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Sammanfattning 
Denna studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur kulturrelativism och 
universalism ”översätts” av “vardagsmänniskor”. I detta fall har intresset riktats mot 
lärarstudenters perceptioner av könsuppdelad undervisning i en friskolekontext. Studiens 
sekundära syfte har varit att undersöka hur väl det metodologiska tillvägagångssättet, think-
aloud, kan besvara frågor med en inneboende etisk problematik, likt denna. Med andra ord; 
kan metodologin på ett rättvisande sätt belysa intervjupersoners tänkande kring detta slags 
frågor? Datainsamlingen har genomförts med hjälp av tio standardiserade think-aloud 
sessioner där respondenterna fått läsa en vinjett och sedan instruerats att diskutera 
innehållet högt (”tänka högt”) utifrån ett värdegrundsperspektiv. I studien har två olika 
vinjetter inkluderats varav den ena representerar könsuppdelning i en muslimsk friskola och 
den andra könsuppdelning i en kristen friskola, vilka har fördelats jämnt om fem var på de 
tio medverkande lärarstudenterna. Resultatet visar att de olika kontexterna varit avgörande 
för hur studenterna tolkar könsuppdelning, där den muslimska kontexten har 
problematiserats genom ett mer kulturrelativistisk, ”förlåtande” synsätt, medan den kristna 
friskolan bedömts vara icke-legitim i sitt agerande.  
 
 
Abstract 
The main aim of this study has been to investigate how culture relativism and universalism 
are "translated" into the life of "everyday people". In this case, the focus has been directed 
towards teacher students' perceptions of gender-divided education in a private school. The 
secondary purpose of the study has been to investigate how well the methodological 
procedure, think-aloud, can answer questions with an inherent ethical problem, like this. In 
other words: can the methodology in a fair way illustrate interviewees thinking about this 
kind of questions? The collection of data has been carried out through ten standardized 
think-aloud sessions, where the students have been instructed to read a vignette (small text) 
and then think-aloud about its content from a value-based perspective. In the study, two 
different vignettes have been included, one of which represents gender divisions in a Muslim 
private school and the second represents gender division in a Christian private school. The 
vignettes have been divided evenly among the ten participating teacher students. The result 
has demonstrated that the different contexts have been decisive for how the students 
interpret gender-division, where the Muslim context is assessed by a more cultural 
relativistic, and ”forgiving” approach, while the Christian context is judged to be non-
legitimate in its actions.  
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1. Inledning  
De senaste årtiondenas omfattande migration har gett upphov till normativa konflikter. Vad 
innebär det att respektera andra kulturer och finns det universella värden som står över 
kulturer? Sådana etiska dilemman är idag typiska för europeiska mottagarländer (Healy, 
2007; Liu, Volčič & Gallois 2015).   
   
Denna etiska problematik fick en framträdande roll i Sverige efter hedersmorden på Sara, 
Fadime, och Pela som blev symboler för det hedersrelaterade våldet i Sverige under 1990-
talet och tidigt 2000-tal. Diskussionerna som följde dessa mord kom inte bara att handla om 
hedersvåldet som fenomen utan också om “grova kategoriseringar av skilda mentaliteter och 
kulturer” (Ålund & Alinia, 2o11, s. 44). Därutöver hävdades att en generaliserande syn på 
kultur medförde att det egentliga våldet negligerades och att unga flickor som sökte hjälp 
blev missförstådda samt inte fick den hjälp de behövde (Ålund & Alinia, 2011). Samma 
argument har dock använts av det motsatta lägret i debatten. De har beskrivit hur utsatta, 
unga flickor som sökt hjälp tystats av välmenande feminister som klumpade ihop 
hedersförtrycket med alla “mäns våld mot kvinnor”(Ambjörnsson & Janke, 2008). Det starkt 
polemiska debattklimatet som då rådde kan ses som en kamp mellan två stora, filosofiska 
skolor; närmare bestämt kulturrelativism och universalism. Universalismen kom att i denna 
kontext representera “andrafiering” av invandrare och glorifiering av den “vita mannen”, 
medan kulturrelativismen anklagades för att undergräva de individuella mänskliga 
rättigheterna och förminska det hedersrelaterade våldet.  
   
Sedan dess har dessa två synsätt många gånger fått stå i separata ringhörnor i kulturella och 
etiska konflikter i olika svenska fora. Ett mer sentida exempel på denna kulturrelativistiska-
universalistiska debatt i Sverige är frågan om huruvida badhus ska ha så kallade 
“kvinnotider”, vilket innebär att det under dessa tider inte är tillåtet för män att bevista 
badhuset. Detta är något som flera badhus i Sverige erbjuder sina besökare och som 
Diskrimineringsombudsmannen (2016) bedömt inte ska betraktas som diskriminering. 
Anledningen till att DO valde att pröva huruvida dessa “kvinnotider” är en diskriminerande 
företeelse är debatten som blossade upp under vintern 2015, där badhus anklagades för att 
främja “könsapartheid”. Vidare såg kritikerna av kvinnotider i simhallen det som en “ängslig 
anpassning” (SVT Debatt, 2015) medan förespråkarna, såsom nätverket Kvinnosim 
Linköping, beskrev kvinnotider i termer av en rättighet och ett verktyg för att skapa trygghet. 
De menade även att kritiken mot kvinnotider kan vara av rasistisk natur (Hummelgren, 
2014; Ekstedt, 2015). I samband med denna debatt skrev den liberala samhällsdebattören 
Sakine Madon (2015) följande: “Miljöpartister brukar vanligtvis kräva genuspedagogik för att 
barn ska slippa könsroller, men i Botkyrka får flickor tidigt lära sig att hålla sig undan pojkar. 
Det är så kulturrelativism fungerar: för vissa barn sätts andra regler”.  Grundaren av 
föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”, Sara Mohammad (2015), hade en ännu hårdare 
ton när hon i SVT-Opinion hävdade att ”En uppdelning av kvinnor och män, som i fallet med 
skilda badtider i simhallar, är ett bevis på islamisters makt och förmåga att driva igenom 
gamla regelverk i det nya landet”. 
   
Ytterligare en fråga som fått stor uppmärksamhet och som har rört upp känslor i samtida 
media och politik är uppdagandet av att ett antal muslimska friskolor valt att dela upp 
idrottsundervisningen efter kön. En av dessa skolor blev för bara några månader sedan 
återigen föremål för debatt efter att TV4 (2017) granskade skolan i sitt program “Kalla fakta”, 
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där dolda inspelningar visade hur pojkar placerades längst fram i en buss medan flickorna 
fick sitta längst bak. Kritiken lät då inte vänta på sig och den 4 april, kort efter avslöjandet, 
publicerade Expressen en ledare med rubriken “Sverige ska inte ha könsapartheid”.  I ledaren 
hävdades att ”det närmast övertydliga i att flickor tvingas sitta längst bak i bussen är 
dessvärre bara ett av flera uttryck för underordningen av flickor och kvinnor i utsatta 
förortsområden” samt att “det offentliga måste sluta att pumpa in bidrag till konservativa och 
fundamentalistiska föreningar, att asylsökande och nyanlända bör få obligatorisk 
information om kvinnors rättigheter, att fler poliser måste patrullera i områdena och att 
religiösa friskolor måste förbjudas” (Expressen, 2017). Sveriges statsminister Stefan Löfven 
kommenterade avslöjandet med orden ”Jag tycker att det är avskyvärt. Det hör inte hemma i 
Sverige” (Renman, 2017). Som citaten exemplifierar, har könsuppdelning således kommit att 
beskrivas som ett problem med direkt koppling till religiösa traditioner och invandring.    
   
Mot bakgrund av dessa, ofta hätska, debatter föddes idén om att undersöka förekomsten av 
kulturrelativistiska kontra universalistiska resonemang i lärarstudenters perceptioner av 
könsuppdelning i skolkontext.  Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur 
kulturrelativistiska respektive universalistiska synsätt uttrycks i lärarstudenters perceptioner 
av könsuppdelad undervisning i en friskolekontext och hur de relaterar sina uppfattningar till 
värdegrundsfrågor. Studiens sekundära syfte är metodiskt, nämligen att undersöka hur en 
viss teknik – think aloud – kan användas för att spegla intervjupersoners tänkande kring en 
problematik som denna.   
   
Det är dock viktigt att poängtera att uppsatsen syfte inte är att göra en djupdykning i skolans 
värdegrundsperspektiv. Värdegrundskontexten utnyttjas här som en diskussionsarena för 
teoriperspektiven vilka empirin avser belysa. Således kommer inget fokus att läggas på 
värdegrunden i sig och de lagar och förordningar som den vilar på. Denna uppsats är med 
andra ord en ansats till att göra ett nedslag i en av otaliga kontexter där kultur- och 
normfrågor aktualiseras. Detta har även stor bäring i förhållande till de implikationer som de 
två skolorna kan antas utmynna i, i förhållande till integration och effekterna av 
globaliseringen.   
  

2. Teoriperspektiv  
Att balansera motstående värden och normer är en framträdande problematik för människor 
som möter olika kulturer i sin profession. De tvingas återkommande ställa sig frågan “när är 
annorlunda bara annorlunda och när är annorlunda fel? ”. Denna fråga är i sin tur särskilt 
framhävd i förhållande till kulturrelativism och universalism. Trots att den universalistiska-
relativistiska teoridebatten figurerat flitigt i såväl forskning som i media och i politiska forum 
är den fortfarande högaktuell och intressant att göra nedslag i då dessa frågor blir ständigt 
mer aktuella i takt med globaliseringen och människors ökade migrationsmönster (Healy, 
2007). I detta avsnitt behandlas vidare dessa huvudsakliga teoretiska skolor från såväl utom- 
som inomvetenskapliga perspektiv tillsammans med en redogörelse för perspektiv på 
könsuppdelning i svensk skolkontext.  

Kulturrelativism  
Det klassiska kulturrelativistiska perspektivet har sina rötter i antropologin med 
antropologen och forskaren Franz Boas i spetsen. Boas kritiserade det under början av 1900-
talet dominerande evolutionära perspektivet. Detta antropologiska perspektiv innebar att 
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samhällen befinner sig på olika utvecklingsnivåer och att de, förr eller senare, kommer att nå 
samma utvecklingsstadium som de västerländska samhällena. I kontrast till detta synsätt 
betonade Boas kulturers likaberättigande: olika kulturer löser uppgifter på olika sätt, inte på 
ett ”utvecklat” eller ”underutvecklat” sätt. I denna slutsats ligger kulturrelativismens centrala 
tankegång, nämligen att ett systems grundsatser inte kan förstås och bedömas utanför det 
egna systemet. Kulturer kan bara förstås som en egen entitet, eller social värld (Brown, 
2008). 
   
Enligt Boas och den antropologiska kulturrelativismen kan bedömningar av en kultur enbart 
göra på basis av ett inifrånperspektiv. Kulturrelativisten hävdar därmed att kulturen som 
sådan är det enda som kan validera vad som är moraliskt rätt eller fel och att det därför inte 
finns några allmängiltiga rättigheter. Traditioner och sedvänjor måste alltså förstås utifrån 
deras specifika kontext (Brown, 2008; Healy, 2007). Kulturrelativism, i sin mest extrema 
form, är således en intellektuell doktrin som förespråkar en strikt separation mellan 
kulturella traditioner och utomstående, fördömande analys av dessa då varje sed- till och 
med kannibalism och könsstympning- endast utgör av liten del av den helhetliga kulturen 
(Billet, 2007; Brown, 2008). Vidare menar kulturrelativisten att det som universalisten 
misstar för ett globalt, etiskt fundament snarare speglar västerländska traditioner (Healy, 
2007). Sammanfattningsvis kan därmed begreppet kulturrelativism definieras som den 
ståndpunkt som innebär att kultur måste kontextualiseras och således kan fördömanden 
bara göras utifrån den berörda kulturens specifika standard och förutsättningar.   

Universalism  
Den universalistiska skolan fick en starkare position efter andra världskrigets slut, i samband 
med att den “Universella deklarationen om mänskliga rättigheter” kungjordes. Denna 
deklaration antogs efter världsomspännande diskussioner och förhandlingar rörande vilka 
värden som skulle förstås som universella, mänskliga rättigheter. Universalismen växte 
således fram i en tid där omvärlden precis hade fått bevittna vilka förödande konsekvenser 
det kan få när det står länder och nationer helt fritt att själva välja vilka värden som ska 
prioriteras, där Tyskland i detta fall ansåg att “rasrenhet” var en önskvärd norm. Detta 
innebär att universalismen och mänskliga rättighets-diskursen har en sammanvävd position, 
där universalismen validerar de mänskliga rättigheterna, samtidigt som de mänskliga 
rättigheterna framhäver förekomsten av ett universellt fundament (Reichert, 2006). 
   
I likhet med tidigare resonemang menar Donnelly (2013) att universalismen utgår från idén 
om att det finns ett etiskt fundament, om än på en hög abstraktionsnivå, som sträcker sig 
över alla kulturella gränser, det vill säga det finns strukturella, sociala drag som i det 
närmaste återfinns i hela vår samtida värld. Exempel på sådana drag som är gemensamma 
för alla civilisationer är bland annat behovet av mat, vatten och skydd, samt förmågan att 
känna både smärta och njutning (Billet, 2007). Vidare menar Donnelly att dessa drag endast 
kan skyddas genom en universell konsensuspolitik som bärs upp av mänskliga rättigheter. 
Den universalistiska positionen innebär med andra ord alla människor delar samma icke-
förhandlingsbara rättigheter och att kultur är irrelevant i förhållande till validiteten av det 
som är moraliskt rätt eller fel (Healy, 2007). Den universalistiska positionen rättfärdigar 
därmed det internationella samfundets rätt att döma hur andra aktörer agerar, med stöd av 
detta globala fundament, det vill säga våra gemensamma egenskaper (Mayer, 1995; Donnelly 
2013). Baserat på föregående argumentation definieras begreppet universalism i denna 
studie  som den ståndpunkt som utgår från att det finns förenande faktorer i alla kulturer 
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som därmed möjliggör generella moraliska ställningstaganden av företeelser, oavsett 
bakomliggande kulturkontext.    

Kulturrelativism och universalism i normativ vetenskaplig debatt  
I generella termer kan relationen mellan kulturrelativism och universalism betraktas som 
ändpunkter i ett kontinuum där teoriperspektiven utgör två ytterligheter, varvid det 
förstnämnda representerar konstant kontextualisering och det andra fixering av etiska regler. 
 Mellan dessa “extrempositioner” återfinns ståndpunkter som snarast kan beskrivas som 
“måttligt relativistiska eller “måttligt universalistiska” (Healy, 2007).  
                   

 
          Figur 1 Det universalistiska/kulturrelativistiska kontinuumet   

för etiska ställningstaganden (Healy, 2007: s. 12)  
 
Som figuren visar, söker extrem-universalisten konvergens mot bakgrund av fundamentala 
former av rationalitet, kunskap, värden och etik genom antagandet att dessa är universella 
och därmed giltiga för alla kulturer. Extrem-kulturrelativisten föreslår snarare att all form av 
rationalitet, kunskap, värden och etik är relativa till de partikulära kulturerna. Detta betyder 
att ingen konvergens är möjlig och att kulturell diversitet därmed måste accepteras i sin 
renaste form (Evanoff, 2004). Inom den generella akademiska diskussionen gällande 
universalism kontrasterande kulturrelativism har universalismen getts mer utrymme i 
västerländska sammanhang medan kulturrelativismen fått representera ett icke-
västerländskt perspektiv genom att betona kulturell diversitet (Reichert, 2006).   
   
Som tidigare nämnts är den normativa kulturrelativistiska-universalistiska debatten särskilt 
framträdande i förhållande till den mänskliga rättighetsdiskursen. Det är inte ovanligt att 
berörda aktörer slits mellan att å ena sidan värna om de individuella rättigheterna, som ska 
betraktas som en omistlig del av att vara människa, samtidigt som de å andra sidan ska 
förhålla sig till de rättigheter som betonar kulturell och nationell suveränitet. Detta medför 
inte sällan att kollektiva och individuella rättigheter står i konflikt rörande frågor på 
makronivå och i förhållande policyplanering, vilket i sin tur påverkar hela samhällsskiktet. 
Det är framför allt kvinnan och barnens status i samhället, i förhållande till kulturfrågor, som 
är föremål för de mest vanligt förekommande konflikterna mellan individuella och 
rättigheter och kulturella sedvänjor. Ett återkommande tema handlar om hur kvinnor 
framställs och påverkas av religiösa eller kulturella traditioner (Healy, 2007; Evanoff, 2004).  
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Ett uppmärksammat exempel på detta i den vetenskapliga diskursen är Lila Abu-Lughods 
(2002) artikel “Do Muslim Women Really Need Saving? An anthropological Reflection on 
Cultural Relativism and its Others”, som väckte stor debatt såväl medialt som i 
forskarvärlden när den publicerades. I artikeln söker Abu-Lughod (2002) svar på frågan om 
antropologin kan bidra med ett kritiskt perspektiv i förhållande till USA:s intervention i 
Afghanistan och hur denna berättigades med argument som rörde befrielse av afghanska 
kvinnor. Artikeln har ett övervägande kulturrelativistiskt fokus, där Abu-Lughod (2002, 
s.783) efterfrågar utveckling vad gäller den “colonial and missionary rhetoric on Muslim 
women” som placerar muslimska kvinnor i ett förtryckt fack, istället för att uppmuntra 
diversitet. Abu-Lughod använder bland annat de afghanska muslimska kvinnornas 
förhållande till burkan som en del i sin argumentation, där den västerländska mannen påstår 
sig  befria den muslimska kvinnan från det förtryck som burkan normativt fått symbolisera. 
Istället lyfts argument om hur burkan kan beskrivas som ett medel för kvinnlig frigörelse då 
den möjliggör för kvinnan att lämna sitt hem samtidigt som hon fortfarande signalerar 
anspråkslöshet. Paralleller dras även till västerländska klädkoder, vilket ytterligare 
kännetecknar den relativistiska diskursen, och betonar att vi misstar oss vi tror att det står 
den västerländska kvinnan helt fritt att välja vad hon vill ha på sig, utan yttre påverkan. 
Vidare beskriver Abu-Lughod hur hon är övertygad om att även de kvinnor som påtvingas att 
bära burka skulle välja en annan form av huvudduk eller slöja för att vara fortsatt 
anspråkslösa i sin framtoning, av egen fri vilja. Ett citat som verkligt exemplifierar den 
kulturrelativistiska diskursen är när Abu-Lughod (2002, s. 787) skriver “Can we only free 
Afghan women to be like us [...]?” 
   
I likhet med Abu-Lughods argumentation, där kulturrelativism ses som ett svar på “colonial 
and missionary rhetoric”, har universalisten anklagats för att göra sig skyldig till “kulturell 
imperialism” genom att anta en etnocentrisk ståndpunkt i sitt fördömande av andra kulturer. 
Därför argumenterar kulturrelativisten att det internationella samfundet inte har rätt att 
fördöma traditioner i samhällen med en annan kulturell bakgrund än det egna eftersom det 
inte existerar någon global, moralisk måttstock. Vidare menar kulturrelativisten att det som 
universalisten misstar för ett globalt, etiskt fundament snarare speglar västerländska 
traditioner (Mayer, 1995; Billet, 2007) Donnelly (2013) hävdar å sin sida att det inte råder 
några tvivel som att kulturell diversitet är ett faktum men att detta å andra sidan inte är 
relevant i förhållande till mänskliga rättigheter och utvecklingen av globala idéer och 
normer. Thompson och Hoggett (1996) hävdar dock att valet mellan de två motsatta 
positionerna är en villfarelse, då en rättfärdigad universalist måste kunna beakta “det 
partikulära” samtidigt som en rättfärdigad kulturrelativist måste kunna anta vissa universella 
drag för att kunna betraktas som legitim i sin förståelse av sin omvärld. Enligt Thompson och 
Hoggett skulle teoriperspektiven således kunna ha en positivt, dualistiskt relation snarare än 
en polemisk.   

Kulturrelativism och universalism i nytt ljus  
Det finns en växande mängd litteratur som behandlar den etiska dimensionen av 
interkulturell kommunikation, som placerar universalismen och kulturrelativismen i 
förhållande till tvärkulturell etik i ett nytt ljus. Till skillnad från den deskriptiva forskningen 
rörande tvärkulturella värden, som fokuserar på teoretisk analys i redan existerande kulturer, 
är den växande, preskriptiva forskningen mer intresserad av hur människor från olika 
kulturer ska kunna mötas och interagera på ett etiskt gångbart sätt, vilket således har bäring i 
förhållande till integration så som världen ser ut idag (Evanoff, 2004; Liu et al., 2o15). Detta 
står även i relation till globaliseringen och den kontext där dessa frågor numera aktualiserar, 
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det vill säga i det mångkulturella samhället inom en nations gränser, snarare än i studiet av 
en avlägsen kultur (Healy, 2007).  
   
Vidare har den normativa beskrivningen av universalism och kulturrelativism i förhållande 
till mänskliga rättigheter kommit att ifrågasättas (se bland annat; Evanoff 2004; Brown; 
2008; Reichert 2006). Detta ifrågasättande har framför allt gjort gällande anklagelsen om att 
mänskliga rättigheter (och därigenom universalism) bör förstås som etnocentriska, likt de 
resonemang som tidigare redogjorts för i kapitlet. Dessa kritiska perspektiv på äldre, 
normativ teoridiskurs ses som ett resultat av den nutida globaliserade världen där framför 
allt kvinnors rörelse och rättigheter har fått en allt mer framträdande roll i debatten (Healy, 
2007; Brown, 2008).   
   
Det rör sig mer specifikt om den individualistiska dimensionen av kvinnors egenmakt i 
förhållande till frågor likt rätten till skola, rätten att själv välja partner eller rätten till skydd 
mot våld inom relationer. Dessa spörsmål ställs därmed i kontrast till kollektiva rättigheter 
inom den egna gruppen samt vissa antropologers vurm för att ifrågasätta moralisering av 
kulturella sedvänjor,  i likhet med Abu-Lughods argumentation. Den sentida förståelsen 
inom antropologin har snarare kommit att ställa sig positiva till de globala ansträngningar 
som vidtagits för att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta kan ses som en 
följd av att humanitära interventioner är svårmotiverade i förhållande till den klassiska 
förståelsen av kulturrelativism (Brown, 2008). Vidare beskrivs att det faktum att kulturell 
reflexivitet existerar därmed inte innebär att det bör betraktas som norm i förhållande till 
hur kulturella värden ska bedömas inom interkulturell dialog. Evanoff (2004) argumenterar 
snarare att kulturrelativismen, i sin strikta form, också kan göra sig skyldig till etnocentrism. 
Detta motiveras med att det deskriptiva förhållningssättet till kulturrelativism, som beskriver 
hur kulturen fungerar, översätts i den preskriptiva mening av kulturmötet som att dessa 
funktioner alltid måste respekteras, oavsett dess natur. I försöket att röra sig från 
etnocentriska fördömanden rör sig, paradoxalt nog, kulturrelativismen mot etnocentrism i 
förhållande till det interkulturella mötet, där kultur får en fixerad position.   
 
Healy (2007) beskriver detta i liknande termer genom att problematisera hur 
kulturrelativism har uppfattats som sinnebilden av flexibilitet, medan det i översättningen till 
faktiska åtgärder snarare kan vara ett oflexibelt verktyg. Vidare argumenterar Healy att de 
som hävdar att förståelsen av kvinnlig frigörelse och feminism är etnocentrisk, i den 
bemärkelsen att den enbart speglar västerländska värderingar av begreppen, glömmer det 
faktum att feminismen fram till nyligen var ett främmande begrepp även i den västerländska 
kulturen, samt att accepterandet av den är ett resultat av hård kamp. Healy förespråkar 
därmed att etiska ställningstagande bör göras utifrån den professionsetiska parollen “do no 
harm”, vilket förutsätter att det beslut som tas ska göra minst möjliga skada.   

Epistemologiskt perspektiv på kulturrelativism och universalism   
Syftet med denna studie är att undersöka hur filosofiska och vetenskapliga perspektiv tar sig 
uttryck i en samhällskontext. Studier med en sådan inriktning handlar om hur idéer 
”översätts” från en kontext till en annan; från den vetenskapliga till den vardagliga 
kontexten. Denna process beskrivs ibland med uttrycket den dubbla hermeneutiken. Den 
dubbla hermeneutiken illustrerar hur förhållandet mellan samhällsvetenskapen och 
samhällslivet är en ömsesidig relation. Borell och Johansson (1996) beskriver detta på 
följande sätt: “Termen den dubbla hermeneutiken syftar på att förhållandet mellan 
lekmannen och forskaren inte är enkelriktat utan ömsesidigt påverkande”. Det innebär att 
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det som formuleras inom samhällsvetenskapen kan bli en del av “vardagsmedvetandet”. 
Författarna exemplifierar detta vidare genom att beskriva hur “människor som aldrig läst en 
rad av Freud talar ändå om syskonrivalitet och bortträngning, och man behöver inte ha 
studerat sociologi för att nicka instämmande när någon använder sig av den sociologiska 
innebörden av ord som roll eller status”.  På så vis kan hävdas att samhällsvetenskapen 
förstås som en del av människans “reflexiva medvetande”. Genom den dubbla 
hermeneutiken kan därmed kulturrelativism och universalism översättas till samhällskontext 
genom “vardagsmänniskan”, där vardagsmänniskan i denna studie är representerad av 
lärarstudenter. 
 
Det är dock viktigt att redan nu peka på att den vardagliga ”lekmannamässiga” diskussionen 
kring universalism/relativism saknar den logik som finns i den vetenskapliga diskussionen 
och att intervjupersonerna på olika sätt fritt kombinerar ställningstaganden som i den 
vetenskapliga diskussionen framstår som oförenliga. Verkligheten för intervjupersonerna är 
sällan är lika svart-vit som teorin och att det är fullt möjligt för en individ att på en och 
samma gång kunna se ett visst fenomen från såväl ett kulturrelativistiskt som ett 
universalistiskt perspektiv.  Detta kommer att exemplifieras vidare i studien.   
  
 Perspektiv på könsuppdelning i svensk skolkontext  
Under det senaste året har universalistiska-relativistiska debatten fått nytt liv i svensk media 
efter avslöjanden om att pojkar och flickor haft könsuppdelad idrottsundervisning på 
muslimska skolor, vilket sedermera godkänts av skolinspektionen. Debatten intensifierades 
ytterligare då det uppdagades att flertalet barn på en av de tidigare kritiserade muslimska 
friskolorna färdades till och från skolan i en könsuppdelad buss. Den liberala debattören 
Robert Hannah (2017) skrev “Om inte regeringen stänger ner skolan nu så tillåter regeringen 
med gott samvete att skattebetalarna finansierar könsapartheid”. Utbildningsminister Gustav 
Fridolin uttryckte i en intervju att han inte tyckte att man skulle dela in undervisningen 
“slentrianmässigt” baserat på kön (Dagens Nyheter, 2017). Vänsterpartiets dåvarande 
förbundsordförande Hanna Cederin (2017) svarade på regeringens besked genom att 
konstatera att förbudet skulle frånta flickor ett viktigt verktyg för fördelning av makt och 
utrymme, vilket det könsseparatistiska rummet kan förstås som. Den feministiska 
gräsrotsrörelsen Varken hora eller kuvad, ställer sig däremot starkt kritiskt mot hur 
myndigheter gör ”avsteg från internationellt antagna jämställdhetsideal” (Mänskliga 
rättigheter) när de främjar ”könssegregation” i skolundervisningen och att myndigheterna 
således befinner sig i ”den kulturrelativistiska dimman”(Dagli, Kamilagaoglu, Saleh, Güler, 
Tarabay, Tarhan, u.å).   
 
Viktigt att betänka är dock att frågan om könsuppdelning i skolmiljö har varit på tapeten 
långt tidigare och det är inget nytt fenomen, vilket till viss del samtida sensationsjournalistik 
tycks ge sken av. Vidare kan konstaterats att könsuppdelning i generella termer inte enbart 
bör förstås som ett ”invandringsproblem” även om det är så debatten framställs i media idag. 
Att dela upp undervisningen baserat på kön är en tradition med gamla anor i svenskt 
skolväsende. Inte förrän år 1980 fick flickor och pojkar en förenad kursplan som efterföljdes 
av direktiv om att idrottsundervisningen skulle bedrivas gemensamt för pojkar och flickor. 
Detta till trots, bedriver både kommunala skolor och friskolor könsuppdelad undervisning i 
Sverige idag, vilket skolinspektionen bedömt inte ska betraktas som diskriminering, enligt 
det enskilda fall som de har granskat (Lärarnas tidning, 2016; Einerstam, 2016) Huruvida 
könsuppdelad undervisningen ska ges utrymme i svensk skola är däremot en fråga som 
fortsatt engagerar människor såväl inom- som utomvetenskapligt och motiven bakom 
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könsuppdelningen tycks ha bäring i förhållande till hur det mottas i samhället. Att motivera 
könsuppdelning med religiösa motiv tycks, att döma av den rådande debatten, vara särskilt 
kontroversiellt, medan könsuppdelning av pedagogiska eller genusinriktade skäl inte verkar 
ge upphov till samma hätska stämning. Således har invandring, kultur och religion är 
framhävd position i frågan, vilket i sin tur ger spelrum åt de kulturrelativistiska-
universalistiska synsätten.  

3. Metod 
Då forskningsfrågorna syftar till att fånga såväl djup som nyanser i resonemangen som förs 
krävs en kvalitativ metod, det vill säga en metod som gör det möjligt att undersöka hur 
intervjupersonerna resonerar kring komplexa frågor (Bryman, 2011). Detta talar 
sammantaget för att en kvalitativ ansats är mer än befogad i en studie som denna. 
Metodvalet understryks också av det faktum att de frågor som ventileras kan uppfattas som 
kontroversiella och känsliga. Mot denna bakgrund har det också framstått som viktigt att 
generera data genom vad som brukar betecknas som eliticering, det vill säga med hjälp av 
tillvägagångssätt som ”lockar fram” föreställningar och åsikter som inte så lätt kan friläggas 
genom vanliga intervjuer (Borell & Brenner, 1997). 
 
En eliciteringsansats lämpar sig alltså särskilt väl för att få människor att tala om ämnen som 
de vanligtvis inte diskuterar offentligt, eller överhuvudtaget. Inom samhällsvetenskaperna 
rör det sig vanligen om kontroversiella politiska frågor eller svåra abstrakta begrepp såsom 
demokrati och mänskliga rättigheter. Det kan också vara studier som berör identitet, etnicitet 
eller religion, då även dessa frågor kan vara vanskliga att diskutera trots att respondenterna 
är insatta och har förståelse för ämnet i sig (Barton, 2015). I eliciteringssammanhang 
används olika stimulin för att komma åt intervjupersoners attityder. I denna studie har 
stimulit utgjorts av en vinjett, vilket inom samhällsvetenskapen avser exempelvis en text eller 
bild som fungerar som ett underlag (eller trigger) för samtal och reflektion (Hughes & Huby, 
2004). Respondenterna har fått läsa vinjetten (i detta fall en kortare text) och sedan resonera 
om den. Metodiskt ligger detta angreppssätt nära think aloud-metoden, en metod som 
handlar om att intervjupersoner uppmuntras att ”tänka högt” kring något (Sheppard & Ryan, 
2003; Charters, 2003; Barton, 2015). 

Think-aloud i teori och praktik   
Herbert Simon och Anders Ericsson (1979) anses vara think alouds upphovsmän och 
metoden växte fram inom det vetenskapliga fältet som behandlar mänskliga 
informationsprocesser. Ericsson och Simon (1980) argumenterade då för att verbal 
information bör betraktas som empirisk data, något som numera anses vara ett väletablerat 
faktum inom sociologin och andra samhällsvetenskaper (Barton, 2015; Charters, 2003).   
  
Som nämnts är think aloud är en intervjumetodologi som grundar sig i kognitiva processer. 
Mer specifikt handlar det om processer i koppling till språk och den deltagande individens 
lärande i samband med att denne löser ett visst dilemma i konfrontation med  det. Genom att 
analysera den process under vilken en individ löser ett problem är tanken att forskaren ska 
kunna identifiera strategier som personen använder för att nå sitt beslut. Vi kan även anta att 
det finns flertalet strategier som personen kan använda i sin beslutsprocess. Genom att 
intervjupersonen “tänker högt” i sin analys av problemet kan forskaren identifiera olika 
“triggers” som påverkar den kognitiva beslutsprocessen i olika riktningar (Anzai & Simon, 
1979). 
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Den gemensamma nämnaren för alla tekniker som används i syfte att samla in verbala data 
är att intervjuobjektet förväntas besvara en instruktion eller en fråga. Vad som särskiljer 
think aloud från annan typ av insamling av verbala data är att den bygger på hypotesen om 
att kognitiva processer enbart framträder genom det som intervjuobjektet de facto gör och 
inte vad denne säger att den gör (Ericsson & Simon, 1980). Dessa kognitiva processer kan i 
denna ansats ”triggas” genom stimulin i form av vinjetter (vinjett-tekniken beskrivs 
utförligare nedan) och personen som deltar i studien uppmuntras att verbalisera sina 
tankegångar efter att de “utsatts” för stimulin. Detta möjliggör för respondenterna att inte 
bara reflektera kring stimulin per se, utan även själva naturen av deras egna tänkande; det 
vill säga hur de tänker och varför. I den bemärkelsen är think aloud en introspektiv teknik 
som uppmuntrar till själviakttagelse (Barton, 2015). Trots att metoden har flera styrkor 
understryker dock Charters (2003) att datainsamlingen måste valideras genom att forskaren 
är noggrann i sitt val av stimuli och medveten om sin roll vid datainsamlingen. Dessutom 
poängterar hon att resultatet för forskningen är helt avhängigt valet av ett lämpligt 
analysverktyg.   
 
I denna ansats, beträffande lärarstudenters perceptioner av könsuppdelning i skolkontext, är 
intervjuerna utförda enligt Bartons (2o15) beskrivning av hur en standardiserad think-aloud 
session ser ut. Det innebär att intervjuerna utförts under ett enda tillfälle där respondenterna 
fått läsa en kortare text och sedan instruerats att diskutera innehållet högt utifrån ett 
värdegrundsperspektiv. Intervjuernas längd har varierat från 8 minuter till 16 minuter, vilket 
innebär att det varit relativt korta möten. Svaren kan ändå bedömas som tillräckligt talande 
för att det skall kunna hävdas att intervjuernas längd inte är en svaghet i sig, vilket resultatet 
förhoppningsvis kommer att styrka. Under intervjuerna har min roll som intervjuare, som 
metoden fordrar, bestått i att framför allt lyssna för att på så vis inte styra respondenten i 
någon riktning. Interaktionen har istället bestått i nickningar, leenden och “mm: anden” för 
att uppmuntra till vidare resonemang.   

Vinjett-teknik i teori och praktik 
Som tidigare nämns är eliciteringstekniska metoder särskilt användbara i förhållande till 
ansatser som behandlar känsliga ämnen. Om en konventionell intervjumetod används i 
förhållande till ämnen med en etisk problematik sammankopplad till frågeställningen finns 
risken att det påverkar hur frågorna ställs vilket således även påverkar svaren som ges. Detta 
gör att ansatsens validitet kan ifrågasättas i sin helhet. För att avhjälpa denna problematik 
kan forskaren då nyttja en “vinjett” vilket avser en sorts visuell stimuli som används som 
diskussionsunderlag. Denna kan bestå av text eller bilder som studieobjekten “utsätts” för 
och sedan förväntas bemöta, besvara eller på något vis ta ställning till (Hughes & Huby, 
2004) Inom det sociala arbete består dessa vinjetter ofta av fall som socialarbetaren sedan får 
ta beslut i (Barton, 2015). Hur dessa vinjetter konstrueras är av största vikt för resultatet och 
ansatsen validitet. Vinjettkonstruktionen är i sin tur avhängig uppsatsens syfte och bör därför 
designas därefter. Vinjetter som består av text kan variera från långa historier till korta 
stycken och det rör sig både om rena fabrikationer och riktiga fall (Charters, 2003).  
  
I denna studie har jag inspirerats av riktiga scenarion som sedan modifierats för att passa 
ändamålet. Vinjetten är således skriven för att efterlikna debatten kring könsuppdelad 
undervisning i muslimska friskolor men jag har adderat fiktiva element för att på så vis trigga 
respondenternas kognition (Ericsson & Herbert, 1980). Jag har bland annat skrivit “en rad 
förändringar” trots att det bara en är förändring som exemplifieras i texten, för att på så vis 
skapa en viss osäkerhet kring scenariot som helhet. Jag har även använt mig av begrepp som 
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jag vet har en viss värdeladdning, såsom “demokrati”, “religionsfrihet”, och “jämställdhet” för 
att på så vis se hur de påverkar tankeprocessen och resonemangen.   

Presentation av vinjetter   
Nedan följer en presentation av de två vinjetter som utformats för studien. Det enda som 
skiljer de två texterna åt är den fysiska kontexten- det vill säga den kristna respektive den 
muslimska friskolan i vilket scenariot utspelar sig, för att på så vis säkerställa att det går att 
göra en jämförelse av svaren. Trots att det rör sig om en tämligen liten förändring rent 
textmässigt har arbetshypotesen varit att det ska ge effekt vad gäller innehållet i svaren, med 
tanke på ordens olika värdeladdning, både vad gäller svensk skolkontext och  i det svenska 
samhället i stort.   
 
“En kristen/muslimsk friskola i Mellansverige har under de senaste veckorna genomfört en 
rad förändringar. Dessa förändringar har, enligt skolans ledning, genomförts för att förbättra 
elevernas allmänna välbefinnande. Ledningen har bland annat bestämt att pojkar och flickor 
ska ha separata idrottslektioner för att på så vis säkra att alla elever känner sig trygga och kan 
delta i de aktiviteter som erbjuds. Skolans ledning uppger att den har fått signaler från såväl 
föräldrar som elever om att detta är en önskvärd förändring. Som motivering för beslutet 
sägs bland annat att flickor valt att stanna hemma de dagar då undervisningen ägt rum i 
badhuset för att de inte känner sig bekväma med att visa sig i badkläder framför pojkarna. En 
grupp föräldrar har också hänvisat till sin kristna/muslimska trosuppfattning som en 
anledning till varför det skulle vara önskvärt med separata idrottslektioner för flickor 
respektive pojkar. Ledningen för skolan säger att åtgärden redan lett till en positiv 
närvaroutveckling. Rektorn beskriver åtgärden som ett uttryck för en välfungerande 
skoldemokrati. 
 
Jag vill nu att du tänker högt kring den text du har framför dig. Jag vill med andra ord att du 
berättar för mig om vilka tankar du får kring förhållandena i den beskrivna kontexten. Hur 
resonerar du om förhållandena i den här skolan? Vad är acceptabelt och vad är oacceptabelt i 
förhållande till skolans värdegrundsperspektiv, i vilket vi antar att jämställdhet mellan könen 
såväl som respekt för människans särart och religionsfrihet betonas?”  

Urval   
Urvalet av respondenterna har varit målinriktat och deltagarna har valt efter relevans för 
ämnet (Bryman, 2011). I denna studie rör det sig om lärarstudenter som är i slutfasen av sin 
utbildning. Samtliga respondenter har varit ute på sin sista praktik i skolan, vilket innebär att 
de är så gott som färdigt “insocialiserade” i läraryrkesrollen. Detta har jag, i samråd med min 
handledare, bedömt som centralt för resultatet. Listan över kandidater som uppfyller kraven 
för studien har jag fått av anställda vid lärarprogrammet. Den initiala kontakten har skett via 
mail, där jag har förklarat mina avsikter utan att för den sakens skull utelämna för mycket 
information om vinjetterna, så att de resonemang som förs vid intervjutillfället ska vara en så 
pass bra avspegling av respondenternas arbetsminne som möjligt, vilket är av stor vikt i 
förhållande till think aloud-metodologin (Charters, 2003; Ericsson & Simon, 1980). Allt som 
allt har tio lärarstudenter deltagit i studien, med en jämn fördelning om fem kvinnor och fem 
män.  

Analysverktyg och presentation av resultat 
Datan som samlats in genom think aloud-metoden har analyserats genom en öppen kodning 
där teman identifierats efter noggrann analys, med teoriperspektiven som utgångspunkt. Mer 
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specifikt innebär den öppna kodningen att forskaren bryter ner det empiriska materialet och 
sedan studerar, jämför och kategoriserar det (Bryman, 2011). För att tydligt beskriva 
metodologin som sådan och de kognitiva processer som Think aloud-tekniken anses kunna 
trigga, har jag valt att först presentera längre citatet från en intervju. Detta bär relevans för 
uppsatsen då den metodologiska ansatsen i sig kan betraktas som ett spännande bidrag till 
det aktuella forskningsfältet. Därefter presenteras tematiseringen och analysen som den 
öppna kodningen och tematiseringen av empirin har resulterat i.   

Metodologiska överväganden och svårigheter 
Då arbetshypotesen utgått från antagandet om att de olika kontexterna (kristen respektive 
muslimsk) har effekt vad gäller respondenterna svar och tankeprocess har det funnits en viss 
rädsla att innehållet i vinjetterna ska avslöjas allt eftersom intervjuerna hållits. Av den 
anledningen har jag försökt att samla in datan under en relativt kort tidsperiod (en vecka) för 
att minska risken för ryktesspridning. Dessutom har samtliga respondenter, efter att 
intervjun varit färdig, informerats om vikten av att inte diskutera innehållet med någon 
annan så länge intervjuerna fortfarande pågår. Detta är givetvis inte ett vattentätt sätt att 
försäkra sig om att innehållet inte sprids, men min bedömning är att ingen av de som deltog 
kände till innehållet i vinjetterna och de skiftande kontexterna i förväg.   
  
Som jag redan nämnt är det även viktigt att diskutera min roll som “forskare” i förhållande 
till det empiriska materialet och dess validitet. Detta är särskilt viktigt i intervjustudier som 
behandlar frågor som rör etiska dilemman eller är känsliga. Trots att min bedömning är att 
jag som intervjuare förhållit mig så gott som helt neutral till respondenterna och inte styrt 
dem i mitt sätt att interagera, vore detta antagande tämligen naivt, då detta är i det närmaste 
omöjligt. Även små, subtila gester i forskarens sätt att agera kan förmedla något till 
intervjupersonen som påverkar dem i deras svar.  Vidare krävs viss reflektion över det 
faktum att min roll, som student vid Internationellt Arbete, redan där har en viss 
värdeladdning som kan påverka lärarstudenterna i deras svar (Hewitt, 20o7). Detta är svårt, 
för att inte säga helt omöjligt, att helt överbrygga men det är ändå viktigt att vara medveten 
om det. Detta har även bäring vad gäller analysen av resultatet då det alltid finns en risk för 
att forskaren har en bias, vilket även påverkar det som sedan uttolkas i det empiriska 
materialet, genom forskarens perception av svaren som ges. Även här krävs därmed att 
forskaren är medveten om detta för att på så vis kunna förhålla sig kritiska till den egna 
positionen i förhållande till empirin (Bryman, 2011; Hewitt, 2007) 
 
Som en avslutande reflektion kring metoden, kan antas att det empiriska materialet hade 
varit mer fokuserat till studiens ämnesinriktning om den verbala datan samlats in genom en 
mer strukturerad intervjuform. Samtidigt föll valet på think-aloud som metodologi då den 
möjliggör för datainsamling med minsta möjliga yttre påverkan, utöver den information som 
vinjetten delger respondenten, samt den (i det närmaste) oundvikliga påverkan som 
redogjorts för ovan. Detta hävdar jag är en stor styrka vad gäller studiens validitet trots att 
det har inneburit mer arbete vad gäller analysen av empirin.   
 

4. Resultat 
I detta kapitel presenteras analysen och resultaten av studiens empiriska material. 
Redovisningen inriktas i första hand mot att visa hur intervjupersonerna förhåller sig till 
motpolerna universalism respektive kulturrelativism. I andra hand är avsikten också att 
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spegla det processinriktade tänkande som tekniken think aloud anses kunna spegla. Frågan 
är här: är tekniken användbar för att spegla individers tankeprocesser? Kan vi få 
intervjupersoner att ”tänka högt”?   
 
För att spegla den använda tekniken inleds den empiriska redogörelsen med en detaljerad 
återgivning av en av de genomförda intervjuerna. Den aktuella intervjun innehåller såväl 
kulturrelativistiska som universalistiska resonemang och den visar tydligt hur vinjettens 
“triggers” påverkar respondentens beslutsprocess. Därefter kommer intervjuresultaten att 
presenteras enligt den tematisering som framträtt genom den öppna kodningen av empirin 
inom respektive kontext, det vill säga för den kristna respektive den muslimska friskolan. 
Redan inledningsvis bör poängteras att merparten av respondenterna inte ger exempel på 
några extremt universalistiska eller extremt kulturrelativistiska tendenser i sina resonemang; 
det handlar snarare om att intervjupersonerna rör sig fram och tillbaka i det 
kulturrelativistiska-universalistiska kontinuumet. 

Think aloud-metodologin exemplifierad 
Följande exempel representerar en respondent som blev tilldelad en vinjett med muslimsk 
friskolekontext. Efter de resonemang, av vilka utdrag kommer redogöras för nedan, valde 
respondenten så småningom att fastna för uppfattningen att det är acceptabelt att dela på 
pojkarna och flickorna i den specifika kontexten, givet den information som vinjetten 
innehåller. Svaren har, som tidigare nämnts, såväl kulturrelativistiska som universalistiska 
inslag, men i detta fall med en särskild betoning på den relativistiska positionen.   
 
I ett första skede tycks respondenten “triggas” av det faktum att skolan är en friskola och att 
det därför står eleven fritt att välja om denne vill gå där:   

  
Mhm, intressant. Mm... Det första jag tänker, det är så här. I början står det “en muslimsk friskola”. Det är 
en friskola för det första. Man väljer om man vill gå där. Den är muslimsk, ja, då passar det väl sig att… Att 
barnen kanske inte då badar tillsammans, pojkar och flickor. Det är ju... Det ingår ju lite i deras tro att man 
inte ska visa sig för lättklädd. Man ska täcka sig, eller ja, det beror på hur... Var man kommer ifrån kanske, 
vissa är ju väldigt sekulärt islamistiskt typ. Typ Turkiet, de är ju inte så... Jag menar, vissa länder där får 
man ju inte visa axlarna, man får inte visa halsen och sådär. Så att, ja det verkar ju som att föräldrar, ja 
både föräldrar och elever tycker att det är, eller vill ha den här förändringen.   
 

Av utdraget framgår att respondenten har en uppfattning om att den muslimska kontexten i 
sig validerar en uppdelning, då det beskrivs hur det ingår i den muslimska trosuppfattningen 
att inte visa sig för lättklädd. Samtidigt visar citatet att det finns tendenser till att relativisera 
och problematisera den muslimska kontexten. Respondenten påpekar att det finns olika 
uppfattningar även inom den muslimska gruppen, genom att ta Turkiet som ett exempel för 
en sekulär muslimsk kontext. När respondenten är i färd med att vidare exemplifiera hur 
vissa länder kan vara mer eller mindre sekulära byter intervjupersonen riktning och väljer 
istället att fokusera på eleverna och föräldrarnas tyckande i frågan, som sådan. Genom att 
låta de vidare resonemangen bero, ges i sammanhanget högre prioritet till den inriktning av 
Islam som beskrivs tala för en könsuppdelning. 
 
I nästa skede väljer respondenten istället att dröja vid begreppen “värdegrundsperspektiv” 
och “jämställdhet”. Det blir då tydligt att respondenten har svårt att veta hur begreppen skall 
balanseras i förhållande till värdegrundsperspektivet och de tidigare resonemang som förts. 
Detta kan lyftas fram som symptomatiskt för så gott som samtliga respondenternas kognitiva 
tankeprocess där det finns en generell svårighet i att hålla en stringens i resonemangen, i 
förhållande till det initiala ställningstagandet och de värdeord som finns representerade i 
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texten. Vissa har då kommit att ändra sig från sin första perception av vinjetten som helhet, 
medan andra, likt denna respondent ändå landar i sitt initiala ställningstagande. Detta trots 
att respondenten konstaterar att det inte gynnar jämställdheten, enligt dennes förståelse av 
konceptet. 
 

Hmm… Vad är acceptabelt och vad är oacceptabelt i förhållande till skolans värdegrundsperspektiv. Ja, 
alltså. Värdegrund. Alltså, jag vet inte. Jag tycker inte att det känns som att de blir behandlade olika eller 
hur man ska säga bara för att de delar upp sig på idrotten eller i badhuset och sådär. Det är fortfarande att 
de är lika mycket värda, bara de blir respekterade för att de beslut som de vill, eller för någonting som de 
vill. Jämställdhet. Hmm. Svårt. Jämställdhet. Eh. Ja, alltså det visar ju på något sätt att det är någon 
skillnad mellan män och kvinnor, att dela upp det på det här sättet. Eh, det är det ju visserligen kroppsligt i 
alla fall men det är ju lite hur man fungerar också såklart. En. Egentligen, det gynnar ju inte jämställdheten 
att dela upp det, det gör det ju inte. Utan det är snarare respekt för deras tro och deras viljor, vad de vill. 
Mm. Religionsfriheten kommer in där då. Det handlar ju om att man får tro vad man vill. Vill man tro att 
ekorrar lever i rymden och så där så får man ju tro på det. Vill man tro på någon av de större religionerna 
så får man göra det och då ska det respekteras och anser det här, de som går på skolan att i vår religion så 
ska det vara så här, i vår religion vill vi inte att flickor och pojkar ska visa sig i bara badkläder inför 
varandra. Vi vill inte att de ska behöva byta om och ha idrott tillsammans. Vet inte ens, hur de tänker kring, 
jag tror att det är helt ok att byta om med bara tjejer eller bara killar men. Det står det inget om... 
 

Vad som kan ses som anmärkningsvärt här är att respondenten använder ett något extremt 
exempel på hur stort omfång religionsfriheten här antas ha, genom att konstatera följande: 
“Vill man tro att ekorrar lever i rymden och så där så får man ju tro på det”. Det kan tolkas 
som att religion och tro är det enda som kan rättfärdiga validiteten (eller absurditeten) i ett 
påstående, vilket kan ses som empirins enda riktiga exempel på extrem-relativism. Därefter 
blir respondenten “triggad” av ordet “trygga” vilket även det är symptomatiskt för flertalet av 
respondenterna. Det är på så vis uppenbart att begreppet bidrar till en viss osäkerhet kring 
dilemmat som helhet. Även denna gång landar dock respondentens tankeprocess i att 
könsuppdelning borde kunna bidra till en ökad trygghet, men då genom resonemang som 
berör tanken på att visa sig lättklädd inför folk i generella termer, snarare än genom religiösa 
motiv. 
 

Det står “separata idrottslektioner för att på så vis säkra att alla elever känner sig trygga”, vad menar de 
med det? Det funderar jag på. Trygga i vad? Vad är de osäkra på? Det är ju bara en idrottslektion. Man har 
ju barn som springer omkring och leker, jag vet inte hur gamla de här barnen är men, eh. Vet inte vad de är 
för någon trygghet de menar. Däremot det med badhuset förstår man ju. Det känner väl alla oavsett vilken 
religion man tror på så är det ju lite sådär, att gå till badhuset är lite, att visa sig i badkläder när man är 
osäker på sin kropp. Så det förstår man ju. Många som hade glömt sina badkläder när man ska till 
badhuset [...] Det jag inte riktigt förstår är det här med separata idrottslektioner, vad de ska leda till? Eller 
det har ju lett till högre närvaro. Men vad är anledningen till det? Varför är eleverna osäkra eller varför 
känner de sig inte tryggare? Finns de inga vuxna där som stödjer dem? Eller är det hån mot varandra? 
Eller, vad är det för någonting? Men jag tycker att det är helt acceptabelt om det är både föräldrarnas och 
elevernas viljor att dela upp det så här för att det känns bättre för dem. 
 

Efter denna passus stagnerar resonemangen och en lång tystnad följer. Då respondenten vid 
flertalet tillfällen redan gjort tydligt var denne står i frågan väljer jag att fråga om 
intervjupersonen känner sig nöjd så eller om det är något annat denne tänker på kring 
texten. Detta besvaras med ett resonemang som rör majoritet- kontra minoritetsbeslut och 
skoldemokrati, där tonvikt läggs vid att det måste vara en majoritet av eleverna och 
vårdnadshavare som ställer sig bakom beslutet för att det ska anses vara demokratiskt. I 
tillägg poängterar respondenten dock sitt ursprungliga ställningstagande och förklarar att 
denne förstår varför de gjort som de har gjort.   
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Nej, inte direkt. Jag försöker tänka. Jag håller med rektorn lite om att göra sådana här åtgärder är ett 
uttryck för välfungerande skoldemokrati. För jag menar… Eller det beror ju på hur de har använt elever och 
vårdnadshavares uppfattningar, om de har gjort några undersökningar och alla de här vill, majoriteten vill 
att vi gör de här förändringarna- då gör vi det. Eller om de bara “aa men det är en grupp på fem 
vårdnadshavare och tio elever som vill att det ska vara såhär”. Då är det ju inte så demokratiskt direkt. 
[…]Nej men aa, jag kan se varför de har gjort som de har gjort. 
 

Därefter anser sig respondenten vara nöjd och “färdig” i sina resonemang om vinjetten och 
intervjun avslutas. Sammanfattningsvis kan därmed lyftas att de triggers som funnits i 
utplacerade i texten har påverkat respondenten, men inte i den mån att de fått denne att 
ändra sin initiala ståndpunkt. De har snarast utgjort hinder på vägen som respondenten, 
genom olika strategier, tagit sig över för att återigen landa på den tankebana som 
respondenten först klev på, det vill säga att könsuppdelningen är rättfärdigad i förhållande 
till den muslimska friskolekontexten.  

Tematisering av muslimsk kontext 
Efter öppen kodning av materialet har följande teman identifierats specifikt i förhållande till 
den muslimska kontexten och ansatsens teoriperspektiv: “Feministisk terminologi”, 
“Säkerhets- och trygghetsrelaterade implikationer för individen”, “Fokus på religionsfrihet” 
samt ”Dissonans i argumentation”. Sammanfattningsvis kan sägas att endast en av 
respondenterna förhöll sig genomgående kritisk till könsuppdelningen, medan resterande 
vacklade fram och tillbaka i sina resonemang. Två av resterande fyra respondenter kunde 
därefter tydligt urskiljas som positiva till könsuppdelningen, medan de sista två valde att inte 
ta ställning i frågan.  Dock bör poängteras de två som uttalat inte ville ta ställning resonerade 
både för och emot könsuppdelningen, med olika ingångar på problematiken. Det faktum att 
den generella argumentationen stundtals kan betraktas som ”ologisk” i den muslimska 
kontexten framkom i ett sent skede av den öppna kodning, vilket nödgade ytterligare en 
tematisering av materialet. På så vis uppkom kategorin ”Dissonans i argumentation” för att 
så sanningsenligt som möjligt återspegla empirin.  

Feministisk terminologi 
Ett första tema som framträdde i analysen av den muslimska kontexten var förekomsten av 
feministisk terminologi i förhållande till könsuppdelningen. Som ett första exempel på detta 
är hur intervjuperson 2 beskriver uppdelningen i termer av “separatism” och ett “tryggt 
rum”. Begreppet separatism i förhållande till feminism bör särskiljas från den negativa 
innebörd ordet ibland kan ha och istället förstås som ett verktyg för kvinnlig frigörelse. 
Denna separatism placeras även i relation till annan typ av könsuppdelad undervisning, så 
som matematiklektioner, där det beskrivs hur sådana “separatistiska åtgärder” kan 
möjliggöra för att flickor att ta plats och känna trygghet. Respondenten (intervjuperson 2) 
konstaterar att “flickorna är vana vid annars att pojkarna tar över eller att de har mer 
talutrymme”. Vidare beskriver respondenten hur den könsuppdelade undervisningen på så 
vis kan förstår som ett “tryggt rum”, vilket även detta signalerar en feministisk diskurs med 
koppling till kvinnlig frigörelse. Samtidigt väcks frågan om det, i förhållande till 
matematikundervisning, på en “vanlig skola” skulle väcka så stor debatt som det blir i 
förhållande till religiösa motiv snarare än strikt genuspedagogiska:   
 

Men skulle det bli lika stora rubriker om det var en annan skola som inte var muslimsk hade en grupp med 
flickor i matte och grupp med pojkar? Alltså, skulle det bli lika stort? Men det är ju vad man än gör där man 
delar upp barn efter kön, blir ju ofta stort, eller när man gör tvärtom där man ska ha en unisextoalett, då 
blir det en stor grej. Varför ska de gå på samma toalett? Aa men allting annat ska de ju göra tillsammans. 
Varför kan de då inte dela toalett eller omklädningsrum? Det har ju varit ungdomar, alltså transungdomar 
som har kämpat för att ha ett eget omklädningsrum, eller en egen toalett, som nu Trump har ändrat på. Så 
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jag tänker att, det är en så infekterad fråga, speciellt nu när det blir feminister mot rasister och feminister 
kallas för så här ”feminazis” och sådant. Det här blir ganska grovt på kort tid.  Som det inte var när jag 
började diskutera feminism eller jämställdhet överhuvudtaget (Respondent 2).   
 

Vidare placerar respondenten uppdelningen i relation till frågor som diskuteras inom den 
feministiska världen, såsom unisextoaletter, där fokus läggs vid att det blir en hätsk 
diskussion oavsett om det rör uppdelning eller en sammanslagning av traditionellt åtskilda 
rum, som i detta fall en toalett. I koppling till debatten om unisextoaletter står frågan om 
HBTQ-personer, vilket tre respondenter (Intervjuperson 2; Intervjuperson 4 & 
Intervjuperson 5) har valt att problematisera utifrån den muslimska kontexten, där det 
“egentliga problemet” inte gör gällande flickorna i sig, utan snarare de som inte identifierar 
sig som varken man eller kvinna, eller är homosexuella. Detta ges exempel på nedan, där 
respondenten även funderar kring om det verkligen är ett aktuellt problem i ett muslimskt 
sammanhang: 
 

Sedan blir ju frågan om de som inte identifierar sig med något kön alls, var de ska hamna för någonstans, 
vilken grupp skulle de, deras biologiska kön eller i sinnet eller vad man nu skulle kunna säga. Det kanske 
inte hade varit så högaktuellt på en muslimsk friskola, eller jag vet inte. Men det kan ju fortfarande finnas 
dem som inte känner sig hemma i något av lägren. Och då är det ju, då blir det ju troligtvis bättre för dem 
att ha en gemensam [...]där de kan känna sig trygga på det sättet att de, att de inte måste identifiera sig 
med någonting (Intervjuperson 5). 
 

En av respondenterna (Intervjuperson 4) framhåller den etnocentriska förståelsen av genus 
genom att beskriva hur de svenska värderingarna ges högre prioritet än de muslimska, i 
förhållande till genusteori, när man tar ställning mot en könsuppdelning. Respondenten 
problematiserar detta genom att säga att “västvärldens tänk på genus är det aktuella” och att 
det således blir “en kulturkrock och den kultur som de befinner sig i för tillfället är rätt, alltså 
den västerländska kulturen […] värderas högre”. Vidare beskriver respondenten att vi misstar 
oss om vi tror att HBTQ-problematik inte är något som avhandlas i muslimsk kontext genom 
att konstatera “det finns HBTQ-forskare även i muslimska sammanhang”. Detta speglar ett 
kulturrelativistiskt resonemang, där själva essensen av genus och hur det ska förstås 
ifrågasätts genom att problematisera förhållandet mellan det västerländska 
genusperspektivet och det muslimska genusperspektivet. 

Säkerhets- och trygghetsrelaterade implikationer för individen   
Flera av de respondenter som tilldelades den muslimska kontexten ägnade tid åt att 
diskutera frågan utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv för de enskilda individerna. 
Sett från detta perspektiv kan könsuppdelningen bland annat förstås som en åtgärd för att 
behjälpa den antagna problematiken med låg simkunnighet bland “barn med annan etnisk 
bakgrund” (Intervjuperson 2), snarare än ett uttryck för ”könssegregation”(intervjuperson 3). 
Trots att endast två av fem respondenter problematiserade frågan om simkunnighet 
framhävs detta som signifikant för den muslimska kontexten då temat inte alls behandlades 
inom den kristna kontexten, vilket kan lyftas som anmärkningsvärt, givet utrymmet frågan 
fick här. Intervjuperson 2 beskrev bland annat: 
 

[…]någonstans så är det ju så här, det är ju viktigare att de lär sig att simma… än att hålla fast vid något 
som inte gör att de lär sig att simma. Om man tittar på drunkningsolyckor så är ju, vad jag har läst i alla 
fall, barn med annan etnisk bakgrund överrepresenterade för att man inte har lärt sig att simma lika 
naturligt för att man inte har typ ett sommarhus som man åker till och badar. Så här, så om det är några 
det verkligen är värt att satsa på då är det ju kanske exempelvis som här, muslimska flickor och pojkar 
(Intervjuperson 2).   
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Detta beskrivs av samma respondent som en “kompromiss” och att “målen helgar medlen” 
varvid målen  i detta fall avser simkunnigheten. Fokus har därmed förflyttats från 
gruppstrukturen, likt den som behandlas i förhållande till den feministiska terminologin, och 
fokuseras här kring det problem som respondenten anser vara mest akut, det vill säga 
säkerhetsproblematiken associerad med att inte kunna simma för den enskilda individen. 
 
Även en av de respondenter (intervjuperson 5) som varken ville ta tydlig ställning för eller 
mot generell könsuppdelning av idrottslektionerna lutade åt att kompromissa vad gäller 
undervisning i badhus mot bakgrund av detta tema. Denna intervjuperson beskriver att “det 
är jätteviktigt att lära sig simma” och det kanske “inte  lika viktigt i andra länder att lära sig 
simma”. I likhet med det tidigare citatet beskrivs därmed frågan om simkunnighet som ett 
problem vad gäller invandrare i stort och inte ett specifikt problem kopplat till muslimska 
flickor. Dessa resonemang står i sin tur i relation till det etiska förhållningssätt som lägger 
vikt vid de specifika implikationerna av ett etisk ställningstagande snarare än vad de 
representerar ur ett vidare perspektiv. 
 
Vad som däremot inte är specifikt för den muslimska kontexten, men som har fått ett 
intressant fokus i detta sammanhang, är trygghetsaspekten för flickorna i förhållande till den 
avkläddhet som ett besök på badhuset troligtvis innebär. Denna aspekt problematiserar även 
den enda respondent (Intervjuperson 3) som konsekvent tar ställning mot 
könsuppdelningen, genom att betona att “man inte kan neka till att om tjejerna har upplevt 
obehag inför att visa upp sig” eller att om de “känner sig blottade” så måste skolan förse 
eleverna med trygghet, även om denna trygghet i givet exempel representeras av 
kommunikation snarare än könsuppdelning. En respondent (Intervjuperson 5) som även 
diskuterat frågan i förhållande till simkunnighet beskriver att denne kan förlika sig med 
könsuppdelningen då undervisningen hålls “i badhuset för då är det jättejättelättklätt, även 
om det finns Burkini osv”. I förhållande till trygghetsaspekten, men i kontrast till 
ovanstående citat, drar en respondent (Intervjuperson 1) kopplingar till kroppslig osäkerhet i 
allmänhet. Respondenten beskriver att “Det känner väl alla oavsett vilken religion man tror 
på så är det ju lite sådär, att gå till badhuset är lite, att visa sig i badkläder när man är osäker 
på sin kropp. Så det förstår man ju.”. Därmed ges resonemangen som talar för en 
könsuppdelning i badhuset legitimitet både inom- och utom den muslimska gruppen. 

Fokus: Religionsfrihet 
I generella termer har religionsfrihet fått en något mer framträdande roll i den muslimska 
kontexten. Detta har redan exemplifierats i resultatets första del gällande think aloud som 
metodologi, bland annat genom citatet “Religionsfriheten kommer in där då. Det handlar ju 
om att man får tro vad man vill. Vill man tro att ekorrar lever i rymden och så där så får man 
ju tro på det. Vill man tro på någon av de större religionerna så får man göra det [...]”. Med 
det sagt så innebär inte detta att resterande respondenter resonerat sig fram till detta med 
lika stor enkelhet. Detta kan därför kanske bäst exemplifieras genom infallsvinkeln att 
resonemangen som förts påvisar en svårighet i att göra kategoriska fördömanden av religiöst 
motiverade företeelser i förhållande till jämställdhet. Det vill säga, betoningen på 
religionsfrihet har framför allt manifesterats genom bristen på problematiserande av 
detsamma. 
 
En respondent försvarar religionsfriheten genom att betona att skolan inte kan “ändra folks 
traditionella åsikter eller känslor” (Intervjuperson 2). Vidare problematiserar samma 
respondent det faktum att om skolan de facto skulle försöka sig på något sådant kan det 
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innebära ytterligare split mellan skola och föräldrar genom att säga “Då kan det snarare bli så 
att föräldrar tar avstånd från skolan [...] istället kanske det blir polariserat, att man kanske 
inte kommer på utvecklingssamtalen eller föräldramöten, att det kanske blir en dålig 
relation”. Resonemanget betonar därmed att det är främst ligger på skolans ansvar att 
upprätthålla en god relation med elevernas föräldrar, även om det innebär en anpassning till 
föräldrarnas övertygelser. En respondent (Intervjuperson 5), som i ett första skede refererade 
till Gustav Fridolin och regeringens tydliga ställningstagande mot uppdelning av lektioner, är 
i slutet av intervjun inte fullt lika säker på hur var denne ska söka stöd i sin argumentation, 
samt vilket perspektiv som ska ges högst prioritet. Samtidigt avspeglar respondentens 
resonemang att religionsfriheten eventuellt kan ges högre prioritet genom statusen som 
grundlagstiftad:   
 

Jag tänker att, ah, det beror på var kanske. Jag vet inte. Både jämställdhet och religionsfrihet väger jätte 
tungt båda två. Samtidigt har vi ju religionsfriheten som är liksom lagstiftad i grundlagarna, den finns där 
redan. Och den kan vi inte kränka, medan jämställdheten kanske blir lite lättare då, även om den är 
jätteviktig. Så kanske, eh religionsfriheten väger tyngre […] Det går inte riktigt i enlighet med vad Fridolin 
säger kanske men… Eh. ah. Jag vet inte! Det är bra att jag inte behöver ta de här besluten (Intervjuperson 
5).  
 

Endast en respondent (Intervjuperson 3) lägger verklig betoning på att undervisningen ska 
vara så gott som autonom från religiösa övertygelser genom hela intervjun, även om 
resonemangen stundtals förs fram med viss tvekan: “Nu ska jag fundera här... Nej men jag 
tror på religionsfriheten men jag tror inte att den här rätten… Jag tror inte att religionen har 
den betydelsen i den bemärkelsen att den kan gå in och styra [...] idrottsuppdelningen”.  

Dissonans i argumentation 
Ett sista tema som manifesterades i analysen av den muslimska kontexten var att 
respondenternas beslut sällan utgör en tydlig återspegling av de resonemang som förts under 
intervjuerna, med endast ett undantag (intervjuperson 3). På så vis kan hävdas att flertalet 
respondenter uppvisade tecken på en sorts ”kognitiv dissonans”. Detta kan hävdas genom att 
se till de flera motstående tankar som framträdde i resonemangen, vilka var uppenbart 
svårbalanserade för respondenterna som tilldelades den muslimska kontexten. Detta tema är 
således något som även bör ses som en integrerad del av de tre tidigare kategorierna. För att 
illustrera detta tema på bästa sätt kommer här nedan följa exempel på tre intervjuprocesser, 
lite likt det som presenterades inledningsvis i förhållande till think-aloud, men i kortare 
format och utan längre citat.  
 
En av de två respondenter (intervjuperson 4) som inte vill ta tydlig ställning vad gäller 
könsuppdelningen (och uttryckligen påtalar det genom att föra fram att frågan är alltför 
känslig) kan lyftas fram som ett tydligt exempel på detta. Respondenten inleder redan i första 
meningen med att påtala att denne har svårt att ställning i frågan då den är ”tu-delad”. 
Vidare beskriver respondenten att denne ser poängen med en könsuppdelning samtidigt som 
att det ”strider mot de ”svenska värderingarna”, för att i nästa mening ifrågasätta varför de 
”svenska värderingarna” ska ges högre prioritet. Detta problematiseras vidare genom att 
påtala att samhället implicit, om de skulle förbjuda könsuppdelning, säger att ”de 
(muslimerna) inte har rätt att vara här är Sverige […] vilket jag kan vara lite skeptisk till”. 
Som beskrivet under rubriken ”Feministisk terminologi” problematiserar respondenten 
sedan ”västvärldens tänk på genus” som den rådande normen i skolan. Genom detta kan i ett 
första skede antas att respondenten kommer att ställa sig positiv till könsuppdelning. Detta 
antagande styrks när respondenten beskriver hur denne inte ser det problematiska i att ”det 
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var könsseparerade idrottslektioner på grundskolan för alla”. Detta följs upp genom att 
hänvisa till argument som rör pojkar och flickor generellt samt ”tonåringar med massor av 
hormoner”. Därefter menar respondenten att det är motiverat att åtminstone dela upp 
idrottsundervisningen, men endast genom att söka legitimitet av andra orsaker än religion då 
det blir ”föräldrarnas religionsuppfattning som blir det centrala”. Här gör således 
respondenten en ”kovändning” från tidigare resonemang och könsuppdelningen i den givna 
religiösa kontexten förlorar således sin legitimitet. Trots detta vill respondenten ändå inte ta 
ställning mot då det kan finnas muslimska friskolor ”som sköter det här på ett jättesnyggt 
sätt”.  Genom denna relativt korta intervju har således respondenten gett uttryck för flertalet, 
motstridiga resonemang.  
 
En liknande tankeprocess kan beskrivas i förhållande till den andra respondenten 
(intervjuperson 5) som helst inte ville ta ställning i frågan. Personen är i ett inledande skede 
tydlig med att påtala att det från ”regeringshåll” redan är klarlagt hur vi bör förhålla oss i 
frågan då det inte ”ska delas upp några lektioner”. Vidare poängterar respondenten att denne 
inte tror att könsuppdelning bör förstås som ”något specifikt för en muslimsk friskola” och 
att detta ”inte riktigt går hand i hand med det här jämställdhetsperspektivet”. Samtidigt 
beskriver respondenten att denne förstår var skolan ”hämtat sina tankar från” i och med 
”Islam och klädsel och så vidare”. Redan här är det uppenbart att regeringsdirektiv och 
religionsfriheten står i konflikt, vilken det sistnämnda respondenten påtalar ”tillhör 
grundlagen”. Respondenten betonar återigen att de religiösa motiven till könsuppdelning bör 
förstås som legitima och inte bara är ”något lösryckt”. Därefter ställer sig respondenten 
frågan ”Jämställdhet eller religionsfrihet, vad ska vi lägga fokus på? För på något sätt så 
måste vi förena det här”. I nästa skede förklarar respondenten att det känns som att 
könsuppdelning ”är ett vanligt fenomen överhuvudtaget” och att denne själv varit på praktik 
på en skola som tillämpade könsuppdelad simundervisning. Här lyfts att skolan därmed 
kanske ”gör de förändringar som är nödvändiga för att eleverna ska komma till klassrummet 
eller undervisningen”, för att kort senare konstatera att ”man behöver komma i kontakt med 
alla i skolan och att idrottslektionerna kan vara en sådan plats där man kan bygga relationer”. 
Respondenten beskriver själv sina resonemang som ”ett dödläge” men kan åtminstone 
konstatera med säkerhet att det är ”oacceptabelt att hela utbildningen som sådant ska 
utformas så att man delar på dem”. Detta motiveras med att en sådan uppdelning skulle 
resultera i att ”hela jämställdhetsperspektivet” går förlorat. Även här råder därmed en viss 
dissonans i de ofta oförenliga resonemangen.  
 
Vad som även kan lyftas som anmärkningsvärt är att en respondent (intervjuperson 2) 
förhåller sig starkt negativ till sina egna upplevelser av könsuppdelning i en religiös 
friskolekontext, samtidigt som personen är övervägande positiv till könsuppdelning i den 
muslimska motsvarigheten, men då främst med stöd av feministiskt argumentation, men 
också genom att betona religionsfrihet. Således kan även denna intervju lyftas som ett 
exempel på svårigheterna i att balansera resonemangen. I ett första skede beskriver 
respondenten att skolan inte ska vara ”känslostyrd” samt ”baserad på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet” och att ”om man har en kultur eller en religion, då är det ju en känsla”. 
Vidare beskriver respondenten att ”det överhuvudtaget finns såhär religiösa friskolor är ju 
jätteproblematiskt”. I nästa skede använder dock respondenten sin egen erfarenhet som ett 
sorts försvar för den muslimska kontexten genom att problematisera hur den egna skolan 
inte blivit föremål för debatt medan det ”kanske är på grund av negativ uppmärksamhet som 
kanske muslimska skolor har fått, som det blir den här politiska debatten”. Samtidigt ställer 
sig respondenten återigen negativ till det faktum att denne inte upplevde att de religiösa 
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inslagen i den egna skolan var frivilliga. Överlag är respondenten inledningsvis mer negativ 
till religiöst motiverad undervisning, för att sedan byta spår och fokusera på hur 
könsuppdelning faktiskt kan motiveras. Detta genom att lyfta vikten av simkunnighet och 
könsuppdelning som ett ”tryggt rum” för flickor. På liknande vis fortlöper intervjun, där det 
ena stunden lyfts argument som till synes är oförenliga med könsuppdelning, för att i nästa 
argumentera för densamma och till sist landa i att könsuppdelningen ska betraktas som 
legitim. 

Tematisering av Kristen kontext 
Efter kodning och analys har följande teman manifesterat sig i förhållande till den kristna 
kontexten: “Trovärdigheten ifrågasatt”, “Ord och inga visor” samt “Fokus: jämställdhet”. 
Ingen av respondenterna som tilldelades den kristna kontexten landade i att 
könsuppdelningen var tillåten utifrån ett värdegrundsperspektiv. En av respondenterna 
antydde dock att det hade varit legitimt om det istället rört sig om en muslimsk friskola. I 
förhållande till teoriperspektiven bär svaren överhängande universalistiska drag, där liten 
ansträngning läggs på att relativisera kontexten. 

Kontextens trovärdighet ifrågasatt 
I förhållande till den kristna kontexten är flera av respondenterna mer intresserade av den 
“riktiga” bakomliggande orsaken till problemet som föranlett beslutet, snarare än de religiösa 
motiv som i vinjetten antyds ligga till grund för könsuppdelningen. Detta kan förstås som en 
del i att de inte tycks vara övertygade om den kristna friskolans legitimitet i sitt agerande. 
Eller uttryckt på annat sätt: majoriteten av respondenterna kan inte identifiera kristna belägg 
för en uppdelning baserat på kön och ifrågasätter således både vinjetten och beslutet som 
beskrivs i den. En respondent (intervjuperson 6) som själv gått i en kristen friskola säger “jag 
kommer inte på något som kan ha med idrott att göra, hur det skulle förstöra med religion. 
Det förstår jag inte riktigt”. Samma respondent återkommer i slutet av intervjun till triggern 
“trosuppfattning” och för då ett resonemang som återknyter till den initiala skepticismen 
över scenariot genom att konstatera att “Det här är också lite skumt, att föräldrarna har 
hänvisat till sin kristna trosuppfattning som en anledning till varför det är önskvärt. Det 
förstår jag inte riktigt vad menar med det.” En annan respondent (intervjuperson 8) 
beskriver följande i förhållande samma trigger:  
  

Sen så står det också i texten att en grupp föräldrar har också hänvisat till sin kristna trosuppfattning och 
jag kan inte tänka mig vilken trosuppfattning det rör sig om för att inte kunna, röra, beblanda sig med 
mellan könen på idrottslektioner.  Så vitt jag vet i alla fall så finns det ingenting som säger att det skulle 
vara något motsägelsefullt (intervjuperson 8). 
 

Respondenten som står bakom citat ovan tillägger sedan att skolan inte ska ha som allmän 
policy att separera idrottslektionerna “så länge det då inte vilar på en religiös grund”. 
Därefter tar respondenten upp debatten om muslimska kvinnor och badhus som exempel på 
en kontext med legitim religiös grund för att sedan avsluta resonemanget med att däremot 
konstatera att denne aldrig varit med om att “det skulle vara någon form av kristen 
uppfattning eller så”.   
 
Under en annan intervju säger en respondent (intervjuperson 10), efter en snabb 
genomläsning att “det känns ju lite konstigt” och frågar sedan om det “är en riktig story eller 
om den är fiktiv?”, vilket ingen som tilldelades den muslimska kontexten tycktes ifrågasätta, 
eller i vart fall inte verbalisera. Istället väljer ett par respondenter att anknyta problemet till 
trakasserier och mobbning, som en alternativ förklaringsmodell. Detta ses således som den 
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latenta förklaringen bakom varför eleverna känner sig otrygga och att det därmed inte är 
något som återknyter till religion. En respondent (intervjuperson 7) säger detta rent ut, 
medan andra antyder att så kan vara fallet:   
 

Det är nog (ohörbart)… Ja, “ledningen för skolan säger att åtgärderna redan har lett till en positiv 
närvaroutveckling”. Eh, vad jag läste här är att de skriver som sagt i slutet att när man har separerat 
eleverna utifrån kön då känner sig flickorna mer bekväma när de, gör det själva, när de är ensamma. Och 
att närvaron har utvecklats, då tänker jag så här: Varför tänker de inte på vad var det som ledde till att 
flickor och pojkar, eller varför närvaron var så dålig innan? När pojkar och flickor gick tillsammans. Har 
man tagit hänsyn till det? Har man undersökt varför det är dåligt? Förekom det trakasseringar? Förekom 
det mobbing? Andra problem? Det nämns inte i texten här men (Intervjuperson 7).  
 

Vidare beskrivs åtgärden som en nödlösning som inte kommer åt roten till det “egentliga 
problemet”. En respondent (intervjuperson 9) beskriver hur “man skapar en lösning som 
fungerar för tillfället och får [...] eleverna att komma dit, men man måste gräva djupare”. En 
annan (intervjuperson 1o) beskriver att problemet bör förstås som ett uttryck för ett mycket 
större problem och frågar sig därför om det “allmänna samröret mellan pojkar och flickor är 
ett väldigt stort problem i skolan?”. Ett par respondenter lyfter detta i förhållande stycket i 
vinjetten som beskriver att närvaron förbättrats varvid en (intervjuperson 6) konstaterar “att 
då är man kanske ute efter lite fel, det är ju inte bara närvaron som är viktig egentligen”. En 
respondent (intervjuperson 8) beskriver hur skolan, för att kunna behjälpa problemet inte 
ska “backa undan och reglera” utan istället “integrera för att lösa” situationen. Sammantaget 
är skepticismen gentemot de påstådda religiösa beläggen därmed tydlig.  

Ord och inga visor   
I kontrast till de respondenter som resonerat kring den muslimska kontexten, har de 
generella svaren varit betydligt mer kategoriska i förhållande till den kristna kontexten. En 
respondent (Intervjuperson 7) beskriver, utan omsvep, att uppdelning av detta slag bör 
förstås som ”bland dem största synderna som man kan begå idag i skolverksamheten”. 
Denna hårdare ton kan vara ett resultat av tidigare tema, det vill säga att ifrågasättandet av 
äktheten eventuellt möjliggör för mer dömande resonemang, men det kan lika gärna bero på 
själva värdeladdningen i ordet “kristen”. Detta återkommer jag dock till i det efterföljande 
diskussionskapitlet, men det kan vara värt att notera redan nu, innan jag presenterar fler 
utdrag ur resultatet. 
   
Rubriken “Ord och inga visor” syftar således till de betydligt mer direkta resonemangen som 
återfinns i majoriteten av dessa respondenternas svar, till skillnad från de som fick den 
muslimska vinjetten, som vägt och valt sina ord med omsorg, för att till synes navigera sig 
igenom detta känsliga ämne med stor försiktighet. Här ges istället svaren med betydligt 
större lätthet, vilket även avspeglar sig i längden på intervjuerna rent tidsmässigt. Däremot 
bör poängteras att detta inte är en absolut avspegling av alla respondenter, då framför allt 
intervjuperson 9 tycker att frågorna är svåra och känsliga att besvara. Samtidigt går att 
urskilja mer kategoriska resonemang även i dennes svar. Respondenten (intervjuperson 9) 
beskriver till exempel att denne själv hade “försökt sätta stopp” för åtgärden och trycker på 
vikten av verkligen “kolla vad det beror på” då “det inte räcker med den kristna 
trosuppfattningen”. En annan respondent (intervjuperson 6) frågar med viss irritation i 
rösten om inte “pojkar och flickor ska kunna spela fotboll med varandra, eller vadå?”. En 
tredje (intervjuperson 10) kallar åtgärden ett “misslyckande” och att skolan genom åtgärden 
“accepterat det nederlaget”. Samma respondent som citerades i inledningen för temat 
skrattar då denne säger att “vi är ändå ett sekulärt land och skollagen vilar på sekulära 
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grunder. Så hur ska det (uppdelningen) gå ihop?”(Intervjuperson 7). Denna övervägande 
lätthet översätts på så vis till det mer universalistiska perspektivet, där det antas finnas en 
viss etisk standard som möjliggör för ett mer kategoriskt fördömande av de företeelser som 
inte anses ligga i linje med denna antagna standard. 

Fokus: jämställdhet 
De generella, problematiserande resonemang som förs av respondenterna med kristen 
friskolekontext är mer centrerade kring jämställdhetsfrågan. Detta kan förstås som en 
konsekvens av att religionsfrihetens validitet i förhållande till kontexten redan har 
misskrediteras och därmed får jämställdhetsperspektivet en framträdande position. En 
respondent (intervjuperson 8) konstaterar att “i ett jämställt samhälle så ska man kunna 
umgås tillsammans och utföra aktiviteter tillsammans på samma villkor”. En annan 
respondent (intervjuperson 9) beskriver:   
 

Det är svårt utifrån en sådan här text eh, men jag tror inte att man ska dela upp ett helt ämne så. Eh. Utan 
då måste man mer börja tänka på, ja, jämställdhetsperspektivet och värdegrundsperspektivet och 
förhoppningsvis så, alltså så är det ju önskvärt att det ska vara med från början, men i det här fallet så är 
det ju inte det då (intervjuperson 9).   

 
Intervjuperson 7 beskriver hur åtgärden står i strid med värdegrunden ”som bygger på idén 
om jämlikhet”. Könsuppdelningen beskrivs även i termer av negativ ”särbehandling” i 
förhållande till jämställdhetsperspektivet (intervjuperson 6). En respondent (intervjuperson 
10) beskriver jämställdheten som representativ för utveckling i kontexten, medan 
religionsfriheten i förhållande till uppdelning får representera ett misslyckande. Den aktuella 
respondenten betonar vidare att “jo, religionsfrihet blir det väl, jämställdhet blir det ju 
verkligen inte. För då har man delat upp det”. Därefter används begreppet separatism i 
negativ bemärkelse då det beskrivs hur “separatism […] är ju sällan önskvärt”, vilket 
återknyter till perceptionen av ett misslyckande. Vidare läggs fokus vid dialog där eleverna 
själva bör reflektera kring vad de känner och varför, i förhållande till uppdelningen, för att på 
så vis utröna innebörden av jämställdhetsperspektivet. Detta beskrivs av en respondent 
(intervjuperson 9) i termer av “kritiskt tänkande” och att berörda parter inte ska “stanna” i 
uppfattningen om att problemet bäst löses genom en uppdelning utan att man istället 
“fortsätter arbeta” framåt. Dessutom betonar respondenten att det behövs arbetas mer med 
jämställdhetsperspektivet överlag i svensk skola idag” samt att detta bör “skrivas in mer 
konkret i läroplanen”. Vidare beskrivs hur detta ska vara “röd tråd” genom hela skolgången 
för att det på så vis ska bli en “progression”. Även här betonas därmed jämställdheten som ett 
led i arbetet med utveckling. Ovanstående fragment från tidigare resonemangen beskrivs 
sedan mer summariskt enligt följande citat, om än med viss svårighet i att finna orden:   
 

Och sen, rektorn beskriver åtgärden som ett uttryck för välfungerande skoldemokrati. Och ja, om det är 
utifrån elevernas önskan så ja, absolut på ett sätt. Men, vad är demokrati i grunden? Jag tycker att det är 
viktigt att alla parter i skolan, alltså från liten, eller inte, individnivå, till större klassnivå, och sen 
skolledning, eller gruppnivå däremellan, och skolledning att man har ett kritiskt förhållningssätt. Och då se 
att, ja men hur arbetar vi med jämställdhet, och… värdegrund och så. Och sen, vissa saker får man ju 
anpassa men sedan så, om man kommer fram och verkligen sätter sig ned och tittar på det och man ser att 
vi har flera olika strukturer där vi till exempel delar på flickor och pojkar. Då kanske man ska börja titta på 
det och vad det beror på (intervjuperson 9). 

Kontextgemensamma teman 
Utöver de kontextspecifika teman som framträtt genom kodningen av datan har även tre 
kontextgemensamma drag identifierats, även om dessa drag tar sig olika uttryck beroende på 
kontext. Trots dessa innehållsmässiga olikheter i kategoriseringen finns en poäng i att 
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redovisa svaren under samma rubrik då det möjliggör för en extra tydlig jämförelse av 
materialet. De kontextgemensamma teman som framträtt är: “Ett sluttande plan”, “Ett 
samhälle i mini-format” samt “Preskriptiv respektive deskriptiv teorianknytning”. 

Ett sluttande plan 
Flera respondenter har fört resonemang där fokus legat på vad den konstaterade 
könsuppdelningen kan utmynna i för konsekvenser framledes i den aktuella 
friskolekontexten. Två respondenter (intervjuperson 3 och intervjuperson 10) har uttryckt 
detta genom att specifikt använda det engelska begreppet “slippery slope”, här översatt till 
den svenska motsvarigheten “sluttande plan”. Den respondent (intervjuperson 3) som förhöll 
sig genomgående kritisk till den muslimska kontexten och därmed tog ställning mot en 
uppdelning beskriver sin oro genom att fråga “Hur långt ska man gå med könssegregation i 
skolan? Vidare frågar samma respondent om det är “rimligt att säga så här, att man 
motiverar det på grund av tron?”. Därtill beskriver denne respondent att en sådan 
uppdelning kan leda till “värre saker” utan att precisera vad “värre saker” i detta 
sammanhang avser. Ytterligare en respondent (Intervjuperson 4) som resonerade kring den 
muslimska vinjetten betonar att “man ska vara väldigt försiktig med att säga att det här är 
förkastligt eller att det här är det bästa som hänt” samt påpekar att frågan är kontextuell och 
bör behandlas som sådan. I samband med detta för respondenten fram resonemang som 
återkopplar till temat genom att beskriva följande: 
 

Det finns för och nackdelar med båda men jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med att säga att det 
här är förkastligt eller att det här är det bästa som någonsin har hänt för det finns olika kontexter [...] det 
kan vara en muslimsk friskola som sköter det här på ett jättesnyggt sätt men det kan ju lika väl vara en 
muslimsk friskola som missbrukar det här och ser det här som en start i att dela upp även, även 
hemkunskapsundervisningen och geografiundervisningen (Intervjuperson 4). 
 

I citatet beskrivs därmed att uppdelningen kan missbrukas och att det sedermera kan 
resultera i en könsuppdelning av även andra ämnen. En respondent (intervjuperson 10), som 
tilldelades den kristna friskolekontexten, drar detta resonemang ytterligare ett steg längre 
och beskriver hur åtgärden skulle kunna leda till att vi kommer “ha en flickskola och till slut 
ha en pojkskola”. Vidare placerar respondenten uppdelningen i relation till annan typ av 
segregation och frågar sig följande: “Amen säg om man skulle om man delar upp barn med 
svenska föräldrar och barn med utländskt födda föräldrar, är det ok? Nej. Det känns 
verkligen inte ok, så varför borde det här vara ok?”. 

Ett samhälle i miniformat 
Ytterligare ett gemensamt drag för de båda kontexterna är att flera respondenter har valt att 
problematisera uppdelningen från ett perspektiv där implikationer av beslut som fattas i 
skolkontext sedermera får resonans i samhället i stort. En respondent (intervjuperson 2) 
benämner skolan som ”ett litet mini-samhälle” när denne problematiserar det faktum att 
denne inte upplever att dessa frågor ges tillräckligt mycket utrymme i lärarutbildningen, 
givet det förändrade samhälle vi nu lever i. En annan respondent (intervjuperson 6) beskriver 
detta genom att påtala att anledningen till att det överhuvudtaget finns en värdegrund är för 
att ”vi”, genom värdegrunden, ska ”skapa bra medborgare i samhället”. Genom att sätta 
skolan i samhällskontext menar respondenten att det inte är motiverat att dela på eleverna 
baserat på kön genom att ”bara tänka på närvaron i skolan” då beslutet måste vägas i 
förhållande till vilken ”effekt på samhället” det får. Ytterligare en respondent som tilldelades 
den kristna kontexten (intervjuperson 8) sätter problemet i en vidare samhällskontext när 
denne påtalar att ”i ett jämställt samhälle så ska man kunna umgås tillsammans och utföra 
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aktiviteter tillsammans på samma villkor”.  Den enda respondenten (intervjuperson 3) som 
förhöll sig genomgående negativ till den muslimska kontexten sammanfattar detta genom att 
konstatera: ”frågan är ju om vi vill ha ett samhälle som är för könssegregation och då tycker 
jag att man i stor mån ska motarbeta den formen av undervisning”.  
 
En respondent (intervjuperson 9) problematiserar grunden till att en könsuppdelning 
överhuvudtaget skulle kunna vara motiverad genom att påtala hur problemet kan härledas 
till ”hela samhällsstrukturen”, som sedan återspeglas i hur ”pojkar har trakasserat flickor”. 
Där ges skolan ett ansvar, att i dess roll som en del av denna samhällsstruktur, att motverka 
förekomsten av trakasserier. Därmed ges återigen utrymme för den mer feministiska 
diskursen som framhäver förekomsten av maktstrukturer och kvinnans underordning i 
samhället. En av de respondenter (intervjuperson 2) som gavs en muslimsk kontext och tog 
ställning för könsuppdelning beskriver något liknande när denne säger följande:  
 

Men samtidigt så blir det ju lite dumt för målet är ju att alla ska kunna vara i samma rum, tänker jag. För 
att det är ju så samhället ser ut och pojkarna ska ju sluta att säga kommentarer, de ska sluta ta det här 
talutrymmet men det gör ju de så länge de får göra det. Och de lär sig i olika kontexter i samhället att de 
har rätt att ta den här platsen (intervjuperson 2). 

 
Genom att placera skolans ansvar som en del av det större samhället tycks även denna 
respondent således ha svårt att motivera en regelmässig könsuppdelning, trots att personen 
både innan och efter detta citat klargör att könsuppdelningen är motiverad i den givna 
kontexten. Därmed kan uttolkas att samhällsstrukturen här ges mindre prioritet i förhållande 
till respondentens perception av vinjetten som helhet, vilken kan noteras till vidare 
diskussionskapitel.  

Deskriptiv respektive preskriptiv teorianknytning 
Den sista delen resultatkapitlet ägnas åt att belysa hur respondenterna beskrivit de olika 
kontexterna i förhållande till den normativa, deskriptiva teoriperspektivet kontrasterande det 
mer progressiva, preskriptiva teoriperspektivet. Som beskrivet i teorikapitlet innebär detta 
alltså hur kulturen antingen framställs i termer av redan existerande kulturer (deskriptivt) 
respektive hur kulturer framställs i det interkulturella mötet, som något gemensamt 
(preskriptivt) (Evanoff, 2004; Brown, 2008). Redan i ett inledande skede kan konstateras att 
respondenterna framför allt har behandlat kultur och religion i deskriptiv mening, snarare än 
preskriptivt även om det finns några få exempel på det senare. Detta är på så vis en spegling 
av den dubbla hermeneutiken, där begreppen universalism och kulturrelativism fortsatt 
främst översätts till de normativa synsätten av de både teoriperspektiven, trots progression 
inom den akademiska världen. 
 
Ett exempel på hur kulturrelativismen framträtt i deskriptiv mening är när en respondent 
(intervjuperson 1) sätter likhetstecken mellan att ”tro vad man vill” och att det sedan ”ska 
respekteras”, vilket här exemplifieras av tron ”på att ekorrar lever i rymden”. På så vis ges 
religiositeten en fixerad position som inte kan påverkas i något sammanhang eller i det 
interkulturella mötet. Denna fixerade position exemplifieras även av en respondent 
(intervjuperson 2) som beskriver att det är svårt att tänka sig hur någon som ”vuxit upp på 
ett visst sätt” sedan ska behöva ”simma med pojkar”.  Samma respondent uttrycker, i 
förhållande till sin egen erfarenhet på en religiös friskola att ”den här traditionen har vi haft i 
femtusen år och nu kommer man här och säger att det inte får vara så”. En annan respondent 
(intervjuperson 4) beskriver det svenska samhället i en mer deskriptiv mening när denne 
menar att säger att det ”svenska samhället” och ”dess västerländska värderingar” bestämmer 
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hur det ska vara. På så vis ses den svenska kontexten som status quo, där ingen förändring är 
möjlig i det interkulturella mötet. En annan respondent (intervjuperson 7) beskriver det 
svenska samhället i liknande statiska termer när denne poängterar att ”vi är ett sekulärt land 
och att skollagen vilar på sekulära grunder”. Samtidigt finns en växande befolkning i Sverige 
som kommer från kulturer där tron är en naturlig del av vardagen, vilket innebär att ”vi” inte 
alla är sekulära. Även den muslimska kontexten beskrivs av vissa respondenter som en 
oföränderlig status quo. Detta är tydligt i en respondents (intervjuperson 8) svar som 
egentligen gavs den muslimska kontexten men även valde att lyfta frågan i förhållande till 
muslimer, där denne beskriver att ”inom Islam så finns det ju vissa religiösa skrifter som 
antyder på att män och kvinnor inte bör vistas i samma förhållande, framför allt då klädsel”.  
 
Ett exempel hur kultur beskrivs i mer preskriptiv mening är när en respondent 
(intervjuperson 3) ger exempel på hur religionsfrihet kan vara en inkluderad del i svensk 
skola, där jämställdhet mellan könen är ett uttalat mål, utan att för den sakens skull resultera 
i ”könssegregation”. Detta beskriver respondenten enligt följande citat:  
 

Religionsfriheten är ju viktig också men däremot så är den inte, så har den inte alltid så pass stor påverkan 
att den har rätten att påverka själva skolan i den bemärkelsen. Man kan exempelvis… Man kan bemöta 
mycket saker, jobba med inkludering. Vi har exempelvis maträtter som vi kan erbjuda, har du muslimsk, är 
du muslim så har du rätten till att äta mat som är fläskfri, vilket är ju självklart. Eh, du ska ha rätten till att 
få ha din religiösa identitet i mång mån, eh rätten till slöja och sådana saker. Vilket jag tycker är självklart 
för då jobbar man mycket med värdegrunden (intervjuperson 3).  

 
Här ges därmed exempel på hur den muslimska kulturen och den svenska kulturen kan 
mötas och interagera på ett sådant sätt att jämställdhetsperspektivet inte ”får stryka på 
foten” (som respondenten senare uttrycker det) samtidigt som religiositeten ges en självklar 
plats i ekvationen. En annan respondent (intervjuperson 8) beskriver hur samhället utvecklar 
sig och att det finns alternativ för de muslimska kvinnorna i badhuset, så som Burkini, vilket 
även skulle kunna beskrivas som ett mer preskriptivt argument.  
 

5. Analys och diskussion  
Studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur kulturrelativism respektive 
universalism ”översätts” av “vardagsmänniskor”. I detta fall har intresset riktats mot 
lärarstudenters perceptioner av könsuppdelad undervisning i en friskolekontext. Studiens 
sekundära syfte har varit att undersöka hur väl det metodologiska tillvägagångssättet, think-
aloud, kan besvara frågor med en komplex inneboende etisk problematik, likt denna, det vill 
säga kan metodiken på ett rättvisande sätt belysa intervjupersoners tänkande kring detta 
slags frågor? I detta avsnitt redogörs därmed för svaren av dessa frågeställningar, genom 
analys och diskussion av resultat i förhållande teoriperspektiven, tillsammans med förslag på 
vidare forskning. Avslutningsvis avhandlas metodologins applicerbarhet i förhållande till 
studiens huvudsakliga syfte.   

Rekapitulering av teoriperspektiv 
Den kulturrelativistiska-universalistiska debatten kan rekapituleras enligt följande: De båda 
skolorna har länge haft en framträdande roll i förhållande till etiska spörsmål och mänskliga 
rättigheter. Vidare kan extremformerna av de båda perspektiven beskrivas som konstant 
kontextualisering (kulturrelativism) respektive fixering av etiska regler (universalism) 
(Healy, 2007). I en normativ diskurs har universalism kritiserats för att representera 
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“kulturell imperialism” och etnocentrism, då synsättet möjliggjort för fördömande av andra 
kulturer utifrån en västerländsk standard av vad som ska betraktas som moraliskt rätt eller 
fel. Mer sentida forskning drar dock snarlika slutsatser om det renodlade kulturrelativistiska 
perspektivet i förhållande till etnocentrism. Detta beskrivs som en konsekvens av 
kulturrelativismen ger kulturen en fixerad position när utomstående problematisering inte är 
möjlig, vilket i sin tur utmynnar i att den egna kulturen ges främst prioritet. Därmed kan 
antas att varken universalism eller kulturrelativism, i den utdaterade, deskriptiva formen 
som finns representerad i äldre teoretisk diskurs, är applicerbar i den globaliserade värld vi 
lever idag. De utgör snarare en avspegling av den värld de en gång växte fram i, där 
kulturrelativism behövdes för att styra antropologin ifrån närmanden av de evolutionära 
teorierna, samtidigt som universalismen var nödvändig i efterkrigstiden. Därför försöker den 
samtida forskningen belysa de båda teorierna från de perspektiv som tar hänsyn till de 
arenor där dessa frågor aktualiseras idag, det vill säga i det interkulturella mötet och inte i 
beskrivningen av en avlägsen kultur. (Brown, 2008; Evanoff, 2004; Healy, 2007).  (Brown, 
2008; Evanoff, 2004; Healy, 2007).   
   
Progression inom den vetenskapliga diskursen av teoretiska skolor och begrepp kan däremot 
vara svår för “vardagsmänniskan” att hänga med i, även om den dubbla hermeneutiken 
förutsätter en dualistisk relation mellan samhälle och den akademiska världen. På så vis kan 
teoretiska begrepp få fäste i den utomvetenskapliga diskursen där den ursprungliga 
förståelsen av orden både kan komma att fixeras eller ändras. Med andra ord förlorar 
forskaren som en gång myntade begreppet kontroll över det när det sedan sprids. Detta 
innebär att progression kan beskrivas inom akademin utan att detta ges implikationer i den 
vardagliga förståelsen av de teoretiska begreppen (Borell & Johansson, 1996). Av denna 
anledning är det intressant att utröna hur universalism och kulturrelativism avspeglas i 
vardagsmänniskans svar, trots att det snarast råder konsensus om att den ursprungliga 
förståelsen av begreppen är utdaterad i förhållande till hur etiska spörsmål ska kunna 
besvaras (se bland annat: Brown, 2008; Evanoff, 2004; Healy, 2007; Reichert, 2006).   
   
Studiens ursprungliga arbetshypotes utgick således från att det universalistiska respektive 
kulturrelativistiska perspektivet skulle ges olika utrymme i den muslimska respektive kristna 
kontexten, givet framställningen av de olika teoretiska skolorna i den normativa diskursen. 
Det vill säga hur universalismen tillskrivits västerländska värderingar medan 
kulturrelativismen fått representera det “icke-västerländska”, för att hård-dra det (Reichert, 
2006). Däremot hade jag inte räknat med att varieringen av orden ”muslimsk” respektive 
”kristen” skulle ge upphov till så stora skillnader. Dessa två ord visade sig ha stor bäring i 
förhållande till de resonemang, innehållandes respondenters perceptioner av 
könsuppdelningen, som framträdde genom analysen av det empiriska materialet. För att 
vidare problematisera detta fokuseras analysen i ett första skede till de implikationer som de 
olika kontexterna här kan antas ha utmynnat i, i förhållande till “vardagsförståelsen” av de 
teoretiska perspektiven.   

Implikationer  av den muslimska kontexten 
Som framgår av studiens resultat fick frågor om religionsfriheten en något mer framträdande 
position i den muslimska kontexten, där ett par respondenter ansåg att könsuppdelning var 
motiverad mot bakgrund av religiösa traditioner (även om detta inte var det slutgiltiga 
beslutet för tre av fem respondenter). Vidare bör poängteras att även en av de som ställdes 
inför en kristen kontext antydde att könsuppdelningen hade varit legitim i en muslimsk 
kontext av religiösa skäl. Jämställdhet kom främst att diskuteras med en feministisk 
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terminologi, där bland annat den västerländska förståelsen av jämställdhet 
problematiserades. En respondent (intervjuperson 4) uttryckte det bland annat som att 
“västvärldens tänk på genus är det aktuella”, där den muslimska kontexten placerades i 
motsats till “västvärlden”. Det är även tydligt att flera respondenter använder det 
kulturrelativistiska synsättet i sin argumentation för att motivera könsuppdelning. Detta kan 
exemplifieras genom att dra paralleller mellan Abu-Lughods (2002) citat ”Can we only free 
Afghan women to be like us?” och ovan nämnd respondent, som problematiserar huruvida 
den västerländska förståelsen av jämställdhet ska vara den som ges högst prioritet i svenska 
skola. På så vis beskrivs den västerländska förståelsen av feminism och kvinnlig frigörelse 
som etnocentrisk, vilket Healy (2007) i sin tur hävdar kan bero på att det ofta glöms att 
feminism fram till nyligen även var främmande för västvärlden, men som fortsättningsvis 
används som argument i den normativa kulturrelativistiska diskursen. 
 
Ett annat intressant resultat handlar om att begreppet “muslimsk” tillskrevs ett utifrån-
perspektiv, där invandrare som grupp lyftes in i resonemangen. Vidare beskrivs den 
muslimska kontexten i termer av en “kulturkrock”, vilket ytterligare betonar att den 
muslimska friskolan ska förstås som något som står i kontrast till den “svenska kulturen”. 
Detta är även tydligt förhållande till tematiseringen som rörde simkunnighet, där ett par 
respondenter vägde in säkerhetsimplikationer för “personer med annan etnisk bakgrund” 
som överrepresenterade i drunkningsolyckor, vilket därmed motiverade könsuppdelad 
undervisning som ett medel i att öka simkunnigheten bland dessa grupper. Ett beslut som 
detta, skulle därmed kunna motiveras genom Healys (2007) professionsetiska perspektiv 
som förespråkar att riskerna ska vägas mot fördelarna i ett beslut, för att på så vis “do no 
harm”. Detta förstärker även den lekmannamässiga förståelsen av kulturrelativism som 
tillskriven det icke-västerländska perspektivet, om än här främst representerad genom 
mindre direkta resonemang (Reichert, 2006).  
 
Det framträdde även ett mer extrem-kulturrelativistiskt resonemang, där en respondent 
(intervjuperson 1) använder tron på ”ekorrar i rymden” som ett exempel på hur ”man får tro 
vad man vill” och att denna tro därmed ska accepteras i den förpackning den kommer, 
oavsett vad. Respondenten använder således ett normativt, deskriptivt resonemang som 
skulle kunna beskrivas som etnocentriskt i den mån att den givna kulturen får en fixerad 
position och därmed gör etiska ställningstagande så gott som omöjliga (Evanoff, 2004; 
Healy, 2007).  
 
Vad som var ytterligare signifikant för den muslimska kontexten var de ”kognitiva 
dissonanser” som kunde uttolkas i svaren. Det är således uppenbart att den muslimska 
kontexten bidrog till en betydligt större osäkerhet kring vad som, i den givna kontexten, bör 
betraktas som rätt eller fel. Det finns givetvis inget facit i frågan och tanken är inte heller 
komma fram till något sådant. Däremot är det anmärkningsvärt att den muslimska kontexten 
gav upphov till sådant ”bryderi”, när svaren gavs med betydligt större enkelhet i den kristna 
kontexten. En möjlig förklaringsmodell till detta är att det universalistiska synsättet 
anklagats för att orsaka ”andrafiering” och till och med rasism. Det kan därmed antas att 
lärarstudenterna vill positionerna sig mot sådan typ av främlingsfientlighet genom att anta 
en mer ”nyanserad”, kulturrelativistisk position, i förhållande till den kontext som tillskrivits 
ett ”icke-västerländskt” perspektiv. En av respondenterna (intervjuperson 2) säger i ett skede 
av intervjun något som skulle kunna vara ett uttryck för ovan nämnda rädsla att uppfattas 
som rasist när denne påtalar att könsuppdelningen är en ”infekterad fråga” med polemisk 
ton mellan ”feminister och rasister”. Med koppling till detta kan även lyftas in ett citat från 
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en av de respondenter (intervjuperson 10) som tilldelades den kristna kontexten, som 
problematiserade hur kontexten hade bemötts om det hade rört sig om en muslimsk friskola, 
utan att veta att en sådan vinjett fanns representerad i studien. Respondenten beskrev 
följande: ”hade det varit muslimska trosuppfattningar så hade det inte varit ok oavsett vad 
man hade gjort”. Här förutsätter därmed respondenten att den muslimska kontexten skulle 
bedömas hårdare, oavsett vad de gör, bara genom att vara representanter för det som 
betraktas som främmande i Sverige. På så vis kan de kulturrelativistiska resonemangen vara 
uttryck för välvilja och öppenhet, trots att det i förlängningen skulle kunna utmynna i etisk 
problematik för enskilda individer, likt de som beskrivits i förhållande till hedersproblematik 
(se inledningen). En alternativ förklaring, som står utanför omfånget av denna studie, är att 
det även skulle kunna röra sig om en form av ”andrafiering”, där den grupp som tillskrivs ett 
utifrån perspektiv ges andra regler och standarder än den egna ”in-gruppen” (Liu et al., 
2015). Detta får dock främst noteras som ett uppslag till framtida forskning.  

Implikationer av den kristna kontexten 
Den kristna kontexten tycktes snarare förstås som representativ för svenskhet, att döma av 
hur den mottogs av respondenterna, där flera respondenter kom att ifrågasätta vinjettens 
trovärdighet mot bakgrund av deras egen förståelse av vad kristendomen innebär i Sverige. 
Således fick även jämställdhetsperspektivet en framhävd position genom att religionsfriheten 
misskrediterades från start. Detta exemplifierades när en respondent (intervjuperson 8) 
beskrev följande: ”jag kan inte tänka mig vilken trosuppfattning det rör sig om för att inte 
kunna, röra, beblanda sig med mellan könen på idrottslektioner” i förhållande till 
kristendomen. En annan respondent (intervjuperson 6) kunde inte komma på ”något som 
kan ha med idrott att göra, hur det skulle förstöra med religion”. På så vis har den kristna 
kontexten kommit att betraktas som något statiskt, där ingen problematisering eller 
kontextualisering av olika kristna trosinriktningar givits utrymme i resonemangen. Detta 
trots att det torde kunna betraktas som vida känt att det finns ett brett spektra av mer eller 
mindre fundamentalistiska kontra sekulära grupper även inom kristendomen. Detta var 
däremot något som flera av de som gavs den muslimska kontexten tog fäste vid, genom att 
påpeka att muslimer inte är en homogen grupp och att det finns stor variation i den 
muslimska världen. På så vis kan konstateras att ingen av respondenterna som gavs den 
kristna vinjetten uppvisade tecken på ett kulturrelativistiskt synsätt i förhållande till 
kristendom. Därmed stärks även här tesen om att universalism normativt har fått 
representera ”västerländska värderingar”(Reichert, 2006).  
 
Som en naturlig följd av att kristendomen misskrediterats och strukits ur ekvationen har 
tongångarna i svaren varit betydligt mer kategoriska i förhållande till den kristna kontexten, 
då de inte längre funnits två konflikterande värden att ta hänsyn till. Detta har lyfts fram i 
resultatet under temat ”Ord och inga visor” där bland annat en respondent (intervjuperson 7) 
beskrev könsuppdelning i termer av ”bland de största synder man kan begå i 
skolverksamheten”. Vidare hade så gott som ingen av de fem respondenter som ”tänkte högt” 
kring den kristna kontexten svårt att ta ställning mot en könsuppdelning, givet den 
information som delgavs dem genom vinjetten. Således kan även konstateras att svaren var 
betydligt mer stringenta genom hela tankeprocessen, då att jämställdheten fick bäring som 
den enskilt viktigaste dimensionen i skolkontexten. Att svaren därmed kan anses spegla ett 
mer universalistiskt synsätt, behöver samtidigt inte betyda att respondenternas resonemang 
är ett resultat av ”vardagsförståelsen” av universalism. Det verkar snarare mest troligt att det 
är förståelsen (eller missförståelsen) av den kristna kontexten som sådan, som har resulterat 



	
28	

i det mer fördömande beslutsförfarandet. Att ”vi svenskar” ska dela upp utbildningen efter 
kön mot bakgrund av religiösa motiv verkar således vara uteslutet.  
 
Mot bakgrund av utfallet och de svar som gavs under intervjuerna är ytterligare ett förslag på 
forskning att undersöka varför lärarstudenterna med större enkelhet kunde tala emot en 
könsuppdelning i den kristna kontexten. Här har redan möjliga förklaringar kunnat ges inom 
omfånget av denna studies empiri, så som att studenterna betvivlade de religiösa beläggen 
samt att tillskriva ordet “kristen” ett inifrån-perspektiv, men kulturrelativism och 
universalism i sig kan inte fullt besvara denna fråga. Det vore således intressant att göra en 
studie som kunde testa detta genom deduktion av lämplig teori, eller till och med genom en 
teoritestande studie. Detta förutsätter dock att svaren som ges i framtida studier uppvisar 
samma mönster som i denna, vilket givetvis inte går att säga med säkerhet, men det vore 
likväl intressant att testa.  
  
Analys av preskriptivt och deskriptivt resultat 
I den kristna kontexten har respondenterna gjort det enkelt för sig genom att utesluta 
religionen, eller kulturen. Däremot kan fortfarande uttolkas vissa deskriptiva 
kulturförklaringar i de mer kategoriska resonemangen, som exemplifierats i resultatet. Dessa 
har dock framför allt fokuserats till den mer statiska naturen av den ”svenska kontexten”, där 
kristna, religiösa motiv inte anses vara legitima i förhållande till könsuppdelning. Dock 
bortser respondenterna från det faktum att ordet ”kristen” inte nödvändigtvis behöver vara 
representativt inrikes-födda och att kontexten därmed inte behandlar utrikes födda, med 
annan kulturell bakgrund. Ordet ”muslim” här däremot tillskrivits ett ”icke-västerländskt” 
perspektiv, där flera respondenter dragit paralleller till utrikes födda som grupp. Detta 
faktum har i sin tur problematiserats av ett par respondenter i termer av ”kulturkrockar”, 
vilket i sig kan ses som en deskriptiv förståelse av kultur då det är tydligt att det rör sig om 
två separata entiteter i kollision.  
 
I generella termer tycks religion/kultur och den svenska skolan därmed betraktas som 
separata spår, som ibland möts och kolliderar, snarare än som en ny gemensam entitet, vilket 
bör betraktas som det slutgiltiga målet vad gäller integration och multikulturalism. Således 
kan vi med den dubbla hermeneutiken som utgångpunkt hävda att främst kulturrelativismen 
men även universalismen adopterats av ”vardagsmänniskorna” i studien, genom den 
deskriptiva förståelsen av begreppen (Borell & Johansson, 1996; Evanoff, 2004; Brown, 
2008). Det verkar således som att den progression vad gäller teoriperspektiven, som 
beskrivits inom akademin, skulle behöva ersätta de äldre, deskriptiva synsätten etiska 
spörsmål som fortfarande tycks dominera den lekmannamässiga förståelsen av interkulturell 
dialog, baserat på resultatet. Däremot är deskriptiva kulturförklaringar oumbärliga när det 
kommer till att förklara kulturell diversitet som redan existerar olika kulturer världen över, 
men förklaringsmodellen når inte riktigt fram i förhållande till interkulturella möten och 
etisk problematik. För detta krävs ett preskriptiv verktyg (Evanoff, 2004). Således vill jag till 
och med hävda att detta är helt avgörande för att vi ska kunna ta oss upp ur de polemiska 
skyttegravarna och gemensamt arbeta för mångfald och integration, som både värnar om 
individuella och kollektiva rättigheter. Det går inte att sätta punkt för diskussionen genom att 
hävda att det andra lägret är rasistiska när de problematiserar kulturella sedvänjor, samtidigt 
som kulturella sedvänjor fortsatt måste få vara en naturlig del av ekvationen. 
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 Avslutande metodologisk diskussion  
Avslutningsvis bör särskilt fokus riktas mot det metodologiska tillvägagångssättet och dess 
applicerbarhet, då det kan förstås som studiens främsta uppmaning till framtida forskning 
mot bakgrund av det lyckade utfallet. Think-aloud avser alltså den intervjumetod som 
använts i syfte att nå lärarstudenternas perceptioner av vinjetten samt belysa den kognitiva 
processen genom vilken de uppfattat problematiken, utan att styra dem med hjälp av 
intervjufrågor (Ericsson & Simon, 1980). Detta visade sig vara ett synnerligen lyckat 
metodval i förhållande till studiens något känsliga frågeställning, att döma av resultatet. Det 
hade exempelvis varit ytterst svårt att operationalisera kulturrelativism och universalism 
utan att på så vis styra respondenterna i en viss riktning eller påverka den kognitiva 
tankeprocessen. Däremot hade säkerligen ett semistrukturerat eller ostrukturerat 
intervjumetodologiskt angreppsätt varit lyckat om studien hade ämnat ta reda på 
respondenternas förståelse av teoribegreppen i förhållande till skolkontexten. Det hade 
däremot inte varit lika lyckat i förhållande till en studie likt denna: det vill säga hur 
begreppen översätts till vardagsdagsmänniskan genom deras perceptioner av 
könsuppdelningen. Detta kan i sin tur exemplifieras genom det faktum att det rådde en 
generell dissonans mellan argumentation och slutgiltigt ställningstagande, vilket var särskilt 
framträdande hos de respondenter som gavs den muslimska kontexten.  
 
Med detta menar jag att intervjuerna sällan hade en logisk följd i förhållandet mellan 
resonemang och beslutsförfarande. Respondenterna kunde i ett skede rikta skarp kritik mot 
könsuppdelning och kontexten som helhet, för att i nästa mening validera densamma, och 
vice versa. Dessa kognitiva processer hade varit svåra, för att inte säga omöjliga, att få 
tillgång till genom exempelvis ett kvantitativt tillvägagångssätt (till exempel genom en 
enkätundersökning). Mot denna bakgrund framstår det som rimligt att fler forskare 
använder sig av think-aloud metodologin, tillsammans med vinjett-tekniken, i studier som 
rör etiska dilemman eller som innebär en problematik som i annat fall kan vara svår att 
närma. Samtidigt står det klart att think-aloud ställer höga krav på forskaren både vad gäller 
själva intervjuförfarandet som sådant men också i analysen av den verbala datan.   
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