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Sammanfattning 
 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur genus konstrueras och påverkar undervisningen inom 

ämnet idrott och hälsa på en muslimsk friskola. För att uppfylla syftet har följande 

frågeställningar använts: Hur påverkas, ur ett genusperspektiv, undervisningen i idrott och 

hälsa av att skolan är konfessionell? Finns det några skillnader mellan flickors och pojkars 

möjligheter och begränsningar inom ämnet idrott och hälsa, i sådana fall vilka? Kan skolan 

uppfylla läroplanens jämställdhetsmål och samtidigt värna islamska värderingar? Vilka roller 

i samhället förbereds flickor och pojkar för? 

 
Metod 
Studien är en kvalitativ undersökning där halvstrukturerade intervjuer av både lärare och 

elever valts som datainsamlingsmetod. Med utgångspunkt från skolverkets lista över religiösa 

friskolor i Sverige kontaktades den ena av de två idrottslärarna som intervjuats. Genom 

snöbollsmetoden har sedan den andra idrottsläraren samt de sex eleverna som intervjuats valts 

ut. Intervjuerna spelades in på band och har därefter transkriberats. Intervjuerna har sedan 

analyserats utifrån ett schema som bygger på Yvonne Hirdmans genussystemsteori. 

 

Resultat  
Resultaten visar att flickor och pojkar behandlas olika inom ämnet idrott och hälsa till stor del 

beroende på deras könstillhörighet samt att flickorna är förhindrade att delta i undervisningen 

på samma villkor som pojkarna. Detta gör att läroplanens krav om jämställdhet inte uppfylls. 

För pojkarna innebär ämnet idrott och hälsa ofta möjligheter medan det för flickorna innebär 

begränsningar. Dessa möjligheter och begränsningar orsakas av de traditionella könsmönster 

som finns inom den islamska kulturen och bygger på föreställningar om att könen är olika. 

Föreställningar bidrar till skapandet av olika könsroller som eleverna fostras in i genom både 

familj och skola. Könsrollerna innebär att könen ansvarar för olika områden i livet och blir 

därför kompletterande.  

 

Slutsats  
Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att genus konstrueras genom de föreställningar 

som finns kring hur könen är och bör vara. Dessa föreställningar påverkar undervisningen 

både till innehåll och upplägg och bidrar till att eleverna snarare behandlas som kön och inte 

som individer.  
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 1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
I Sverige skyddas alla barn genom både nationella och internationella lagar från 

diskriminering och kränkande behandling på grund av kön. Detta medför att skolan är skyldig 

att aktivt arbeta för att främja jämställdhet mellan könen:  

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 

rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts 

och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet.1  

 

Men forskning på området visar på brister när det gäller barn och ungdomars frihet i sökandet 

efter en egen identitet.2 Allt för ofta kategoriseras barn och ungdomar in i färdiga mönster, 

könsroller, som bygger på föreställningar kring hur könen skall vara och hur de skall förhålla 

sig till varandra. På så vis skapas hierarkier och en maktordning som hör starkt samman med 

den kultur och de traditioner samhället präglas av. Forskning visar också att dessa stereotypa 

könsroller blir extra tydliga inom ämnet idrott och hälsa. Här förstärks rollen av de ”flickiga 

flickorna ” och de ”pojkiga pojkarna”.3 Men är detta en generell bild av idrottsundervisningen 

som gäller för alla skolor i Sverige? Finns dessa könsroller även på de skolor som präglas av 

en annan kultur än den västerländska kulturen? 

   Enligt Skolverkets statistik finns det idag 596 fristående grundskolor i Sverige. Av dessa har 

66 av dem konfessionell inriktning vilket innebär att undervisningen har religiös anknytning.4 

Dessa skolor präglas ofta av en annan kultur med andra värderingar och andra traditioner än 

                                                 
1 Skolverket skolverket@skolverket.se Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och 
fritidshemmet, 1994-03-14 <http: //www.skolverket.se/skolfs?id=258> En likvärdig utbildning (Acc. 2007-10-
26).  
2 Åsa Aretun, ”En muslimsk familjeflicka”, Svensk religionshistorisk årsskrift, 13 (2004), s. 9f.  
3 Idrottsforum <www.idrottsforum.org/artiklar> Håkan Larsson, Birgitta Fagrell & Karin Redelius, 
 Kön-Idrott-Skola, 2005-12-14, s. 26.  
http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.pdf 
(Acc. 2007-10-13).  
4 Skolverket skolverket@skolverket.se Fristående skolor, fakta om fristående skolor, (2007-07-04) 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 (Acc. 2007-10-27). 
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den kommunala skolan. Detta är en undersökning av ämnet idrott och hälsa på en muslimsk 

friskola i Sverige. På nära håll får vi ta del av både elever och lärares syn kring hur genus 

konstrueras och påverkar undervisningen.   

 

1.2 Bakgrund 
Debatten kring de religiösa friskolornas vara eller icke vara är ett högaktuellt ämne både i 

riskdagen, skolan och i media. Åsikterna kring vad de ökade antalet religiösa friskolor står för 

är många. I bakgrunden till diskussionen ligger stora samhälliga förändringar inom både 

politik, ekonomi och religion där det svenska skolsystemet gått från att värna om den 

enhetliga och jämlika skolan till att prioritera mångfald och valfrihet.5 Kritikerna till denna 

utveckling menar att den svenska skolan är på väg att offra jämlikheten i valfrihetens namn. 

Samtidigt menar förespråkarna att utvecklingen ytterst är en fråga om religionsfrihet och 

demokrati.6 Innan debatten presenteras i sin helhet följer en kort introduktion till friskolan 

som begrepp och det svenska skolsystemets historia. Detta för att sätta diskussionen kring de 

religiösa friskolorna i ett större sammanhang.  

 

1.2.1 Vad är en friskola? 
Ordet friskola är i vardagligt tal en förkortning för fristående skola. Friskola är också det 

begrepp som valts att användas i denna uppsats. Med friskolor menas skolor som har en annan 

huvudman (ägare) än kommunen eller landstinget. Dessa skolor drivs oftast av antingen ett 

kooperativ, en stiftelse, ett företag eller en enskild person. Den vanligaste ägarformen är dock 

att skolan drivs av ett aktiebolag.7 

   Vem som helst har rätt att söka sig till en friskola. Idag finns friskolor för elever i alla 

åldrar, både som förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Dessa skolor måste vara öppna 

för alla och avgiftsfria för eleverna. Friskolorna är dock berättigade en viss ersättning per elev 

(skolpeng) som betalas ut av kommunen. Denna summa motsvarar vad eleven hade kostat i 

den kommunala skolan. Grundprincipen för friskolorna är att de liksom de kommunala 

skolorna måste leva upp till målen för de nationella kursplanerna och värna om skolans 

                                                 
5 Jenny Berglund, Göran Larsson (red), Religiösa friskolor i Sverige, (Lund: Studentlitteratur, 2007) s. 26-27; 
Åsa Aretun, Barns ’växa vilt’ och vuxnas vilja att forma, (Linköping: LIU- tryck, 2007) s. 64.  
6 Berglund, s. 25 ff. 
7 Tomas Johansson <info@friskola.se>, Friskolornas riksförbund <www.friskola.se> Om friskolor, Fakta om 
friskolor (Stockholm: 2005) s. 4-5, 
<http://www.friskola.se/Files/Dokument/Foldrar/Fakta%20om%20friskolor.pdf>(Acc. 2007-10-27). 
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värdegrund. Skillnaden är att friskolorna har rätt att lägga upp sin undervisning på ett 

annorlunda sätt, lägga till valda ämnen och profilera skolan och undervisningen därefter.  

För att säkerställa att alla skolor i Sverige håller en hög och jämn utbildningsnivå är det 

Skolverkets uppgift att granska alla landets skolor. Det är även Skolverket som ger tillstånd åt 

friskolorna att få öppna. Efter inspektion och anmärkningar kan dock en friskola få sitt 

tillstånd indraget av Skolverket då det finns tillräckligt starka skäl för detta.8  

 

1.2.2 En historisk återblick 
Det svenska skolsystemet har traditionellt sätt präglats av en jämlikhetspolitik som utgått från 

tankar om likvärdighet och rättvisa. Modellen för den allmänna skolan växte fram efter andra 

världskriget och utgjordes av den så kallade enhetsskolan där alla elever kunde garanteras en 

likvärdig utbildning. Skolan hade en central roll vad det gällde att fostra alla barn på det rätta 

sättet och se till att eleverna inhämtade den rätta kunskapen.9 Den svenska enhetsskolan 

fungerade som ideal ända in på 1980-talet. Nya politiska strömmar i början på 1990-talet 

innebar en reformering av skolan. Med den borgerliga regeringen vid makten ersattes 

jämlikhetsidealet av rätten till fria val och krav kring större anpassning till individens olika 

behov, önskningar och intresse. Detta innebar att de fristående skolorna fick ett allt större 

utrymme i det svenska skolsystemet. Ett viktigt steg i denna utveckling var friskolereformen 

(1992) som gjorde det möjligt att genom offentlig finansiering driva friskolor i Sverige.10 

Följden blev att antalet friskolor ökade lavinartat: ”På tio år mer än fördubblades antalet 

friskolor från 238 skolor 1995/96 till 596 skolor 2005/2006.”11Friskolereformen innebar ett 

genombrott för friskolorna att ta plats i det svenska skolväsendet. Kanske allra störst 

betydelse har reformen haft för de religiösa friskolorna och i synnerhet för de muslimska 

friskolorna som därmed godkänts för etablering.12   

 

1.2.3 Varför religiösa friskolor i Sverige?  
Motiven bakom de religiösa friskolorna är många. Ofta handlar det om att elever och föräldrar 

som tillhör etniska eller religiösa minoriteter känner sig utanför i den kommunala skolan. 

Under lång tid har den offentliga och enhetliga skolan inte lyckats ta hänsyn till de kulturella 
                                                 
8 Ibid., s.17f. 
9 Berglund, s. 26.   
10 Aretun, s. 64-65.  
11 Skolverket, <www.skolverket.se>, Fristående skolor, Fakta om fristående skolor, 2007-07-04 
<http://www.skolverket.se/sb/d/379/a/9593#paragraphAnchor0>(Acc. 2007-10-12).  
12 Ibid. 
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och individuella skillnader som finns mellan eleverna. Orsaken är att enhetsskolan har 

präglats av svenska normer som bygger på svenska ideal där det saknats utrymme för elever 

med andra värderingar från andra kulturer att ta plats. Mot denna bakgrund kan de religiösa 

friskolorna ses som en motreaktion till den enhetliga skolan. Skolverkets undersökningar visar 

att föräldrar i religiösa friskolor är överens om att dessa skolor kan bekräfta barnen på ett sätt 

som den kommunala skolan inte klarar av att göra vilket skapar trygghet och gemenskap.13 

    De religiösa friskolorna i Sverige får stöd både från nationella och från internationella 

lagar. I och med friskolereformen skrevs det in i skollagen kap 9 att skolor kan ha en 

”konfessionell inriktning”. Även Europakonventionen från 1950 angående ”skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”14 med tilläggsprotokoll fastställer 

att Sverige skall ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och 

undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska 

övertygelse”.15   

   Men det ökade antalet religiösa friskolor de senaste åren har väckt debatt i Sverige. 

Förespråkarna menar att föräldrars och elevers ökade trygghet leder till integration och att 

friheten att själv få välja skolform måste prioriteras. Men samtidigt som förespråkarna talar 

om integration talar kritikerna om segregation. Kritikerna menar att dessa skolor leder till en 

ökad isolering och utanförskap och att religiösa friskolor förstärker förlegade traditioner. 

Under våren 2006 föreslog Lärarnas Riskförbunds ordförande Metta Fjelkner att religiösa 

friskolor till och med borde förbjudas. Anledningen var att barnens ”tankefrihet, samvetsfrihet 

och religionsfrihet riskeras i just de religiösa friskolorna”. Hon menar att den svenska skolan 

fyller en viktig funktion då den fungerar som en mötesplats för olika grupper i samhället där 

olika värderingar och religiösa åsikter möts vilket de religiösa friskolorna inte lever upp till.16   

   För att förstå diskussionen kring de religiösa friskolorna måste debatten sättas i ett större 

sammanhang och belysas utifrån flera perspektiv. Bakom de argument som ofta förekommer 

döljer sig betydligt djupare värdekonflikter än vad debatten som hastigast ger sken utav.17 Då 

dessa värdekonflikter synliggörs upplevs diskussionen genast som mer komplex. Debatten 

utmanar människors olika uppfattningar om demokrati och synen på individens frihet.18 

Denna frihet innefattar bland annat individens rättighet att få vara den hon är utan 

restriktioner från samhällets sida. Hur individen borde vara och hur individen borde förhålla 
                                                 
13 Berglund, s. 26. 
14 Ibid., s. 27. 
15 Ibid., s. 27.  
16 Ibid., s. 16.  
17 Elisabeth Gerle, ”Mångkulturalism- för vem?”, (Nora: Nya Doxa,1999), s. 11-12.  
18 Berglund, s. 16.  
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sig till andra upplevs ofta som en av de svåraste och känsligaste värdekonflikterna i 

diskussionen kring de religiösa friskolorna.19 Den här uppsatsen syftar till att belysa just 

denna värdekonflikt på en muslimsk friskola i Sverige. Det handlar om synen på människan 

som kön eller som individ.  

 

1.3 Forskningsläge 
Den existerande forskningen på området kring genus och undervisningen i idrott och hälsa på 

muslimska friskolor är väldigt begränsad. Vi har därför tagit del av forskning kring hur 

manligt och kvinnligt konstrueras i ett vidare perspektiv. Fokusering har skett inom två 

områden som anses relevanta och intressanta för studien.  

   Det första området handlar om genuskonstruktion inom islam, (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3). Även 

forskning på muslimska friskolor i Sverige har gjorts delvis i detta avseende. Vilken 

könsidentitet erbjuds eleverna i de muslimska friskolorna och hur ser könsrollerna ut? Men 

forskningen går djupare än så. Etikforskaren Elisabeth Gerle försöker även förstå 

bakomliggande faktorer till varför dessa könsroller uppstår och belyser de strömmar i 

samhället som påverkar denna könsordning.  

   Det andra området handlar om forskning kring genus och idrott, (1.3.4, 1.3.5, 1.3.6). 

Forskningen fokuserar på de faktorer som på olika sätt skapar skilda förutsättningar för 

kvinnors och mäns idrottande. Här problematiseras synen på vad som är ”kvinnligt” och 

”manligt” och hur idrotten påverkar våra föreställningar om genus. Forskningsområdet 

behandlar både studier gjorda i Sverige, inom den svenska skolan, men också studier som 

gjorts internationellt. En av de mest framträdande feministiska idrottsforskarna i världen, 

Jennifer Hargreaves, har riktat in sig på just genuskonstruktion och sport. Här behandlas 

synen på idrott och genus inom islam och den muslimska kvinnans möjligheter till idrottande. 

För att presentera den existerande forskningen på ett överskådligt sätt kommer studierna att 

beskrivas tematiskt efter de två utvalda områdena.  

 

1.3.1 Genuskonstruktion inom islam 
Inom detta område finns flera forskare som belyser problematiken kring genus inom islam på 

olika sätt. Gemensamt för denna forskning är att den är inriktad på den intensiva debatt som 

varit kring konfessionella friskolor i Sverige i allmänhet och de muslimska friskolorna i 

                                                 
19 Gerle, s. 24f.  
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synnerhet. Detta har väckt intresse för forskning som berör både etnicitet, religion, klass och 

kön, där utgångspunkten om inte helt så delvis varit att fokusera på genuskonstruktion inom 

islam.  

 

1.3.2 En standardiserad könsidentitet 
Vad formar flickor i en muslimsk friskola? Vilka normer och värderingar påverkar flickorna i 

deras sökande efter en egen identitet? Det är två av de frågor som antropologen Åsa Aretun 

intresserat sig för i artikeln En muslimsk familjeflicka. Studien bygger på ett omfattande 

fältarbete på en muslimsk friskola i Sverige. Under drygt ett års tid, från mars till oktober 

läsåret 1999/2000 samt från november till juni under läsåret 2001/2002, befann sig Aretun i 

en klass i årskurs sex. Genom observationer och kompletterande intervjuer med rektorer och 

lärare växte bilden fram av en stereotyp könsidentitet som skolan erbjöd de muslimska 

flickorna. Enligt Aretun finns en konflikt mellan de förväntningar föräldrarna har om sina 

döttrar och den roll flickorna själva formar genom ungdomsinriktad populärkultur såsom 

tidningar, tv och musik.20  

   I den identitetsbild som förmedlas till de muslimska flickorna genom uppfostran från 

skolan, lärare och föräldrar utgör den muslimska familjesituationen en nyckelroll.21 Flickorna 

förväntas redan som unga ägna sig åt skolarbetet, lyda och respektera äldre och tidigt känna 

ansvar för hem och familj. För att förstärka idealbilden av ”den goda familjen” skapas i 

kontrast till detta en bild av ”den dåliga familjen”.22 Den familjen tillhör kategorin svenskar. 

Där beskrivs ungdomsperioden som stökig, bråkig och kaosartad med total avsaknad av 

respekt för den äldre generationen. För att frigöra sig från de kontrollerande och styrande 

föräldrarna blir populärkulturen ett viktigt medel för dessa flickor att fly undan verkligheten 

utan restriktiva regler och måsten. Eftersom de muslimska flickorna nästan enbart umgås med 

andra muslimer är detta ofta deras enda kontakt med den västerländska ungdomskulturen. Här 

kan de drömma om sina pojkidoler, imponeras av kläder som framhäver kroppen och ta 

intryck från en mer öppen och fri livsstil. Genom populärkulturen kan de på avstånd uppleva 

förälskelse, kärlek och romantik och ta del av ett socialt liv med andra ungdomar utan insyn 

från de vuxna.23 Men eftersom det, bland föräldrar och andra vuxna, finns en stark oro och 

rädsla för vad den västerländska populärkulturen står för och vad den skulle kunna ställa till 

                                                 
20 Aretun, s. 9.  
21 Ibid., s.17. 
22 Ibid., s. 20-22. 
23 Ibid., s. 9. 
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med är den mer eller mindre förbjuden för dessa flickor att ta del av. Den här typen av förbud 

som gällde endast flickor och inte pojkar kunde Aretun se inom flera områden i sin 

avhandling.24  

   Många flickor i studien var intresserade av träning, gym och workout, vilket var otänkbart 

för dem att utföra på skolan eller i offentliga miljöer. Hade flickan tur kunde familjen köpa 

hem träningsredskap, om familjens ekonomi tillät, annars var de få eller inga flickor som 

deltog i några fritidssysselsättningar och få sociala arenor i de offentliga fanns att tillgå. För 

pojkar var situationen annorlunda. Detta vittnar om en könssegregation som isolerar flickorna 

från att delta i det offentliga rummet och från samhället i stort.25   

   Aretun kunde också utskilja en specifik syn på flickors uppväxt gällande gränsen för när 

flickor anses bli kvinnor. Hon upplevde att de muslimska flickorna ”gick från att vara barn till 

att bli vuxna utan att ha en tonårstid.”26 Redan i högstadiet ansåg sig flickorna blivit vuxna 

och ville bli behandlade som vuxna. Lärare på skolan vittnade om att dessa flickor inte gör 

samma saker på sin fritid som andra barn i samhället. Utan ett socialt liv med jämnåriga 

kamrater tillbringar de istället mycket tid hemma med sina familjer. ”Föräldrarnas insyn och 

auktoritet utgör norm för hur, var och med vem en muslimsk flicka borde utvecklas från barn 

till vuxen.”27  

 

1.3.3 Värdekonflikter 
En annan forskare som också intresserat sig för skapandet av genuskonstruktion inom islam är 

etikforskaren Elisabeth Gerle. Hon har i boken Mångkulturalism- för vem? försökt analysera 

de värdekonflikter som uppstår i samband med kulturmöten i Sverige. Ett exempel på ett 

sådant kulturmöte är bildandet av de konfessionella friskolorna. Gerle menar att det finns 

djupa värdekonflikter som blir synliga i debatten kring de religiösa friskolorna och i synnerhet 

kring de muslimska friskolorna. En av dessa värdekonflikter som ligger bakom diskussionen 

är den muslimska kvinnosynen som många gånger uppfattas som en av de svåraste 

värdekonflikterna.28 

   Synen på kvinnan är en värdekonflikt om det goda livet. Det handlar om mannens och 

kvinnans olika roll och uppgift i livet. Hur relationen mellan könen bör se ut påverkas av den 

idealbild som finns inom Islam. Med hänvisningar till Koranen blir det lätt att avgöra vad som 
                                                 
24 Ibid., s. 16.  
25 Ibid., s. 24. 
26 Ibid., s. 9. 
27 Ibid., s.10.  
28 Gerle. s. 11, 59f.  
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är rätt och vad som är fel i dessa sammanhang. De könsroller man här kan urskilja skulle 

kunna betecknas som ”särartstänkande” eller ”komplimenterande”.29 Kvinnans 

ansvarsområde är den privata sfären där hennes uppgift är att ta hand om hemmet, familjen 

och barnen. Mannens ansvarsområde är den offentliga sfären. Han är ansiktet utåt i samhället 

och är skyldig att försörja familjen.30  

   Gerle understryker vikten av att tala om kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är ett 

mycket klart och tydligt mål i den svenska läroplanen. Den svenska skollagen ger i uppdrag åt 

alla som verkar inom skolan att ”främja jämställdhet mellan könen”.31 Men diskussionen 

kring jämställdhet hamnar ofta i en återvändsgränd, där debatten står och trampar i kulturella 

skildaktigheter om synen på kvinna. Många muslimer menar att män och kvinnors olika 

uppgift i livet inte betyder att män och kvinnor är olika mycket värda. Den muslimska synen 

på kvinnan är fylld av värdighet och tacksamhet, vilket inte accepteras av den västerländska 

kulturen. Det som av västerländsk kultur pekas ut som förtryck mot kvinnan handlar om heder 

till kvinnan. Ur en muslimsk synvinkel är problemet kring diskussionen om jämställdhet 

snarare en fråga om den trångsynthet som präglar den kristna trosläran och därmed även den 

svenska skolan. Oavsett skildaktigheter i detta avseende bär den svenska skolan ett ansvar för 

att ge flickor och pojkar lika möjligheter.32  

 

1.3.4 Genus och idrott 
Allt fler forskare har de senaste decennierna intresserat sig för forskningen kring genus och 

idrott. Generellt kan man se två tydliga trender inom detta forskningsområde. Den första 

trenden handlar om en övergång från att problematisera kring kön till att problematisera kring 

genus. Bakom denna förskjutning ligger en förändrad syn om att manlighet och kvinnlighet 

inte är något givet, utan något som skapas i olika sociala sammanhang. Ett tydligt exempel på 

detta är nedanstående rapport, Kön-Idrott-Skola. 

   Den andra trenden inom området är övergången från att problematisera kvinnan till att 

problematisera mannen. Historiskt sett har fokus legat på att studera kvinnan och hennes 

situation istället för att studera mannen. Därför kan man säga att forskningen gått från att vara 

kvinnoforskning till att bli genusforskning. Därmed anses forskningen inte längre enbart vara 

en kvinnosaksfråga utan en fråga som handlar om relationen mellan kvinnor och män. Den 

                                                 
29 Gerle. s. 63. 
30 Ibid., s. 63f. 
31 Se introduktionen s. 3.  
32 Gerle. s. 86f.  
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allmänna uppfattningen är idag att genus konstrueras och formas av alla individer i 

samhället.33 De engelska forskarna Jennifer Hargreaves och Patricia Vertinsky har utgått från 

detta perspektiv när de försöker förklara den muslimska kvinnans situation inom idrotten.   

 

1.3.5 Genuskonstruktion inom idrott och hälsa undervisningen 
På senare år har flera forskare i Sverige intresserat sig för hur genus konstrueras inom ämnet 

idrott och hälsa. Många rapporter pekar åt samma håll och lyfter fram flickors och pojkars 

olika villkor och förutsättningar som skapas i och med den rådande könsmaktsordningen. För 

att ta reda på hur genus skapas inom ämnet idrott och hälsa och för att se vilka processer i 

idrott och hälsa undervisningen som skapar föreställningar om hur könen ”ska” vara startade 

pedagogerna Birgitta Fagrell, Håkan Larsson och Karin Redelius ett projekt, kallat ”Kis-

projektet (Kön I Skolan - den officiella beteckningen är Konstruktionen av kön och syn på 

kroppen i skolans idrottsundervisning)”. Projektet startade 2001 och bygger på intervjuer och 

observationer i fyra klasser i årskurs 8 och 9 i Stockholmsområdet. Observationerna har skett 

genom iakttagelser, anteckningar och videofilmer från 26 lektionstillfällen. Därtill har fem 

idrottslärare och 24 elever intervjuats, där det totala antalet intervjuer uppgick till 72 

stycken.34   

   Studien fokuserar på den generella bild som finns av att flickor och pojkar ”är” på ett 

bestämt sätt. Historiskt sett har idrottsundervisningen länge dominerats av särundervisning, 

till skillnad från samundervisning, som delvis motiverats av att flickor och pojkar ses som 

homogena grupper, motsatta varandra. Utan hänsyn till avvikelser anses pojkar vara 

dominanta och flickor underlägsna och på så vis växer bilden fram av de ”flickiga flickorna” 

och de ”pojkiga pojkarna.” Författarna menar att detta är en konstruktion av kön som 

förminskar och begränsar både fickor och pojkar, men framför allt flickor. I detta 

könsmönster betraktas flickorna som speciella och avvikande till skillnad från pojkarna som 

utgör normen och det normala. Det är flickorna som kräver särskilda åtgärder och som bör 

skonas från att idrotta tillsammans med pojkarna.35  

                                                 
33 Riksidrottsförbundet, Stefan Bergh <riksidrottsförbundet@rf.seIdrott>, serie: Kunskapsöversikter om svensk 
samhällsorienterad forskning om idrott, Kön och genus- en kunskapsöversikt, 2003, s. 8.  
<http://www.rf.se/files/%7BF6298281-C394-414F-BA8C-E48B6D29C97C%7D.pdf.>(Acc. 2007-10-03).   
34Idrottsforum<www.idrottsforum.org/artiklar >Birgitta Fagrell, Håkan Larsson & Karin Redelius, Kön-Idrott-
Skola, 2005-12-14, s. 10-11. 
http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html 
(Acc.2007-10-05). 
35 Ibid., s. 10-14. 
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   Samtidigt som Kis-projektet kritiserar de värderingar som traditionellt ligger bakom 

särundervisning i ämnet idrott och hälsa pekar forskningen på att samundervisningen inte 

löser alla problem. Efter studier gjorda där flickor och pojkar idrottar tillsammans tenderar 

undervisningen att fortfarande präglas av rådande könsnormer. Den underliggande tonen är att 

flickorna ”kan lära av” och ”mår bra av” att idrotta tillsammans med pojkarna. 

Undervisningen domineras av manliga idrottsaktiviteter och det är de manliga idealen som 

eftersträvas och betygsätts. Frågan återstår hur en ”gemensam undervisning kan göras 

likvärdig för flickor och pojkar”.36 

   En ytterligare intressant slutsats från arbetet kring Kis-projektet, belyser idrottslärarens roll i 

sammanhanget. Kis-projektet visar att lärarnas agerande ”underblåser och upprätthåller” 

genusordningen snarare än utmanar den. Detta sker ofta omedvetet och som en följd av att 

lärarna försöker hantera problemen så att det inte märks istället för att öppet ifrågasätta dem. 

På det här sättet har lärarnas beteende en tendens att förstärka de föreställningar som finns 

kring bilden av ”de flickiga flickorna” och ”de pojkiga pojkarna.” De strategier som lärarna 

använder för att motverka traditionella könsmönster benämner författarna som ”den goda 

viljans paradox”. Med detta menas att ju mer lärarna vill förhindra att flickorna utsätts för 

krav som de inte antas klara av, genom att till exempel höja tidsgränsen för flickor jämfört 

med pojkar på en motionsslinga, desto mer försvåras flickors möjlighet att bli jämställda 

pojkarna.37  

 

1.3.6 Rätten till sin egen kropp 
De engelska forskarna Jennifer Hargreaves och Patricia Vertinsky har skrivit om den 

muslimska synen på kvinnors idrottande. I artikeln Physical culture, power And the body 

beskrivs kvinnornas möjligheter till idrottande som starkt begränsas av den patriarkala 

islamska synen på kvinnokroppen. Enligt islamsk tro får kvinnan inte visa sin hud för män 

eller för kvinnor av annan tro. Idrott är därför endast tillåtet bland uteslutande muslimska 

kvinnor vilket begränsar hennes rätt att idrotta och tävla internationellt men också att utöva 

fysisk aktivitet på gym och andra idrottsanläggningar. Rätten till vardagsmotion inskränks och 

i förlängningen berövas muslimska kvinnor rätten till sina egna kroppar.38     

                                                 
36 Ibid., s. 12-13.  
37 Ibid., s. 21-26. 
38 Jennifer Hargreaves, Patricia Vertinsky,”Physical culture, power And the body”,(London: Routledge, 2007), 
p.p. 6-12.   
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   Att idrotta har även kommit att bli en klassfråga i muslimska länder. Kvinnor i dessa länder 

förväntas i första hand ta hand om hushållet, något som rika hustrur inte behöver bekymra sig 

om. För dessa fåtalet kvinnor finns viss möjlighet till ett västerländskt levnadssätt. Senaste 

åren har de muslimska kvinnorna genom den moderna tekniken via Internet och kabel-tv inte 

kunnat undgå att se hur kvinnor i andra länder lever. Detta har bidragit till en ökad 

medvetenhet och ett större engagemang mot de förtryckande krafterna mot kvinnorna i 

samhället. Sedan ett par år tillbaka finns starka kvinnorörelser och andra organisationer också 

i den muslimska världen som hävdar kvinnornas rätt till ett mer jämställt samhälle. Hur 

kvinnor klär sig, kan tyckas vara en trivial fråga, men enligt islamska feminister är detta en 

central fråga som påverkar kvinnans roll i samhället i stort, både socialt, politiskt och 

kulturellt. Kvinnors rätt till idrottande är en viktig fråga i sig men feministerna betraktar det 

även som en symbol för deras frigörelse. För att lösa problemen kan inte kvinnan betraktas 

som ett isolerat objekt utan måste förstås genom att studera samhället i övrigt.39 

 

1.3.7 Sammanfattning av forskningsläget 
Sammanfattningsvis pekar forskningen på att den muslimska uppfostran som genomsyrar 

både hem och skola erbjuder muslimska ungdomar olika roller beroende på kön. Unga 

muslimer i sökande efter en egen identitet hamnar ofta i standardiserade könsroller som 

många gånger ses som så självklara att de inte ifrågasätts. Vidare lyfts de värdekonflikter som 

ligger bakom att dessa könsstrukturer uppstår. Bakom debatten om de muslimska friskolorna 

döljer sig mer djupgående konflikter som synen på det goda livet och kvinnans roll i 

samhället. Genusskapandet är dock inget unikt för den muslimska kulturen. Forskningen 

belyser hur genus skapas och återskapas även inom den traditionella svenska skolan. Detta 

sker också inom idrottsundervisningen där den rådande könsmaktsordningen förminskar och 

begränsar både flickor och pojkar, men framför allt flickor. En viktig slutsats är att 

idrottsundervisningen i sig kan vara en bidragande orsak till detta. Undervisningen förstärker 

stereotypa könsroller då idrottsläraren betraktar könen som homogena grupper, motsatta 

varandra, utan att ta hänsyn till avvikelser inom gruppen.  

   Slutligen beskriver forskningen den muslimska kvinnans möjligheter till idrott och de 

begränsningar könsordningen i samhället skapar. Resultaten visar en bild av den muslimska 

kvinnan som underordnad mannen och i förlängningen berövad rätten till sin egen kropp.  

                                                 
39 Ibid., p.p. 1-6.  
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   Föreliggande studie skiljer sig från den existerande forskningen kring genus och muslimska 

friskolor i Sverige på så vis att den har sin utgångspunkt i undervisningen i idrott och hälsa. 

Syftet med denna studie är att försöka förena forskning kring genus inom idrottsområdet med 

forskning kring genus inom islam. Vi har valt att utgå från ämnet idrott och hälsa eftersom vi 

tror att just detta ämne kan ge extra tydliga exempel på hur religion, kultur och tradition 

påverkar könsrollerna i undervisningen jämfört med andra ämnen inom skolan.   

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur genus konstrueras och påverkar undervisningen inom 

ämnet idrott och hälsa på en muslimsk friskola. 

 

För att uppfylla vårt syfte kommer vi att använda följande frågeställningar: 

• Hur påverkas, ur ett genusperspektiv, undervisningen i idrott och hälsa av att skolan är 
konfessionell? 

 
• Finns det några skillnader mellan flickors och pojkars möjligheter och begränsningar 

inom ämnet idrott och hälsa, i sådana fall vilka? 
 
• Kan skolan uppfylla läroplanens jämställdhetsmål och samtidigt värna islamska 

värderingar? 
 

• Vilka roller i samhället förbereds flickor och pojkar för?   
 

 
 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie kommer Yvonne Hirdmans genussystemsteori att vara uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. Denna teori kommer att ge uppsatsen ett ramverk och ligga till grund för 

tolkning och analys av resultaten. I den här studien, liksom vid alla typer av undersökningar 

av detta slag som studerar det sociala samspelet mellan olika aktörer i samhället, uppstår alltid 

svårigheter vad det gäller forskarens objektivitet. Eftersom vi människor alltid är en del av 

samhället och därmed en del av det vi studerar ställs krav på ett slags utomstående perspektiv. 

När ämnet för undersökningen dessutom kan upplevas som känsligt i den mening att olika 

värderingar kring förtryck, underordning och dominans bryts mot varandra ställs dessutom 

krav på forskarens fördomsfrihet.  
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   Medvetenheten om att vi som forskare själva påverkas av samhällets normer och 

värderingar är viktig. Hirdmans teorier erbjuder ett analysredskap som förhoppningsvis ger en 

djupare förståelse av problematiken kring genus.  

 

1.5.1 Genussystemet 
Yvonne Hirdman är historiker och en av de mest betydelsefulla svenska forskarna inom 

genusforskningen. Enligt Hirdman är genus kopplat till makt och det maktsystem som vi alla 

föds in i. Hon menar att vi överallt i samhället handlar och bedömer varandra utifrån de 

föreställningar vi har kring män och kvinnor vilket skapar hierarkier och olikheter mellan 

könen. För att beskriva könens olika roller och förväntningar använder Hirdman begreppet 

genussystem. Genussystemet vill synliggöra de orättvisor som hon menar att genusordningen 

innebär. Hon liknar genusordningen vid burar som ”hindrar kvinnor och män från deras bästa 

handlingar och tankar”. De burar hon beskriver är resultatet av att vi människor gång på gång 

skapar och återskapar en viss genusordning som vi sedan tvingas förhålla oss till.40  

   Ordet genus är ett relativt nytt begrepp i det svenska språket och kommer från det engelska 

ordet ”gender”.41 Till skillnad från kön som är biologiskt betingat, är genus kopplat till de 

sociala och kulturella föreställningarna kring det biologiska könet. Genus handlar om våra 

idéer och föreställningar om kvinnor och män, men också om värdering och makt. Till 

föreställningarna om kön hör också att könen inte har samma status. Hur könen tolkas och 

värderas i samhället är inte enbart upp till varje individ. Genusskapandet kommer från 

”historiskt och geografiskt lagrade föreställningar” om vad en man och kvinna är. Dessa ges i 

uttryck både socialt och kulturellt och upprätthålls av både män och kvinnor. 42 

 

1.5.2 Systemets två logiker 
Genussystemet är en modell som bygger på två grundläggande principer: 

 

– Isärhållande (dikotomi), innebär ett slags motsatsförhållande mellan kvinnligt och manligt. 

Dikotomin utgår från att könen är olika och att män och kvinnor har olika egenskaper, 

kvalitéer och intressen. Detta medför att könen har olika uppgifter i livet. Till exempel är det 

vanligt att kvinnan förutom sitt arbete har huvudansvaret för hemmet och barnen medan 

                                                 
40 Yvonne Hirdman, ”Genus: om det stabilas föränderliga former”, (Malmö: Liber, 2004), s. 6.  
41 Ibid., s. 11-12.  
42 Yvonne Hirdman, Maktutredningen Rapport 23, Genussystemet- Teoretiska funderingar kring kvinnors 
sociala underordning, (Uppsala, 1988), s. 7f.  



 16

mannen har ansvar för arbetslivet och yttre kontakter. Med denna uppdelning följer också en 

värdering.  

 

– Hierarki (rangordning), innebär att mannen ses som norm för det mänskliga och 

allmängiltiga. Kvinnan blir då en avvikelse från denna norm. Manligt genus har högre värde 

än kvinnligt genus. Detta innebär att vi allmänt betraktar det som pojkar gör som viktigare 

och svårare än det som flickor gör, vilket leder till att pojkarna därmed behandlas som mer 

värdefulla än flickorna.  

 

1.5.3 Genuskontrakt 
I Hirdmans tankefigur för könsmaktsordningen (dikotomi, hierarki) är det den som har makt i 

samhället som görs till norm. I detta fall utgör det manliga norm som representeras av 

bokstaven A. B representerar det kvinnliga som utgör ett bihang till A. A och B står i ett 

motsatsförhållande till varandra. De tillhör olika zoner och bör inte blandas ihop. Dessa 

mönster är inte naturgivna eller oföränderliga utan bygger på att vi, generation efter 

generation, återskapar dem. Könsmaktsordningen upprätthålls enligt våra normer och 

värderingar i något som Hirdman kallar för genuskontrakt. Detta kan beskrivas som ett 

kontrakt av olika rättigheter och skyldigheter som finns mellan män och kvinnor. Dessa 

kontrakt är kulturellt betingade och består av oskrivna regler för hur vi ska bete oss och vad 

som förväntas av oss. I samhället finns tre reproduktionsnivåer som alla har olika funktioner 

när vi iscensätter genuskontrakten.43  

    Kulturell överlagring kallar Hirdman den första reproduktionsnivån. Denna nivå handlar 

om de föreställningar som finns om hur idealtypsrelationen mellan mannen och kvinnan bör 

se ut. Detta finns inbyggt på flera nivåer i vår omgivning både i språket, i tänkandet och i 

själva kulturen. Från det att vi föds formas flickor och pojkar utifrån våra idéer och tankar 

kring vad som är kvinnligt och manligt. Pojkarna får vissa leksaker medan flickorna får andra. 

Förväntningarna kring könsrollerna gör att flickor och pojkar övar upp olika färdigheter som 

egentligen inte har någon koppling till det biologiska könet men som vi tillskriver dessa. 

Dessa mönster upprepas sedan under hela uppväxten. Flickor förväntas dansa balett medan 

pojkar förväntas spela fotboll och så vidare.44  

                                                 
43 Ibid., s. 14f. 
44 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet- reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, 3 (1998) s. 113ff. 
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   Social integration är den andra reproduktionsnivån. Denna nivå handlar om hur 

föreställningarna kring könen iscensätts och vad tankar kring manligt och kvinnligt leder till i 

det verkliga livet både i skolan, hemmet och i arbetslivet. Det handlar om allt från vilka ord 

som används, vilka kläder som är tillåtna och hur långt håret får vara. Social integration 

innebär också att män och kvinnor har tillträde till olika områden i samhället och att 

arbetsfördelningen mellan könen ser olika ut. Till exempel hänvisas kvinnorna ofta till att 

arbeta inom vård och omsorg, eftersom hennes kvinnliga egenskaper lämpar sig bäst där, 

medan männen passar bäst som polis och brandman eftersom detta kräver mod och styrka. 

Denna arbetsfördelning påverkar oss redan i tidig ålder. Till exempel i skolan där sjuksyster 

ofta är en kvinna och vaktmästaren ofta är en man.45 

   Socialisering är den tredje och sista reproduktionsnivån och står för ”direkt inlärning på 

individnivå”. Det handlar om vad vi lär oss av genuskontrakten och hur det reproduceras på 

ett personligt plan. Genom socialisering fostras vi tidigt till att vara vårt kön och vi lär oss 

tidigt vad det innebär att vara antingen kvinna eller man. Detta bekräftas till exempel genom 

uttalanden som ”inte ska du bråka, du som är tjej” eller ”inte ska du gråta, du som är kille”. På 

det här sättet befästs föreställningarna kring könen och gör det svårt att bryta dessa mönster. 

Detta skapar stereotyper som vi sedan ser som självklara.46 

   Hirdmans genussystemsteori är en väl erkänd analysmodell som fått stor genomslagskraft 

inom genusforskningen. I den här uppsatsen kommer systemets två logiker och de tre 

reproduktionsnivåerna användas som verktyg för analys och tolkning av resultaten. Dock 

kommer den sista reproduktionsnivån, socialisering, endast att behandlas i den 

sammanfattande diskussionen. I den här uppsatsen kommer även begreppen kulturell 

överlagring och social integration att ersättas av begreppen föreställningar och iscensättande.  

 

2. Metod 
 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 
För att få en bild av hur genus konstrueras inom ämnet idrott och hälsa har intervjuer valts 

som metod. Eftersom syftet med studien är att problematisera kring genus och gå på djupet 

snarare än att kvantifiera eller att generalisera anses denna metod passa arbetet bäst.  

                                                 
45 Ibid., s. 113ff.  
46 Ibid., s. 118ff. 
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   Intervjuerna har en kvalitativ karaktär med öppna frågor som tillåter respondenterna att 

berätta fritt, utifrån sin världsbild. Detta gör det möjligt att komma respondenterna på djupet 

och förstå meningen i det som sägs. Syftet med intervjuerna är att försöka se bakomliggande 

orsaker till det som framkommer och förstå vad dessa åsikter bottnar i, vilket krävs för att en 

djupare analys skall vara möjlig.  

 

2.2 Analysens utformning 
På den skola där undersökningen utfördes är idrott och hälsa undervisningen uppdelad mellan 

flickor och pojkar. Det finns två idrottslärare på skolan, en manlig och en kvinnlig. Den 

manliga idrottsläraren undervisar endast pojkarna och den kvinnliga idrottsläraren undervisar 

endast flickorna. Detta medför att det blir svårt för idrottslärarna att göra jämförelser mellan 

grupperna. Därför har intervjufrågorna inte varit jämförande utan mer djupgående kring 

idrottsundervisningen i respektive grupp. Intervjuerna har bestått av allmänna frågor kring 

ämnet idrott och hälsa och svaren har sedan analyserats ur ett genusperspektiv. Vår analys 

bygger på jämförelser mellan svaren från de två idrottslärarna samt från de tre elever som 

intervjuats från varje grupp. Materialet har analyserats med hjälp av ett schema som utgår från 

Hirdmans genussystemsteori, se 1.5.2 och 1.5.3. Därefter har resultaten knutits till tidigare 

forskning på området för att sätta studien i ett större sammanhang. 

 

2.3 Urval 
Skolverket är en av de myndigheter som sammanställer statistik över olika skolor i Sverige. 

På Skolverkets hemsida finns en lista över alla friskolor i Sverige, där skolorna själva, efter 

uppgjorda kategorier, fyllt i vilken profil undervisningen har. Med utgångspunkt från denna 

lista kontaktades fyra av de muslimska friskolor som finns i Stockholmsområdet. Denna 

geografiska avgränsning av arbetet som också styrt urvalet har gjorts för att begränsa 

omfattningen av studien och för att ta hänsyn till den tidsram som gäller för uppsatsen. På den 

undersökta skolan finns elever från förskolan upp till årskurs nio.  

   De åtta personer som intervjuats är två idrottslärare som arbetar på en av de skolor vi först 

kom i kontakt med samt sex elever från samma skola. Idrottslärarna har valts ut för deras 

stora intresse och många åsikter kring uppsatsämnet samt för deras positiva inställning till 

forskning. Att den ena idrottsläraren är en kvinna och den andra en man har setts som positivt 

liksom deras skilda bakgrund. Den ena läraren är en muslimsk kvinna som utbildat sig och 

levt större delen av sitt liv i ett muslimskt land. Den andra läraren är kristen, dock inte 
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religiöst aktiv, och är född och uppvuxen i Sverige. Deras skilda bakgrund och erfarenheter 

har varit berikande för uppsatsen, då detta bidragit till ytterligare nyansering av 

undersökningen och gett ett vidare perspektiv på ämnet. 

   Lärarna har själva valt ut fyra av de elever som intervjuats. Detta urval grundar sig på 

elevernas olika ålder. Elever från både mellanstadiet och högstadiet har intervjuats. De två 

övriga eleverna valde vi själva ut efter handuppräckning. Även en önskan om jämn fördelning 

mellan könen har legat till grund för detta urval.  

 

2.4 Procedur  
Fyra muslimska friskolor i Stockholmsområdet kontaktades via telefon. Efter försök att nå 

idrottslärarna på dessa skolor utan större framgång fick vi slutligen tag i en person som kunde 

tänka sig ställa upp för en intervju. Denna idrottslärare var mycket positivt inställd till 

undersökningen. Tid för både ett studiebesök på skolan samt tid och plats för intervju 

bestämdes. Genom snöbollsmetoden fick vi sedan tag i nästa person att intervjua. Den första 

läraren rekommenderade sin kollega som verkade intressant för studien med tanke på 

bakgrund och tidigare erfarenheter. Denne idrottslärare rekommenderade i sin tur fyra av de 

elever som intervjuats. Även tid och plats för intervju bestämdes med dessa personer. 

Eftersom eleverna är minderåriga har vi fått målsmans tillstånd för samtliga elever att delta i 

undersökningen.    

   Samtliga intervjuer genomfördes under en och samma dag. Alla intervjuer inleddes med en 

presentation av oss själva och undersökningen samt information om de forskningsetiska 

reglerna. Vi har båda närvarat vid alla intervjutillfällena då vi har turats om mellan att leda 

intervjuerna och att föra anteckningar. Varje intervju ägde rum i enskildhet och behandlade 

samma frågeområden även om de exakta frågorna skiljde sig något från intervju till intervju. 

Intervjuerna med lärarna skilde sig också något från intervjuerna med eleverna. För att 

strukturera intervjuerna sammanställdes en intervjuguide som säkerställde att alla områden 

som intervjun skulle beröra täcktes upp. Denna fungerade som en översikt men tillät oss ändå 

att vara spontana under intervjun, vilket är viktigt vid en kvalitativ intervju. Framkom något 

oväntat, ställdes följdfrågor för att spinna vidare på detta ämne som verkade intressant för 

uppsatsen. Alla intervjuer spelades in på band för att sedan skrivas ut i text.  
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2.5 Tillförlitlighet 
Då detta är en kvalitativ undersökning där enbart åtta personer intervjuats begränsas 

möjligheten till att generalisera studiens resultat, vilket heller inte är syftet med 

undersökningen. Syftet har varit att studera lärares och elevers personliga erfarenheter och 

upplevelser. Därmed har syftet inte varit att söka någon absolut sanning där man kan skilja på 

rätt eller fel utan snarare att förstå och beskriva den enskilda situationen. 

   För att resultaten av undersökningen skall vara tillförlitliga är det viktigt att bedömningen 

och tolkningen av intervjuerna görs på ett trovärdigt sätt. Vi har som intervjuare varit pålästa 

inom vårt forskningsområde och på så sätt ökat validiteten i undersökningen. Detta har gjort 

att följdfrågor har kunnat ställas för att fånga upp viktig information. Att ställa följdfrågor är 

också ett sätt att styra intervjun så att respondenten berättar om det som är relevant för 

studien. För att ytterligare öka validiteten i undersökningen har sammanfattande frågor ställts 

för att säkerställa att vi förstått vad respondenten verkligen menar med det som sägs. Svaren 

har då omformulerats så att respondenten återigen fått chansen att kommentera. På så vis kan 

respondenten förtydliga eller fördjupa sina tankar kring en viss fråga vilket minskar risken för 

missförstånd. 

   Att intervjuerna utgått från en intervjuguide med fasta frågeområden bidrar till en stärkt 

reliabilitet i uppsatsen. Likaså har det analysschema som använts vid analysen av resultaten 

stärkt uppsatsens tillförlitlighet. Detta gör att analysen inte blir godtycklig. 

  

3. Resultat 
Resultaten av undersökningen presenteras efter olika teman som är utarbetade utifrån arbetets 

frågeställningar. Till varje frågeställning finns ett till tre teman. 

 

3.1 Religionens inverkan på undervisningen 
 

3.1.1 Religionen påverkar flickor men inte pojkar 
Samtliga elever och lärare som intervjuats anser att religionen endast påverkar flickor och inte 

pojkar i deras idrottande. Denna påverkan består av att flickor enligt Koranen inte fritt får 

idrotta tillsammans med pojkar. Detta medför att flickor begränsas i och med att de inte kan 

visa bara ben och armar eller visa håret under idrotten, då det finns pojkar närvarande. 

Pojkarna däremot har inga begränsningar vad det gäller att idrotta tillsammans med flickorna. 
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Dock upplever pojkarna att det är för flickornas bästa som idrotten bedrivs separat mellan 

könen. Det är flickorna som måste skyddas och som inte kan delta på lika villkor.  

   På det här sättet förklarar både elever och lärare varför idrottsundervisningen på skolan är 

uppdelad mellan flickor och pojkar. Men religionens inverkan blir även tydlig inom den 

enskilda gruppen. Det handlar om sexualitet och synen på den egna kroppen. Inom 

pojkgruppen blir detta tydligt främst i omklädningsrummet då det är förbjudet att duscha och 

byta om naken framför andra. Detta upplevs dock inte som något problem utan mer som något 

naturligt och självklart. För flickorna får dock synen på den egna kroppen större konsekvenser 

än så. Flickorna upplever kvinnokroppen som något känsligt och tabubelagt. Detta blir extra 

tydligt vid simundervisningen eftersom det för många flickor är otänkbart att visa sig i 

badkläder. De flesta anser att baddräkten avslöjar mer av kroppen än vad som är tillåtet. En 

elev berättar att detta leder till att många flickor inte deltar i simundervisningen:  

 
På simningen är det inte alla som brukar vara med – för det 

mesta så är vi bara typ fem till tio av tjugo som simmar.  

 

Även idrottsläraren berättar om hur flickorna skäms över att visa sina kroppar och att den höga 

frånvaron på simningen har blivit ett problem i vissa klasser. Men synen på sexualiteten och 

kroppen får inte enbart konsekvenser för simningen i skolan. Idrottsläraren menar att detta är 

någonting som påverkar flickorna i många situationer:  

 
[---] jag har frågat också andra elever och de säger att de 

skäms - också när de går fram och skriver på tavlan också i 

andra ämnen. Det är inte bara på idrotten. 

 

Både elever och lärare menar också att många flickor tycker det är pinsamt att springa och 

hoppa framför killarna i skolan och på rasterna. Kvinnliga drag som växande bröst gör att 

många flickor blir generade och blyga. Detta begränsar flickornas rörelsefrihet när de leker 

och till exempel hoppar hopprep. En elev berättar om att många flickor är rädda för att få 

negativa kommentarer kring kroppen men också att de är rädda för att göra bort sig inför 

pojkarna:  
De bryr sig så mycket om vad killarna ska säga om de gör 

något fel och sådär. [---] De tycker det är pinsamt att 

springa framför killarna om killarna kommer att fjanta sig 

och säga: ”kolla hur hon springer”. Det finns ett gäng killar 
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som brukar göra så, de säger: ”titta hur hon springer” och 

så skrattar de.  

 

3.1.2 ”Mjukisar, sjal och kofta”  
Religionens inverkan på idrotten upplevs olika hos de flickor som intervjuats. Ett tydligt 

exempel på detta är inställningen till ”mjukisar, sjal och kofta”, ett uttryck flera av de 

intervjuade använder sig av för att beskriva vad flickorna måste sätta på sig för att kunna 

idrotta tillsammans med pojkarna. Att flickorna enligt religionen måste bära sjal och ha 

långärmade byxor och tröjor på sig när de idrottar tillsammans med pojkarna anges ofta som 

skäl till att det är bättre för flickorna att idrotta utan pojkarna. Då flickorna idrottar enskilt 

slipper de ha så mycket kläder på sig vilket gör att de kan känna sig mer fria:  

 
När vi är själva vi kan ta på oss såhär linnen och shorts 

när vi har gympa. Det är bättre att ha gympa själva för 

oss, för alltså vi gör det vi kan och det vi vill. [---] det 

är skönare att ha gympa utan sjal- man kan vara mer 

öppen när det gäller att prata, röra på sig och allt det 

där.  

 

Ovanstående citat visar hur en av de intervjuade flickorna upplever religionens regler kring 

flickors klädsel inom idrotten. Här finns dock en tvetydighet och en motsägelse i 

argumentationen. När vi ställer frågor till samma elev kring hennes upplevelser av att dölja 

sin kropp vid idrott tillsammans med killarna blir svaret att kläderna inte innebär några 

problem: 
  sjal, mjukisar och kofta är inget man tänker särskilt 

  mycket på, det känns helt normalt. Inget speciellt 

  liksom.   

 

3.1.3 Flickor med och utan sjal 
På flera sätt framkommer att religionen påverkar flickorna på olika sätt och olika mycket 

beroende på vem vi talar med. Ett exempel är att flickorna har olika uppfattning huruvida de 

måste bära sjal eller inte. Detta beror på att flickorna kommer från olika länder med skilda 

kulturer och traditioner där islam tolkas på olika sätt. De flesta flickorna på skolan anser att 

sjalen är ett bevis för att man är en god och rättroende muslim. Enligt dem påbjuder Koranen 

att alla flickor skall bära sjal från och med nio års ålder. Andra flickor på skolan anser att det 
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är upp till var och en att bestämma om hon vill bära sjal eller inte. Enligt dem står det i 

Koranen att man kan bära sjal från och med nio års ålder men att det inte är något tvång:  

 
Jag har på mig den jämt, så fort jag går ut, men inte när jag är 

hemma och så, när jag är med mina morbröder och kusiner har 

jag inte det. Jag har det bara när jag går ut. Det är när jag går i 

skolan, när jag går och handlar, när jag köper något med 

mamma. Men jag har inte det, såhära hela tiden… religionen 

säger att vi skall ha slöja från det att vi är nio år och om du 

inte vill ha det så kan du ha det när du känner för det. 

 

En ytterligare syn på sjalen är att beslutet om att bära sjal är upp till varje enskild person att 

bestämma men har man en gång tagit på sig sjalen måste man stå fast vid sitt beslut och bära 

den hela tiden.  

   Flickornas olika syn på sjalen får inte bara konsekvenser för idrott och hälsa undervisningen 

utan bidrar också till att det bildas grupperingar i skolan. Det blir som två läger mellan de 

flickor som bär sjal och de flickor som inte bär sjal. De flickor utan sjal har en mer 

västerländsk livsstil som utgår från mer västerländska värderingar. Dessa flickor uttryckte ett 

utanförskap gentemot sina skolkamrater då de är långt mycket färre än de som bär sjal. De 

talade om flickorna med sjal som ”den andra gruppen” som de själva inte tillhörde. Grupperna 

får ofta utstå kritik från varandra och då särskilt de flickor utan sjal som anklagas för att inte 

respektera islam.  

 

3.1.4 Analys 
Resultaten i detta avsnitt visar att religionens inverkan på eleverna inom idrotten snarare beror 

på vilket kön eleven tillhör än vem eleven är som person. Samtliga intervjuade är överens om 

att religionen påverkar flickor i större utsträckning än pojkar vilket tyder på att det finns en 

dikotomi mellan grupperna. Dikotomin bygger på föreställningar om att könen är olika där 

gruppen flickor anses ha andra intressen, egenskaper och kvalitéer än gruppen pojkar. Detta 

blir tydligt då skolan motiverar särundervisningen genom att flickorna är i behov av särskild 

behandling och kan därför inte delta i undervisningen på lika villkor som pojkarna. Dikotomin 

förstärks dessutom av att de individuella skillnader som finns mellan flickorna undantrycks 

från skolans sida. Genom att behandla alla flickor som en homogen grupp betraktas flickor 

som kön snarare än som individer. Den bild som både pojkar och flickor ger av att flickorna 

mår bäst av att idrotta enskilt tyder på att de idéer och tankar som finns kring könen iscensätts 
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i religionens namn. Resultatet blir att flickorna måste anpassas till omgivningens krav om hur 

hon skall uppträda, klä sig och röra sig. Sjalen och kläderna blir tydliga symboler för dessa 

föreställningar som också berör synen på kvinnokroppen vilket får konsekvenser för både 

flickornas självbild och för deras rörelsefrihet.  

 

3.2 Flickor och pojkars möjligheter och begränsningar inom 
idrotten 
 

3.2.1 Olika inställning till idrott 
Under intervjuerna framkom att flickor och pojkars möjligheter och begränsningar inom 

idrotten hör starkt samman med vilken inställning elever, lärare och föräldrar har till den. 

Samtliga pojkar som intervjuats tycker att idrott är kul, spännande och utmanande. För många 

pojkar är idrotten viktig och central då den utgör en stor del av deras tillvaro. En pojke 

berättar:  
Det är mitt liv! Det handlar allting om sport. Jag går på 

fotboll, basket, simmar, eh, brännboll, alltså det är jätte 

många saker jag kör. 

 

Att idrotta prioriteras högt både av pojkarna själva och av familjen. Många av pojkarna är 

aktiva både under skoltid och på fritiden. De flesta av pojkarna på skolan spelar fotboll och är 

aktiva inom olika idrottsklubbar. Idrotten är ett sätt att mäta sig mot de andra pojkarna och 

därför blir tävlingsmomentet viktigt. Här talar man om vem man är, vem som är snabbast och 

vem som är starkast. Detta blir viktigt i skapandet av en egen identitet.  

   Att fotbollen är viktig för pojkarna framkommer på flera sätt. Förutom att fotbollen är 

lustfylld och bidrar till fysisk aktivitet erbjuder också fotbollen framtidsdrömmar och 

visioner. Den manliga idrottsläraren berättar att många av killarna drömmer om att en dag bli 

proffs:  
Det finns en proffsvärld för killar [---] det finns en andra 

chans för de killar som inte är så teoretiska [–] tjejerna 

har inga riktiga … man läser sällan om tjejer som tjänar 

flera miljoner. Vi har många som på mellanstadiet redan 

säger att de skall sluta skolan för de skall bli proffs.  

 

Pojkarna har många förebilder att se upp till. En av de stora idolerna är Zlatan. Han var 

liksom dem en vanlig kille med invandrarbakgrund som gick i en vanlig skola men som nu är 



 25

känd och tjänar mycket pengar. Kändisskap och att bli rik är viktigt för de pojkar vi 

intervjuar.  

   De flickor vi intervjuar tycker också om att idrotta. Flickorna brukar gå promenader och 

cykla på fritiden och uppger att de mår bra av att motionera. Men ingen av de vi intervjuar är 

aktiva i någon idrottsklubb. Inte heller någon av deras vänner idrottar på samma sätt som 

pojkarna gör. Anledningen är att de ofta inte hinner med att idrotta i lag eller i klubb. För 

flickorna går skolarbetet i förstahand. Därför blir inställningen till ämnet idrott och hälsa 

annorlunda jämfört med pojkarna: 

 
Vi ser det som kul inte som såhär viktigt. Vi kör med 

humor och tar det lite lättsamt. Det är inte på blodigt 

allvar.  

 

Den kvinnliga idrottsläraren berättar att det dock finns vissa flickor som ibland vill vara med 

och spela fotboll med pojkarna. Dessa flickor upplevs som modiga och utmanande. De testar 

gränserna och har en ”tuff attityd” jämfört med de andra flickorna.  

   Flickor och pojkars möjligheter och begränsningar inom idrotten blir tydliga under 

intervjuerna. För pojkarna innebär idrotten möjligheter på flera sätt. I vardagen ger idrotten 

självförtroende och i skolan innebär fotbollen hög status. För pojkarna blir idrotten ett sätt att 

göra sig populär bland både flickor och pojkar. Men för flickorna innebär idrotten snarare 

begränsningar än möjligheter. Idrotten är förknippad med förbud av att både röra sig och att 

visa sig. Skammen över att visa sin kropp gör att många flickor försöker undvika idrotten på 

rasterna. Så här beskriver en elev flickors och pojkars olika inställning till idrottande: 

 
Killarna tycker det är kul. Tjejerna de orkar inte vara med, 

vill inte, står i ett hörn, vill bara därifrån. Det är plågsamt 

för en del tjejer att spela fotboll. De vill hellre sitta och 

hålla på med mobilen. För tjejerna tar inte idrott på allvar. 

3.2.2 Analys  
Resultaten visar att flickor och pojkar ges olika möjligheter och begränsningar inom idrotten 

på grund av könstillhörighet. Detta orsakas av de föreställningar som finns om att idrotten 

främst är till för pojkarna och att flickorna passar bättre inom andra områden. 

Föreställningarna innefattar också tankar om att det pojkarna gör på idrotten är viktigare och 

bör tas på större allvar än det flickorna ägnar sig åt på idrotten. Detta gör att det skapas en 

hierarki. Att spela fotboll får högre status än att hoppa hopprep. Detta blir också tydligt 
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genom att de få flickor som gillar att spela fotboll uppfattas som utmanande och tuffa. 

Pojkarnas idrottande får också höger status beroende på att de anses ägna sig åt en svårare 

form av idrott. Att spela fotboll är en mer avancerad form av träning då den bedrivs inom 

olika klubbverksamheter och dessutom innehåller tävlingsmoment. Flickornas idrottande är 

mer lekbetonat och motionsinriktad och upplevs därmed vara en enklare form av idrott.  

Att idrotten har olika status för könen innebär också att inställningen till idrotten blir olika. 

Pojkarna tar idrotten på allvar och ser det som en stor och viktig del av sig själva. För 

flickorna blir idrotten inte lika betydelsefull. Omgivningen ger inte flickorna samma 

uppskattning inom idrotten utan uppmuntrar dem istället till att studera och sköta skolarbetet.   

 

3.3 Läroplanens krav om jämställdhet kontra islamska värderingar 

 

3.3.1 Inställning till samundervisning 
Den muslimska skolan bedrivs i stor utsträckning som en kommunal skola. Majoriteten av de 

lärare som arbetar där har svenskt ursprung och ledningen på skolan är mån om att skolan 

skall vara väl anpassad till det svenska samhället och den nationella läroplanen. Av 

skolschemat att döma är det inte mycket som skiljer den muslimska friskolan från den 

kommunala, förutom att eleverna läser Koranen en gång i veckan och har arabisk historia 

lika ofta.  

   Det finns dock en viktig skillnad som blir tydlig genom intervjuerna. Denna skillnad berör 

elevers och lärares inställning till samundervisning inom ämnet idrott och hälsa. En av 

eleverna berättar: 

  
Om vi skulle ha idrott tillsammans, för tjejerna de blir 

problem. De kan inte idrotta tillsamman med oss. Men 

för oss killar det är ingen fara… så alltså tjejerna… det 

är deras grej liksom.  

 

På det här sättet utpekas flickor som grupp vara anledningen till varför skolan bedriver 

särundervisning inom ämnet idrott och hälsa. Samtliga elever som vi intervjuar anser att en 

eventuell samundervisning inom ämnet inte skulle påverka pojkarna på samma sätt som 

flickorna. Samundervisning skulle innebära många negativa konsekvenser för flickorna på 

skolan. En elev berättar om sin syn på särundervisningen: 
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Alltså, det är bättre om vi idrottar var för sig för, för tjejerna 

alltså. Om vi killar inte kan se dem då har de sin frihet.[---] 

Annars det blir tråkigt för tjejerna. De måste ha sjal och byxor 

och grejer på sig.  

 

Citatet belyser hur religionen utgör ett hinder för flickor och pojkar att idrotta tillsammans.  

Restriktiva regler och attityder kring flickornas idrottande gör att flickorna inte kan delta i 

undervisningen på samma villkor som pojkarna. I och med detta inskränker skolan på 

flickornas fri- och rättigheter och därmed omöjliggörs de krav som finns i läroplanen kring 

jämställdhet mellan könen.  

   Enligt läroplanen skall alla skolor ”motverka traditionella könsmönster”. Av intervjuerna 

med både elever och lärare framkommer hur flickor och pojkar tidigt fostras in i färdiga 

könsroller. Detta blir tydligt bland annat genom att lärarna anpassar sin undervisning och sitt 

beteende beroende på om de undervisar flickor eller pojkar. Den manliga idrottsläraren 

berättar: 

 
Det är olika om man är med killarna eller med tjejerna. Med 

killarna är man mer bestämd. Med killarna går det lättare att 

få lugn i klassen. Om man är med tjejerna kan man inte vara 

så auktoritär på samma sätt. Då måste man vara mer..[---] 

man kan inte säga TYST! utan man kanske ska säga tyst för 

att…ge en förklaring. [---] Annars finns det en risk att de 

knyter näven i fickan kanske och sitter och surar istället.  

 

De könsroller som flickor och pojkar tillskrivs i den muslimska skolan bygger på att könen är 

olika och att de därför passar inom olika områden. Att dessa könsroller påverkar eleverna 

syns tydligt i deras olika inställning till framtiden. De flickor vi intervjuar anser att skolan är 

viktig. De berättar att deras föräldrar uppmuntrar dem till att studera och att skaffa sig en 

högre utbildning när de blir äldre. Andra förväntas rätta sig efter mer traditionella 

könsmönster där studier och karriär åsidosätts. Den kvinnliga läraren berättar om vissa elevers 

syn på skolgången: 
De säger att inom idrotten och andra ämnen, det är samma 

sak. De ser ingen anledning. De säger jag kommer att gifta 

mig efter skolan så det spelar ingen roll. Men killarna säger 

inte så.  
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Att gifta sig är viktigt för många flickor. Den kvinnliga läraren berättar att flickornas 

inställning ibland kan leda till problem då vissa elever tappar motivationen för att gå i skolan. 

Enligt läraren upplever dock flickorna giftermålet många gånger som en trygghet. På det här 

sättet vet flickorna vad som förväntas av dem. Då flickorna upplever motgångar i skolan blir 

denna identitet något att falla tillbaka på. 

 

3.3.2 Samarbete mellan könen 
Isärhållandet av könen innebär att många elever inte ser någon anledning till varför könen 

borde lära sig att samarbeta med varandra. Både flickor och pojkar vittnar om att de tycker att 

det är svårt att samarbeta med det andra könet. Detta beror till stor del på de föreställningar 

som finns om könen. Enligt en av pojkarna som intervjuas är flickorna intelligenta. Detta till 

skillnad från pojkarna som ”inte är så bra på att tänka” men som istället anses vara mer fysiskt 

och praktiskt lagda. Därför kan vissa pojkar till och med få komplex då de sitter bredvid en 

flicka i klassrummet. Pojkarna är vana vid att dominera och att sitta bredvid en ”smart tjej” 

kan få dem att känna sig underlägsna. Men både elever och lärare vittnar om att förhållandet 

är det motsatta inom idrotten. Idrotten är pojkarnas arena. Där skapar de sig stor frihet och tar 

mycket utrymme på bekostnad av flickorna som därmed förminskas. De flickor vi intervjuar 

berättar att de har svårt att vara sig själva bland pojkarna både inom idrotten men också i 

andra situationer på skolan. En flicka berättar:  

 
När vi är själva liksom..det är annorlunda. Alltså man är 

annorlunda med sjal och utan sjal. Att bara var tjejer är 

något annnat..man kan visa andra sidor av sig själv..jag 

lovar dig. En del tjejer du skulle inte tro det. 

 

 Att samarbeta med det andra könet känns ovant och att bli granskad av pojkarna upplevs som 

genant vilket leder till att många flickor blir blyga. Anledningen till samarbetssvårigheterna 

kan bero på att flickor och pojkar får mycket lite träning i att arbeta och umgås tillsammans. 

Detta trots att båda lärarna uppger att just samarbetet är ett av de viktigaste målen med 

undervisningen i idrott och hälsa.  

 

3.3.3 Undervisningens olika innehåll 
Pojkarnas fysiska aktivitet består nästan uteslutande av bollsport. De vanligaste sporterna är 

handboll, innebandy och basket men allra mest populärt är fotboll. Fotboll spelas minst en 
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gång av två tillfällen i veckan och spelas i princip alltid då eleverna själva får bestämma 

innehållet i undervisningen. Fotbollen på skolan är fysisk. I spelet ingår mycket närkontakt 

och det uppstår ofta diskussioner om regler och om vilket lag som vunnit.   

   Flickornas fysiska aktivitet består till stor del av helt andra aktiviteter. Liksom pojkarna 

tillåts flickorna ofta få bestämma innehållet i undervisningen. Bollsport förekommer ibland 

men flickorna uppskattar framför allt att gå promenader, dansa och att göra motionsprogram. 

Även yoga och hoppa hopprep är populärt bland flickorna. Enligt de intervjuade flickorna 

upplevs idrotten inte lika fysiskt ansträngande. Här ligger fokus snarare på att ha kul 

tillsammans. 

    När vi ställer frågor till lärarna om målet med undervisningen och vad eleverna skall lära 

sig i idrott och hälsa blir svaren olika. Den manliga läraren lyfter fram rent tekniska 

färdigheter:  

 
Att utvecklas inom olika grenar och att lära sig läsa och 

förstå spelet är viktigt. [---] Kroppsuppfattning och 

koordination är också viktigt, så man kan börja idrotta 

med fler saker. Om man kan behärska sin kropp då kan 

man börja med vad som helst sen. 

  

Den kvinnliga idrottsläraren betonar andra värden som betydelsefulla. Att ha roligt och att 

känna glädje och gemenskap tillsammans är centralt. Även att få eleverna att själva vilja delta 

i undervisningen är viktigt inom flickgruppen. Den kvinnliga läraren berättar: 

 
Att orka jobba och vara glad är viktigt tycker jag. Och så 

samarbetet är jätte viktigt. Att de hjälper varandra. [---] 

Att själv vara med i leken, att vara närvarande tycker 

jag.. och att lära sig vara en god förlorare. 

   

3.3.4 Analys  
Resultaten visar att undervisningen i idrott och hälsa påverkas av muslimska normer och 

värderingar som bygger på traditionella könsmönster. Detta gör att undervisningen inte klara 

av att nå upp till läroplanens krav kring jämställdhet mellan könen. De traditionella 

könsrollerna bygger på dikotomi där könen uppfattas som olika. Detta märks tydligt vid 

elevernas inställning till samarbete. Ofta bedömer eleverna både sig själva och andra efter 

stereotypa könsroller där könen förväntas vara på ett visst sätt. Flickor förväntas vara smarta 
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och pojkar fysiska. Bilden av varandra som olika med olika behov, egenskaper och 

önskningar gör att ett samarbete mellan könen inte ses som givande. Iscensättandet av dessa 

föreställningar påverkar även lektionernas innehåll. Undervisningen styrs av tankar om att 

könen bör öva på det som förväntas av dem i det kommande livet. För att eleverna skall få en 

så bra förberedelse inför deras olika arbetsuppgifter behöver könen olika erfarenheter och 

måste därmed öva på olika saker. Innehållet i undervisningen påverkas också av den 

rangordning som könsrollerna innebär där män har högre status än kvinnor. Detta gör att olika 

aktiviteter får olika status både mellan och inom grupperna. Att spela fotboll upplevs som 

manligt och har därför hög status inom pojkgruppen. Flickorna betraktar mindre fysiska 

aktiviteter som kvinnliga. Därför är det mer populärt bland flickorna att promenera eller att 

sätta samman motionsprogram. Resultaten visar även att lärarna själva medverkar till att 

befästa könsrollerna. Genom att  

anpassa undervisningen efter vad den enskilda gruppen anses behöva hålls traditionella 

könsmönster vid liv.  

 

3.4 Flickor och pojkars uppgifter i livet 

 

3.4.1 Idrott inom familjen 
Under intervjuerna framkommer en entydig bild av hur idrottsvanorna ser ut inom familjen. 

Samtliga elever som intervjuas uppger att deras pappor och bröder är mycket 

sportintresserade. De lever ett aktivt liv och tycker om att arbeta med kroppen. Pojkarna vi 

intervjuar får också själva mycket uppmuntran hemifrån i sitt idrottande. Denna uppmuntran 

kan se olika ut, exempelvis köper föräldrarna hem bollar och uppmanar sedan sina söner till 

att gå ut på gården och spela fotboll.  

   Mammorna och systrarna i familjen idrottar däremot sällan. Mammorna arbetar samtidigt 

som de tar hand om familjen och har därför inte tid att idrotta. Systrarna är ofta upptagna av 

att studera vilket gör att de inte heller hinner idrotta. En av pojkarna beskriver sin familjs 

idrottande på följande vis:  

 
Min bror idrottar. Min syster hon håller på med vad heter 

det forskar. Hon vill vara forskare. Min pappa är i sitt 

jobb och min mamma är i sitt jobb så hon kommer hem 

till klockan fem. Då lagar hon mat så det är bara jag och 
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min bror som sportar. Men min pappa när han var liten 

han var också som mig såhär han körde jätte många 

sporter, han var i jätte många lag, fotboll, basket och 

sådär…  
 

Flickorna uppger också att de inte får samma stöd hemifrån av att idrotta som pojkarna får. 

De flickor som idrottat i klubb när de var yngre har slutat när de börjat högstadiet. 

Anledningen var att de i och med skolarbetet inte längre ansåg sig ha tid att idrotta. Ett beslut 

flickorna fattade tillsammans med föräldrarna. Men tidsbristen är inte den enda anledningen 

till att flickor inte idrottar. I samtalen med eleverna framkommer föreställningar kring den 

kvinnliga könsrollen där idrotten inte passar in. Det finns en bild av att flickor inte ska idrotta. 

Dessa föreställningar är ofta djupt rotade och kan vara svåra att bryta. Den kvinnliga 

idrottsläraren berättar:  
Jag har en tjej i skolan, hon är jätte intresserad, hon 

brukar fråga om uppvärmning och om styrketräning. Hon 

är ambitiös vill idrotta. Hon sa till mig hur kan jag röra 

mig på fritiden?[---] Hon har en skog vid sitt hus men 

ingen som tillåter henne att springa.[--] Jag sa, säg till din 

mamma, med en tröja med långa ärmar och en sjal så får 

du gå ut. Springa och jogga och sen göra sit-ups när du 

kommer hem. Jag sa till henne säga att min lärare säger 

så. Till slut hon lyckades.  

 

Citatet belyser hur starka könsrollerna är i vissa muslimska familjer och att den traditionella 

synen på hur kvinnan ska vara blir konfliktfylld för vissa flickor i mötet med det svenska 

samhället. De muslimska flickorna blir på det här sättet klämda mellan islamska värderingar 

och den svenska kulturen. Den kvinnliga läraren berättar att många flickor känner sig 

splittrade då de blir tvungna att välja mellan lojalitet mot familjen och den svenska synen på 

jämställdhet. Därför försöker läraren uppmuntra och stötta flickorna för att de skall få samma 

rättigheter som pojkarna inom idrotten. Hon menar att en stor del av jämställdhetsproblemet 

ligger hos föräldrarna som måste börja ta sitt ansvar. Problematiken gäller flickornas situation 

både i skolan och i hemmet. Många gånger känner sig läraren motarbetad av föräldrar som 

nonchalerar att flickorna gång på gång ”glömmer” sina gymnastikkläder. Hon menar att 

skolan liksom föräldrarna måste arbeta tillsammans för att få en förändring. 
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   Att föräldrarna behandlar sina barn olika på grund av kön hör starkt samman med könens 

tänkta uppgifter i livet. Tanken är att könen bör ägna sig åt det som är lämpligt för just denne i 

och med könens olika egenskaper och kvalitéer: 
 

Tjejer ska sitta hemma, sköta om barn eller sitta på 

kontor…killar ska göra svåra saker och kvinnor ska  

göra lätta saker.   

 

Citatet visar hur en pojke vi intervjuar resonerar kring manligt och kvinnligt. De manliga 

egenskaperna anses passa bättre för mer avancerade sysselsättningar samtidigt som kvinnans 

egenskaper passar bättre för enklare arbetsuppgifter. Pojken menar också att könsrollerna inte 

är någonting som får nonchaleras utan något som varje människa strikt borde leva utefter. 

Därför uppger pojken att han skulle ha svårt att acceptera om hans mamma eller syster skulle 

ägna sig åt en mer avancerad sport än att cykla eller springa.   

  

3.4.2 Analys  
Resultaten visar att de muslimska familjernas idrottsvanor starkt påverkas av traditionella 

könsmönster. Redan tidigt uppfostras pojkar och flickor till olika roller i livet där de förväntas 

ägna sig åt olika saker. Dessa könsroller utgår från olika föreställningar kring könen som 

sedan påverkar dem genom hela livet vilket blir tydligt i deras olika relation till idrott. Dessa 

föreställningar innebär inte enbart att könen är olika och att de därför bör ägna sig åt olika 

saker utan även att det finns en rangordning mellan könen. Här värderas mannen högre än 

kvinnan. Föreställningarna färgas av en dikotomi där männen anses ha ett behov av att idrotta 

och att arbeta fysiskt som kvinnorna anses sakna på grund av att de är just kvinnor. Detta 

iscensätts genom att föräldrar har olika inställning till flickor och pojkars idrottande. Detta 

innebär också att föräldrarna ställer olika krav på sina barn beroende på kön. Då flickorna 

visar att de också har en vilja till att idrotta utmanas de traditionella könsrollerna vilket blir 

problematiskt för föräldrarna i deras uppfostrande roll. Likaså är flickornas aktiva deltagande 

i undervisningen i idrott och hälsa inte förenligt med den muslimska kulturen. Flickornas 

agerande utgör ett hot mot könsrollerna och maktordningen. Att flickorna kliver in på 

pojkarnas arena, vilket idrotten i högsta grad anses vara, gör att rangordning och dikotomin 

rubbas.  
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4. Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur genus konstrueras och påverkar 

undervisningen inom ämnet idrott och hälsa på en muslimsk friskola. Resultaten visar att 

undervisningen i idrott och hälsa påverkas av traditionella könsmönster som präglar både 

skola, hem och familj. Genom socialisering lär sig eleverna hur flickor och pojkar beter sig 

och hur relationen mellan könen bör se ut. Könsrollerna påverkar även de förväntningar 

omgivningen har på könen. Att flickor anses vara smarta och pojkar fysiska gör att könen 

anses lämpade för att verka inom olika områden i livet. Dessa föreställningar ger pojkarna 

fördelar inom idrotten samtidigt som flickorna starkt begränsas. Begränsningen består främst 

av de hinder som orsakar att flickor inte kan ta del av undervisningen på samma villkor som 

pojkarna. Kulturella regler och förbud kring hur flickor bör uppträda, klä sig och röra sig 

omöjliggör därmed läroplanens krav kring jämställdhet mellan könen. På det här sättet har 

religionens inverkan på undervisningen större påverkan på flickorna än på pojkarna. Men 

resultaten visar också att flickornas utsatta situation inte bara gäller inom skolidrotten utan 

även i många andra sammanhang. Föreställningarna kring kvinnan och kvinnokroppen 

påverkar henne både hemma och på fritiden. Likaså påverkas pojkarna av manliga könsideal 

som styr skolidrotten både till syfte och innehåll. Även pojkarnas tänkta arbetsuppgifter i det 

kommande livet styrs av dessa ideal.    

   Under samtalen med eleverna framkom att flickorna påverkades mer av religionen i sitt 

idrottande än pojkarna. Religionen är också förklaringen till att skolan idkar särundervisning i 

idrottsämnet. Flickorna måste särbehandlas och skyddas från pojkarnas blickar. Isärhållandet 

mellan könen förstärks dessutom av att individualiteten och de skillnader som finns mellan 

flickorna undantrycks. Genom att behandla alla flickor som en homogen grupp i detta 

avseende betraktas de som kön snarare än som individer.  

   Studien visar att pojkarna tar idrotten på större allvar och att idrotten blir en viktigare del av 

deras identitet jämfört med flickorna. Därför upplevs många gånger pojkarnas idrottande som 

viktigare än flickornas. Detta bekräftas av att omgivningen inte ger flickorna samma 

uppskattning som pojkarna för sitt idrottande utan uppmuntrar dem istället till att vara duktiga 

i skolan och studera vidare. Denna behandling leder till att idrotten har olika status för de två 

könen. Pojkarna anses ägna sig åt en mer avancerad form av idrott där tävlingsmomenten blir 

centrala och där idrotten organiseras i olika klubbverksamheter. Flickornas idrottande 

däremot anses ofta vara mer lekbetonad och motionsinriktad och upplevs därmed som en 

enklare form av idrott. Detta synsätt leder till att fotbollen får högre status än att hoppa 

hopprep eller att göra motionsprogram. På det här sättet kan vi urskilja en hierarki mellan 
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könen, vilket i sin tur visar att det är tolkningsföreträdet som gör att flickorna kommer i 

underläge. Det är helt enkelt pojkarnas val av aktiviteter som bestämmer vad som har hög 

status på idrottslektionerna.  

    Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt begränsar båda könen och hindrar 

dem från att upptäcka nya områden och utveckla sig själva. Om till exempel en pojke skulle 

tycka om att dansa, riskerar de starka förväntningarna som är förknippade med könsrollen att 

han inte vågar bryta mot dessa och istället väljer en sport där han vet att han får omgivningens 

stöd. Föreställningarna kring könen påverkar även innehållet på lektionerna. Resultaten visar 

att undervisningen på skolan påverkas av muslimska normer och värderingar som bygger på 

traditionella könsmönster. Undervisningen styrs av tankar om att könen bör öva på det som 

förväntas av dem i det kommande livet med olika arbetsuppgifter och familjeroller.  

     Enligt etikforskaren Gerle förväntas mannen inom islam vara familjens ansikte utåt. 

Mannen bör arbeta och försörjer familjen medan kvinnan förväntas ta hand om hem och barn. 

Flertalet av de intervjuade vittnar om att arbetsfördelningen inom deras familj såg ut just på 

detta sätt. Även om några av de intervjuade uppgav att deras mammor arbetade eller 

studerade var de också mammorna som tog hand om barnen och lagade mat. 

    Föreställningar om könens skilda egenskaper iscensätts ofta tydligt i samhället. Till 

exempel hänvisas kvinnorna ofta enligt Hirdman till att arbeta inom vård och omsorg, 

eftersom hennes kvinnliga egenskaper lämpar sig bäst där, medan männen passar bättre för 

mer fysiskt krävande yrken såsom polis och brandman. Denna arbetsfördelning påverkar oss 

redan i tidig ålder i skolan där sjuksyster ofta är en kvinna och vaktmästaren ofta är en man.  

    Vi fostras tidigt till att vara vårt kön och vi lär oss tidigt att härma dessa beteenden. Barn 

som växer upp i miljöer där könen är tydligt utmärkta lär sig snabbt att det ska vara en 

skillnad på kvinnor och män. Det handlar om en fostransprocess där barnen fostras till sitt 

kön. Föreställningarna om vad det innebär att vara kvinna eller man överförs från generation 

till generation och genom socialisering lär sig barnen hur flickor och pojkar ska bete sig och 

hur relationen mellan dem bör se ut. Dessa färdiga könsmallar försvårar könen att bli jämlika. 

Extra svårt blir det att försöka bryta dessa mönster eftersom samhället till stor del vilar på 

denna ojämlika könsstruktur, vilket leder till att könsrollerna sällan ifrågasätts. Vi anser att 

det är viktigt att utmana könsrollerna i samhället och att alla vuxna bär ett ansvar att reflektera 

över hur vi behandlar flickor och pojkar. Om vi vuxna inte ständigt ifrågasätter och utmanar 

könsrollerna och medvetengör barn och ungdomar om detta så ger vi dem aldrig chansen 

skapa sig en egen världsbild som inte enbart består av stereotyper. På det här sättet kan skolan 

aktivt verka för att bryta traditionella könsmönster i samhället. Detta blir extra viktigt 
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eftersom studien pekar på att hem och familj ofta präglas av dessa värderingar. Då är det av 

än större vikt att skolan försöker arbeta för att pojkar och flickor ska känna att de är lika 

värda, att de har samma rätt och möjligheter och framförallt att de kan umgås som jämlikar.  

    På många sätt påminner den muslimska friskolan om den svenska skolan. Att pojkar och 

flickor inte har idrott tillsammans är i sig inte ovanligt. Det som skiljer den här skolan från 

andra skolor är att religionen utgör ett hinder för flickor och pojkar att idrotta tillsammans. På 

den muslimska friskolan anses flickorna vara orsaken till att pojkar och flickor inte kan idrotta 

tillsammans. Flickorna får därmed en särskild ställning inom idrotten där hon uppfattas som 

annorlunda och avvikande. Dessa tankar får stöd från tidigare forskning gjord på området, 

muslimska kvinnor och idrott. Enligt genusforskaren Hargreaves finns det en tradition inom 

islam av att tvinga kvinnor till att dölja sina kvinnliga kroppsformer vilket både förminskar 

och begränsar henne. På samma sätt är det flickorna i den muslimska friskolan som måste 

vidta åtgärder och som därmed äger de problem som omöjliggör samundervisning.                                           

   Resultaten i den här uppsatsen har analyserats utifrån Hirdmans genussystemsteori. Denna 

teori synliggör på ett tydligt sätt de orättvisor maktordningen innebär vilket gör den till en 

kritisk och ifrågasättande arbetsmetod. Genussystemsteorin kastar ljus över hur genus skapas 

och återskapas överallt i samhället. Detta innebär att vi troligtvis hade fått liknande resultat 

om undersökningen hade utförts på en traditionell svensk skola även om könsrollerna 

troligtvis hade sett annorlunda ut. Detta får även stöd från tidigare forskning på området av 

Fagrell med flera som visar att stereotypa könsroller även präglar idrottsundervisningen inom 

den kommunala skolan. 

   Resultaten i den här undersökningen påverkas och begränsas av att undersökningen endast 

baserar sig på intervjuer som metod. Ett alternativ hade varit att komplettera intervjuerna med 

observationer på skolan. Då hade vi med egna ögon kunnat se om undervisningen påverkas av 

traditionella könsmönster eller inte. Studien har vidare gjorts på endast en muslimsk 

fristående skola, vilket innebär att vi inte gör något anspråk på generaliserbarhet. De 

framkomna resultaten återger endast de åtta intervjuade personernas svar på våra frågor.  

 

4.1 Slutsatser  
Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att genus konstrueras genom de föreställningar 

som finns kring att könen är olika och att de därför är lämpade för olika områden i livet. 

Dessa föreställningar påverkar undervisningen både till innehåll och upplägg och bidrar till att 

eleverna snarare behandlas som kön och inte som individer.  



 36

4.2 Fortsatt forskning 
För många svenskar är det självklart att män och kvinnor skall behandlas lika och därmed 

erbjudas samma möjligheter och rättigheter. Detta har bidragit till att Sverige länge räknats till 

ett av de mest framstående länderna i världen inom jämställdhetsområdet. Men den här 

studien ger en annan bild av verkligheten. Detta är en bland många undersökningar som pekar 

på de brister som finns i Sverige gällande könens lika villkor. Bristerna finns överallt i 

samhället också inom skolan som är en av de viktigaste instanserna för att fostra nästa 

generations samhällsmedborgare. Därför är det särskilt viktigt att belysa hur genus 

konstrueras i skolan. Den här undersökningen är tänkt att bidra till denna utveckling. Genom 

att visa hur genus skapas och återskapas ökar vi förståelsen kring detta. Vi tror att ökad 

kunskap är en förutsättning för förändring. Men här behövs mer forskning. Att studera 

samhället utifrån ett genusperspektiv med hjälp av Hirdmans genussystemsteori är ett kritiskt 

sätt att granska de föreställningar som finns kring könen. Detta är ett bra analysverktyg som 

sätter ord på det som är subtilt och svåråtkomligt i skapandet av genus. Ny forskning innebär 

nya spännande frågeställningar som öppnar för nya svar. Vad skulle hända om elever och 

lärare började ifrågasätta könsrollerna och maktordningen? Och, hur skulle en förändrad 

maktordning påverka relationen mellan könen? Resultaten av den här studien syftar inte till 

att förklara hur genus konstrueras generellt i skolan. Resultaten syftar till att exemplifiera hur 

genusskapandet kan se ut och därmed är vår förhoppning att uppsatsen skall bidra till en 

fortsatt debatt för förändring. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide- lärare   
 

 Särundervisning/samundervisning 

 Undervisningens innehåll, aktiviteter, egenskaper, moment 

 Elevernas intresse, inställning, attityd 

 Idrott som skolämne, mål och viktiga kunskaper 

 Idrott på fritiden 

 Idrott inom familjen 

 Religionens inverkan på idrotten 

 Bedömning och betygsättning inom idrotten 

 Föräldrakontakten 

 

Intervjuguide – elever 
 

 Särundervisning/samundervisning 

 Idrotten på skolan - innehåll, aktiviteter, egenskaper, moment 

 Attityd och inställning till idrott 

 Idrott på fritiden 

 Idrott inom familjen 

 Religionens inverkan på idrotten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING   
  
Frågeställningar:  
 

• Hur påverkas idrott och hälsa undervisningen av att skolan är konfessionell? 

• Finns det några skillnader mellan flickors och pojkars möjligheter och begränsningar 
inom ämnet idrott och hälsa? 

 
• Går det att leva upp till läroplanens krav om jämställdhet om skolan samtidigt värnar 

om islamska värderingar? 
 

• Förbereds flickor och pojkar för ett liv med liknande roller i samhället eller fostras de 
för att komplettera varandra? 

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Friskol* 
Konfessionell friskol* 
Muslimsk friskol* 
Religiös  friskol* 
Kvinnor och idrott 
Genus och idrott 
Genus i skolan 
Genus och skolidrott 

Muslim wommen and sport 
Wommen and sprot 
Könsperspektiv 
könsroller 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Dessa ämnesord täcker upp två områden som är relevanta för uppsatsen, idrott och genus, och genus 
inom islam. Mer generella ämnesord var användbara i början av våra sökningar för att ha någonting att 
utgå ifrån. De mer specifika ämnesorden har varit användbara då vi sökt efter en specifik text eller när 
vi behövt förminska sökområdet från oväsentlig information. Med hjälp av dessa ord har vi lättare 
kunnat ringa in vårt sökområde. 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Google scolar 
Gih 
bibliotekskatalog 
 
Libris 
 
 

Gender in sport 
Friskol* 
Kvinnor och idrott 
genus och idrott 
Muslimsk friskol* 
genussystemet 

90 
9 
32 
83 
6 
12 

2 
2 
2 
1 
3 
1 

 
 



 

 
 
 
 
KOMMENTARER:  
Det var lättare att hitta tidigare forskning inom ämnet genus och idrott än att hitta forskning kring 
genus inom islam. Därför fick vi söka i google scholar för att hitta internationella studier gjorda 
utomlands. Denna databas ger träffar som är begränsade till ett vetenskapligt material, vilket är bra.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


