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Abstract  

The purpose of this study has been to investigate teachers’ treatment of girls and boys in religious 

education and how these teachers discuss their treatment of them. The study is set in Kurdistan in 

northern Iraq. Religion teachers were interviewed in order to examine their reasoning regarding 

their treatment of girls and boys and observations have been performed to investigate how these 

teachers treat the students in religious education. As a background, the study describes the Kurdish 

education from the time of them being an ethnic minority group in northern Iraq to becoming a self-

governed region with their own curriculum. This study has used a qualitative method where 

interviews have been conducted with a phenomenological approach and ethnography as a method 

for the observations. The study's results have been analyzed based on its gender-theoretical points. 

The study has been written with the help of a phenomenology approach. The results have been 

discussed based on the studies gender-theoretical points. The conclusion is that even though girls 

and boys are considered equal they do not have equal opportunities.  

 

Keywords: Equality, Gender and sex, heterosexuality, norm, queer, Kurdistan, religious education 

 

Abstrakt  

Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares bemötande av flickor respektive pojkar i 

religionsundervisningen i Kurdistan i norra Irak, samt hur dessa lärare resonerar kring sitt 

bemötande. Religionslärare har intervjuats för att undersöka deras resonemang kring sitt bemötande 

och observationer har utförts för att undersöka hur dessa lärare bemöter eleverna i 

religionsundervisningen. Som bakgrund har studien beskrivit Kurdistans undervisning från att vara 

en minoritetsfolkgrupp i norra Irak till att sedan bli en självstyrd region med egen läroplan. En 

kvalitativ metod har använts och intervjuer med ett fenomenologiskt tillvägagångsätt har utförts 

och med etnografi som observationsmetod. Resultat har analyserats utifrån de genusteoretiska  

utgångspunkter. Utifrån fenomenologin och de teoretiska utgångspunkterna har resultatet 

diskuterats. Slutsatsen är att trots att flickor och pojkar ses som jämlika så har de inte lika 

möjligheter.  

 

Nyckelord: jämlikhet, kön och genus, heterosexualitet, norm, queer, Kurdistan, 

religionsundervisning. 
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1.Inledning 

1.1 Introduktion 

Våren 2016 utförde jag en fältstudie av religionsundervisningen i Kurdistan i norra Irak. 

Intresset för studien uppstod då jag under min gymnasietid flyttade till Kurdistan och insåg att 

religionsundervisningen inte alls såg ut som religionsundervisningen i Sverige. En kvalitativ 

studie utfördes med observationer inom gymnasieklasser samt intervjuer med pedagoger. 

Bortsett från resultatet som framkom utifrån studiens syfte så kunde man se skillnader på frågor 

som lyftes upp i religionsundervisningen beroende på om det var en flickskola eller pojkskola, 

undervisningen lyfte upp olika frågor när det kom till moral och etik.  

Fältstudien som jag döpte till ”Att lära känna dig själv, din granne och din grannes granne”, 

utfördes i Kurdistan i norra Irak och behandlade frågor som hur läroplanen utvecklats från 1928 

talet till och med 2016 samt frågor om hur undervisningen i religion ter sig i praktiken och hur 

lärarna resonerar kring sin undervisning samt val av stoff.  

 

Resultatet visade bland annat att lärarna resonerade utifrån ett etnocentriskt perspektiv. Islam 

tog störst plats i religionsundervisningen och detta kunde man se direkt i ämnesplanen där 

majoriteten av skolorna gav mest tid till islamundervisningen, men även att man utgick utifrån 

den egna religiösa tron i sin undervisning. Resultatet blev att man tittade på kristendom, 

yazidism och judendom utifrån den muslimska synen  på dessa religioner. Undervisningen var 

följaktligen subjektiv. Studien visade även att under moment som moral och etik kunde det 

skilja sig beroende på om läraren pratade om flickor eller pojkar. Meningar som ”flickor bör 

vara på ett visst sätt och pojkar bör vara på ett annat sätt” var inte främmande i någon av de 

klasser som observerades. Att skilja på flickor och pojkar var därmed normen i undervisningen. 

Det som väckte mitt intresse för ämnet som kommer behandlas i detta examensarbete var bland 

annat hur moral- och etiklektionerna fokuserade på skillnader mellan pojkar och flickor. På 

lektionerna kunde ämnesinnehållet fokusera på olika roller som pojkar och flickor har i både 

samhället och skolan. Då studiens syfte var att endast fokusera på hur religionsundervisningen 

bedrevs märkte jag ändå utifrån mina observationer och intervjuer att det skedde en 

genusdistinktion i klassrummet. Under undervisningen var lärarna duktiga på att använda 
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exempel för att stärka materialet, dessa kunde oftast vara riktade mot pojkar eller flickor vilket 

kunde vara hur pojkar borde uppföra sig respektive hur flickor borde uppföra sig. 

Innehållet skilde sig beroende på klassen, alltså var det endast pojkar i klassen handlade 

lektionen om frågor som berör pojkarna, var det flickor i klassen behandlades frågor som rör 

flickor. Under insamlingen av materialet uppstod en rad olika tankar, bland annat om 

genusperspektivet, alltså om det kunde skilja sig mellan val av stoff, om innehållet anpassades 

beroende på om det var flickor eller pojkar. Utifrån om eleverna var flickor eller pojkar, kunde 

bemötandet skilja sig beroende på könen hos eleven. Jag började fråga mig om detta är ett 

kulturellt fenomen eller om genusskillnaderna är något som uppstår i religionsundervisningen, 

eftersom det är ett religiöst land. 

Med allt detta i åtanke kom jag att tänka på Friedrich Wilhelm Nietzsche1 citat, vilket är 

”kvinnan var Guds andra misstag”. Min tolkning av citatet är att mannen var Guds första 

misstag och kvinnan var det andra, lite komiskt att han menar att mannen faktiskt var det första 

misstaget men även sorgligt för att mannen även i detta scenario kom före kvinnan. Detta citat 

tycker jag fångar uppsatsens syfte på bästa sätt och därför valde jag att ha den som rubrik. 

 

1.1.1 Bakgrund 

Kurdistan är ingen stat men den kurdiska delen i norra Irak är en region med självstyre.2 Det 

finns ungefär 35 miljoner kurder runt om i världen. Kurdistan är delat mellan Irak, Syrien, Iran 

och Turkiet.3 Med ökat självstyre i regionen Kurdistan i norra Irak följde en rad olika 

förändringar i regionen, bland annat inom skolvärlden. Ali Mahmood Jukil, lektor på Salahddin 

universitetet, lyfter fram att förändringarna främst var ett resultat av missnöje som uppstod på 

grund av det rasistiska innehållet som fanns i den Irakiska läroplanen. Det rasistiska innehållet 

var riktat mot minoriteter i Irak, bland annat mot kurderna.4 

                                                       
1 En tysk filosof och författare 
2 I uppsatsen kommer jag hädanefter använda beteckningen Kurdistan och inte den kurdiska regionen. 
3 Säkerhetspolitik.se, 2017, http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kurderna/ (hämtad 2017-07-23. 15.47) 
4 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan” Zanco journals, Erbil, 2012.  s.1 
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Jukil lyfter även fram hur en stor del av reformen hade att göra med den kurdiska nationalismen 

och den vikt de satte på att utbildningen skulle ske på kurdiska, för att främja utbildningen inom 

det egna språket.5  

Hassanpour, Skutnabb-Kangas och Chyett skriver att kurderna, mellan 1928-1932,  arbetade 

för att deras undervisning skulle ske på kurdiska, från grundskolan till och med gymnasiet. 

Kurdernas rätt till sitt modersmål i undervisningen hade erkänts av Nationernas Förbund som 

rekommenderade England att följa det beslutet men trots detta skedde det bara i ett ental 

lågstadieklasser. Varför rekommendationen gavs till England av Nationernas Förbund var för 

att Storbritannien erövrade Irak efter första världskriget och 1920 fick England mandat att styra 

Irak, detta pågick till och med år 1958.6 

Jukil lyfter fram hur den irakiska staten arabiserade de kurdiska skolorna för att tysta den 

kurdiska nationalismen. Detta innebar bland annat att den Irakiska staten begränsade 

användningen av det kurdiska språket inom skolväsendet. Man började även att anställa 

arabiska lärare till de kurdiska skolorna och fortsatte med att sedan införa arabiska läroböcker. 

Jukil menar att den irakiska staten på detta sätt försökte tysta det kurdiska språket genom att 

tvinga eleverna att tala arabiska på skolan.7 

I den kurdiska skolan kunde man se hur den irakiska staten  arbetade för att arabiska skulle bli 

det dominerande språket och undersöks den kurdiska läroplanen från 1928 kan man se att 

arabiskan även tog större plats än i islam undervisningen som i sin tur även minskade när 

eleverna blev äldre.8 Vikten av arabiska undervisningen enligt den irakiska staten kunde man 

även se om man gör en kort jämförelse mellan arabiskaundervisningen och 

kurdiskundervisningen. Bland annat kan man se att antalet undervisningstimmar i kurdiska 

sjunker ju äldre eleverna är och arabiskaundervisningen tar större plats9 

Jukil berättar  att det skedde en stor förändring inom religionsundervisningen år 1991. Till och 

med 1992 hade elever med annan religiös bakgrund endast rätt till att inte vara med på 

lektionerna, detta på grund av att religionsundervisningen endast behandlade Islam. 

Anledningen till detta är att Islam är statsreligionen och majoriteten av kurderna är 

                                                       
5 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan, (2012)  s.7 
6 http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Aldre-Historia (hämtad 2017.04.14) 
7 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan, (2012). s.7 
8 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan. (2012). s.22 
9 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan. (2012). s.23 
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sunnimuslimer. Efter den kurdiska frigörelsen fick elever och skolor rätten till att undervisa/bli 

undervisad inom andra religiösa trosuppfattningar.  Dessa var kristendomen och yazidismen. 

Skolor för dessa minoriteter öppnades 1991. Det finns idag 57 skolor som ger större plats åt 

antingen yazidismen eller kristendomen. Vissa skolor som finns belägna i Erbil och Duhok 

undervisar i kristendomen, och yazidismen undervisas främst i vissa skolor i Duhok, men mest 

är det i de yazididominerande städer såsom Shekhan, Sinjar och Bashiqa10 

Det skedde en stor reform inom de kurdiska skolorna år 2007. Reformen omfattade hela 

skolsystemet med bland annat ny läroplan från förskola till gymnasium. Dels ändrade man antal 

år som skolan var obligatorisk, det ändrades till att bli nio år från att vara endast sex år. Nya 

riktlinjer infördes så att eleverna skulle få större chans till att klara proven och inte behöva gå 

om en årskurs. Riktlinjerna innefattade bland annat  att man införde ett extra nationellt prov, 

alltså skulle man nu ha två, detta för att eleverna skulle ges chansen till omprov. 

Vernez skriver att Kurdistan hade tagit sig ur de regionala konflikter som uppstod efter att Irak 

varit under de FN-sanktioner som startade 1990 och hölls kvar ett drygt decennium. Detta var 

orsaken till varför det skedde en reform i landet. Kurdistan var inte längre isolerat från 

omvärlden såsom de varit under sanktionen.11 

Antalet medborgare i Kurdistan ökade snabbt och ledningen i landet förstod hur viktigt det nu 

var att modernisera utbildningssystemet då de såg hur fulla skolorna blev och att det var få 

elever som gick ut gymnasiet med ett betyg. Kirmanj menar att staten visste att moderna skolor 

och ett modernt skolsystem var det viktigaste medlet för en väl etablerad nation.12 

Utbildningsdepartementet höll en konferens år 2007. Mer än 500 utbildningsexperter, både 

nationella men även lokala bjöds in för att ge rekommendationer till ledningen för hur Kurdistan 

kunde på bästa sätt genomföra en utbildningsreform. Vernez beskriver hur dessa 

rekommendationer samlades in under konferensen av dess organisatörer. Kurdistan Region – 

                                                       
10 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan, (2012). 15-16 
11 Sherko Kirmanj, Kurdish History Textbooks: Buildning a Nation-State within a Nation-State The Middle East 
Journal, Volume 68, Number 3, 2014: s. 367 
12 Sherko Kirmanj, Kurdish History Textbooks: Buildning a Nation-State within a Nation-State The Middle East 
Journal, Volume 68, Number 3, 2014: s. 367 
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Irak (KRI) togs sedan emot dessa som sedan skickades till Regional Government (KRG) som i 

sin tur skulle utvärdera detta. Efter ett godkännande av KRG genomfördes reformerna.13 

En viktig händelse för skolorna menar Kirmanj var år 1992 då KRG etablerades och den 

kurdiska regionen i norra Irak fick ett visst självstyre. Kurdistan blev nu behandlat som en stat 

likvärdig sina grannar i de kurdiska läroböckerna, och eleverna fick bland annat lära sig om de 

kurdiska gränserna vilket sträckte sig från Irak till och med den Iranska, Syriska och Turkiska 

delen.14  

År 2008-2009 introducerades en ny läroplan. I denna läroplan stod det att under skoltiden har 

eleverna i årskurs ett till nio två timmars islamundervisning i veckan. I klass tio till tolv har de 

elever som går den samhällsvetenskapliga linjen två timmars religionsundervisning medan de 

elever som går den naturvetenskapliga inriktningen har endast en timmes 

religionsundervisning.15 

De kurdiska skolorna kan se ut på så sätt att det finns skolor som endast är för flickor, skolor 

endast till pojkar, men även skolor där både flickor och pojkar går på. Mellan 2009-2010 fanns 

det 5162 grund respektive gymnasieskolor.16 Utbildningen strukturerades om från att först vara 

indelad i tre nivåer till att sedan bli indelade i två, första året som var klass ett till nio och andra 

året vilket var klass tio till tolv17 vilket motsvarar första till tredje året i gymnasiet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka religionslärares bemötande av elever i klassrummet 

inom religionsundervisningen i regionen Kurdistan. Studien fokuserar på om det skiljer sig i 

bemötandet av flickor respektive pojkar och hur dessa skillnader kommer till uttryck, vidare 

                                                       
13 Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay, Strategic Priorities for Improving Access to Quality 
Education in the Kurdistan Region, (2014). s.1 
14 Sherko Kirmanj, Kurdish History Textbooks: Buildning a Nation-State within a Nation-state, (2014).  s 379 
15 Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay, Strategic Priorities for Improving Access to Quality 
Education in the Kurdistan Region. s27 
16 Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay, Strategic Priorities for Improving Access to Quality 
Education in the Kurdistan Region s4 
17 GPF, Resolution 1483, Global, Polict, Forum, 2003, tillgänglig: 
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/168/36082.html (hämtad 2017-04-20. Kl: 12.10) 
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vill jag även forska om hur pedagogerna resonerar kring bemötandet och om dessa resonemang  

skiljer sig från deras agerande i klassrummet. Frågorna som studien ska besvara är:  

 Hur resonerar pedagogen om sitt bemötande av flickor respektive pojkar i klassrummet 

under religionsundervisningen? 

 Hur bemöter pedagogen flickor och pojkar och på vilket sätt konstrueras genus i 

religionsundervisningen? 

 Hur förhåller sig pedagogens resonemang om bemötandet av flickor respektive pojkar 

till hur hon eller han agerar i klassrummet och hur kan man förstå detta utifrån 

genusvetenskaplig teori? 

 

1.2.1 Studiens originalitet och relevans 
Tidigare studier som gjorts inom detta fält har ofta varit elevcentrerade eller fokuserade på 

förhållandena i de svenska skolorna. Denna studie genomfördes utomlands med koppling till 

Sverige och har istället ett lärarfokus. Sverige har utvecklats till ett alltmer mångkulturellt land, 

speciellt efter den stora invandringen som skedde 201518 vilket har medfört ändringar i 

skolväsendet. Även idag finns det en växande grupp elever i svenska skolor som kommer från 

en bakgrund av konfessionell religionsundervisningen. För att vi pedagoger ska bättre veta hur 

vi på bästa sätt kan gynna deras utveckling inom religionsundervisningen måste vi veta vad de 

har med sig i bagaget från skolorna de kommit ifrån. Denna studie ska hjälpa religionslärare att 

skapa förståelse för elever med en tidigare undervisning som haft en konfessionell prägel. Den 

kan ses som ett redskap för att utvecklas som pedagoger och för att på ett bättre sätt veta hur vi 

ska hjälpa dessa elever till att bättre handskas med den svenska religionsundervisningen. 

 
 
1.3 Metod 
Eftersom studien fokuserar på hur lärare resonerar om och faktiskt bemöter elever i 

klassrummet har jag valt att använda mig av kvalitativa metoder.19 En kvalitativ metod valdes 

för att intervjuer och observationer som tillvägagångsätt för insamling av empiri var lämpligast 

för att uppnå studiens syfte. Genom intervjuer får vi en djupare bild av hur lärarna resonerar 

                                                       
18 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-
163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html (hämtad 2017-04-05) 
19 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund; 2002 s 17 
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kring sitt bemötande av eleverna, dels för att det blir som ett samtal mellan intervjuare och 

informant, men även för att följdfrågor kan ställas beroende på det svar som ges. I intervjuerna 

har lärarna möjlighet att fördjupa sina svar på ett sätt som inte är möjligt i till exempel en enkät. 

Studien har använt sig av en så kallad triangulering, som innebär en användning  av två metoder, 

både intervjuer och observationer. Detta för att förstärka undersökningens trovärdighet genom 

att undersöka samma fenomen utifrån två metoder,20 man tittar på ett fenomen utifrån olika 

perspektiv eller synvinklar. 

 

Jag har observerat lärares bemötande av elever under religionsundervisningen. Detta är på 

grund av att uppsatsens fokus ligger på informantens upplevelser och resonemang kring 

bemötandet. Efter lektionerna utfördes en intervju där lärarna fick utrymme att resonera om sitt 

bemötande av eleverna.21 Sammanlagt utfördes nio intervjuer och åtta observationer. Tre 

intervjuer användes inte till studien på grund av att två av informanterna inte förstod frågorna 

och därav gav svar som inte tillförde någon ny information, och den tredje informanterna togs 

bort eftersom att han inte hade någon undervisning och därmed inte kunde observeras ute på 

skolan vilket resulterar i att endast sex informanter används i denna studie. 

Uppsatsen kommer även att utgå från en fenomenologisk ansats. Det innebär att resonera utifrån 

individens perspektiv hur olika fenomen uppenbarar sig specifikt för denne. Det handlar alltså 

om att förstå något utifrån informantens sociala sammanhang och perspektiv, vi tolkar världen 

utifrån vår egen uppfattning och förståelse av tillvaron och det är just det som studien försöker 

fånga, hur respondenterna förstår sin mänskliga upplevelse av en viss situation eller deras 

erfarenhet av en situation.22 Det viktigaste är att intervjuaren prioriterar de exakta beskrivningar 

som deltagaren gör, men även en öppenhet för hur informanten upplever det hela.23 

 

Samtliga lärare  saknade pedagogisk utbildning och var endast utbildade i ämnet. För att bli 

behörig lärare i kurdiska skolor krävs endast ämnesstudier. Speciellt för dessa informanter var 

att islam var det enda religion som de hade studerat. Värt att nämna är att respondenternas 

resonemang och lektionsinnehåll utgår från islam och vad islam säger. 

 

                                                       
20 Henny Olsson, Stefan Sörensen, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 2011 
21 Se bilaga : intervjufrågor 
22 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997 
23 Kvale, Steinar. (1997) s. 54 
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Dessa informanter var religionslärare på gymnasiet. Alla pedagoger hade antingen studerat 

islam som huvudämne eller islam och arabiska och dessa lärare hade jobbat olika länge. Hur 

länge de varit aktiva, d.v.s. hur länge respondenterna arbetat som lärare, skilde sig mellan dem. 

Respondent 1 och 4  hade varit aktiv i 1-5 år  

Respondent 2 och 3 aktiva i 6-10 år  

Respondent 5 och 6 aktiva i mer än 10 år. 

 

1.3.1 Genomförande 
Under studien besöktes tre olika skolor och observationer utfördes i årskurs ett, två och tre på 

gymnasiet. Sammanlagt var det 107 flickor och 52 pojkar. Könsfördelningen av de sex lärare 

som besöktes var lika, tre män respektive tre kvinnor.  

 

För att få observera och intervjua lärarna var jag tvungen att få klartecken från Skolverket vilket 

jag fick med hjälp av min medhjälpare, juristen Bangin Muhsin. Han skötte kontakten med 

Skolverket, rektorerna på skolorna samt lärarna som skulle observeras och intervjuas, för att 

möjliggöra studien. Fältstudien bedrevs under en period av 3 veckor under januari och februari. 

Tiden var knapp för att det var flera dagar då eleverna var lediga, men även för att 

religionsundervisningen inte bedrevs varje dag utan jag var tvungen att besöka några skolor på 

en och samma dag för att samla in nog med empiri. Varje klass observerades en gång var och 

lärarna intervjuades en gång var. 

 

Målet har varit att intervjufrågorna skulle vara syftet trogen så mycket som möjligt. Varje 

intervju var unik på så sätt att följdfrågorna som ställdes skilde sig från informant till informant, 

följdfrågorna var baserade på informantens resonemang och svar. Något tolkningsutrymme av 

frågorna gavs inte då målet med studien var att läraren skulle besvara på specifika frågor som 

ställdes. Med det menas att jag försökte att vara så specifik med frågorna som möjligt så att 

respondenterna inte skulle förstå dem olika. Detta för att minimera chanserna till att 

respondenterna skulle uppfatta frågorna olika och på så sätt ge svar utifrån deras misstolkning 

av frågan istället för den verkliga innebörden av frågan. Förstod informanten inte frågorna så 

försökte jag förklara dem eller ställa samma fråga men omformulera dem. Samtalet spelades in 

på min privata iPhone och informanterna informerades om vetenskapsrådet forskningsetiska 

riktlinjer.24  

                                                       
24 Se kapitel 1.3 Etiska överväganden 
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Intervjuerna använde sig av en så kallad tratt-teknik.25 Jag började med att ställa mer 

övergripande frågor om bemötandet av elever generellt och gick sedan vidare till mer specifika 

frågor om exempelvis bemötande av flickor respektive pojkar. Detta gjordes så att intervjun 

skulle kännas mer som ett naturligt  samtal för att sedan göra det mer avslappnat för 

informanterna att besvara mer specifika frågor som kunde vara känsloladdade.  

Sex observationer utfördes och det var en observation per klass. Under observationerna 

användes en etnografisk modell. Tanken med denna modell är att skapa sig en förståelse av 

andra människors sätt att lära och leva.26 Merriam tar upp vissa aspekter som gynnar en lyckad 

observation, dessa är dels att utföra observationerna i lärarens klassrum, vilket denna studie tog 

hänsyn till. Observationerna fokuserades på huruvida lärarens beteende var gentemot elever i 

överlag, men även om det skedde en distinktion mellan bemötandet av flickor respektive pojkar. 

Även om det tillskrivs olika roller till flickor respektive pojkar, huruvida vissa beteenden 

uppmuntrades eller hindrades utifrån de olika rollerna och även om det skedde en 

genusdistinktion utifrån lärarens bemötande och de beteenden som uppmuntrades eller 

hindrades.27 Min roll som observatör var passiv, jag deltog inte i lektionerna utan observerade 

endast, detta var på grund av att jag inte ville ta plats eller synas utan fokus skulle  ligga på lärar 

– elev relationen och jag var endast där för att undersöka hur detta bemötande kom till uttryck. 

Min roll var känd både hos lärarna och eleverna.28 

När man utför en etnografisk studie så brukar anteckningarna ske i en loggbok29 detta har även 

skett under mina observationer. Korta notiser har skrivits i loggboken om det som har skett i 

klassrummet och dessa anteckningar har skett i direkt anslutning till lektionerna.30 

Anteckningarna är skrivna på ett beskrivande sätt. Detta innebär att jag beskriver hur läraren 

beter sig mot flickor och pojkar och jag berättar även vad som händer i klassrummet.31  

                                                       
25 Patel och Davidsson Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur 2011 
26 Kullberg Birgitta, Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur, Lund, 2004 s 11-12  
27 Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994 s 104 
28 Sharan B. Merriam (1994) s 106 
29 Kullberg Birgitta, (2004) s 152 
30 Kullberg Birgitta, (2004) 154-155 
31 Kullberg Birgitta, (2004) s 160 
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1.3.2 Metoddiskussion 

Att utföra en kvalitativ studie kan medföra olika risker. I denna studie var en risk att  

intervjuerna utfördes på pedagogernas arbetsplatser. Risken var att lärarna var stressade 

eftersom de fortfarande var i högvarv efter en avslutad lektion. Något annat som var negativt 

var att lärarna var stressade eftersom att intervjun var förlagd under en kort rast mellan två 

lektioner eller att det kunde vara slutet på dagen och lärarna var trötta och ville hem.32 Detta 

löste vi genom att två intervjuer genomfördes nästkommande dag och två av dem startade 

lektionen senare än vad som var tänkt så att de inte behövde stressa med att besvara frågorna, 

detta godkändes av skolans rektor problemfritt.  

Att utföra observationer samt intervjuer kan medföra att lärarna svarar utifrån de svar de tror 

att intervjuaren vill ha eller att de använder undervisningsmetoder som de normalt inte använder 

sig av och på så sätt manipulera resultatet. Detta kan förhindras genom den så kallade tratt-

tekniken, man ställer mer generella och övergripande frågor och på så sätt slappnar informanten 

av och ser det mer som ett samtal än en intervju,33  men även att en positiv aspekt med 

observationer och intervjuer är att man får en inblick i lärarens jobb då de är aktiva.34  

Man kan studera lärare på olika sätt och det är även möjligt att utföra kvantitativa studier, men 

eftersom att studiens syfte är att undersöka lärarens bemötande av elever passar denna metod 

inte till mina frågeställningar. Frågorna handlar om hur lärarna resonerar kring bemötande och 

även hur dessa bemöter sina elever i klassrummet och då krävs kvalitativa metoder.  

Det som kan vara problematisk med en kvalitativ studie är att det blir färre deltagare än vad det 

skulle vara med en kvantitativ studie. Eftersom att det endast är ett fåtal deltagare i studien 

innebär det att resultatet inte är representativ för alla läraren i Kurdistan, men det den gör är att 

ge en indikation på hur ett fenomen kan te sig i samhället. Samma sak gäller observationerna, 

då jag endast observerat klasserna en gång vardera blir det svårt att ge en helhetsbild på hur 

undervisningen kan se ut. Saker han hända, såsom att lärarna kan ha haft en dålig dag eller 

kanske denne inte hann med allt som planerats inför lektionen. Empirin blir begränsad men man 

                                                       
32 Palmquist, Christer & Widberg, Hans Kristian, Millennium: samhällskunskap BC, 1. uppl., Bonnier, 
Stockholm, 2002 
33 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2011) 
34 Palmquist, Christer & Widberg, Hans Kristian (2002) 
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kan ändå få en bild av hur undervisningen ser ut i Kurdistan och därigenom skapa sig en 

förståelse av hur religionsundervisningen hänger ihop.  

Att observationerna utfördes i klasser med både flickor och pojkar och inte endast flickor eller 

pojkar kan vara problematisk för studiens syfte, dels kan det vara så att innehållet skiljer sig 

beroende på om eleverna är endast pojkar eller flickor men även att bemötandet från läraren 

kan se olika ut beroende på om eleverna är pojkar eller flickor. Anledning till att klasser med 

båda könen valdes var för att det blir ett mer givande resultat om jag som observatör får se hur 

läraren bemöter både pojkar och flickor som befinner sig i samma klassrum och även vilket 

innehåll som lyfts fram. Genom att ha både könen närvarande får man se vilka normer som lyfts 

fram och inte endast frågor som rör vissa av dem mer specifikt, på så sätt uppnår studien sitt 

syfte och man får en bild av hur genus konstrueras i ett klassrum. 

Det hade varit ett alternativ att använda hermeneutik som metod istället för fenomenologi. 

Fenomenologi och hermeneutik är båda passande metoder att använda i studien men 

fenomenologi valdes i slutändan för att studien fokuserar på att förstå lärarnas resonemang och 

bemötande utifrån deras egna uppfattning och förståelse av tillvaron. Fenomenologi handlar 

om att man ska beskriva ett fenomen så som det visar sig hos informanterna. Man undviker att 

tolka deras upplevelser utan man är ute efter att beskriva informanternas upplevelser.35 

Hermeneutik är istället en tolkningsmetod som handlar om att förstå en persons situation som 

de befinner sig i och även om att ha en förståelse för deras upplevelser, känslor och tankar. 

Detta betyder att man skapar en förståelse för en person utifrån ett speciellt sammanhang och 

inte endast genom att iaktta personen.36  

I och med att studien är menad att läsas från ett västerländskt, specifikt svenskt, perspektiv 

används en västerländsk teoribildning för att läsarna, som troligtvis är bekväma med begrepp 

såsom genus och kön, ska förstår vad det innebär. Samt att de kommer kunna se de kurdiska 

klassrummet ur ett par ”glasögon” som de är bekanta med. Trots att de kurdiska lärarna och 

eleverna inte har genus naturligt i sin tankegång så är genus fortfarande en teori som går att 

applicera i och med att män och kvinnor fortfarande är två kategorier som är igenkännbara för 

kurderna. Troligtvis kommer deras manliga och kvinnliga kategorier vara olika de 

västerländska manliga och kvinnliga kategorierna på grund av att de existerar i en annan 

                                                       
35 Se metod 1.3 
36 Torsten, Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber. 2.[omarb.] uppl. 2007 s.94-95 
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kulturell kontext. Jag är säker på att skillnaderna inte är stora nog för att jag skulle ha ett behov 

av att applicera en annan teori. 

 
1.3.3  Reliabilitet och validitet 
Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers bemötande mot elever, och även 

bemötandet mot flickor respektive pojkar, studien har även valt att fokusera på 

genusperspektivet i religionsundervisningen. Undersökningen är inte tänkt till att generalisera 

resultatet beträffande alla religionsundervisningar i Kurdistan utan tanken är endast att skapa 

en förståelse av skillnader mellan bemötandet mot flickor och pojkar.  

 

Med reliabilitet menar man om studien är trovärdig. Man kan fastställa reliabiliteten och 

validiteten av studien på så sätt att om någon annan skulle utföra studien med exakt samma 

material som tillhandahållits skulle resultatet bli detsamma. En exakt likadan fråga kan vara 

reliabel även fast svaren blir olika. Reliabiliteten kan påverkas om lärarna intervjuats vid väldigt 

skilda tidpunkter, vilket det inte har gjorts i denna undersökning. Alla observationer och 

intervjuer skedde inom en period på tre veckor.37 Det är endast efter att validiteten säkerställs 

som man kan bedöma reliabiliteten. Är informationen relevant till studien och om man mätt det 

studien tänkt sig att mäta då har studiens validitet uppnåtts.38 Detta har gjort i studien genom 

att yrkesverksamma lärare som undervisar i religion har intervjuats, vilket betyder att det är en 

relevant grupp människor som har studerats, samt genom att intervjufrågorna som besvarats är 

kopplade till studiens syfte och dess frågeställningar.  

 

Många timmar går åt att transkribera39 de inspelade intervjuerna, intervjuerna transkriberas i 

mitt fall på kurdiska för att sedan översättas när den används i studien. Som intervjuare krävs 

att jag lyssnar noga på informanterna och diskuterar olika begrepp och resonemang med andra 

kurdisktalande svenskar för att säkerställa en korrekt översättning. Detta visar att mycket tid  

går åt till intervjuer och efterarbete vilket innebär att man inte kan utföra många eller för långa 

intervjuer för att materialet ska vara hanterbart. Genom att lägga mycket tid på att säkerställa 

att materialet är korrekt översatt så ökar validiteten. Ett sätt att säkerställa reliabiliteten i 

etnografiska studier har gjorts genom att anteckna under alla observationer. 40 

                                                       
37 Svensson, Per-Gunnar. (1996) s. 210 
38 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt(red.) Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 5 
uppl. 1996. s. 210 
39 Nedskrivning av tal, man skriver alltså ner de exakta orden från en intervju 
40 Kullberg Birgitta. (2004) s 76 
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Lärarens bemötande och de ämnen som lyfts fram för att tilldela pojkar respektive flickor olika 

roller i klassrummet och skolorna är det som tar störst plats i observationerna. Skulle en annan 

forskare observera samma fenomen utifrån studiens frågeställningar så skulle samma resultat 

finnas eftersom att  observatören har varit objektiv i sin framställning av lärarens bemötande 

av elever och elevernas roller i klassrummet. Studien har använt sig av en kvalitativ metod för 

att studera pedagogers bemötande av flickor och pojkar. Mer specifikt har intervjuer och 

observationer utförts. Genom att använda dessa två metoder har man ytterligare kunnat 

säkerställa den kvalitativa studiens validitet och reliabilitet. Genom att intervjua 

yrkesverksamma religionslärare har validiteten stärkts eftersom att dessa lärare undervisar i 

dagsläget inom religion och deras svar kommer inte att vara utdaterade, vilket i sin tur är 

relevant för studiens syfte och därmed stärker studiens validitet. Reliabiliteten hos den 

kvalitativa studiens stärks då om frågorna skulle ställas av någon annan och om klasserna hade 

observerats av någon annan hade samma fenomen uppenbarat sig då läraren hade undervisat 

om samma ämne och intervjusvaren från dessa lärare hade varit detsamma eftersom att dessa 

läraren inte har manipulerats av svaren utan svarat på dem utifrån sina egna tankar och åsikter.  

Genom att använda mer än en metod säkerställs en mer reliabel och valid beskrivning vilket 

medför att studiens trovärdighet förstärks.41 

 

Genom att inte bara förlita mig på att vad lärarna själva upplever och resonerar, vilket är vad 

de framför i en intervjusituation, utan att också observera om hur de faktiskt beter sig i 

klassrummet kan jag bedöma vad som är sanningen. Det finns en potential i att lärarna kan 

intala sig själva att de agerar på ett sätt som de i praktiken inte gör. Genom att använda mig att 

både observationer och intervjuer kan jag då analysera skillnaden mellan ord och aktion. 

Det som är givande med intervjuer är att respondenterna ger en varierad bild av världen men 

att de även visar på olika uppfattningar som existerar om ett specifikt ämne.42  

 

Till skillnad från en kvantitativ studie värderas reliabiliteten och validiteten annorlunda i en  

kvalitativstudie.  Studien kan exempelvis inte bedöma trovärdigheten genom att använda sig av 

siffor såsom en kvantitativ studie kan göra. Inom kvalitativ forskning handlar validitet om att 

                                                       
41 Ahrne Göran, Svensson Peter. s. 25-26  
42 Svensson, Per-Gunnar. (1996) s. 14 
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jämföra det resultat studien ger med det som anses vara sant, man beskriver hur insamlingen av 

empiri gick till och bearbetar det på ett systematiskt sätt.43 

 

 Det jag som forskare kan göra för att stärka studiens tillförlitlighet är att: följa mitt syfte och 

svara på mina egna frågeställningar för att kunna säkerställa uppsatsen reliabilitet och validitet, 

jag som forskare beskriver i detalj hur insamlingen av empirin gått tillväga, hur studiens 

deltagare valts ut beskrivs i urvalet men även att studien har använt sig av en triangulering44 

vilket i sin tur stärker uppsatsens tillförlitlighet ytterligare.45 Jag kan även stärka trovärdigheten 

ytterligare genom att säkerställa att studiens mätinstrument är pålitliga exempelvis intervjuerna, 

observationerna men även de kvaliteten på den tekniska utrustningen. 46 

 

Observationerna gjordes i lärarnas egna klassrum för att lärarna på så sätt skulle känna sig 

bekväma, jag satte mig även längs bak i klassrummet för att inte synas eller ta fokus ifrån 

lektionen. Mina respondenter fick ta del av frågorna samtidigt som de intervjuades vilket 

säkerställer att svaren som gavs var lärarnas egna tankar och inte något som de trodde att jag 

ville höra, intervjuerna spelades även in i ett ostört rum och spelades in på telefonen, de är bra 

kvalité på inspelningen och lärarna hörs klart och tydligt. Min objektivitet i ämnet stärker 

reliabiliteten och validiteten ytterligare då gjort mitt yttersta för att ge en neutral och varierad 

bild av den kurdiska undervisningen.47 

 

1.3.4 Urval och Avgränsning 
Avsikten med studien är att undersöka utvalda lärares bemötande av elever och pojkar 

respektive flickor. Studien avser inte att beskriva bemötandet av alla pedagoger i Kurdistan 

utan med respondenternas resonemang skapas en förståelse av hur bemötandet kan tänka sig att 

se ut. Valet att observera klasser i gymnasieskolan var dels för att jag läser 

ämneslärarprogrammet som är inriktad mot gymnasieelever, men även att det är en större 

möjlighet att ämnen  såsom moral och etik lyfts fram bland äldre elever i Kurdistan än vad det 

                                                       
43 Malterud K. Att kombinera metoder. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Studentlitteratur; 1998, s157-
165 
44 Se metod. 
45 Malterud K. Att kombinera metoder. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Studentlitteratur; 1998, s166-
176 
46 Malterud K. Att kombinera metoder. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Studentlitteratur; 1998, s55-
64 
47 Malterud K. Att kombinera metoder. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Studentlitteratur; 1998, s55-
64 
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kan tänkas göra i yngre åldrar då man troligtvis fokuserar mer på religionernas ursprung, 

uppkomst och utövande. 

 

Det uppstod även tanken om att intervjua universitetslärare och observera dessa just på grund 

av att det är fler antal universitet som både har kvinnliga och manliga elever och att dessa 

läraren kanske hade mer fördjupat kunskap om religion. Men risken var att det kunde bli för 

missvisande och ensidigt eftersom att alla program inte läser religionsundervisning, de som 

gjorde det fokuserade till största del endast på religionen och just inom Islam. Nio 

religionslärare har intervjuats men endast sex stycken har använts till denna uppsats. Bortfallet 

berodde på att en av informanterna endast intervjuades men observerades inte. De andra två 

gav alltför korta svar som inte bidrog med någon ny information och därför användes dessa inte 

i studien.  

 

I Kurdistan är majoriteten av skolorna könsuppdelade. Det förekommer även skolor där det 

finns både pojkar och flickor men dessa är betydligt färre i antal. Observationerna skedde i 

skolor med blandade klasser, det vill säga klasser med både pojkar och flickor. Detta för att få 

en bättre insikt om hur bemötandet av pojkar och flickor kan skilja sig i ett klassrum av en och 

samma lärare. Tre kvinnliga och tre manliga lärare intervjuades för att få ett balanserat material 

men även för att undersöka om det finns en skillnad mellan kvinnor respektive mäns sätt att 

undervisa. Fokus under observationerna var inte riktat mot eleverna och hur de skötte sig i 

klassrummet, utan tanken med studien är att undersöka lärarnas sätt att undervisa och huruvida 

bemötandet skiljer sig mellan pojkar och flickor, liksom vilka roller det är som tilldelas flickor 

och pojkar. Lärarnas resonemang om sin undervisning och lärarnas sätt att undervisa analyseras 

och diskuteras sedan. 

 

Hur jag gick tillväga när jag valde ut klasserna var genom att Bengin Muhsin först tog kontakt 

med Kurdistans motsvarighet till skolnämnden. Skolnämnden tog sedan kontakt med rektorerna 

på de skolorna jag ville besöka, som meddelade att jag var välkommen att komma och intervjua 

lärarna. De skolor jag valt att be att få besöka var de icke-könsuppdelade skolorna i närheten 

av området jag vistades i.  

 

Studien fokuserar på hur läraren bemöter elever under religionsundervisningen, frågor om 

bemötande berörs säkert i andra ämnen och det kan även finnas andra typer av faktorer som 

påverkar, dessa kan vara exempelvis tradition, kultur, den rådande politiska situationen och inte 
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minst den utvecklingsfas som regionen befinner sig.  Jag har valt att i denna studie fokusera på 

vilka typer av värderingar och ideal som förmedlas i religionsundervisningen eftersom att detta 

kan ge en bakgrund för lärare i Sverige som undervisar elever från olika länder. 

 

 

1.3.5 Etiska överväganden 
 

Som forskare ska man följa forskningsetiska principer för att på ett lämpligt sätt samla in sitt 

material. Jag har utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer.48  

 

 Informationskravet och samtyckeskravet 
Informationskravet handlar om att informera respondenterna om uppsatsens syfte och 

informera dem att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avsluta intervjun när som helst 

om hen upplever att hen inte vill svara på frågorna, känner sig bemött på ett negativt sätt eller 

annan anledning. Naturligtvis är det en självklarhet att informanterna ska ha fått information 

om uppsatsens syfte och deras rättigheter när de medverkar i intervjun. Detta meddelades mina 

informanter om när de blev tillfrågade om de ville ställa upp i intervjun men även innan 

intervjun började. 

 

Det som kan vara problematisk är att veta vem det är som ska godkänna. Eftersom läraren 

intervjuats och observerats har inte någon föräldrar behövt ge sitt samtycke. Men för att kunna 

införskaffa sig empiri i de utvalda skolorna var Skolverket tvungen att ge sitt godkännande. 

Detta innebär att rektorn och lärarna utan problem skulle kunna ställa upp. Men eftersom att 

det för mig var viktigt att dessa forskningsetiska riktlinjer följdes så tillfrågade jag även rektorn 

och lärarna för godkännande.49 

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  
Under insamlingen av empiri och skrivandet av denna uppsats har konfidentialitet varit 

självklart då de inspelade materialet samt fältnotiserna hållits anonyma och endast funnits i min 

ägodel. Materialet har behandlats med sekretess och namnen på respondenterna har blivit 

anonymiserade och de blir istället refererade till som respondent 1, 2, osv. Alla respondenter 

blev informerade om detta och de i sin tur gav sitt samtycke till användningen av deras intervju 

                                                       
48 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2017-02-18 10.23) 
49 Kvale, Steinar & Brinkmann, 2009, s.129 
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samt observation. De har även blivit informerade om att deras svar endast kommer att användas 

till studiens syfte och att ingen kommer få ta del av materialet eller att materialet skulle ges till 

någon annan. 

 

 
1.4 Teori 
 

1.4.1 Kön och genus 
För att undersöka och beskriva om det skiljer sig i lärares bemötande av pojkar och flickor så 

använder jag mig av genusteori. Inom detta område studeras det även klass, sexualitet, etnicitet 

och maktförhållande mellan könen. Genusteorin erbjuder ett sätt att se relationen mellan pojkar 

och flickor samt att kunna se hur patriarkatet skapas. 

 

Kön och genus är centrala begrepp inom genusforskningen. Skillnaden mellan begreppen är att 

med kön menas oftast biologiskt kön med hormonella, organiska och genetiska skillnader. 

Genus översätts till beteendemässiga och mentala skillnader mellan kvinnor och män som ser 

olika ut beroende på relationen mellan kulturella skillnader och platser.50 

 

Connell menar att det är människor själva som skapar femininitet och maskulinitet. Vi lär oss 

under uppväxten hur vi bör bete oss för att vi ska ses som man eller kvinna och även var 

gränserna mellan dessa går. Samhällets genusordning hjälper till att konstruera mönster utifrån 

bland annat ekonomi, populärkultur och politik. Värt att nämna är att genusskillnaderna inte är 

konstanta utan  ändras  beroende på hur samhället utvecklas.51 

 

Man använder sig av ett genusperspektiv för att studera samhället och dess liv som formas av 

de könsrollerna som finns i de mänskliga erfarenheterna. Man kan säga att den mänskliga 

erfarenheten och även den mänskliga verksamheten ligger till grund för hur man konstruerar 

könsstrukturer. Genusforskning är utbrett och innehåller allt från studier av olika maktstrukturer 

till resursfördelningen i samhället. Andra viktiga ämnesområden som är relevant för denna 

uppsats är hur genusvetenskapen används inom områden där man bland annat kan se i vilken 

utsträckning könen har betydelse för samhällsstrukturens uppbyggnad.52 

                                                       
50 Connell, R. W. Om genus. Göteborg: Daidalos, upl: 3, 2002. s 21 
51 Connell R.W  (2002) s 21 
52 Tallberg-Broman, Ingegerd, Rubinstein Reich, Lena, Hägerström, Jeanette. Pedagogiskt arbete och kön. Lund: 
Studentlitteratur, 2002. 
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Med hjälp av genusbegreppet ville man förklara förhållandet mellan kön som inte är biologiskt 

bestämda utan socialt konstruerade, alltså att ”Man föds inte till kvinna, man blir det.53 

Begreppet man och kvinna menar man är knutna till kultur och den sociala situationen  därför 

kan man säg att likheterna och skillnaderna skiljer sig beroende på dessa faktorer och generellt 

i samhällen anses mannen vara normen och kvinnan det som avviker.54 

 

Även Yvonne Hirdman, som är både historiker och genusforskare, skriver att begreppet genus 

förklarar att allt som är kvinnligt och manligt bygger på kulturella och sociala tillämpningar på 

vad man anser om kvinnor och män.55 Genussystemet är konstruerad utifrån två principer. Den 

ena principen är dikotomin mellan kvinnligt och manligt och den andra principen är att mannen 

är normen. När man separerar kvinnligt och manligt är det alltid den manliga normen som 

legitimeras.56 

 

1.4.2 Heteronormen 
Hirdman menar att könen socialiseras in i olika roller som har olika egenskaper och funktion i 

samhället, det är på grund av denna separation av kön som dessa strukturer framkommer. 57  

Exempel på detta kan vara när det kommer till jobb, eftersom att mannen ses som den som är 

beredd på att handla direkt men även den som ses som starkast, anses mannen vara den som är 

mest lämpad för ett chefsjobb medan kvinnan, som ses som omsorgsfull och vårdande, passar 

bättre för ett yrke inom vården. Hirdman menar att kvinnor och män inte föds med givna 

identiteter utan dessa har skapats därför kan man även säga att barn föds in i något som redan 

blivit förutbestämd av andra. Kön är därmed socialt konstruerat. Denna genusformering 

utnyttjar oftast en biologisk olikhet mellan kvinnan och mannen som exempelvis inom 

arbetsvärlden. Hirdman skriver även att ett genussystem används för att rangordna struktur, 

                                                       
53 de Beauvoir, Simone. (2006). Det andra könet. Översättning Inczèdy-Gombos & Moberg, Å. i samarbete med 
Gothlin, E. Stockholm: Norstedts pocket, 1949.  
54 Connell R.W 2012 
55 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid. 50-51 
56 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid. 51 
57 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid. 51 
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exempelvis föreställningar, förväntningar, fenomen och mönster. Genussystemet ligger till 

grund för politiska, ekonomiska och sociala system.58  

 

Det är genom dessa system som Hirdman menar att det skapas en socialiseringsprocess mellan 

könen. Hon skriver om ett ”genuskontrakt” som inte handlar om ett jämlikt förhandlande mellan 

kvinnan och mannen utan att kontraktet har skrivits av den part som definieras av den andre 

parten som oftast är en man. 59  

 

Kontraktet som Hirdman tar upp finns på tre nivåer. 

 

1. Det finns kulturella tankar om hur relationen mellan en kvinna och en man bör vara. 

2. På det sociala planet finns det ett genuskontrakt i arbetsfördelningen och institutioner 

mellan män och kvinnor.  

3. Det kan finns en tydlig kontrakt mellan mannen och kvinnan, exempel att kvinna är 

hemma med barnen och mannen jobbar.60 

 

En förståelse för hur kvinnor och män ska bete sig mot varandra kommer ifrån genuskontraktet. 

Detta sker inom olika områden, såsom kärlek, vilka kläder som är tillåtna och förs sedan vidare 

från generation till generation.61 

 
Liknande Hirdman och Connell anser även Ambjörnsson att ordet genus konstrueras för att 

skilja mellan kultur och biologi, de menar att relationen mellan könen skapats av sociala och 

kulturella faktorer.62 Ambjörnsson menar att Kvinna inte är något man föds till utan något man 

skapas till och till skillnad från Hirdman anser hon att genus ska förstås utifrån ett 

sexualitetsperspektiv.63 

 

                                                       
58 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid. 52 
59 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid. 53-54 
60 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid. 54 
61 Hirdman Yvonne, Genussystemet. ”Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3 sid. 54 
62 Ambjörnsson, Fanny. I en klass för sig. 2003: 11  
63 Ambjörnsson, Fanny. 2003, sid.  11-12  
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Detta verifieras i hennes egna undersökning som sker bland gymnasietjejer, hur processen när 

det kom till skapandet av genus hade ett samband med föreställningar, handlingar och ideal var 

knutna till en sexualitet där normen var heterosexualitet, att man skulle vara flick- och 

pojkvänner. Ett exempel som hon tar upp är den 17 åriga Marika som ansågs vara barnslig 

eftersom att hon inte hade en pojkvän.64 Här används ordet sexualitet inte som könsumgänge 

utan används för att beskriva en process av begär, känslor, blickar, skvaller och sociala 

relationer. Bara för att heterosexualitet är normen så betyder det inte per automatik att man 

accepterar all heterosexualitet, vissa beteenden kan ses som avvikande och andra beteenden kan 

ses som normala, begreppet heteronormativ har uppstått från detta. 65  

 

Det finns två perspektiv som Ambjörnsson beskriver i sin avhandling när hon problematiserar 

begreppet normalisering.  

 

1. Normen existerar inte av sig själv utan det existerar endast i relation till en motpol, 

exempelvis killar ska ha orakade ben och tjejer rakade. Genom att peka ut något som 

inte är uppstår normen. Heterosexualitets motsats är homosexualitet. 

 

2. Det uppstår en hierarki alltså en rankning av accepterande känslor, beteenden och tankar 

när det kommer till etnicitet, kön, klass och så vidare. Tillexempel är heterosexualitet 

normen så är homosexualitet det som är avvikande.66 

 

 

1.4.3 Queer teori vad är det? 
Tanken om att heterosexualitet är normen skapar en rad olika motstånd, bland dessa finns 

begreppet ”queer.” Begreppet kan betyda bland annat allt som är avvikande67 utifrån 

heteronormen, ibland används ordet som en benämning på HBTQ-personer.68  

 
Utifrån genuskontraktet som tillskriver olika roller till män och kvinnor har man kategoriserat 

hur ett liv ska levas och formas utifrån begär och sexualitet. Tidigare fanns det inget ord som 

förklarade de personer som attraherades av människor av samma kön och kategoriseringarna 

                                                       
64 Ambjörnsson, Fanny. 2003 sid. 11 -12 
65 Ambjörnsson, Fanny. 2003, sid. 14 
66 Ambjörnsson, Fanny. 2003, sid.  22 
67 Ambjörnssons Fanny ”Vad är queer” 2006, sid. 8 
68 Homosexuella, bisexuella, trans och queer personer 
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och indelningen av heterosexualitet och homosexualitet härstammar från 1700-talets vilja att 

klassificera, diagnostisera och sortera. Homosexualitet fanns alltså innan man hade ett ord för 

vad det innebar och när homosexualiteten skapades som begrepp blev det en motsats och även 

det som skapar heterosexualitet. Att vara heterosexuell är att inte vara homosexuell och vice 

versa. Man kan säga att queer har utvecklats vidare eller kanske även är ett komplement till gay 

och lesbisk, tanken är att ordet queer ska inkludera alla de människor som avviker mot 

heteronormen när det kommer till sexualitet, kön och genus.69 

 

I sin språkliga grundform betyder det engelska ordet queer: skev, avvikande eller sned och 

benämningen användes länge som nedsättande beteckning på människor som på ett eller annat 

sätt skilde sig från normen, oftast då i fråga om sexualitet men precis som orden gay har 

homorörelsen tagit tillbaka begreppet och ändrat dess uppfattning om ordet70. Man vill att 

begreppet inte ska tillhöra något specifikt, utan så fort begreppet syftar till något specifikt eller 

begränsa ordet till endast en kategori eller en grupp av människor så förlorar det sitt syfte.71 

 
 
Olika handlingar faller utanför normen när det kommer till olika kulturer, sammanhang och i 

olika tider, så att vem som är queer och vad man ska utgå ifrån när man använder ordet är inte 

helt självklart eftersom att det som anses vara annorlunda har med den givna situationen att 

göra. Inom Queer teorin så värderas individualismen väldigt högt och man anser att det alltid 

ska finnas utrymme för att följa andra vägar och göra olika tolkningar. Queerrörelsen vill inte 

anpassa sig till de normer som råder enligt dem vore detta att erkänna de givna normerna som 

sanna och ge upp, utan de vill utmana och ifrågasätta dessa.72 

 

Inom Queer finns det inga krav på att människan ska identifiera sig som kvinna eller man utan 

de vill inte fokusera på sociala eller biologiska kön. Det viktiga är att man ska utmana 

heteronormens påverkan på samhället och individer och de givna kategorierna ses som något 

som man inte ska behöva förhålla sig utan dessa ska utmanas utan queer begreppet ska alltid 

vara öppen för utveckling och förändring73 

 

                                                       
69 Ambjörnssons Fanny 2006 sid. 8 
70 Ambjörnssons Fanny 2006 sid. 8 
71 Butler 2005 sid. 104 
72 Rosenberg 2002. Sid. 16 
73  Butler 2005, sid. 18  
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Queerteorin har som mål att vara inkluderande men trots detta har de ändå fått utstå mycket 

kritik och detta är bland annat för att de anses vara för västerländsk. Enligt kritiker har den 

utformats av välutbildade, rika vita människor och det är på grund av detta som den ses som 

exkluderande och att endast finnas till för en mindre grupp.74 

 
1.5 Tidigare forskning 
 
Ordet Genus uppstod i svenskan under 1980 talet för att namnge kulturella uppfattningar om 

skillnader mellan könen. det man ville komma fram till var att man skulle skilja på kulturen 

från biologin och att relationen mellan könen måste ses som kulturella och sociala skillnader.75 

 

Relationer mellan könen är socialt betingad och man föds inte till en man eller kvinna utan man 

föds till en människa. Det har blivit lättare att på ett metodiskt sätt att prata om relationer mellan 

kvinnligt och manligt samt mellan kvinna och man. Alltså säger teoretikerna att kvinnligt och 

manligt är socialt och kulturellt skapade. Vissa teoretiker säger att man blir den man är medan 

andra menar att man är det man blir.76 Handlingar, ideal och föreställningar om sexualitet är 

förenade med processen av genusskapande. De flesta queerteoretiker och feminister menar att 

både genus och sexualitet blir inte per automatik till av biologin. 77 

 

Elisabet Öhrn skriver om de könsmönster som finns i skolan och hur de har förändrats över tid. 

Studien speglar könsmönstren beroende av typ av aktivitet i relation till hur aktiviteten är 

organiserad och menar att maskulinitets- och femininitetsmönster skapas i samspel mellan 

kulturen på skolan och de föreställningar om kön som eleverna har.78  

 

Ylva Elvin Nowak och Heléne Thomsson beskriver hur viktigt omgivningen är för 

identitetsskapandet. De menar att flickor respektive pojkar lär sig i tidigt ålder hur de ska bete 

sig och vad som är rätt och fel för deras respektive kön. De menar att flickor och pojkar har 

olika krav på sig och att det är svårt att trotsa eller överskrida dessa traditionella könsmönster. 

                                                       
74  Kulick Don Queersverige. Förlag: natur & kultur. 2005 sid. 13 
75 Ambjörnsson, Fanny I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront 
förlag, 2004. sid 11 
76 Ambjörnsson, Fanny (2004) sid. 12 
77 Ambjörnsson, Fanny (2004) sid. 13 
78 Öhrn, Elisabeth. (2002). Könsmönster i förändring. En kunskapsöversikt om samtida könsmönster i skolan. 
Stockholm: Skolverket. 
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De menar att människor redan i barndomen anpassar sig till hur en man eller kvinna bör bete 

sig.79 

 

 Kajsa Svaleryd  menar att pedagoger omedvetet ger pojkar och flickor olika egenskaper utifrån 

deras kön. Barn tolkar lätt, förstår sin omgivning och lär sig hur pojkar eller flickor ska bete sig 

utifrån de signaler som de får direkt och de signaler de indirekt möter. Kraven ungdomarna har 

på sig är utifrån vilket kön de tillhör, samma sak gäller de satta reglerna eller normerna.80  

 

 

                                                       
79 Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne (2003). Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor 
och män. Stockholm: Bonniers förlag. s 106 
80 Svaleryd, Kajsa (2003). Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga. 
Stockholm: Liber. s 8 
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1.6 Disposition 
I första kapitlet beskrivs hur intresset för denna forskning uppstod och att detta är byggt på 

tidigare forskning. Syftet med denna studie är att undersöka lärarens bemötande av elever i 

klassrummet inom religionsundervisningen i regionen Kurdistan, om det skiljer sig i 

bemötandet av flickor respektive pojkar och hur dessa skillnader kommer till uttryck.  

 

Metod-delen tar upp hur materialet är insamlat och hur jag bearbetar empirin i min kvalitativa 

studie. Jag går igenom etnografi och fenomenologi. Materialet som studien använder sig av är 

observationer och intervjuer.  Även här lyfts den kurdiska skolhistorien fram om hur Kurdistan 

frigjorde sig från den Irakiska läroplanen till att skapa en egen läroplan. Metoden presenteras 

urval och avgränsning, reliabilitet och validitet och även  studiens etiska överväganden. Teori 

kapitlet lyfter de verktyg jag använder mig av för att analysera resultate. Verktygen är Connells 

förklaring av genusbegreppet, Hirdmans genuskontrakt, Ambjörnsons problematisering av 

normaliseringen och även begreppet queer. 

 

Andra kapitlet presenterar resultat och analys, bland annat presenteras hur läraren resonerar 

kring sitt bemötande av eleverna och observationerna som tog reda på hur dessa pedagoger 

bemöter eleverna i undervisningen. Först presenteras empirin och i anslutning till det analyseras 

resultatet med hjälp av de genus och queerteoretiska verktygen. 

 

Tredje kapitlet diskuterar vilken norm som råder i landet. Jag går även igenom om det finns ett 

samband mellan pedagogers resonemang om bemötande och hur de bemöter flickor och pojkar 

i praktiken. Vidare diskuteras även om kvinnliga läraren ger ifrån sig signaler utifrån val av 

klädsel, diskussionen avslutas med att diskutera resultatet utifrån resultatet som förväntades. 

 

 I det avslutande kapitlet sker en kort sammanfattning om vad studien kommit fram till, från 

resultat till och med diskussion. 
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2. Resultat och analys 
Nedan kommer en presentation av studiens insamlade empiri. 

 

2.1 Läraren resonerar kring sitt bemötande av elever 
 
Innan studien går in på vad som skiljer sig i bemötandet gentemot flickor och pojkar och om 

det existerar en genusdistinktion var det väsentligt att först undersöka hur bemötandet mot 

elever ser ut i allmänhet. Respondenterna fick svara på hur de bemöter sina elever när de kliver 

in i klassrummet men även vad de anser är viktigt när det kommer till bemötande av elever.  

 

 

Bemöta dem på ett vänskapligt sätt. Jag ser det inte som vi och ni jag ser dem som mina 

småsyskon. Jag vill skapa en miljö  som får eleverna att känna sig avslappnade i 

religionsundervisningen. Det viktiga är att eleverna ser dig som en vän och litar på dig, 

man ska vara som en förebild så att de ser dig i en positiv mening, att man bemöter 

varandra som vänner.81 

 

 

Respondent 5 talar om att hon siktar på att göra sin undervisning så pass intressant att eleverna 

själva väljer att fokusera och lyssna. Detta gör hon genom att dels berätta om profeten 

Mohammed och historier från Koranen men även genom att prata om händelser som är lite mer 

personliga, exempelvis sådant som skett i samhället eller händelser som alla någon gång i livet 

kan gå igenom. 

 
 

Som lärare tittar jag på mina elever som om jag vore en mamma eller en storasyster till 

dem eftersom de är i samma ålder som mina barn. Jag vill att alla ska lyssna på mig och 

de som inte gör de försöker jag dra in i ämnet på alla möjliga sätt, till exempel genom att 

berätta historier, prata om profeten Mohammeds hadither eller berättar om olika 

händelser som kan ha uppstått i människans liv.82 

 

                                                       
81 Respondent 1. kvinna 
82 Respondent 5, kvinna 
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När pedagogerna fick frågan om hur de bemötte eleverna var det gemensamma nyckelorden 

”syskon.”  Det var viktigt ett bemöta dem på ett familjärt sätt för att på så vis skapa en god 

relation till sina elever. Inom den kurdiska kulturen är respekt mot en äldre person speciellt 

äldre syskon något som anses viktigt.  

 

 
2.2 Lärares resonemang om bemötandet mot pojkar respektive flickor 
 

Efter att ha undersökt hur pedagoger resonerar kring bemötandet av eleverna i allmänhet var 

det dags att undersöka om det skiljer sig i sättet pedagogerna resonerar om att bemöta flickor 

och pojkar. 

 

Om det skulle skilja sig i bemötandet av flickor respektive pojkar svarar respondent 3 att den 

skulle bestå i att han bemöter flickorna bättre. Han menar att flickor behandlas sämre än pojkar 

i samhället och att det är orättvist och vill därför bemöta dem bättre i skolan. Bortsett från detta 

är det ingen skillnad i undervisningen utan flickor och pojkar får samma utrymme i 

klassrummet.   

 

 

Mellan pojkar och flickor absolut inte, om det skulle ske någon slags skillnad så skulle 

jag ge ett bättre bemötande mot flickor…detta eftersom att, tittar man på samhället blir 

kvinnor orättvist behandlade i vissa frågor[…] uppstår det ett problem mellan en kille 

och en tjej lägger jag 60 procent av skulden på killen och sedan 40 procent på tjejen. […] 

i samhället ser man att bemötande mot kvinnor är av sämre grad. Men annars i 

klassrummet ska du ge ordet till båda… det behöver inte vara exakt likadant men du bör 

ha det i åtanke. Båda ska studera lika mycket, båda ska få svara på frågor lika mycket, 

båda ska kunna berätta vad de anser om en fråga, de ska känna att det är 100 procent 

rättvist. Om det skulle finnas någon skillnad så är det inte mellan flickor och pojkar utan 

elev och elev[…]83 

 

 

                                                       
83 Respondent 3, man 
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Respondent 2 resonerar att det inte sker någon skillnad i bemötandet alls utan att både flickor 

och pojkar behandlas lika i klassrummet och att de båda ges samma utrymme i undervisningen. 

Hon menar att den enda skillnaden som finns är då hon ska ge råd i diverse frågor vilket hon 

väljer att göra privat, med endast flickor eller pojkar, så att inte de inte ska uppleva någon form 

av särbehandling. 

 

 

Nej, nej det här finns inte, alltså ställer jag en fråga så får båda svara på frågan. Om 

flickorna gör något fel säger jag till på samma sätt som jag skulle göra mot pojkarna. 

Kommer tjejen sent till lektionen får hon komma in till klassrummet på samma sätt får 

pojken detta. […] det finns ingen skillnad mellan dem hos oss. Men ibland när det 

kommer till att ge råd då kan det skilja. Exempel på det som kan skilja sig kan vara 

exempelvis tjejernas sätt att klä sig i skolan men då säger jag även till pojkarna att de ska 

tänka på vad de har med sig så att ingen ska uppleva någon form av orättvisa. Enligt mig 

finns det ingen skillnad för i mina ögon är pojkar och flickor detsamma. När det kommer 

till att ge exempelvis tjejer råd så väljer jag att göra det privat med dem så att killarna 

inte får veta det. T ex när det kommer till kläder och uppförande, detta för att tjejerna inte 

ska skämmas framför killarna.84 

 
 
 
 

Frågan om det tilldelas olika roller till flickor och pojkar sade respondent 1 att det inte  finns 

några roller satta, de uppmuntrar inte pojkarna att vara på ett sätt och flickorna på ett annat utan 

hon förtydligar att den ena könet inte är bättre än den andra och att de bör behandla varandra 

som syskon, alltså visa respekt för varandra. 

 
 
Egentligen inte, vi påtvingar inte att det måste vara på det ena sättet eller det andra, om 

vi exempelvis ger råd så ger vi råd till båda… vi säger till dem ni är vänner behandla 

varandra som systrar och bröder. Vi behandlar dem aldrig på olika sätt på så sätt att vi 

säger du är en kille du ska vara på detta sätt eller du är tjej du är värd mindre, båda är 

detsamma, att säga att mannen är bättre än kvinnan existerar inte.85 

 

                                                       
84 Respondent 2 kvinna 
85 Respondent 1, kvinna 
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Respondent 3 menar att det inte är pedagogerna som delar ut roller utan att eleverna själva följer 

vissa stereotyper. Om t.ex någon behöver gå till expeditionen ställer killarna upp på detta i 

högre utsträckning. Han påpekar även att det i hans klass är tjejerna som är mer målinriktade 

och presterar bättre. Annars menar han att det inte finns någon skillnad i bemötandet från 

pedagogernas sida eller synen på eleverna. Han säger att exempelvis är elevrepresentanten86 en 

tjej och hon har valts ut genom röstning i klassen. 

 

 

Det är skillnad då du ska skicka någon till expeditionen, killar ställer upp på detta mer, 

annars när klassen har en elevrepresentant är det denna person som får göra sådana 

ärenden. Även då tittar tänker vi inte på att det är en tjej eller en kille, våran representant 

är en tjej och hon har blivit vald av majoriteten i klassen. Så behöver något ärende utföras 

så skickar vi henne, båda är lika det har absolut inget med kön att göra. Det enda 

skillnaden är rollerna de tilldelar sig själva, alltså i vissa klasser brukar det vara antingen 

pojkar eller flickor som visar framfötterna mer och svarar på frågor, i min klass är det 

tjejerna som svarar mer och tar större plats. Detta är den enda skillnaden som finns, deras 

personlighet och kunskap.87 

 

 

Innan respondenterna fick svara på om det fanns någon genusdistinktion i läroböckerna eller 

undervisningsmaterialet fick de svara på vart de samlade in sitt material ifrån. Om de använde 

externa källor såsom internet och andra böcker eller om de endast använde läroböckerna som 

skolan blev tilldelad. Respondent 6 sade att hans material kommer från diverse källor och inte 

endast läroböckerna. Han resonerar att det är viktigt att eleverna få ta en del av andra källor 

både interna och externa såsom läroboken och internet men även berättelser av imamer och 

olika personer.  

 

 
Materialet får jag från läroböckerna, internet och även andra källor. Jag uppmuntrar även 

mina elever till att inte endast använda läroboken, det kan även vara andra källor som 

handlar om islam eller historier kring islam. de berättelser de hör från människor, moskén 

                                                       
86 Fungerar som en bro mellan elever, lärare och skolans administration 
87 Respondent 3 man 
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eller internet vill jag att de ska ta upp i klassrummet, de får extra poäng då de läser på 

och delar med sig.88 

 

 

Att vara påläst är väldigt viktigt menar respondent 5. Hon resonerar att religion är ett ämne som 

tilltalar själen och att det är viktigt att då ha mycket kunskap inom ämnet. Hon menar att 

läroboken inte tar upp allt som hon vill förmedla eleverna och därför anser hon att det är väldigt 

viktigt att använda andra källor. 

 

 

Jag använder mycket från läroboken, men det går inte en enda dag utan att jag skaffar 

mig mer kunskap om ämnet då  jag måste vara mycket påläst, jag använder även internet. 

Jag vill att min lektion ska vara lång eftersom att ämnet tilltalar själen. Mina äldre elever 

som gått ut har sagt att de saker jag undervisat om har hänt dem i livet. Jag behandlar 

ämnen som tas upp i läroboken men jag använder andra källor mer eftersom att boken 

inte tar upp allting, i läroboken står det […] mannen är ett steg över kvinnan, detta kan 

jag inte säga till mina elever eftersom att de då kommer fråga varför det är så, så använder 

jag exempel som ”när det blir bråk så försvarar killen sig men tjejen kanske gråter 

istället”. Boken säger att mannen är ett steg högre men det handlar mer om vissa jobb 

som exempelvis kräver tynga lyft, kan vi tjejer inte utföra dessa såsom killar.89 

 

Respondent 5 resonerar att läroboken ibland inte räcker till alltså att innehållet kan vara för tunt 

ibland och att hon behöver andra källor som komplement, detta gäller speciellt vissa ämnen 

som sätter flickor och pojkar i olika kategorier. Hon förklarar att hon ibland behöver dessa 

externa källor för att förklara vissa begrepp och tankar bättre som exempelvis innehållet som 

behandlar skillnaden mellan kvinnor och män, att män skulle vara ett steg högre än kvinnorna 

måste förklaras mer utförligt och i läroboken är det väldigt ensidigt och kortfattad därför behövs 

det mer källor för att bättre förklara detta.  

 

 

2.3 Antingen det ena eller det andra, vad är genus? 
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En fråga som var svår för informanterna att besvara berörde hur de arbetade med kön och genus 

i undervisningen. Samtidigt som denna fråga var svår att förstå enligt informanterna så var den 

även svår att förklara eftersom genus inte är ett begrepp som de känner till. Under 

konversationens gång gick man mer in på homosexualitet och transsexualitet, även fast svaren 

inte var det intervjuaren efterfrågade så dök det upp väldigt intressanta svar. Respondent 3 

började med att diskutera hur tjejer respektive killar bör bete sig och att de bör uppfylla sina 

roller på bästa sätt.  

 

Vi gick igenom detta under arabiskalektionen, exempelvis om kärleken som kan uppstå 

mellan tjejer och killar. Killen ska veta att han är en kille och tjejen ska veta att hon är en 

tjej, de ska uppföra sig som tjejer respektive killar och respektera det. Det finns ingen 

skillnad mellan dessa. Och när man pratar om dessa ämnen så måste man göra det på ett 

respektfullt sätt så att de tjänar på det. Ämnen som sex och kärlek ska inte undervisas om 

för mycket så att de inte skäms. Problemet är att alla pedagoger undervisar olika om detta 

ämne, förståelsen kan variera, därför är det svårt.90 

 

 

Under konversationens gång upprepar informanten gång på gång att pojkar och flickor bör hålla 

sig till sina roller utifrån de könen dom blev tilldelade vilket ledde till att frågan om hur 

informanten går igenom frågor såsom homosexualitet och transsexualitet. Respondenten 

svarade att man bör respektera den rollen man blivit tilldelad av Gud, alltså du ska vara stolt 

över den du är för att det är Gud som har valt ditt kön. 

 

Nej dessa tas inte upp. Det jag säger är, om du är man ska du ha respekt för ditt tilldelade 

kön. Är du  svensk, turk eller kurd, respektera den du är. Se det inte som något som inte 

har sitt värde, du bör tro på dig själv och då du ta vara på dig själv som en man eller en 

kvinna, då kommer du lyckas i livet.91 

 

 

Respondenten menade att är man inte nöjd över det man blivit tilldelad av Gud så menas det att 

man inte respekterar den roll man fått men även att man inte respekterar sig själv. Han menar 

att man måste acceptera den man är för att lyckas i livet. Informanten fick även en fråga om 

                                                       
90 Respondent 3, man 
91 Respondent 3 man 



 

 

31

vad som skulle ske om elever  inte kunde acceptera den dom är. Vad skulle exempelvis hända 

om en elev sade ” jag ser mig mer som en kille än en tjej?”  

 

 

 Ja, då måste du söka hjälp, för det är en sjukdom. Om en kille säger att de ser sig mer 

som en tjej då måste han gifta sig med en kille visst? Gud har skapat människan visst. Du 

kan ta denna telefon och slå den i huvudet på mig visst? Varför gör du inte det då?92 

 

 

Respondenten gick direkt från att inte vara nöjd med den kroppen man är i till homosexualitet, 

alltså att det ena per automatik leder till det andra, som svar ställer respondenten flera frågor 

till intervjuaren och uppmanade intervjuaren att ta telefonen och slå respondenten på huvudet 

varav frågan ”varför skulle jag göra det?” ställdes. 

 

 

Varför ska du då känna så? Känna något som är fel, varför?93 

 

 

Respondenten jämförde homosexualitet med att slå någon med en telefon, alltså att båda är fel. 

Både att skada någon och det han menar då att skada sig själv. Informanten fick som svar ”men 

att slå någon med telefon skadar ju den personen, vad du väljer att associera dig själv med är 

endast din ensak och ska vi använda samma metafor då kan man säga att endast personen i fråga 

tar skada om denne slår sig själv”.  

 

Respondenten svarade med att inom islam är det inte tillåtet att skada sig själv och att genom 

att skada sig själv så syndar man. Respondenten fortsätter med att resonera att homosexualitet 

och transsexualitet bör ses som en sjukdom och personen i fråga bör söka hjälp. 

 

 

Är det bra om du slår dig själv? Jag tycker inte det, islam tycker inte det, enligt islam får 

du inte skada dig själv gör du det så har du syndat. Kan du inte kontrollera det begäret, 
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då är det en sjukdom och du behöver få hjälp. Det som din kropp är ska du vara. Familjer 

skapas utifrån relationer, om manen gifter sig med mannen, är det en stor synd.94 

 

 

Respondent 1 hade en annan syn på ämnet. Även hon resonerade kring att det är osäkerheten 

hos personen som får dem att tvivla över personen de blivit skapta till men hon menar även att 

alla människor är lika värda och att det är Gud som skapat alla och att alla är lika i Guds ögon. 

Hon fortsätter med att säga att hon vet att det finns skillnader mellan pojkar och flickor men att 

detta faktiskt har minskats i senare tid.  

 

 

Vi vet att det finns mycket i vår kultur som är väldigt fel, men i vissa familjer är det 

faktiskt flickor som respekteras mer, pappan lägger mer fokus på flickan än pojken, men 

det kan skilja sig från familj till familj. Men detta är något som inte finns hos oss, i sådana 

tillfällen vad säger jag? Alla människor har blivit skapade, Gud har skapat alla olika 

utifrån ett mål. Är du inte nöjd med vad du tilldelats då är det något annat, men detta är 

något Gud har önskat dig  för att du ska fullfölja ett mål, detta är det bästa för dig därför 

är du skapad så[…] Det är samhället som får dem att känna så, det beror på hur de blir 

behandlade. Vissa får inte den bekräftelsen därför blir de osäkra i sig själv.”95 

 

Båda respondenterna talar om att Gud har skapat dig efter ett mål, att du är skapad för att 

fullfölja något. Detta är bland annat att få barn och bilda familj. De menar att Gud har önskat 

dig detta och att när elever börjar tvivla på sig själva och sin identitet betyder det att 

självförtroendet är lågt och att de inte blir bekräftade, därav låg självförtroende som leder till 

tvivel och ifrågasättandet om sin identitet. 

 

 

2.4 Lärarna resonerar kring jämlikhet. 
 
Pedagogerna fick besvara en fråga som handlade om jämlikhet i klassrummet och om det är ett 

aktuellt ämne. Majoriteten av alla respondenter var överens om att det finns skillnader i 

bemötandet av kvinnor och män och att detta är något som de vill ändra på.  
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Respondent 1 försöker förklara att när hon använder koranen som belägg för att visa att mannen 

och kvinnan är lika mycket värda finns det en fråga som många elever brukar ställa henne. 

Denna fråga handlar om vikten av mannen och kvinnans vittnesmål. Hon besvarar då frågan 

med att förklara att det har med att kvinnors kroppar utsätts för saker som kan ha negativa 

konsekvenser för minnet.  

 

 

Att få ta en del av allt koranen säger är inte tabu, religionen nämner allt. Exempelvis finns 

det en sura som handlar om att en mans vittnesmål är lika med två kvinnors. Då frågade 

eleverna, ”är det så för att kvinnan är mindre värd?” Jag svarade att kvinnor går igenom 

vissa saker i livet som inte män går igenom. Exempelvis förlossning är en smärtsam 

process där 42 av hennes ben krossas i processen. Männen går inte igenom detta, detta är 

en av anledningarna, det handlar om kvinnans minne och mannens. Eftersom kvinnan 

går igenom svårigheter i livet som kan påverka deras minne, dessa går inte mannen 

igenom därför är minnet bättre.96 

 

 

Respondent 2 förklarar att mannen och kvinnan är lika mycket värda och att det är jämlikt 

mellan dem i islam. Hon berättar att både mannen och kvinnan är skapta från Adam och att det 

på så sätt betyder att både är desamma i Guds ögon. Hon förklarar även att tidigare utsattes 

flickor för tvång när de kom till giftermål men att det på senare tid har blivit mer ovanligt. Hon 

vill även genom sin undervisning förmedla till eleverna att de inte ska vara rädda att säga vad 

de tycker och stå för sina åsikter. Detta gör hon genom att uppmuntra dem under lektionerna 

till att förmedla sina åsikter. 

 

Hos mig finns det ingen skillnad, vi hade även ett kapitel som handlade om pojkar och 

flickor, jag gick igenom dem en och en för att visa att det inte finns någon skillnad mellan 

dem, och eleverna fick även bevis på detta. […] Inom islam är det jämställt mellan 

mannen och kvinnan. Båda är gjorda från Adam och det finns ingen skillnad. […] detta 

även när det kommer till olika val i livet eller giftermål. Man får inte utsätta någon för 

tvång. Vi diskuterade att innan  utsattes kurdiska tjejer för tvång och även i vissa aspekter 

pojkar, allt detta sa jag men nu är det inte så. Jag uppmuntrar elever att våga prata att 

säga vad de tycker. Jag säger vad jag tycker men jag vill även att mina elever ska göra 
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det. Jag säger till dem att vi alla är människor det finns inget skillnad mellan er. Även 

profeten, frid vare med honom, behandla era barn lika det ska vara jämställt.97  

 

 

Respondent 6 förklarar att det inte sker någon skillnad men att han har mer empati för tjejerna. 

Han säger att det självklart inte ska vara någon skillnad och att han i klassrummet är noga med 

att ge både pojkar och flickor samma utrymme. 

 

En av våra kapitel handlar om jämlikhet, självklart ska det inte vara någon skillnad mellan 

mannen och kvinnan, jag har bättre relation till tjejerna jag visar mer empati för dem[…] 

i klassen ska båda få ställa sig upp och svara, jag ställer dem båda frågor, ingen ska få 

känna att de är mindre eller mer värd än den andre […] men i de flesta fallen är tjejen 

duktigare än killen och är mer engagerad.98 

 

Respondent 6 menar att han under sin undervisning ger lika mycket utrymme till flickorna som 

han ger pojkarna, samtidigt säger han att han är mer empatisk gentemot flickorna för att de är 

mer utsatta i samhället och att han vill att de ska bli behandlade såsom pojkarna blir behandlade 

i skolan. Samtidigt som han resonerar att båda ges lika utrymme så konstaterar han ändå att 

flickorna är duktigare rent akademiskt och att de engagerar sig i ämnet mer. 

 

 

2.5 Analys av lärarnas resonemang kring bemötandet 
 

 

2.5.1 Vem bör skämmas? 
 
Både respondent 2 och 3 förklarar att de behandlar eleverna lika, men respondent 2 går in på 

att när det kommer till att ge råd till pojkar och flickor  väljer hon att göra detta enskild. Redan 

här väljer informanten på att sära mellan pojkar och flickor vilket skapar en skillnad mellan 

könen. Hon fortsätter att säga att när hon väljer att ge ett råd till flickorna som exempelvis 

handlar om klädsel då vill hon göra detta för att tjejerna inte ska skämmas i killarnas närhet, 

denna tanke uppstår sällan med pojkarna. Connell, Hirdman och Ambjörnson är överens om att 
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genus, d.v.s. vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt, konstrueras i ett socialt, 

kulturellt och historiskt sammanhang. 99 

 

Ambjörnson menar att vad som är accepterad och anses vara en norm utgörs av bland annat 

kultur och samhälle. Detta syns i resultatet när det kommer till klädstil, man har tagit för givet 

att pojkarna inte brister i den aspekten. De har byxor och en skjorta det behövs inte sägas något 

mer om det, de uppfyller det manliga, den rådande normen. Flickorna däremot är de som 

avviker de måste läxas upp eller ”omformas” så att de passar in i kategorierna de blivit 

tilldelade, dessa kategorier återspeglar än en gång Hirdmans genuskontrakt vilket är skapat av 

den som definierar den andra parten vilket oftast är en man.  

 

Respondent 2 menar att uppdelningen är för att flickorna inte ska skämmas framför pojkarna, 

man har alltså implicerat en form av skam-tänkande. Eftersom att flickorna behöver en 

tillsägelse gällande klädsel så anses de vara konstiga, liknande Ambjörnssons teori om ”queer”. 

Teorin används inte endast för homosexuella utan den refererar även till allt som avviker från 

normen eller som inte passar in i det patriarkala samhället. 

 

Det finns en tanke om hur kläderna bör se ut i samhället, i detta fall specifikt för flickorna. Detta 

speglas av respondent 2:s resonemang om att det krävs en uppdelning mellan pojkar och flickor 

för att prata om kläder. Läraren uttalade sig inte om att pojkarna kanske kommer att skämmas 

i flickornas närvaro utan hon menar endast att flickorna kommer att skämmas. Detta kan bland 

annat tolkas som att det även är för att flickorna ses som svaga känslomässiga individer och 

pojkar ses som starka självsäkra individer. 

 

2.5.2  ”Vi ser dom som syskon” 
 

Respondent 5 resonerar på samma sätt som respondent 1 att det bör finnas en familjerelation i 

klassrummet, alltså att läraren ser sig som en moders-/fadersgestalt till eleverna eller att man 

ska bemöta dem såsom en storasyster/storebror bemöter sina småsyskon. Familjebandet är 

starkt och när läraren resonerar på detta sätt så gör hon det för att normen i landet är att barnen 

ska visa föräldrarna respekt och lyhördhet, och även till de äldre syskonen. En parallell kan dras 

mellan denna typ av hierarki i klassrummet med Hirdmans tanke om ett ”genuskontrakt”. Ett 
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genussystem används för att rangordna det man förväntar sig av en annan100, exempelvis ser vi 

detta då respondent 1 och 5 menar att eleverna bör ses som småsyskon, därför bör eleverna se 

lärarna som äldre syskon, alltså en äldre person som ska respekteras och som eleverna ska 

lyssna på.  

 

I och med genuskontraktet finns det kulturella komponenter om hur relationen mellan dessa bör 

vara.101 Det finns redan en norm om hur familjerelationerna bör se ut och dessa normer sträcker 

sig även ut till samhället där det är viktigt att man respekterar en äldre person vare sig det är ett 

syskon, en släkting eller, som i detta fall, en lärare. När läraren kliver in i klassrummet så ska 

eleverna visa denne respekt på grund av att läraren dels är äldre än eleverna, man värdesätter 

lärar- elevrelationen lika mycket som en syskonrelation, men även att läraren har en auktoritär 

roll i klassrummet som ska respekteras. När elever trots detta beter sig respektlöst gentemot 

lärarna eller klasskamraterna anser man att det inte är normalt, vilket leder till att läraren 

uttrycker att eleverna inte blivit uppfostrade på ett korrekt sätt och dessa elever då avviker från 

normen.  

 

Något som var värt att notera var hur både respondent 2 och respondent 5 resonerade om skam 

och att inte skämmas. Respondent 2 förklarade att när tjejerna ska ges råd om klädsel och 

uppförande görs inte detta i pojkarnas närvaro för att de inte ska skämmas. Respondent 3 

uttrycker sig någorlunda detsamma, han menar att man inte ska undervisa så mycket om sex för 

att det kommer leda till att eleverna skäms istället.102 Detta kan jämföras med det Hirdmans 

skriver om att genuskontraktet finns i tre olika nivåer.103 Kortfattat kan man se i detta material 

att det finns kulturella, sociala och tydliga kontrakt på hur relationen mellan man och kvinna 

bör vara. Bland annat arbetsfördelningen och institutioner mellan män och kvinnor, men även 

mer tydliga kontrakt, till exempel att mannen jobbar och kvinnan stannar hemma.  

 

Undersöker man den tredje nivån, det mer tydliga kontraktet, kan man dra en klar jämförelse 

med det kurdiska klassrummet. I Kurdistan är det män som har hand om arbetet utanför 

hemmet, pojkarnas uppgifter är offentliga, kvinnornas arbetssysslor är däremot arbeten som ska 

                                                       
100 Se teori 
101 Varje land har sin egen kultur och normer. Det är denna kultur och norm som bestämmer vad som består i 
genuskontraktet 
102 Se respondent 3:s citat i resultatet, sida 27 
103 Se teori 
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ske i hemmet, mer privata uppgifter. Eftersom att kvinnor hålls mer privat har de och deras 

angelägenheter blivit en del av en privat sfär. Detta i kontrast till männen som är mer offentliga. 

Kvinnor diskuterar inte allt, säger inte allt, beter sig inte hursomhelst och utsätter sig inte för 

alla känslor, allt detta i motsats till männen som ses som starka individer som säger, beter sig 

och gör som de vill.104 Detta framkommer i klassrummet genom att när en pojke får en 

tillsägelse är man inte mån om hans känslor i samma utsträckning som man är med flickornas 

känslor, detta är för att pojkarna ses som starka individer som inte är lika sköra som flickor. 

Redan här har man skapat en norm i klassrummet som man anpassat utifrån normen som 

existerar i samhället.  

 

Normaliseringen problematiseras av Ambjörnsson som säger att normen inte existerar av sig 

själv utan detta existerar i samband med en motpol. Om pojkarna är normen så är flickorna de 

avvikande, hon fortsätter att påpeka att det uppstår en hierarki alltså en rankning av accepterade 

känslor och beteenden när det kommer till etnicitet, kön och så vidare. Pojkar är starka och 

flickor är svaga därav är flickorna de som avviker, eller som Ambjörnson även uttrycker sig, 

queer, eftersom att de avviker från normen. Då flickorna är de som avviker så ska man hålla 

allt som rör dem privat, deras känslor, tankar och bemötande privatiseras genom att man 

behandlar dem som något svagt. När flickorna har lärt sig att deras angelägenheter ska hållas 

privata då betyder det att, blir deras angelägenheter offentliga uppstår skam, därför väljer 

lärarna att ge dem råd privat från pojkarna och det är därför man inte pratar om sex offentligt. 

 

2.5.3 Du är den du är född till 
Alla respondenter hade svårt att förstå vad begreppet genus innebär och när frågan om genus 

ställdes var jag alltid tvungen att ge en förklaring av ordets innebörd, inte ens då kunde 

respondenterna riktigt förstå vad jag syftade på. Diskussionen om genusfrågan ledde ofta till 

frågor om homosexualitet och transsexualitet varpå väldigt intressanta svar uppstod. 

 

Ambjörnsson förklarar att begreppet queer betyder allt som avviker från normen, vilket används 

oftare på HBTQ-personer men handlar även om allt annat som avviker från den heterosexuella 

normen. En kritik riktad mot begreppet har varit att queer anses vara för västerländskt, det är 

skapat av vita priviligierade människor.105 Samma sak stämmer in på begreppet genus, dessa 
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begrepp har inte introducerats i det kurdiska samhället och att då få respondenterna att förstå 

begreppets innebörd var knepigt. 

 

Både respondent 1 och 3 förklarar att om en elev skulle exempelvis vilja byta kön så skulle det 

vara ytterst onormalt. De frågade varför man vill vara något som man inte är. Båda diskuterar 

att det är när man inte får bekräftelse av familj eller omgivning som man börjar tvivla på sig 

själv. De menar att det är låg självförtroende som skapar dessa tankar och att man som person 

ska lita på att Gud skapat dig utifrån ett syfte och utifrån ett mål som du ska uppnå. Enligt 

respondent 1 och 3 så är du antingen det ena eller det andra, alltså antingen en man eller kvinna. 

Kroppen och själen är en och samma och att se det som något annat är avvikande och 

onormalt.106 Kurdistan präglas starkt av den heterosexuella normen och allt annat som avviker 

anses vara onormalt.  

 

Connell diskuterar att vi under vår uppväxt lär oss vad som är maskulint och feminint. På ett 

likande sätt menar Hirdman att sådana värderingar och normer förs vidare från generation till 

generation. Eftersom majoriteten av Kurdistans befolkning är muslimer107 präglas samhället 

starkt av islamiska värderingar. Homofobiska åsikter finns i det kurdiska samhället och är inte 

enbart begränsad till islam, utan det finns även inom de andra religiösa grupperna. Eftersom att 

pedagogerna anser att homosexualitet är något onormalt som visar på att personen i fråga är 

sjuk och behöver hjälp, eller otacksam av det Gud tilldelat så begår personen en synd. Mannen 

och kvinnan är skapade för ett syfte och allt annat som inte uppfyller detta syfte bör inte 

accepteras. Denna tanke har säkerligen lärts ut av en äldre generation och som vi ser utifrån 

lärarnas resonemang undervisas även till nästkommande generation. Respondent 3 resonerar 

att när en man börjar se sig själv som en kvinna då betyder det att mannen även vill gifta sig 

med en man och när detta sker har de syndat.  

 

 

Maskulinitet och femininitet ska bevaras till högsta grad men det betyder inte att all 

maskulinitet och femininitet accepteras. Exempelvis ska kvinnan vara nöjd med sitt kön och 

följa en rad olika roller som tillkommit när Gud skapade henne, även mannen likaså, det är 

högst oacceptabelt att mannen eller kvinnan ska överskrida dessa gränser. Vad som är feminint 

                                                       
106 Se resultat, respondent 1 citat, sida 29 
107 Se 1.1 introduktion 
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och maskulint präglas av samhället och kulturer och kan skilja sig från land till land. 

Respondent 3 menar att som kvinna så ska du acceptera och leva efter könets normer, överskrids 

normerna får kvinnan en negativ stämpel och anses vara ouppfostrad. 

 

 

2.6 Religionsundervisning 
 
Nedan kommer observationerna att presenteras och i anslutning till det görs en analys av 
empirin. 
 
Efter att lärarna intervjuats var det dags att observera dem under lektionerna, varje lärare 

observerades en gång. Tanken med observationerna var att undersöka hur lärarna bemöter 

eleverna, men även om det skiljer sig i bemötandet av flickor respektive pojkarna i 

klassrummet. Det som var gemensamt var att längden på lektionerna var ungefär 40 minuter. 

Det var både pojkar och flickor i klassrummet, alla hade skoluniformer och de satt två och två 

på en skolbänk men pojkarna och flickorna satt inte bredvid varandra utan de hölls isär. Det 

som skilde sig var storlekarna på klasserna. 

 

Antal elever i klassrummet kunde variera från klass till klass. Nedan kommer en redovisning 

av klasstorleken samt antal pojkar och flickor presenteras: 

 Respondent 1, årskurs 12. 32 elever  varav 13 pojkar och 19 flickor. 

 Respondent 2, årskurs 12. 24 elever varav 4 pojkar och 20 flickor. 

 Respondent 3, årskurs 11. 36 elever varav 11 pojkar och 25 flickor. 

 Respondent 4, årskurs 10. 41 elever varav 13 pojkar och 28 flickor. 

 Respondent 5, årskurs 12. 26 elever varav 11 pojkar och 15 flickor. 

 Respondent 6, årskurs 10. 34 elever varav 16 killar och resten flickor.108 

 

 
Beroende på vilken årskurs som besöktes kunde lektionsinnehållet skilja sig. Gemensamt var 

att oberoende av vilken skola de befann sig på kunde innehållet vara likadant om årskursen var 

detsamma, alltså så var det inte endast innehållet detsamma för årskurs tre, utan det som 

behandlades under lektionstid var detsamma på olika skolor och skedde samtidigt.  

 

                                                       
108 årskurs 10 är elever första gymnasiet. Årskurs 11 är andra gymnasiet och årskurs 12 är tredje året på 
gymnasiet. 



 

 

40

Alla skolor hade skoluniformer, dessa kunde se olika ut men det som var gemensamt var att 

flickorna skulle bära kjolar och pojkar skulle ha byxor, vissa flickor hade hijab109 och andra 

inte, detta var frivilligt. Alla kvinnliga lärare hade på sig hijab och långa kläder såsom lång kjol 

eller vida byxor med en längre tröja över. 

 

Under tiden för observationerna fokuserade religionsundervisningen ämnet jämlikhet. Lärarna 

undervisar om jämlikhet mellan nationer, raser, kulturer, kön och även demokrati. 

 

 
2.6.1 Pedagogers bemötande av eleverna under religionsundervisningen 
 
Gemensamt för alla lärare var att de hade en auktoritär roll och att eleverna sällan pratade utan 

lärarens tillåtelse. När lärarna klev in i klassrummet kunde de signalera på olika sätt att de anlänt 

och att eleverna bör sätta sig på sina platser så att undervisningen kunde börja. Respondent 5 

och 3 kliver in i klassrummet och ber eleverna sätta sig ner på sina platser så att lektionen kan 

börja, eleverna i sin tur skyndar sig och sätter sig ner på sina platser. De andra respondenterna 

har väldigt hårda sätt att berätta för eleverna att de ska sätta sig ner. Respondent 1 knackar hårt 

på dörren för att visa att hon har anlänt, respondent 2 kliver in med en hård och allvarlig blick 

vilket gör att eleverna genast sätter sig ner. Respondent 4 och 6 ryter till och säger att alla ska 

vara tysta och sätta sig ner. De är betydlig hårdare än de andra informanterna.  

 

Alla lärare förutom respondent 1 rör sig endast i främre delen av klassrummet och alla 

respondenter börjar med att ställa frågor till eleverna. I de flesta klassrum, som hos respondent 

1, 2 och 6, ger läraren ordet till de elever som räcker upp handen. Respondent 3,4 och 5 pekar 

ut alla, även de som inte vill svara på frågor måste göra det. Respondent 1 och 6 hjälper elever 

att svara när de fastnat, respondent 2, 3 och 5 väntar på eleverna tills de ger svar. Kan de inte 

så får någon annan ordet. Respondent 4 valde att avbryta en pojke som fastnat utan att ge honom 

en chans, gav honom en irriterad blick, suckade och valde att mitt i svaret ge en flicka chansen 

att svara istället.  

 

Majoriteten av eleverna i klasserna var flickor därav var det flest flickor som svarade på frågor. 

Genomgående i klasserna var även flickorna som var mest ivriga till att svara på frågor. Det var 

endast under respondent 2 och 6:s lektioner som flera flickor såg trötta och ointresserade ut. 

                                                       
109 En islamisk beteckning på slöja som används för att täcka håret. 
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Under respondent 1:s lektion var det ett par pojkar som var duktiga. En av pojkarna redovisade 

i 15-20 minuter av lektionen om ämnet demokrati för resten av klassen. Resterande klasser som 

respondenterna 3, 4 och 5 hade såg lektionerna likadana ut och flickorna tog större plats i 

klassrummet medan pojkarna var försiktiga eller väldigt tysta.  

 

Alla förutom en lärare ber eleverna att vara tysta eller säger ifrån när de, enligt dem, missköter 

sig. Respondent 5 är nära på att skicka ut en pojke från klassrummet för att han somnade under 

lektionen, men efter att pojken flera gånger bett om ursäkt får han stanna kvar. Respondent 6 

tycker att pojkar borde svara mer på frågorna så hon säger till dem att det är dags att skärpa sig 

och vara duktigare. Efteråt ställer hon frågor som hon säger att endast pojkarna ska svara på, 

räcker de inte upp handen så pekar hon ut dem och när de svarar att de inte kan svaret så 

ifrågasätter hon detta för att sedan gå vidare till nästa. När lärarna ställer frågor till eleverna är 

det mer som ett förhör istället för att ta reda på om de har grepp om ämnet, därför får de svar 

som eleverna memorerat snarare än vad de faktiskt kan.  

 

Respondent 1 lektion är den enda lektionen där läraren rör sig fritt, tilltalar alla elever som 

räcker upp handen, svarar på frågor som ställs och även hjälper eleverna att besvara frågor som 

de inte kan svara på självständigt. Hon ryter inte ifrån när två flickor längst bak i klassrummet 

pratar utan väljer att ställa sig bredvid deras bänk. När två pojkar börjar prata så tittar hon på 

dem tills de lägger märke till henne och slutar. 

 

Gemensamt för alla respondenter är att när lärarna undervisar har de alltid någon form av sagor 

eller berättelser som de använder för att stärka innehållet i deras undervisning. Lärarna 

använder berättelser som ett pedagogiskt redskap för att fånga elevernas intresse. Bortsett från 

endast berättelser kan lärarna även berätta om händelser som inträffat inom eller utanför skolan 

för att på så sätt applicera religionsundervisningen i verkliga livet och skapa en sanning och en 

tanke om att religion är något som finns med i alla aspekter av livet. När lärarna ställer frågor 

och elever svarar rätt så ger de eleverna beröm. De kan säga ”väldigt bra svar, bra jobbat, väldigt 

fint” och så vidare. När elever svarar på frågor ställer de sig alltid upp, ger sitt svar och sätter 

sig sedan ner.  

 

Väldigt vanligt under lektionstid är att lärarna ber eleverna läsa ur stycken ur boken för att sedan 

förklara innehållet. Stor del av lektionstiden går ut på att elever läser stycken ur boken som 
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läraren sedan förklarar. Detta är tydligast hos respondent 4 som går tillväga på detta sätt under 

hela lektionen men förekommer även hos de övriga lärarna. 

 

En av skillnaderna mellan respondenterna är bemötandet av flickor respektive pojkar. När 

lärarna säger ifrån eller interagerar med pojkar så har de en hårdare ton gentemot dem. Under 

respondent 4:s lektion gavs inte en pojke i klassen chansen att svara på frågan som ställdes, 

utan med en väldigt irriterad blick sade han till pojken tack, och gav ordet till en flicka istället. 

Inte en enda gång märktes detta beteende mot någon flicka i klassen. Samma sak när en  pojke 

räckte upp handen och ville ställa en fråga, trots att han flera gånger påpekade att han hade en 

fråga så fick han inte svar på den och läraren bad honom vara tyst och vänta tills slutet av 

lektionen. Samtidigt var det ett par flickor som ställde frågor och fick svar på dessa och mot 

lektionens slut fick pojken ändå inte sin fråga besvarad.  

 

Samma sak sker i respondent 6:s klassrum då hon rakt ut säger till pojkarna att de bör skärpa 

sig och vara duktigare trots att det har varit ett flertal av dem som besvarat frågorna som hon 

ställt. Flickorna har bemötts av en lugnare ton från läraren. Genomgående märktes det hur tonen 

på rösten och även kroppsspråket ändrades när de tilltalade var flickor respektive pojkar. Mot 

pojkarna var tonen hårdare och kroppshållningen lite rakare, medan mot flickorna var tonen 

mjukare och kroppen var mer avslappnad. Som tidigare noterat, skriver Connell, Hirdman och 

Ambjörnsson att genus och normer konstrueras i samhället, och även att dessa normer och 

beteenden förs vidare till nästa generation.  

 

 

2.6.1.1 Slutsats  
Både intervjuerna och observationerna visar att pojkarna ses som starka och självständiga 

individer som har skinn på näsan och inte skäms eller är rädd för någon. Kvinnorna är svaga 

individer som är beroende av andra och ses som något som ska handskas varsamt med. Dessa 

roller stärks i klassrummet genom att pedagogerna bemöter pojkar och flickor på olika sätt. 

Detta leder även till att dess bemötande accepteras och att eleverna sedan bemöter varandra på 

det sättet läraren visar är acceptabelt. Genom detta sätt förs dessa normer vidare till eleverna 

som i sin tur lever enligt dessa normer och utövar dessa utanför skolan och i hemmet.  

 

I Kurdistan råder det väldigt starka normer vad det gäller hur pojkar respektive flickor bör bete 

sig i en klassrumssituation. Det svenska genustänkandet existerar inte i de kurdiska skolorna, 
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alltså begrepp såsom genus existerar inte och maskulinitet och femininitet har en stark prägel 

på synen hur pojkar och flickor ska vara. För att en norm ska existera i samhället så sker det 

endast i motpol till något. Återigen är maskulinitet normen och accepteras endast när 

egenskapen besitts av en man, detta existerar i motpol till kvinnan och när hon besitter feminina 

egenskaper. 

 

 

2.6.2 Islam som utgångspunkt 

Respondent 1 och 2 hade liknande innehåll på sina lektioner trots att tillvägagångsättet skilde 

sig. Även om de valde olika aspekter av innehållet så var det gemensamma ändå att båda 

behandlade jämlikhet under sin undervisning. Respondent 6:s och 4:s lektioner handlade om 

islams uppkomst och hur islam leder till den rätta vägen i livet, respondent 3 behandlade ämnen 

såsom människans rättigheter och att Gud är rättvis. Respondent 5:s lektion skilde sig från alla 

då hennes lektion fokuserade på skillnaden mellan pojkar och flickor och hur de bör bete sig 

hemma eller i samhället. 

 
Årskurs tre hade jämlikhet som ämne och respondent 2 undervisade om alla människors lika 

värde oberoende av etnicitet, kultur, kön och bakgrund. Respondenten beskrev att det i koranen 

står hur Gud sade att han skapat olika stammar och kulturer för att människan skulle kliva över 

dessa gränser som existerar mellan länder och lära känna varandra och även lära sig från 

varandra. Respondent 2:s lektion domineras av jämlikhet mellan olika länder och kulturer. Hon 

fortsätter med att säga att de som är viktigast i Guds ögon är muslimer i första hand och att detta 

då är oberoende av deras etnicitet, kultur och kön.  

 

Respondent 1:s lektion behandlar ungefär detsamma som respondent 2 gick igenom under sin 

lektion men fokuserar mer på islam som en demokratisk religion. Även respondent 1 pratar om 

att alla människor är lika mycket värda oberoende av ursprung och att i Guds ögon finns det 

ingen skillnad på människor. Hon fortsätter med att säga att alla människor och länder har 

samma rättighet och att dessa rättigheter inte kan fråntas någon.  

 

Respondent 4 och 6:s lektion handlar om hur religionen hjälper dig till att hamna på rätt väg i 

livet, att leda dig från mörkret till ljuset. Lektionen fortsätter med att gå in på hur islam 

uppkommit, alltså från att ängeln Gabriel uppenbarat sig för profeten Mohammed till när 

Mohammed lämnar Mecka för Medina. Läraren sa att islam kom till under en tid då det fanns 
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mycket orättvisor och införde rättvisa. I Guds ögon var det vem människor var som personer 

och vad de hade i sitt hjärta som spelade roll, etnicitet och färg hade ingen betydelse. 

 

Respondent 3 undervisar om människans rättigheter. Inom islam har alla samma rättigheter 

oavsett bakgrund. Islam har gett dig dina rättigheter och ingen ska frånta dig dessa. Han 

fortsätter med att säga att man ska ha rättigheter till att säga nej, till att bestämma själva och att 

ingen har rätt till att frånta dig dessa rättigheter. Gud utsätter inte någon för tvång, Gud kan 

göra vad som helst men han är rättvis. 

 
 

Gemensamt för alla respondenter är att de undervisar om sitt material på ett etnocentriskt110 

tillvägagångsätt. De utgår endast från ett islamiskt perspektiv och vad islam anser om olika 

frågor. Allt som tagits upp under lektionerna har alltid börjats med att säga ”islam säger att” 

eller att man pratar om hur profeten Mohammed gjorde eftersom att man ska sträva efter att 

leva och vara såsom profeten var.  

 

Alla informanter förutom respondent 6 är väldigt noga med att gå igenom hur viktigt alla 

människors lika värde är, att man respekterar andra nationer, att man behandlar alla lika och att 

man respekterar alla. Något som uppstår i deras undervisning är exempelvis när respondent 2 

pratar om att alla människor är jämlika oberoende av kultur, ras, religion men att Gud ändå 

värdesätter muslimer mer eftersom att de följer islam som är Guds religion. Respondent 1 

behandlar demokrati men hon gör endast detta i förhållande till islam, även respondent 3, 4 och 

6 utgår från islam när de undervisar om människans rättigheter och att det är islam som hjälper 

människan till att handla rätt.  

 

Religionsundervisning utgår från islam när den tittar på omgivningen. I de kurdiska 

klassrummen är islam normen.111 Den kurdiska politiken präglas av islam och detta kan man 

även se i Connell resonemang där han tar upp att det bland annat är politik som bestämmer hur 

samhällets genusordning konstrueras och eftersom att Kurdistan är en muslimsk region så anses 

de värderingarna vara normen och allt annat är normbrytande och avvikande. Ett genuskontrakt 

har skapats av islam och det är islam som definierar allt annat. Man eftersträvar en muslimsk 

                                                       
110 Man betraktar världen från sin egen plats, att man pratar om andra kulturer och religioner utifrån sin egna 
religion eller kultur exempelvis andra religioner diskuteras utifrån ett muslimskt synsätt.  
111 Se resultatet av observationerna. 
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maktordning i samhället där religionen representerar allt som är sant och rätt eftersom att islam, 

enligt muslimer, är den sanna religionen.  

 

När Ambjörnsson problematiserar begreppet normalisering pratar hon bland annat om att 

normen endast existerar i förhållande till en motpol. Alltså finns det en norm så ska det finnas 

något avvikande. I de studerade kurdiska skolorna är normen islam och andra religioner och 

livsåskådningar betraktas som avvikande. Detta betyder inte att människor med dessa 

värdegrunder ska bli diskriminerade utan respondent 2 menar att alla människor är lika värda 

men att muslimer är snäppet bättre just på grund av att de utgör normen.112 Muslimer 

representerar den rätta religionen och respondent 3 använder historier ur koranen för att förklara 

för eleverna vad människan har för rättigheter. Det sker en rankning mellan accepterade tankar 

gällande bland annat etnicitet, kultur och i detta fall religion. Islam är normen vilket är 

sanningen, detta betyder då att islam är den rätta och att de andra blir då avvikande och falska. 

Eftersom att man har den rätta religionen framför sig och eftersom undervisningen handlar om 

att förmedla sanningen till elever, värdesätts de andra åskådningar i mindre grad än islam. För 

att göra en liknelse kan man säga att islam är heterosexuell i detta exempel och andra 

åskådningar är homosexuell, det som avviker från normen. 

 

2.6.3 Att vara blygsam 

Av alla de observationer som utfördes skilde sig en lektion från mängden, det var nämligen 

respondent 5:s lektion där hon berörde hur eleverna bör uppföra sig. Hon undervisade att hur 

en kvinna och en man bör vara ute i samhälle skilde sig väldigt mycket då hennes undervisning 

präglades av att hon gav skilda roller till flickor och pojkar. Hon understryker att det inte finns 

någon skillnad i deras värde gentemot Gud men att det finns skillnad i uppförande mellan man 

och kvinna. Medan de andra diskuterade demokrati och jämlikhet så handlade hennes lektion 

mycket om hur tjejer respektive killar bör uppföra sig, hennes lektionsinnehåll visade på hur 

feminina genuspositioner skapas utifrån ett mansdominerat samhälle. Denna undervisning 

präglas starkt av genuskontraktet där kvinnan har tilldelats en roll där hennes femininitet ska 

bevaras.  

 

Under lektionen får vi ta en del av hur en blygsam tjej och kille bör vara, enligt läraren är tjejer 

som inte är blygsamma inte fina personer. Hur respondent 5 definierar en blygsam tjej härrör 

                                                       
112 Se sida 40 
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från den bild samhället har av respektive roller, könen har socialiserats in i olika roller i 

samhället och enligt Hirdman har dessa roller även olika funktioner och egenskaper. 

Respondent 5 menar att tjejer inte ska kliva in i ett rum fullt med män, utan de ska vara 

blygsamma och knacka först. En tjej ska vara lugn, tyst och inte högljudd, en blygsam tjej ska 

inte vara respektlös mot föräldrarna eller lärarna.  

 

Ordet blygsamhet har olika innebörd beroende av vem man applicerar den på, är det kvinnan 

så menas blyghet att uppföra sig på ett lugnt och sansat sätt, inte höja rösten, inte bete sig 

hurusom helst, visa respekt till de äldre. När detta ord sedan används på en pojke så ändras 

innebörden på blygsamhet helt och hållet till att få en starkare betoning från att definieras som 

något underlägsen till att betyda något starkt och mäktigt.113 En blygsam kille ska inte vara svag 

när någon bråkar med honom utan han ska ta plats och han ska inte vara rädd för att ställa 

frågor.  

 

Connell menar att människor själva skapar femininitet och maskulinitet. Vi lär oss under 

uppväxten om hur vi bör bete oss för att vi ska ses som man eller kvinna och även vart gränserna 

mellan dessa går. Beroende på vart deras gränser går kan ett ord såsom blygsamhet ändra sin 

innebörd.  

 

Mannen som har definierats enligt den heterosexuella normen till att vara viljestark, 

handlingskraftig och ha den ledande rollen inom både hemmet och samhället, ses som en 

offentlig representant. När han förklaras med ord som blygsamhet representerar det ordet alla 

de kvalificeringar och egenskaper som mannen har. Kvinnan som enligt den heterosexuella 

normen är svag, känslomässig, blyg, tyst och privat, är alltså det som är avvikande från normen. 

Ordet blygsamhet får en annorlunda betydelse när det appliceras på flickorna kontra pojkarna. 

Allt för att förstärka det heterosexuella genuskontraktet. För att denna norm ska upprätthållas 

så måste pojkarna och flickorna i klassrummet eftersträva till att fullfölja dessa roller som 

tilldelats, detta så att dessa värderingar sedan ska efterlevas och föras vidare till nästa generation 

och på så sätt kvarstår det skrivna genuskontraktet.  

 

Även respondent 5:s sätt att leda undervisningen skiljer sig från de resterande. När hon ställer 

sin första fråga till klassen så är denna fråga riktad till endast pojkarna. Frågor som är riktade 

                                                       
113 Se sida 42 
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till pojkarna handlar om viktigare ämnen, såsom att ha ett så starkt självförtroende att själv 

kunna välja vilket universitet de vill gå på. När samma fråga sedan ställs till flickorna i 

klassrummet så behandlar samma fråga då istället att göra klädesval, redan här i lektionen har 

hon visat att pojkarna ska få ordet först och pojkarnas val i livet har mer innebörd än flickornas, 

som målats som fåfänga. Respondent 5 fortsätter senare till att stärka dessa roller som hon redan 

gett eleverna i klassrummet och tilldelar flickorna rollen i den privata sfären, exempelvis genom 

att säga att efter examen ska flickorna vara duktiga och hjälpa till med det arbete som finns i 

hemmet, exempelvis städning, medan pojkarnas roller handlar om det offentliga sfären såsom 

avlönade jobb som sker utanför hemmet. Att det sker starka genusdistinktioner i denna 

undervisning går inte att missa, redan under denna lektion har en bild uppmålats av hur 

relationen mellan pojkar och flickor bör vara samt hur genus konstrueras i detta klassrum.
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3. Diskussion 
 
När jag började skriva uppsatsen var tanken att jag skulle upplysa mina framtida kollegor om 

hur den kurdiska undervisningen kunde skilja sig från den svenska, detta speciellt inom 

religionsämnet. Med tanke på flyktingströmmen från mellanöstern ville jag belysa hur 

religionsundervisningen kan skilja sig i ett land med en konfessionell undervisning. I dagsläget 

har vi ett stort antal flyktingar där majoriteten är från muslimska länder, detta innebär att när 

dessa elever sedan anländer till Sverige, vars religionsundervisning har en stark sekulär prägel, 

kan skilja sig något oerhört från vad de tagit med sig från tidigare skolgång.  

 

Tanken var att, med hjälp av denna studie, presentera något som inte gjorts i stor utsträckning 

förut. Dels att det till skillnad från tidigare studier inom samma fält, fokuserar på lärarnas 

resonemang och uppfattningar och inte elevernas. Vidare skiljer den sig från de studier som 

beskriver den svenska skolan. Studien utspelar sig på utrikes observationsfält och har därmed 

en mer internationell prägel genom att fokusera skolgången i Kurdistan. Begrepp såsom genus, 

heterosexualitet, homosexualitet och normer kan vara svårbegripliga begrepp för ungdomar 

med en annan undervisningsbakgrund och med hjälp av denna studie är målet att vi svenska 

lärare ska ha en större förståelse av vad eleverna har med sig från föregående undervisning. För 

att vi lärare ska hjälpa ungdomarna till att nå de utsatta målen inom religionsundervisningen 

behöver vi de rätta verktygen och målet är att med hjälp av studien på bättre sätt förbereda våra 

ungdomar till att handskas med den svenska religionsundervisningen. 

 

Med utgångspunkt från studiens resultat har man kunnat få en inblick på hur pedagoger 

resonerar kring sitt bemötande av elever men även hur bemötandet ter sig i 

religionsundervisningen. Frågor såsom hur pedagoger bemöter elever och även flickor 

respektive pojkar och hur pedagoger resonerar kring sitt bemötande av eleverna har besvarats i 

resultatdelen. Vidare i diskussionsdelen har studien som mål att även undersöka om det finns 

en koppling mellan lärarens resonemang om sitt bemötande och hur läraren faktiskt bemöter 

sina elever i klassrummet, för att sedan dra en slutsats om det finns en koppling mellan dessa 

och om läraren är medveten om hur hen undervisar.  
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Eftersom att klasserna ser olika ut kan det ske ett problem med att försöka titta hur genus 

konstrueras av lärarna. I en klass var det endast fyra pojkar närvarande vilket kan resultera i att 

de ges en underlägsen position i klassrummet med tanke på att de är så få, men genom att ha 

observerat ett flertal klasser kan man utifrån det dra en slutsats på hur det kan se ut. Studien har 

som nämnt inte för avsikt att generalisera utan med hjälp av resultatet ska man försöka få en 

inblick på hur elever bemöts i det kurdiska skolväsendet. 

 

 

3.1 Lärarna och deras tankar kring bemötandet 

Under insamlingen och bearbetningen av resultatet har jag mött lärare som har liknande tankar 

på hur man som pedagog bör bemöta elever men även vissa pedagoger som har åsikter som 

skiljer sig från resten. Gemensamt för alla lärare var att bemötandet är viktigt och att de vill 

bemöta eleverna på ett respektfullt sätt, det hela handlar om en ge och ta-relation, alltså ger du 

respekt så får du respekt tillbaka.  

 

Under studiens gång kan man även se hur en familjerelation är viktig inom den kurdiska 

kulturen och detta kommer till uttryck då alla pedagogerna uttrycker sig att man ska se eleverna 

som antingen sina barn eller sina syskon. Det finns ett starkt band mellan syskon i den kurdiska 

kulturen som bygger på ömsesidig respekt för individerna utifrån de rollerna dom tilldelats. 

Denna respekt ska bevaras även i klassrummet då man ska utgå ifrån att alla elever, och även i 

vissa avseenden pedagoger, är systrar och bröder.  

 
 

3.2 Hur skulle en muslim handla? 

Alla respondenter utgick från islam i sin undervisning när de behandlade diverse frågor, hur 

skulle en bra muslim agera? Hur agerade profeten Mohammed? Vad ska du göra för att vara en 

rättfärdig muslim? Och så vidare. Gemensamt för alla respondenter var att även om de jobbade 

med frågor såsom jämlikhet, rättigheter och demokrati så fanns det en gemensam nämnare i 

deras undervisning, nämligen islam. Det var ju trots allt religionsundervisning som jag 

observerade men inte en enda gång fick vi ta en del av etiska och moraliska synpunkter utifrån 

ett kristet, judiskt, yazidiskt, eller någon annan livsåskådnings bild av hur en människa bör bete 

sig. Religionsundervisningen handlade endast om islams syn på olika frågor och även lärarnas 

resonemang. Gällande undervisningsmaterial och undervisningsämne var utgångspunkten 
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islam. Det var en självklarhet att det är islam man ska utgå ifrån och tanken om att undervisa 

om vad de andra religiösa grupperna ansåg om en fråga fanns inte ens med på agendan. De enda 

gångerna som man gick igenom de andra religioner var när undervisningen skulle specifikt 

behandla just dessa. Allt annat var knuten till islam och dess budskap.  

 

Under mina intervjuer refererade alla informanterna till koranen. När lärarna svarade på diverse 

frågor så kunde de rättfärdiga sina tankar eller handlingar med hjälp av koranen och genom att 

säga några hadither kunde de förklara varför de tyckte och tänkte som de gjorde. Det var mycket 

”vi” och ”dem”, där ”vi” syftar till muslimer och ”dem” alla andra. När respondent 2 

undervisade om människors lika värde gick hon igenom att alla människor är lika värda men 

under ett tillfälle sa hon även att muslimer är snäppet högre eftersom att de följer den sanna 

religionen.  

 

Alla pedagoger använde ord som ”enligt islam,” ”vi muslimer ska” eller ”vi muslimer bör” i 

sin undervisning.  Pedagogerna utgick alltid från sin egen tro och att det fanns en risk att lärarna 

skulle vara partiska fanns inte ens, att handla såsom en rättfärdig muslim är en självklarhet och 

som en rättfärdig muslim är det ens uppgift att endast undervisa om det som är sant. I detta fall 

islam. Under lektionerna kunde lärarna ofta säga till eleverna att ”vi som muslimer anser si eller 

så”, vilket ger en bild av att alla elever är muslimer fast det kanske inte är så. Tanken om något 

annat skulle inte finnas eftersom att ingen uttryckte något annat. Lärarna agerade uteslutande 

mot elever som inte hade samma religiösa bakgrund, genom att använda termer som "vi" och 

"vi muslimer". 

 

Exempelvis undervisade respondent 1 om demokrati och även fast den var saklig så var den 

väldigt etnocentrisk eftersom att ämnet endast behandlade demokrati och dess inverkan på 

islam eller mer exakt islam och dess inverkan på demokrati. Detta går i linje med Connells 

resonemang om att samhällets genusordning hjälper till att konstruera mönster utifrån bland 

annat politik och eftersom att statsreligionen är islam så är det den styrande makten. Allt med 

islam har normaliserats och därigenom avviker allt annat. Med utgångspunkt i Hirdmans, 

Connell och Ambjörnsons tanke att kvinnan, homosexualitet och femininitet ses som avvikande 

och normbrytande så faller de andra religiösa livsåskådningar in på denna kategori och islam 

sätts i samma kategori som heterosexualitet, mannen och maskulinitet. 
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3.3 När normerna utmanas 

När resultatet presenterades var det mycket som visade att normen i de kurdiska skolorna men 

även samhället bestod av att mannen skulle vara stark, framåtgående och modig medan flickor 

skulle vara svaga, omsorgsfulla, blyga och tysta. Denna form av maskulinitet och femininitet 

accepteras eftersom att det var dessa egenskaper som flickorna och pojkarna skulle förhålla sig 

till, men hur väl accepteras dessa normer om de skulle överskridas? Om flickor skulle vara 

viljestarka och modiga och om pojkar skulle vara svaga och blyga hur skulle dessa se ut? När 

en norm existerar i ett samhälle så vet vi med säkerhet att det finns människor som avviker från 

denna norm. Detta vet vi eftersom att, för att ett fenomen ska anses vara norm så måste det 

existera en motpol.  

 

Tittar vi på heterosexualitet så kan vi utifrån denna tanke säga att det är fenomen ett och 

motpolen fenomen två är i detta avseende homosexualitet. Heterosexualitet existerar endast 

eftersom att homosexualitet finns och eftersom att det accepteras mer i samhället och efterlevs 

mer har det blivit en norm.  

 

Hur blir det då om man avviker från dessa normer? I analysen togs det upp att lärarna var 

hårdare i sitt bemötande gentemot pojkar och mjukare mot flickor detta för att pojkarna ansågs 

vara starka och självsäkra medans man var mer försiktiga med flickor som sågs som svagare 

mer emotionella individer. Lek med tanken att det finns en pojke i klassen som är väldigt 

känslomässig av sig, han är blyg, han är väldigt privat av sig och han skäms framför resten av 

klassen. Pojken blir bemött på ett hårt sätt av läraren, där läraren framför alla elever i 

klassrummet kan ryta ifrån, skratta åt eller skälla ut eleven just på grund av att normen är att 

pojkarna är orädda. Tanken att en pojke i klassen avviker från dessa normer inte alltid är en 

självklarhet i de kurdiska klassrummen, eftersom att synen på könens respektive egenskaper 

skiljer sig enligt resultatet. 

 

Hur bemöter läraren avvikande egenskaper hos eleven? När någon avviker, hur gör en kurdisk 

pedagog då? Jag tolkar det som att de pojkar som avviker från normen kan ha det väldigt svårt 

både från lärarnas håll men även elevernas. Bemötandet från en kvinnlig eller manlig lärare 

skiljer sig nog inte så mycket eftersom att denna norm är något som accepterats av majoriteten 

av individerna i samhället, detta var vanligt när lärarna var unga och detta är något de för vidare 

till de kommande generationerna.  
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Jag resonerar att pojken eller pojkarna som inte lever upp till den maskulinitet som förväntas 

av samhället kommer att utsättas för många tillsägelser dels från eleverna och pedagogerna i 

form av kommentarer som ”du är ju en pojke ryck upp dig” eller ”är du en tjej eller?”.  Ord som 

dessa kan ha stor påverkan på pojkens utveckling både på det sociala planet, såsom skolan, men 

även det personliga planet i form av självbild och självförtroende. I resultatet framgick det att 

en stor del av pojkarna i klassen inte tog så mycket plats, vissa var tillbakadragna, några fick 

hårda ord mot sig och en pojke fick inte ens svar på sin fråga. För någon utomstående såsom 

klasskompisar och lärare lägger man oftast inte märke till hur pojkarna mår psykiskt, detta 

speciellt då samhället i Kurdistan ser ut på så sätt att man inte uttrycker sina känslor och 

speciellt inte om man är pojke. Detta kan ha negativa effekter på hur elever utvecklas med tanke 

på att du inte kan utvecklas och formas utifrån dina egna egenskaper utan du måste anpassa dig 

efter hur samhället vill att du ska vara.  

 

Om flickor avviker från normen och har ”maskulina” drag i sina beteenden, exempelvis att de 

är modiga, utåtriktade, inte skäms och är självständiga, hur tas dessa emot i samhället? Utifrån 

mina observationer skulle jag nog säga att det inte finns några negativa aspekter eftersom att 

läraren ger dem mycket utrymme under lektionen. Lärarna bemöter dem även på ett trevligare 

sätt och är mån om deras känslor och visar empati gentemot dem. Men hur blir det ur ett 

utvecklingsperspektiv, alltså hur utvecklas flickor när lärarna alltid är försiktiga i deras närvaro, 

både i bemötande, men även inom undervisningen då pedagoger är försiktiga med vad de säger 

framför flickorna. Likaså tvärtom då pedagogerna inte uppmuntrar beteenden hos flickor som 

avviker från normen och tanken om hur en flicka bör bete sig? Det är okvinnligt att skratta, vara 

för högljudd, att gå in i ett rum fullt med män utan att knacka först, att prata för mycket, att vara 

för utåtriktad och så vidare. Flickor som har dessa beteendemönster accepteras inte och anses 

även ha fått en dålig uppfostran eftersom att de beter sig för ”manligt”.  

 

De flesta av de beteenden som kvinnan har accepteras inte att mannen har och tvärtom. Därmed 

är inte endast kvinnan avvikande i motpol till mannen, utan även vissa beteenden och 

egenskaper beroende på vem som besitter dem. Maskulina drag skall endast existera hos en 

man, samtidigt accepteras endast feminina drag hos en kvinna.  
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3.4 Vad lärarna säger att de gör och hur de faktiskt handlar 

Varje lärare som intervjuats har även observerats, detta har presenterats i uppsatsen och ska nu 

jämföras. Att både intervjua och observera lärarna gjordes för att undersöka om det skiljer sig 

mycket från det lärarna säger att de gör, hur de faktiskt handlar eller om lärarna har en korrekt 

uppfattning om sin pedagogik och sitt bemötande. Att det ska vara jämlikt mellan eleverna var 

något som alla pedagoger höll med om, de ansåg att flickor och pojkar ska behandlas lika och 

att de är lika mycket värda. Detta syntes genomgående under respondenternas intervjuer, 

exempelvis uttryckte respondent 1 att hon inte ser jämställdhet mellan pojkar och flickor i 

samhället och att flickorna alltid ses som ett steg under pojkarna. Detta menar hon är något de 

försöker förändra genom att ge flickornas större utrymme i klassrummet. 

 

När respondenterna observerades märkte jag även hur flickorna fick ta mer plats i klassrummet 

men om det är på grund av att flickorna gavs mer utrymme eller för att flickorna tog mer plats 

i klassrummet är svårt att veta. Min teori är att flickorna ges mer utrymme i klassrummet för 

att flickorna även tar mer plats i undervisningen. Flickorna svarade mer på frågor och räckte 

upp handen mer. 

 

Respondent 2, 3, 4 och 6 utrycker i sina intervjuer att de under sina lektioner ger flickorna större 

utrymme och detta görs för att kompensera skillnaderna som uppstår i samhället. De säger även 

att de har en mjukare ton mot flickorna och en hårdare ton mot pojkarna. Detta kan styrkas av 

deras undervisning då jag som observatör märkt att lärarna i vissa avseenden ger flickorna mer 

utrymme samtidigt som de generellt är trevligare i sitt bemötande gentemot dem. 

 

Efter att dessa intervjuer och observationer var avklarade kunde jag inte undgå att fråga mig 

själv: Hur jämlikt blir det om pojkarna tystas ner under lektionstid för att flickorna ska synas 

mer? Hur jämlikt är det om lärarna bemöter flickorna på ett snällare sätt och pojkarna med en 

hårdare ton? Är det egentligen rättvist att ge flickorna ett bättre bemötande på bekostnad av 

pojkarna? Gång på gång hör jag respondenterna utrycka sig om att ”finns det en skillnad så är 

det att jag är mer empatisk mot flickorna” eller ”jag ger flickorna mer utrymme för att de inte 

får det i samhället” detta syns även klart och tydligt i klassrummen. Exempelvis suckar 
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respondent 4 åt en pojke i klassen och låter en annan svara på en fråga, detta beteende såg jag 

inte gentemot en flicka under någon av mina observationer.114  

 

Jag förstår lärarnas tanke om att man på något sätt försöker ge flickorna chansen att synas mer 

på skolan och visst kan jag hålla med om att det är jämlikt men ju mer respondenterna resonerar 

och ju mer jag observerar inser jag hur lite jämställt det är i klassrummet. Flickorna ses som 

blyga, svaga, känslomässiga varelser, detta påpekar exempelvis respondent 4 då han förklarar 

att  ”flickor inte vågar fråga lika mycket för att de inte är lika starka som pojkarna utan de är 

blygare”. En viss irritation uppstår i mig då man drar alla flickor eller alla pojkar över en kam. 

Att alla killar är starka är lika osannolikt som att alla flickor är blyga och svaga, och att då 

bemöta flickorna på ett snällare sätt passar inte ihop med tanken om att ”vi behandlar flickor 

och pojkar likadant i klassrummet.”  

 

Detta är inte endast negativt för flickorna men även för pojkarna. Lärarna antar att pojkarna ska 

vara starka och kunna hantera känslorna bättre än flickorna och detta anser jag inte stämmer 

alls. Lärarna använde skam- och skuldbeläggande mot eleverna och genom att lärarna är fast 

vid normen om att pojkarna ska vara starka och okänsliga kan detta, kombinerat med den hårda 

jargongen, vara väldigt påfrestande för pojkarna. Detta i sin tur kan leda till en rad olika 

negativa känslor och konsekvenser hos pojkarna. Att eleverna definieras utifrån redan angivna 

kategorier kan alltså få negativa påföljder. Bara för att någon har blåa ögon betyder det inte att 

hen är arisk, bara för att någon är från mellanöstern betyder det inte att hen är muslim och bara 

för att någon är en pojke betyder det inte att han är okänslig och självsäker. Man måste bemöta 

alla elever utifrån deras unika egenskaper och inte utgå ifrån att alla är likadana för alla kommer 

ifrån olika familjer med olika normer, värderingar, synsätt och vi alla uppfattar och bemöter 

världen på skilda sätt. 

 

Respondent 5:s undervisning påvisar hur icke jämställt det är då hon, i sin undervisning lyfter 

fram skillnader på pojkar och flickor. Som kvinna antar man att alla kvinnor ska ha som mål 

att kvinnor ska behandlas likadant som pojkarna, och när hon i sin undervisning lyfter fram 

skillnader mellan deras respektive roller, och även styrker detta med exempel från samhället är 

det svårt att endast sitta still och inte argumentera emot. Flickorna ska inte ta för sig för att det 

                                                       
114 Se resultatet sida 37 
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passar inte en s.k. ”fin flicka.” Flickor ska inte prata för högt, skratta för högt, argumentera eller 

säga ifrån utan dessa ”starka roller ska endast pojkarna ha".  

 

Lärarna är så måna om att säga att alla elever är lika värda, pojkar och flickor är lika värda, men 

de glömmer att göra klassrummet jämställt. Flickorna och pojkarna ska fortfarande ha olika 

roller, flickorna och pojkarna ska fortfarande ha olika egenskaper, genuskontrakten ska 

fortfarande uppfyllas och vissa arbeten är inte menade för båda könen. Jämställdheten lyser 

med sin frånvaro och nästa steg för dessa lärare är att börja fundera över jämställdhet, för om 

man anser att båda är lika värda i Guds ögon så borde det då vara självklart att båda ska få ha 

lika förutsättningar till att utvecklas i samhället, vilket som det ser ut just nu inte är. Man har 

en tanke om att människor ska har olika funktioner i samhället, för även om lärarna anser att 

eleverna är lika mycket värda så betyder det inte att de tycker att de ska ha samma 

förutsättningar i samhället. 

 

 

 

 

3.5 Se på mig, gör som mig 

Skoluniformen var obligatoriskt men inte att flickorna skulle bära hijab. I alla klasser som 

besöktes såg det olika ut, det fanns flickor med hijab som inte lät ett enda hårstrå synas, det 

fanns flickor som bara hade den på hjässan, delar av håret syntes och vissa hade inte hijab alls. 

Att bära hijab i Kurdistan är valfritt och detta syns på eleverna i klassen. Vissa kan välja att inte 

bära den på grund av andra religiösa föreställningar men på samma sätt som det är vanligt att 

bära den så är det även vanligt att inte bära den. Det som skilde sig var att alla kvinnliga 

religionslärare hade det, och när jag satt i lärarrummet minns jag att jag endast såg någon 

enstaka lärare utan hijab men absolut ingen religionslärare.  

 

Jag började fundera på vilket budskap detta ger till flickorna i skolorna. Genom att de kvinnliga 

lärarna använder en viss klädstil i klassrummet, kan det förmedla ett budskap? Lärarna ska 

föregå med ett gott föredöme och kan klädvalet ge ut signaler om hur de anser att flickorna bör 

klä sig? Eller är det bara för att lärarna är muslimer? Om jag återkopplar till när lärarna 

resonerar om att man ser eleverna som småsyskon och att eleverna, genom detta, ska bemöta 

dem med respekt såsom man gör mot äldre syskon i hemmet, vad för slags signaler ger då deras 
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klädval ut till småsystrarna? Är det att lärarna anser att flickorna bör klä sig på ett visst sätt? 

Finns det en tanke bakom eller överanalyserar jag? Enda slutsatsen jag kan komma till är att, 

vad spelar det för roll vad lärarna klär sig i? Det är sällan man frågar vad det är för signaler 

männen ger ut genom att välja vissa kläder, varför ska man då applicera detta på kvinnor? Jag 

anser att valet av kläderna inte finns där för att ge ut några ”dolda signaler” utan jag tänker mer 

att det är på grund av att lärarna vill, vare sig det är utifrån deras egna intresse eller på grund av 

sin religion, bära vissa plagg. Mer komplicerat än så behöver det inte bli, med tanke på att 

flickorna i klassen klär sig olika och att det ena inte utesluter det andra. 

 

 

3.6  Genus, kön och heteronormen 

Begrepp såsom genus och kön, heteronormen och queer är begrepp som jag skulle säga att de 

flesta svenskar förstår. Men att använda dessa begrepp i ett land vars begrepp inte existerar och 

därigenom tappar sitt syfte är väldigt komplicerat. I Kurdistan finns inte dessa begrepp, och när 

informanterna ska resonera kring exempelvis begreppet genus blir det problematiskt då de inte 

har någon förståelse för ordet. Det är en självklarhet att du i Kurdistan antingen föds som man 

eller kvinna och att inte respektera det könet som du blivit tilldelad är enligt vissa respondenter 

en sjukdom. När jag försökte förklara genusbegreppet gick det per automatik över till att frågor 

såsom homosexualitet och transsexualitet uppstod. Eftersom att alla religionslärare var religiösa 

muslimer var detta väldigt problematiskt då allt som har med HBTQ att göra ansågs av dom 

vara en stor synd. 

 

Begreppet såsom genus är en relativ ny vetenskaplig och västerländsk term. Nu på senare tid 

lär vi oss från tidig ålder vad det innebär, även HBTQ är mer accepterat i Sverige än vad det är 

i Kurdistan115. Det är lätt hänt att barn som kommer till Sverige och börjar sin skolgång här har 

problem med dessa begrepp, för det är trots allt väldigt okänt för dem. Att begreppet genus 

separeras från begreppet kön är inte ett tankesätt som väcks bland nyanlända elever. Som 

pedagog kan jag nu förstå varför det sker en viss problematik när det kommer till dessa elever 

och att försöka få dem att förstå dessa begrepp och även respektera att de existerar. Det kan 

vara väldigt svårt att respektera något man inte förstår. Genom att inse att flertal elever som 

                                                       
115 Se resultat 2.5.3  
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kommer till Sverige inte har behandlat frågor såsom genus och HBTQ blir det lättare att förstå 

varför vissa kan ha så stora problem med dessa, och vi kan lättare hitta lösningar.  

 
 

 

3.7 Resultatet var inte som förväntat 

Det förväntade resultatet var att det skulle finnas tydliga skillnader mellan könen i klassen, att 

roller hade tilldelats pojkar respektive flickor och att studien skulle få ta en del av detta under 

observationerna och även under intervjuerna. Det förväntade studieresultatet uppnåddes inte i 

samma utsträckning som förväntat. Under intervjuerna fick jag ta en del av hur lärarna 

resonerade kring pojkar och flickor. Vikten av jämlikhet var mer framträdande då lärarna, både 

kvinnliga och manliga, resonerade att det inte bör ske en skillnad mellan pojkar och flickor och 

även äldre och yngre lärare hade samma uppfattning.  

 

Gemensamt för alla lärare var att de visste att det fanns ett problem i samhället där pojkar 

behandlades bättre än flickor, men de såg problematiken i detta och ville att denna norm inte 

skulle existera längre. Visst så fanns det fortfarande skillnader för även om pedagogerna ansåg 

att jämlikhet var en väldigt viktig fråga så var det långt ifrån jämställt. Det positiva i det hela 

var dock att det såg ut som om att samhället var på väg mot rätt riktning.  

 

Vi kan dock inte jämföra det med hur det ser ut i skolorna i Sverige för trots att det fortfarande 

inte är helt jämställt i Sverige så är det svenska samhället långt före Kurdistan när det kommer 

till att alla ska ha samma förutsättningar. Det kan vara på grund av att Sverige är sekulärt och 

att religionen inte har någon stor roll i människornas liv och i samhället, i och med att staten 

och kyrkan har gått isär.  

 
Allt kommer från religion, men religionens värderingar påverkar och skapar kulturen i 

samhället. Islam är en patriarkal religion och bidrar därför till att förstärka de patriarkala 

värderingarna i samhället. Nuförtiden så tolkar vi inte längre de religiösa texterna och normerna 

på samma sätt som man gjorde för 20 eller mer år sen, utan de ifrågasätts och omtolkas konstant 

för att finna stöd för till exempel kvinnors frigörelse. Dock har religionens inflytande påverkat 

hur dagens kultur och normer får sitt uttryck, vilket leder till att de patriarkala värderingarna 

kvarstår. Det är dessa normer som förs vidare genom generationerna. Det är inte längre de 
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religiösa sanningarna som förs vidare, utan snarare föräldrars inlärda normer och 

föreställningar. Det är dessa normer och föreställningar som är uttrycket för patriarkatet.  

 

Vilken kultur/samhälle/sammanhang en växer upp i påverkar hur en tolkar de religiösa 

budskapen. Olika passager tolkas för att ge stöd till den agenda som vill stärkas. Det patriarkala 

samhället försöker därmed hitta belägg i de religiösa texterna för att förstärka och rättfärdiga 

sin position i samhället. Istället för att hitta belägg för att stärka mannens position i samhället 

försöker man idag hitta passager som stöder idéer om jämlikhet och jämställdhet.  

 

Det patriarkala samhället är inte uppbyggd på religionen utan är en produkt av kulturen. Det är 

därför det skiljer sig i utövandet av religion mellan olika delar av världen och mellan olika 

samhällen. Patriarkatets största vän är en patriarkal kultur. Religionen blir ett verktyg för 

förtrycket, inte dess ursprung. Detta är även anledningen till varför muslimer utövar sin religion 

på olika sätt runtom i världen. Kulturen har en större prägel på samhället idag än vad religionen 

har, detta kan man se då “religionsutövandet” skiljer sig mellan länder. Samhället präglas mer 

av kulturen och de existerande normerna i samhället och inte lika mycket av religionen, därför 

bemöter man jämlikhet och jämställdhet på olika sätt.  

 

I Kurdistan är majoriteten av människorna muslimer och de som inte är det har någon annan 

religiös bakgrund. Religionen präglas i stort sätt allas liv och även om det finns människor som 

inte är religiösa så är de ytterst få i antal. Detta medför att skolorna har en stark islamiskt prägel 

vilket vi ser i resultatet då islam tar stor plats i undervisningen. Konsekvenserna från detta är 

att skolornas religionsundervisning präglas av ett muslimskt tankesätt och även om 

respondenterna menar att islam förespråkar jämlikhet så är det inte jämställt, detta ser man 

speciellt i respondent 6:s undervisning då hon undervisar om flickorna och pojkarnas respektive 

roller i samhället, hemmet och även deras förpliktelser till dessa.  

 

Detta ska inte få oss att blunda för det positiva. Om vi minns Hirdman och Connell som sade 

att vad som anses vara norm förs vidare från generation till generation kan vi glädjas åt att 

pedagogerna problematiserar samhällssynen idag och strävar efter en förändring mot det bättre. 

Detta kommer föras vidare till eleverna som sedan kommer att problematisera ännu mer och 

vilja utveckla samhällssynen mer positivt. Vem vet, två eller tre generationer senare kanske ett 

större steg har tagits mot jämställdhet och jämlikhetstanken kommer inte vara den enda normen 

som eftersträvas. 
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4. Sammanfattning 

Uppsatsen börjar med att behandla frågor om hur religionslärare resonerar kring sitt bemötande 

gentemot flickor respektive pojkar och hur läraren bemöter flickor och pojkar inom 

religionsundervisningen. Detta jämförs sedan med hur lärarna bemöter eleverna i praktiken. 

Dessa frågor är en del av syftet som handlar om att undersöka pedagogers bemötande av elever 

i klassrummet inom religionsundervisningen i regionen Kurdistan. Studien fokuserar på om det 

skiljer sig i bemötandet av flickor respektive pojkar och hur dessa skillnader kommer till 

uttryck. Den tidigare forskning som presenteras diskuterar bland annat Ylva Elvin Nowak, 

Heléne Thomsson och Elisabet Öhrns teorier om hur barn från tidiga ålder lär sig hur de ska 

bete sig och att kulturen och omgivningen är viktiga för identitetsskapande. Studien är av en 

kvalitativ karaktär med intervjuer och observationer av sex religionslärare. De teoretiska 

verktyg som redogjordes lyfte bland annat hur Connell resonerar kring begreppet genus, men 

även Hirdmans genuskontrakt och Ambjörnssons problematisering av normaliseringen. 

Resultatet av denna studie påvisar hur lärarna resonerar kring sitt bemötande av elever överlag 

men även flickor respektive pojkar. Alla läraren anser att eleverna är lika mycket värda men 

när det kommer till jämställdhet resonerade pedagogerna olika. Detta sågs även i 

observationerna där majoriteten av lärarna behandlar flickor och pojkar lika, men att det inte är 

jämställt. Detta syns tydligare i vissa observationer än andra. Vidare finns det ett gemensamt 

mål bland de flesta läraren om att flickorna ska lyckas ta större plats i samhället. 
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4.1 Vidare Forskning 

Under insamlingen av empirin insåg jag hur svårt det var att observera lärarna och deras 

bemötande av eleverna. Majoriteten av lärarna undervisade på ett sådant sätt att de endast stod 

längst fram i klassrummet under större del av lektionen. Eleverna talade endast när de skulle 

svara på en fråga eller när läraren gav dem ordet. Under lektionerna hade elever inget eget 

arbete utan lärarna föreläste endast. Att skriva en uppsats om bemötande kan vara väldigt 

komplicerat då lärarna endast kommer in, föreläser, och sedan går ut. Under denna tid rör sig 

läraren endast under främre delen av klassrummet och lektionen blir väldigt ensidig. Utifrån 

detta krävdes det väldigt stort fokus från observatörens sida för att lyckas se allt som behövs 

för studiens syfte. Under denna tid och även då empirin skulle bearbetas lyftes tanken om att 

intervjua elever om bemötandet från lärarna och även observera de roller som eleverna 

tilldelade varandra i klassrummet. Denna tanke fanns i början av uppsatsen men på grund av att 

det kunde bli större än vad uppsatsen tillät uppstod tanken att utföra en vidare forskning. 

Forskningen skulle fokusera på eleverna och deras perspektiv på lärarnas bemötande men även 

hur flickor och pojkar bemöter varandra och de roller som de tilldelar varandra på skolgården 

och även klassrummet. Fokusen av studien ska såsom denna fokusera på en konfessionell 

undervisningsform.  

 

En annan idé är att forska om är genusrollerna i samhället och inte endast begränsad till skolans 

värld. Intresset väcktes utifrån en kulturell sed som följs i bröllop, när det är bröllop åker 

brudgummen och hans familj hem till bruden och hennes familj. Innan brudparet lämnar 

kvinnans hem knyts ett rött band runt hennes midja av brudens far eller bror, det röda bandet 

symboliserar att fadern eller brodern ger en ”ren” kvinna, alltså att kvinnan är oskuld, till 

mannen som present. Att något sådant kan ske visar hur stora skillnader det är mellan kvinnor 

och men i den kurdiska kulturen vilket kan vara intressant att forska vidare om. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 
 الدراسية؟ الفصول في الجنسين بين المساواة مع تعمل كنت كيف ،كذلك األمر كان وإذا ،إذا فصلك؟ في الحالي
1. Kan du berätta om hur du bemöter elever i klassrummet?  
 
2. Vad uppfattar du som särskilt viktigt generellt när lärare bemöter elever i klassrummet? 
 
3. Hur tänker du om att bemöta olika elever på skilda sätt, t ex flickor respektive pojkar, i 
klassrummet?  
 
4. Hur skiljer sig bemötandet av flickor respektive pojkar?  
 
5. 4.1Varför skiljer sig bemötandet av flickor respektive pojkar? 
 
6. ges flickor respektive pojkar olika roller i det som tas upp i undervisningen 
 
7. Upplever du att flickor respektive pojkar tilldelas olika roller i skolorna och undervisningen? 
I så fall hur? 
  Varifrån kommer dessa roller? Är de rimliga? 
  
 
8. Hur går du tillväga när du väljer undervisningsmaterial? Använder du dig av läromedel eller 
externa källor såsom internet, nyheter med flera? 
 
9. Hur arbetar du med frågor som kön och genus i din undervisning? 
 
10. Berätta om huruvida jämställdhet är en aktuell ämne i ditt klassrum? Om och i så fall hur 
arbetar du med jämställdhet i klassrummet? 
  
 
Intervjufrågor på Kurdiska. 
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 الدراسي؟ الفصل في التالميذ مع التعامل كيفية عن تخبرنا أن لك هل .1
 
 الدراسي؟ الفصل في الطالب المعلمون يعامل عندما عام بشكل األهمية بالغة أمورا ترى ماذا .2
 
 الدراسي؟ الفصل في ،والفتيان والفتيات ،المثال سبيل على ،مختلفة بطرق الطالب على الرد تنوي كنت كيف .3
 
 والبنين؟ البنات معاملة هي كيف .4
 
 والبنين؟ البنات معاملة هي لماذا .5
 
 فصلك؟ في المختلفة األدوار من والفتيان الفتيات إعطاء .6
 
 كيف؟ ،كذلك األمر كان إذا المدرسة؟ في مختلفة أدوار تعيين يتم والفتيان الفتيات أن تشعر هل .7
 معقول؟ هم األدوار؟ هذه هي أين  
  
 
إلنترنتا مثل خارجية مصادر أو التعليمية المواد تستخدم هل التعليمية؟ المواد اختيار عند تذهب أن يمكنك كيف .8  واألخبار 
 وغيرها؟
 
 الخاص؟ التعليم في االجتماعي والنوع الجنس قضايا مع تعمل كنت كيف .9
 
 
اليالح موضوع هو الجنسين بين المساواة كانت إذا ما حول لي قل .10  كنت كيف ،كذلك األمر كان وإذا ،إذا فصلك؟ في 
 الدراسية؟ الفصول في الجنسين بين المساواة مع تعمل
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