev inte skulle kunna uppvisa detta får eleven ett F i betyg. Skulle 

det dock vara så att en elev helt och hållet struntar i ämnet idrott och hälsa får eleven 

ett streck i ämnet. Samma förutsättningar gäller för muslimska flickor nämner läraren. 

 

”Det finns tydliga mål i lgr11 jag som lärare förhåller mig till och kan en elev 

inte simma 200 meter varav 50 meter ryggsim som det står i målen kan jag 

inget annat en ge ett F i betyg och det samma gäller för de muslimska 

eleverna” (Lärare 3. 2014-12-02). 

 

Lärare 4. 

Läraren påpekar att det är tydligt vad eleverna ska klara av för att få ett godkänt betyg 

i ämnet idrott och hälsa. 



30	
	

 

”I Läroplanen har simning en central roll där de är tydliga med vad man 

kräver av eleverna, detta blir tydligt vid bedömning” (Lärare 4. 2014-12-09). 

 

Vad gäller muslimska flickor belyser denna lärare att med tanke på att vissa har på sig 

kläder kan göra att det blir svårare att simma samma sträcka. Därför är just sträckan 

200 meter som nämns i kunskapskraven något man får se över för dessa muslimska 

flickor som simmar med motstånd. Istället fokuserar läraren på att eleverna kan 

simma. Läraren menar på att en god kommunikation med eleverna kan ge eleverna 

klarhet om vad som krävs och därmed motivation. 

 

”med tanke på att muslimska flickor oftast då badar i badkläder eller burkini 

som det då heter skapas större motstånd i vattnet, därför blir det självklart att 

man får ha överseende för dessa elever och sträckan 200 meter får man ta det 

med en nypa salt” (Lärare 4. 2014-12-09). 

 

Läraren förklarar att för de elever som inte kan simma på grund av religiösa och 

kulturella skäl om inget beslut från rektor eller liknande har skett så måste läraren 

tyvärr underkänna eleven. 

7.1.4	Sammanfattning	
 

Lärare 1 nämner vad avser de muslimska flickorna som på grund av religiösa eller 

kulturella skäl har det svårare i momentet att dessa har fram till slutet av nian på sig 

att visa upp att de klarar av målen i linje med Lgr 11. Lärare 1 och 4 som har elever 

som inte deltar av religiösa eller kulturella skäl menar att det är upp till skolledningen 

och rektorn att ta beslut om dispens och liknande. Om inget sådant beslut tas kan 

lärarna inget annat göra än att ge ett F i betyg. Lärare 2 bedömer sina elever utifrån 

deras utveckling. Detta med tanke på att läraren undervisar IK-klasser och elevernas 

utspridda erfarenheter.  Lärare 1 likt lärare 3 och 4 utgår från kunskapskraven för 

momentet simning vid bedömning. Lärare 4 påpekar att denne har överseende för de 

muslimska flickor som simmar med kläder på, och lägger inte ett stort fokus på att 

eleverna måste simma 200 meter eftersom det försvårar vid deras situation. Lärare 4, 
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3 och 2 menar att kommunikation har en viktig roll. Att kommunicera med eleverna 

och belysa det viktiga i ämnet kan ge eleverna motivation. 

7.2	Analys	av	resultat	
	
I detta avsnitt knyter jag an mitt resultat till studiens teoretiska begrepp. Jag kommer 

nedan därför att analysera resultatet med hjälp av de verktyg mina begrepp erbjuder.  

 

Utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv på lärande, mänskligt tänkande och 

handlande, ligger till grund för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar 

fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2000 s.18). Fokus ligger i samspelet mellan 

kollektiv och individ. I linje med Säljö (2000) kan vi se, utifrån studiens resultat, att 

samtliga lärare arbetar i likhet med varandra och i ett samspel mellan lärare och elev. 

Kollektiven kan i studiens kontext anses vara skolan där läraren tar till sig olika 

lösningar via kommunikation och badkläder. Detta kan även vara resurser som Säljö 

(2000) nämner för att inkludera muslimska flickor i den gemensamma 

simundervisningen. Den goda kommunikationen och samspelet som lärarna tillämpar 

för att hitta givande lösningar för elevernas utveckling, exempelvis ”kvinnosim”, kan 

kopplas till Vygotskijs begrepp ”zone of proximal development”, som innebär att 

elever i interaktion med andra, i samma utvecklings zon, utvecklas snabbare (Säljö 

2000). 

 

Socialisation har visat sig vara viktigt då begreppet kan förklara varför vissa 

muslimska flickor kan delta i den gemensamma simundervisningen medan andra 

väljer att inte delta. Lärarna möter vissa muslimska flickor som inte kan delta i 

simundervisningen som kan bero på att de under den primära socialisationen växt upp 

med vissa traditioner och seder som strider mot deras normer (Säljö 2000).  

 

Eftersom den primära socialisationen främst präglas av familjen är det framförallt den 

som kan påverka elevens tolkning av omvärlden. Läraren faller således utanför den 

primära socialisationen och kan räknas som en del av den sekundära socialisationen. 

Därför kan det vara svårt att ändra elevernas uppfattning och tolkning för läraren i 

skolan. Detta resulterar i att den primära och sekundära socialisationen krockar och 

socialisationen i sin helhet misslyckas, i detta fall simundervisningen. Därför behöver 

en kompromiss ske i linje med Berger och Luckman (1989) där läraren måste ta till 
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nya processer vilket kan förklaras utifrån studiens resultat vara särundervisning som 

lärare 1 och 4 tillämpar. Vidare kan internalisering skilja sig åt mellan de som deltar 

och de som inte deltar då de har olika syn på simundervisning som har påverkats av 

religiösa och kulturella uppfattningar. 

 

Samtliga lärare har egna alternativa lösningar för hur de ska inkludera muslimska 

flickor som inte kan, vill eller får delta i simundervisningen på grund av religiösa eller 

kulturella skäl. Dessa lösningar ser generellt lika ut bland samtliga lärare. Skolorna 

erbjuder uthyrning av ”burkini” som är en återkommande lösning hos samtliga lärare. 

Genom denna lösning hjälper lärarna elever att inkluderas i den gemensamma 

simundervisningen utan att utmana deras integritet (Haug 1998). Vidare kan vi utifrån 

resultatet se att skolorna med hjälp av lärarna anpassar undervisningen på ett sätt där 

samtliga elever får samma möjligheter att känna gemenskap, delaktighet och 

meningsfullhet, som ingår i Perssons (2001) förklaring av begreppet inkludering. 

Detta kan motverka risken att dessa elever hamnar i utanförskap och exkluderas som 

Persson (2001) poängterar. Vidare kan svaret på de elever som deltar i den 

gemensamma simundervisningen med ”burkini” eller andra klädesplagg som lösning 

på deras situation, knytas an med Haugs (1998) förklaring av en inkluderad 

integrering där all specialpedagogisk undervisning sker i en social gemenskap. 

 

Samtliga lärare arbetar via kommunikation för att informera vikten med simning. 

Lärare 2 och 4 ansåg att en god kommunikation mellan lärare och elev var 

anledningen till att de inte upplevde motstånd, kring simundervisningen, med 

muslimska flickor. Detta går i linje med vad Ahlberg (2001) lyfter upp, som menar att 

en social gemenskap har en avgörande roll för att en elev ska känna sig inkluderad. 

Vidare menar författaren att detta främst sker via kommunikation, som är människans 

viktigaste verktyg för att skapa och ingå i en gemenskap och inkludering (Ahlberg, 

2001). Det betonas även att eleverna ska erbjudas de rätta möjligheterna. Detta skulle 

kunna tänkas vara, ”burkini” eller andra alternativa klädesplagg som är gemensamt 

och ett vinnande koncept, näst intill, för samtliga lärare (Ahlberg, 2001). 

 

Vissa muslimska flickor väljer att inte delta i den gemensamma simundervisningen. 

Dessa elever erbjuds specialanpassad simundervisning där endast kvinnor får delta. 

Detta stämmer överens med Perssons (2001) resonemang kring begreppet 
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exkludering. Författaren nämner att en exkluderande specialundervisning kan leda till 

en känsla av utanförskap. Det kan även skapa en motsatt effekt då elever i den 

exkluderande specialundervisningen känner sig trygga och därmed presterar bättre, 

menar Persson (2001). Paralleller kan dras mellan Perssons (2001) tankar om positiva 

effekter av exkluderad specialundervisning och Haugs (1998) segregerade integrering. 

Haugs (1998) förklaring innebär att detta bidrar till en social rättvisa där eleverna ges 

rätten att delta utifrån kollektiva demokratiska värden. 

8.	Diskussion	
 

Syftet med studien var att se hur olika lärare arbetar med att inkludera muslimska 

flickor som på grund av religiösa eller kulturella skäl inte kan, vill eller får delta i 

simundervisningen.  

8.1	Resultatdiskussion		
	

Resultatet belyser simundervisning för muslimska flickor som på ett eller annat sätt 

inte kan vill eller får delta såvida lösningar inte erbjuds. Detta avser de muslimska 

flickorna som till vardags bär slöja. Samtliga lärare har muslimska flickor i sin 

undervisning. I många av fallen utgör detta inget problem, och en majoritet ingår i 

den gemensamma simundervisningen. Trots detta finns en liten skara muslimska 

flickor som hamnar utanför.  

Vidare informerar lärarna eleverna och hemmet i samband med simningen om vikten 

med ämnet. Lärarna bedömer eleverna efter samma kriterier som står skrivna i lgr11. 

 

8.1.1	Lärares	arbete	med	att	inkludera	elever	som	har	svårt	att	delta	i	
simundervisningen	av	religiösa	eller	kulturella	skäl	
	

I resultatet framgår det att lärare 1 och 4 har elever som inte kan delta i den 

gemensamma simundervisningen på grund av religiösa eller kulturella 

skäl. Lärare som upplever problem med den gemensamma 

undervisningen kompromissar genom att erbjuda specialundervisning för att 

tillgodose alla elever. Denna typ av specialundervisning innebär en exkluderad 

simlektion avsedd för kvinnor  med kvinnlig instruktör. Vidare har lärarna andra 
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muslimska flickor som kan vara med i den gemensamma simundervisningen. Dessa 

elever använder burkini för att kunna simma med de andra i den gemensamma 

simundervisningen. 

 

Dessutom framgår det i resultatet att lärare 2 och 3 inte upplever något problem med 

att inkludera samtliga elever i den gemensamma simundervisningen. För dessa lärare 

som inte upplever något problem behöver således inte anpassa undervisningen särskilt 

mycket. Det de ändå gör är att erbjuda burkini som en alternativ lösning. Vissa hyr 

medan andra har egna. Vidare underlättar lärare 2 i den mån den kan genom att dela 

upp pojkar och flickor vid olika simbanor.  Denne nämner även att det finns möjlighet 

till kvinnosim, om det skulle behövas.  

Gemensamt för alla lärare är att eleverna har möjlighet att hyra burkini. Vidare skiljer 

det sig åt i sättet de bedriver simundervisningen. Alla är överens om vikten av 

att kunna simma och menar på att är ett viktigt moment.  

 

Precis det som lärare 1 och 4 betonar kring de problem som förekommer vid 

simningen belyser även flertalet tidigare studier. De menar att fysiska aktiviteter i 

skolan, där ibland simning, kan bli ett problem för muslimska kvinnor (Alamri 2013; 

Dagkas, Benn & Jawads 2011; Hamzeh & L.Oliver; Walseth 2006). De olika 

kompromisserna som lärarna tillämpar för att tillgodose de muslimska flickorna går 

även tidigare studier in på. Dessa nämner i sina studier att muslimska flickor kräver 

vissa regler och bestämmelser för att kunna delta vid de fysiska 

aktiviteterna. Lösningar på problemen som tidigare studier skriver om går i linje med 

hur lärarna arbetar. Att könsindela eleverna, kvinnlig instruktör, lämpliga kläder vid 

simning är några anpassningar som nämns. Att Anpassa till hijaben var centralt hos de 

flesta författarna (Alamri 2013; Dagkas, Benn & Jawads 2011; Hamzeh & Oliver 

2012; Walseth 2006). Samtliga lärare erbjuder burkini vilket för många skulle kunna 

vara att anpassa till hijaben, vilket utmärks i resultatet hos de flesta eleverna. 

Berglund (2006) som studerat burkinins inverkan hos muslimska kvinnor menar att 

det ska vara en lämplig lösning. Till skillnad från Berglunds (2006) resultat visar det 

sig i mitt resultat att vissa inte accepterar burkini som den enda lösningen. Därför 

tvingas lärarna tillämpa andra kompromisser. I generella drag tenderar samtliga lärare 

att arbeta i samma riktning vilket även går i linje med det som tidigare studier 

presenterar. 
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8.1.2	Bedömning	av	elever	som	av	religiösa	eller	kulturella	skäl	inte	kan,	vill	eller	
får	delta	i	simundervisningen	
 

Lärare 1 likt lärare 3 och 4 utgår från kunskapskraven för momentet simning vid 

bedömning. Lärare 4 påpekar att denne har överseende med de muslimska flickor som 

simmar med kläder på, och lägger inte ett stort fokus på att eleverna måste simma 

exakt 200 meter eftersom det försvårar deras situation. För övrigt är det 200 meter 

varav 50 meter i ryggläge som gäller. Alla lärare kan på ett eller annat sätt bedöma 

sina elever. Om inte simning kan uppvisas tvingas lärarna ge F. Om annat ska 

beslutas ska detta gå genom skolledning och rektor menar lärare 1 och 4. Lärare 2 

som undervisar IK-klasser utgår från kunskapskraven, men bedömer även sina elever 

utifrån deras utveckling.  

	 
Skolverket	(2010)	och	Kraepelin-Strid	(2006)	skriver	om	simningens	betydelse	

och	 att	 religion	 och	 kultur	 inte	 ska	 vara	 en	 orsak	 till	 att	 inte	 lära	 sig	 simma.	

Förutom	de	olika	praktiska	metoderna	som	nämnts	menar	skolverket	(2010)	att	

kommunikationen	mellan	lärare	och	förälder	måste	förbättras	för	att	fler	elever	

med	 annan	 kulturell	 och	 religiös	 bakgrund	 ska	 lyckas	 i	 skolan.	 Lärare	 2	 och	 3	

nämner	 kommunikationen	 och	 poängterar	 vikten	 av	 den.	 Detta	 för	 att	 uppnå	

bäst	 studieresultat.	 Detta	 skulle	 kunna	 antas	 vara	 anledning	 till	 att	 dessa	 inte	

upplever	 problem	 med	 att	 inkludera	 sina	 elever.	 Kommunikationen	 kan	 vara	

nyckeln	till	ett	resultat	i	rätt	riktning.	Eftersom	lärare	inte	kan	bedöma	på	något	

annat	sätt	än	att	följa	riktlinjerna	i	läroplanen,	måste	lärarna	göra	allt	i	sin	makt	

för	att	hitta	lösningar	på	problem	som	uppstår.	Detta	tycker	jag	lärarna	i	studien	

lyckas	mycket	bra	med.	

	

Avslutningsvis vill jag nämna att alla dessa likheter och olikheter som undersökts har 

i olika grad gett mig svar på studiens syfte och frågeställningar. Det har även gett mig 

förståelse och underlag för hur jag i mitt framtida yrke som Idrott och hälsa lärare ska 

bemöta och inkludera, inte bara muslimska flickor och deras svårigheter, utan ett 

större omfång individer som behöver stöd, extra resurser, eller tid att lyckas på bästa 

möjliga sätt. 

 



36	
	

8.2	Metoddiskussion	
 

Det har fungerat bra att använda intervjuer som metod. Det har bidragit till att jag fått 

svar på frågor jag eftersökt och har med dessa svar kunnat forma ett resultat. Det 

strukturerade och semistrukturerade tillvägagångsättet som användes under 

intervjuerna bidrog till lärarnas uttömmande svar. Jag anser även att den kvalitativa 

ansatsen har varit rimlig att använda. Detta med tanke på studiens syfte och 

frågeställning. En kvantitativ ansats som bland annat handlar om en insamling av 

numeriska data skulle säkerligen vara möjlig och möjligen visat ett liknande 

resultatet. Med tanke på den tid vi haft att genomföra vår undersökning och att jag 

haft en bekvämlighets urval att utnyttja kändes den kvalitativa ansatsen som den rätta. 

 

Det kan kännas rätt tunt med endast fyra lärare som deltagit i studien. Detta kan även 

sänka tillförlitligheten. Samtliga lärare har uppvisat liknande metoder vid inkludering 

av muslimska flickor och lärarnas sätt att betygsätta dessa elever, som inte deltar på 

grund av religiösa eller kulturella skäl, har visat sig vara lika. Detta kan visa på att det 

inte spelar någon roll i det ringa antalet av informanter med tanke på det liknande 

resultatet. Det kan vara så att de alternativa lösningarna som finns är begränsade till 

just dessa som uppvisats bland lärarna och att lärarna i fråga om betygsättning inte 

kan göra annat än att underkänna de som inte deltar.  

 

Något som skulle vara intressant är att intervjua dessa muslimska flickor som 

påverkas, för att utifrån ett elevperspektiv få en uppfattning hur de tänker. Detta kan 

vara ett tips på vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit lärare? 

3. Hur länge har du jobbat på denna skola? 

4. Förutom Idrott och hälsa – undervisar du i något annat ämne? 

5. Tycker du momentet simning ska ha en sådan avgörande roll som den har 

idag? – betygmässigt 

6. Hur bedrivs simundervisningen på skolan? 

7. Kan alla elever delta? Om inte– varför? 

8. Vart bedrivs simundervisningen? 

9. Hur hjälper skolan till med att finansiera simundervisningen? – resa dit och 

tillbaka – resurser? 

10. Deltar muslimska flickor? Hur? –Om inte – Varför? 

11. På vilka sätt hjälper skolan till att inkludera muslimska flickor? – Burkini? –

kvinnosim?–särundervsining? 

12. Hos vem ligger ansvaret att samtliga elever deltar i simundervisningen? –

Lärare, skolan eller rektorn? 

13. Tar du hänsyn till att vissa elever inte kan eller får simma på grund av 

religiösa eller kulturella skäl? 

14.  Övrigt? – något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Förslag på baddräkt enligt Berglund (2010) 

	


