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Abstrakt 

 
Nyanlända elever till den svenska skolan har ökat, de bär med sig olika bakgrunder och 
erfarenheter vilket kan ha påverkan på deras skolgång. Studien har för avsikt att bidra med 
kunskap om nyanlända elevers resonemang och erfarenheter kring genus och jämställdhet i 
ämnet Idrott och hälsa. Studien omfattar intervjuer med tio nyanlända elever. Från 
intervjuerna framkom att många elever saknade erfarenhet av undervisning tillsammans med 
det motsatta könet men att flertalet av eleverna var positivt inställda till jämställdhet och 
samundervisning. Trots att många elever kom från samma land så påvisades tydliga skillnader 
i deras åsikter kring genus i Idrott och hälsaundervisningen, men det framkom även att deras 
syn på genus förändrats sedan de kom till Sverige. Elevernas resonemang visar också att 
nyanlända elever är en grupp med stora olikheter där den svenska skolan har ett inflytande 
och ansvar att se till denna heterogena grupps bästa i deras fortsatta utbildning. 
 

Nyckelord: Nyanländ, genus, könsroller, jämställdhet, Idrott & hälsa 
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1. Inledning 

Sverige och Europa har under de senaste åren upplevt en ökning av invandringen då folk flytt 

från krigshärjade områden i världen. Många av invandrarna består dessutom av barn i olika 

åldrar och dessa barn och ungdomar ska då inskolas i den svenska skolan. De nyanlända 

elevernas möte med den svenska skolan kan komma att se annorlunda ut i jämförelse med vad 

eleverna är vana vid från sin tidigare skolgång (Eklund, 2003). 

Den kultur och skola eleverna möter kan komma att krocka med deras tidigare uppfattning om 

genus och jämställdhet och möjligtvis påverka deras inlärning och undervisning. Idag har 

barn och ungdomar i Sverige oavsett könstillhörighet samma rättighet till utbildning och det 

ses som en självklarhet. Men sett ur ett globalt perspektiv så finns det än idag platser i världen 

där pojkars utbildning prioriteras och på så sätt marginaliserar flickors möjlighet till en 

likvärdig utbildning (Wernersson, 2010). Vi vill undersöka vilka erfarenheter de nyanlända 

eleverna har med sig i bagaget när de möter den svenska skolan gällande begreppen genus 

och jämställdhet. Vilket kan skilja sig och ha olika inverkan på elevernas skolgång, detta 

upplever vi är aktuellt att undersöka för att skapa en tydligare förståelse för om det kan krävas 

särskilda insatser eller metoder för att hjälpa eleverna att integreras i den svenska skolan. 

I skolverkets läroplan för grundskolan (2011) beskrivs i dess värdegrund och uppdrag hur den 

svenska skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnor och mäns lika rättigheter och 

möjligheter. Hur pojkar och flickor bemöts och bedöms i skolan samt de krav och 

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

manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster, där 

den ska ge eleverna utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 

av könstillhörighet. 

Genom att söka på ord som genus, jämställdhet, skola och nyanlända i diverse databaser och 

läst relevant forskning kring området har vi uppfattat en lucka i forskningen. I sökningen av 

relevant forskning så har vi funnit att man undersökt främst ur ett lärarperspektiv och inte 

undersökt elevernas egna uppfattningar kring begreppen. Av den anledningen har vi valt att 

undersöka nyanlända elevers uppfattningar kring, om och hur genus och jämställdhet kan 

inverka på idrottsundervisningen, hur dessa uppfattningar påverkar eleverna enligt dem själva 

och vilka föreställningar de har gällande könsmönster och jämställdhet i klassrummet. Detta 

för att i ett större perspektiv kunna bidra med ökad kunskap kring ämnet och ge andra lärare 
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möjlighet att utveckla sin undervisning med utgångspunkt i dessa studier. Wernersson (2010) 

beskriver hur elever i skolan skapar strategier och metoder genom deras samspel med andra 

för att markera att de följer de normer och förväntningar som grundas i deras könstillhörighet. 

Genom att ta kontakt med nyanlända elever och intervjua dem om deras egna föreställningar 

gällande könsmönster och jämställdhet så låter vi eleverna komma till tals kring ett ämne som 

är högaktuellt i den svenska skolan. 

 

 

2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om nyanlända elever i den svenska Idrott 

och hälsaundervisningen utifrån begreppen genus och jämställdhet. Detta för att skapa 

förståelse för hur elevernas tolkning av begreppen kan påverka dem. 

Frågeställningar: 

 Vilka erfarenheter har eleverna av jämställdhet i Idrott och hälsaundervisningen? 

 Hur resonerar eleverna kring genus i Idrott och hälsaundervisningen? 

  

3. Bakgrund  

Nedan förklaras några centrala begrepp som har betydelse för förståelsen av studien. 

Begreppen är inriktade mot nyanlända elever, genus och jämställdhet i den svenska skolan. 

 

3.1 Centrala begrepp 
 

3.1.1 Nyanländ elev 

 
Att definiera nyanlända elever är inte enkelt, men tre faktorer brukar nämnas för att klargöra 

detta begrepp. I Skolverkets beskrivning av en nyanländ elev avser det en elev som har varit 
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bosatt utomlands men som i dagsläget är bosatt i Sverige, en elev som inte har svenska som 

modersmål samt att eleven inte behärskar det svenska språket. Dessa tre faktorer ska finnas 

med samtidigt för att man ska bli betraktad som nyanländ. Skolverket beskriver nyanlända 

som en heterogen grupp och att eleverna har olika skolbakgrunder med sig i bagaget. Något 

de dock har gemensamt är att de flesta nyanlända eleverna har lämnat eller flytt från misär 

samt att de inte har svenska som modersmål (Skolverket, 2016). 

Bunar (2010) beskriver i sin definition att kravet för att räknas som nyanländ elev är att denne 

ska ha invandrat till Sverige men lägger ingen vikt på invandringsskälet. Vidare menar Bunar 

att den avgörande faktorn är tidpunkten när eleven anländer till skolan, inte när den anländer 

till landet eller hur dess kunskaper i det svenska språket är. Rent konkret kan en elev som 

vistas i Sverige en längre tid på flyktingförläggning och i viss utsträckning lärt sig det svenska 

språket bedömas som icke nyanländ. 

3.1.2 Genus 

 
Genus som begrepp används för att beskriva den sociala process som kollektivt tillskriver 

människor, symboliska förhållanden och institutioner specifika egenskaper som delas in i 

manligt respektive kvinnligt. Begreppet används ofta till att förklara hur uppfattningar, 

normer och idéer om kön skapas relationellt men också som ett redskap för att studera hur 

manligt och kvinnligt varierar i tid och rum. Det har till stor del ersatt och utvecklats från 

begreppet könsroll (Nationalencyklopedin, genus), orden ses idag som synonymer och vi 

kommer att använda dem som sådana i denna studie. 

Genus är en princip som gör att vi i vår kultur, här och nu, anser att det finns två sorters 

människor, vi kallar dem kvinnor och män och vi tillskriver dem vissa egenskaper, som vi kallar 

kvinnliga och manliga, egenskaper som vi kan överföra metaforiskt på andra ting, som färger 

eller yrken. På andra platser, vid andra tidpunkter, görs andra ting med genus. (Thurén, 2003, 

s.11) 

Thurén (2003) beskriver att genus inte är något som bara finns naturligt utan är något som 

människor använder sig av, skapar och som ger varierande konsekvenser. Det används bland 

annat som ett sätt för att fördela sysslor, beslutsmakt och tillgångar. Med det menar Thurén att 

i olika samhällen och kulturer skapar grupper av människor föreställningar om kön, och detta 

görs genom genus och kallas för könsmönster. Människors föreställningar om vad som anses 

som manligt och kvinnligt skapas utifrån bland annat sexualitet, arbetsmarknad, kultur och 
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värderingar. I forskningen kring genus handlar det därför om att undersöka vad som i livet 

relateras till kön och könstillhörighet i olika samhällen (Thurén, 2003). 

3.1.3 Jämställdhet 

 
Nationalencyklopedin beskriver jämställdhet som att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är 

även begränsat till förhållandet mellan könen. Nationalencyklopedin beskriver även vissa av 

förutsättningarna för jämställdhet på följande sätt: 

Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till 

ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter 

till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn 

samt slutligen frihet från könsrelaterat våld. (Nationalencyklopedin, jämställdhet) 

 

 

4. Teoretisk referensram 
 
I denna del ges en introduktion av teorierna jämställdhetsteori och genusteori samt 

intersektionalitetsperspektivet. Teorierna syftar till att skapa förståelse för studien medan 

intersektionalitetsperspektivet kommer ligga till grund för analys och diskussion av resultatet. 

4.1 Jämställdhetsteori 

 

Hedlin (2010) beskriver att jämställdhet innebär när män och kvinnor har likvärdiga villkor 

samt när dessa grupper har lika stor påverkan och inflytande över normen. Författaren 

beskriver att jämställdhet inte uppnås när man behandlar könen lika då de har olika villkor 

kopplade till sig. En av målsättningarna för att nå jämställdhet beskriver Hedlin är att 

motverka traditionella könsmönster som kan begränsa individer beroende på dess 

könstillhörighet, för att skapa vidare möjligheter och valfrihet för individer. Vidare påvisar 

dock Hedlin (2010) att det finns kulturella och tidsbundna gränser för hur mycket 

könsmönster kan utmanas. Med det värdesätts kvinnor och män i sitt beteende kopplat till 
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femininitet och maskulinitet vilket bidrar till att individers könstillhörighet kan medföra att 

man bedömer samma aktivitet annorlunda beroende på kön. 

 

 

4.2 Genusteori 

 
Genus är inte en bestämd form av kön, det är en ständigt formbar och föränderlig process som 

sker utefter hur man dagligen agerar och som är föränderlig beroende på tid, plats och 

kontext. Detta kommer i uttryck i allt från hur man klär sig och ens intressen till hur man rör 

sig och hur man pratar och kodas sedan till femininitet eller maskulinitet. Beroende på 

individens anpassning till rådande normerna för män respektive kvinnor kommer ens 

agerande att uppfattas mer eller mindre normalt (Hedlin, 2010). Detta varierar dock som sagt 

beroende på var och när kodningen sker, Thurén (2000) beskriver hur denna genusfiering 

varierar mellan olika kulturer men även genom historien och att uppfattningarna om vad som 

räknas som manligt respektive kvinnligt i ett specifikt samhälle förändras med tiden. 

4.3 Intersektionalitetsperspektivet  

 

I den generella genusforskningen framhålls det så kallade intersektionalitetsperspektivet, med 

detta läggs vikt på hur olika kategorier såsom etnicitet, klass, sexualitet och nationalitet spelar 

en roll för hur genus görs (Hedlin, 2010). Detta medför att en vit ung man kan skapa eller ha 

en annan syn på genus än en man som skiljer sig ifrån denne i någon av kategorierna. 

Perspektivet visar på att genus skapas på olika sätt och genom att generalisera män och 

kvinnor i grupper finner man inte variation som finns inom grupperna. Inom grupperna kan 

olika normer och värderingar förekomma beroende på individens tillhörighet i de olika 

kategorierna (Ambjörnsson, 2010; Connell, 2008; Hedlin, 2010). 

 

 

5. Tidigare forskning  

 

I det här kapitlet ges en inblick i tidigare forskning kring genus samt nyanlända elever i den 

svenska skolan. 
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5.1 Genus  

 

Töverud (2012) tar i sin studie upp den så kallade poststrukturalistisk feministiska 

teoribildningen. Under de senaste decenniernas genusforskning har man försökt vrida bort 

fokus från synsättet där man ser kön som ett objekt och styra det mot kön som en process, att 

kön är något som man gör. Centralt i detta tankesätt står handlingar, hur dessa i olika 

historiska, kulturella och sociala sammanhang kopplas ihop med ett visst kön. Genom 

historien har sådana könsbestämda handlingar skapats inom ämnet Idrott och hälsa. Främst 

under tiden när det bedrevs könsåtskild undervisning där det fanns ett förändrat 

undervisningsinnehåll till pojkar och flickor. Pojkarna styrdes mot fysisk prestation medan 

flickor styrdes mot estetik och uttryck, med detta utvecklades handlingar som ansågs vara 

maskulina och feminina. Här skapade eleverna kön samtidigt som de deltog i undervisningen 

(Töverud, 2012). Författaren beskriver även att genom samundervisningens införande under 

1980-talet var förhoppningen att bryta denna genusordning men det visade sig att man aldrig 

på riktigt kunnat ändra ordningen med könsbestämda handlingar inom ämnet. Hur man ska 

tolka denna utveckling förklaras på två olika sätt, antingen genom att övergången från 

könsåtskild till könsintegrerad undervisning aldrig blev samundervisning i konkret mening. 

Andra förklaringen som framhålls är utmaningen av dikotomin vilket innebär att 

isärhållandets logik inte följdes av en utmaning av hierarkin, det vill säga den manliga 

normen som ämnet präglas av. Ännu en inverkan har framförts där man ser att betydligt mer 

levde kvar från pojkundervisningens innehåll jämfört med den gamla flickgymnastiken sedan 

övergången till samundervisningen (Töverud, 2012). 

 

Yvonne Hirdman (2003) beskrev vad hon kallar “genussystemet” som handlar om hur 

sociokulturella ordningar skapas i samhället på olika plan. Den grundar sig i två delar, del ett 

som kallas dikotomi vilket handlade om hur man skapar skillnader mellan vad som är manligt 

och kvinnligt och att dessa två inte bör blandas med varandra. Del två handlar om hierarki och 

där är det mannen som utgör normen för vad som i grunden bör betraktas som normalt. 

Kvinnan innefattas inte i normen och står på så sätt utanför men den manliga normen har 

försvagats med tiden. I genussystemet finns det som Hirdman (2003) kallar för 

“genuskontraktet”, det är ett sorts regelverk om hur relationen mellan män och kvinnor ska 

vara i olika situationer samt hur beteenden för de olika könen bör vara. Detta kontrakt förs 
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vidare genom generationer men kan enligt Hirdman förändras med historiska förändringar 

och kulturell utveckling. 

Harding (1986) beskriver i sin teori att genus konstrueras i tre olika delar – strukturellt, 

symbolisk och individuellt kön. Symboliskt kön beskriver författaren innebära när kön 

tillhandahåller egenskaper, attityder eller värderingar som inte bygger på det biologiska könet. 

Med detta menas till exempel när olika icke-könsladdade ord såsom tuff eller försiktig 

tillskrivs ett visst kön. Harding menar på att de tre processerna samarbetar men vidhåller ändå 

att det är möjligt att de individuellt kan förändras utan att övriga processer påverkas. 

5.2 Jämställdhet i skolan  

 

Jämställdhet ses som en del av de grundläggande demokratiska värden som dagens skola vilar 

på. Inom skolan handlar jämställdhet om att varje elev ska ha möjlighet och kunna utvecklas 

efter sina förutsättningar utan att stereotypa och traditionella föreställningar om kön och 

genus begränsar (SOU 2009:64). 

 

Detta ses även som en av grundstenarna inom skollagen: 

Alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. (SFS 2010:800) 

Det finns kulturellt bestämda förväntningar som pojkar och flickor ska förhålla sig till och 

dessa är olika beroende på individens kön. Detta är något som pojkarna och flickorna inte kan 

bortse ifrån (SOU 2009:64). 

Beroende på individens könstillhörighet varierar förväntningarna på hur individen ska bete sig 

och vilka egenskaper de förväntas ha enligt Wahl (1996). Dessa förväntningar varierar 

beroende på situationer, miljöer och i olika etniska eller kulturella grupper. En kontroll av 

könsrollerna från den omgivande gruppen kan leda till utfrysning och diskriminering 

gentemot en individ som bryter mot denna. Flickor och pojkar leds under sin uppväxt in i 

dessa krav om vad som är lämpligt för respektive kön att förhålla sig till. Inlärningen från 

uppväxten utgör sedan grunden för hur flickor och pojkar handlar och behandlas senare i 

livet. Vidare beskriver Wahl att den manliga normen som samhället förhåller sig till bidrar till 

att kvinnorna har en lägre status enbart på grund av detta, då de betraktas som olik mannen. 
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Tidigare studier gällande jämställdhet av barn i skolklasser visar att man där följer en 

dualistisk och hierarkisk syn. Med detta menas att pojkarna innehar en större maktposition 

jämfört med flickorna, där de tar för sig mer än vad flickorna gör. Forsberg (2002) kom i sin 

undersökning fram till att pojkarna fick mer uppmärksamhet av lärarna än vad flickorna fick. 

Detta medför att lärarna har ett stort ansvar i jämställdhetsarbetet på skolan, då 

undersökningen visat att lärarna ofta förstärker traditionella könsmönster. Vilket i sin tur 

påverkar undervisningen och eleverna som då förhåller sig till de etablerade könsnormerna 

som råder. Vad gäller att utmana könsgränserna så beskriver Forsberg (2002) att det är 

vanligare för elever i yngre åldrar och att detta fenomen minskar ju äldre eleverna blir. 

Förutom åldersaspekter så ser man att det är vanligare att flickor bryter könsmönster. 

Generellt sett så ses pojkarna vara mer ”pratiga” i klassrummet, och får till synes även mest 

uppmärksamhet av lärarna. Flickorna upplevs som tystare och får ofta rollen som 

ordningsskapare. Detta synsätt medför att elever behandlas, bemöts och bedöms på olika sätt, 

till stor del beroende på vilket kön de har (SOU 2009:64). 

En rapport från svenska regeringen om jämställdhet i skolan visar på att flickor och pojkar ges 

olika förutsättningar för lärande inom skolan. Resultatet visar att det inom klassrummet finns 

en manlig maktposition som blir mer tydlig ju äldre eleverna blir (SOU 2010:99). 

Larsson et al. (2005) beskriver att lärare har tydliga föreställningar om hur pojkar och flickor 

är. Där man ser pojkarna som en homogen grupp som dominerar ämnet Idrott och hälsa och 

där flickorna får en mindre betydande roll och är mer tillbakadragna. Egenskaper som lärarna 

förknippar med pojkarna är att vara stark, uthållig och duktig. Denna föreställning stärks även 

av Fagrell (2000) som undersökte hur barnen konstruerade föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Egenskaperna som eleverna förknippade med pojkarna var aktiva, modiga och 

starka medan flickorna förknippades med att vara lugna, rädda och svaga. 

5.3 Jämställdhet i Idrott och hälsaundervisningen  

 

Historiskt sett har strävan av jämställdhet inom idrottsämnet tagit sin utgångspunkt i 

införandet av samundervisning. Det var under denna period som de i nutid dominerande 

mönstren gällande undervisningsinnehåll och könsmönster etablerades. Med det menas att 

undervisningen till stor del innefattas av bollspel, lekar och fysisk träning samt att man ser en 

allmänt mer positiv inställning till ämnet från pojkarna. Det problematiska som uppfattas med 

ämnet Idrott och hälsa idag, ses som en följd av de organisatoriska förändringarna som 
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samundervisningen medförde (Larsson et al. 2010). Författarna beskriver även att i dagens 

Idrott och hälsaundervisning uppfattar man att variabler såsom kön och deltagande i 

föreningsidrott har betydelse för ämnets popularitet. Fler pojkar deltar i sin fritid i någon form 

av föreningsidrott samtidigt som innehållet i ämnet Idrott och hälsa ofta innefattar idrotter 

som är populärare bland pojkarna. Ser man till måluppfyllelse uppnår pojkarna i större 

utsträckning kunskapskraven jämfört med flickorna. Detta tyder på att Idrott och 

hälsaundervisningen missgynnar det kvinnliga könet då man innan samundervisningen 

infördes såg små skillnader mellan flickor och pojkar (Larsson et al. 2010). 

 

5.4 Nyanlända i skolan  

Hedlin (2010) beskriver hur genus görs och hur alla människor är involverade i manlighet- 

och kvinnlighetsgörande. Detta innebär att förhålla sig och bete sig på ett sätt som 

upprätthåller de rådande könsnormerna. Detta sker ofta oreflekterat och för på det sättet 

vidare normerna för både män och kvinnor. De los Reyes (2007) förklarar hur man med ett 

intersektionellt perspektiv kan undersöka hur maktordningar samspelar med varandra. Med 

perspektivet kan man se hur femininitet- och maskulinitetsnormer uttrycks i specifika 

situationer ofta med koppling till etnicitet. Vidare beskriver författaren även hur det i skolan 

ofta finns stereotypa föreställningar om “invandrarkillen” och “invandrartjejen” och att dessa 

bilder även speglas i media. De vanligaste bilderna som framställs om “invandrarkillen” är att 

han är en strulig kille och av “invandrartjejen” är den skötsamma tjejen som hjälper till 

hemma även om det finns andra bilder också (SOU 2006:21). 

León Rosales (2010) beskriver hur pojkar i skolår sex i en multietnisk förort påverkas av 

deras socioekonomiska bakgrund och de maskulinitetsnormer som finns. Enligt författaren lär 

sig pojkarna att uppträda enligt de stereotypa bilder av “invandrarkillen” som media 

framställer. Skolan som studien är utförd på visar sig inte vara anpassad vare sig efter 

pojkarnas eller flickornas situationer. Författaren menar att social klass har en avgörande roll i 

hur eleverna känner sig klara av skolans krav. Det är ofta så att eleverna inte klarar av dessa 

krav som snarare är utformade efter elever från medelklassen. Pojkarna uppges dock få 

bekräftelse på rasterna när de spelar fotboll, där alla pojkar förväntas delta och som skapar en 

viss typ av norm för maskulinitet för dem menar León Rosales (2010). 

Gruber (2007) beskriver hur kulturen och ursprunget påverkade föreställningarna kring elever 

i en högstadieskola och att lärarna där sällan höll isär könen utan talade om “invandrarelever” 



 

 10

som oftast bara syftade på de manliga eleverna. Etniska stereotyper är alltid kopplade till kön 

menar de los Reyes (2007) och dessa stereotyper visar hur förväntningar kring genus 

samspelar med föreställningar om etnicitet. Tidigare forskning av Fredriksson (2005) visar 

även att kraven på barnen från föräldrar i vissa minoritetsgrupper varierar beroende på dess 

kön. I många fall förväntas inte döttrarna göra arbetslivskarriärer där en anledning är att de 

ska giftas bort. På så vis förväntas flickorna ibland inte vara motiverade i utbildningen. 

Nordenstam och Wallin (2003) har i en annan studie jämfört förhållanden mellan flickor och 

pojkar som har svenska som andraspråk. Resultatet som de kom fram till var att vissa flickor 

ofta missgynnas i dubbel mening då de inte får samma talutrymme i skolan som pojkarna 

samtidigt som de i många kulturer inte ska vara särskilt synliga. 

En studie på uppdrag av regeringen visar att elever med utländsk bakgrund möter svårigheter 

med strukturen som råder i det svenska utbildningssystemet. Detta då skolan vilar på 

”svenskhet” som norm, där hänsyn inte tas till att Sverige numer är ett mångetniskt samhälle. 

Flera elever som deltog i studien ansåg att skolans föreställda normbild inte stämmer överens 

med verkligheten för elever med utländsk bakgrund. Resultatet pekar på att eleverna som inte 

stämmer in på den svenska normen upplever svårigheter i skolan som i sin tur kan leda till 

lägre engagemang och sämre prestationer (SOU 2005:41). 

De los Reyes, Molina och Mulinari (2012) framhåller att det i studier är viktigt att använda 

sig av ett kombinerat köns- och etnicitetsperspektiv, detta för att flickor från vissa etniska 

minoritetsgrupper kan vara utsatta av förtryck på olika plan. De kan ofta ha en underkuvad 

position inom majoritetssamhället samt inom den egna gruppen, detta medför att de utsätts för 

två parallella könsmaktsordningar. Fredriksson (2005) beskriver liknande erfarenheter om att 

studier som genomförts visat på att flickor inom vissa etniska minoritetsgrupper kan uppleva 

begränsningar i sin utbildningsmöjlighet, där familjens krav på flickorna inte är förenligt med 

de rådande kraven för flickorna i skolan.  

 

5.5 Nyanlända i Idrott och hälsaundervisningen  

 
Inom ämnet Idrott och hälsa visar en studie av Burrows och Wright (2006) hur elevernas 

kunnande och förståelse för kunnande är kopplat till kön, etnisk bakgrund och social klass. 

Hur eleverna upplever ämnet Idrott och hälsa är direkt kopplad till det sociala och kulturella 

sammanhang där Idrott och hälsaämnet praktiseras. Synen på ämnet kan därför skilja sig 
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mellan olika kulturer och grupper och bidra till att elevernas idrottsliga utfall skiljer sig 

beroende på deras tidigare koppling till ämnet. När det kommer till ämnet Idrott och hälsa 

menar Burrows och Wright (2006) att det är viktigt att ha i åtanke hur stor betydelse elevernas 

tidigare erfarenheter till ämnet har för deras deltagande. Elever som tidigare deltagit i ämnet 

men där man bland annat inte diskuterat fysisk aktivitet kopplat till lärande och kompetens 

kan uppleva svårigheter att möta en ny idrottsverksamhet. Burrows och Wright tar upp ett 

exempel på hur en elev som invandrat till Australien upplevde att hennes tidigare Idrott och 

hälsaundervisning skiljde sig markant från den nya. Detta medförde att hon undvek 

undervisningen och upplevde svårigheter att förhålla sig till de nya spelreglerna eftersom hon 

till skillnad från sina klasskamrater inte var inne i samma idrottsliga tänk. Vikten av att inse 

att alla elever kommer med olika verktyg och upplevelser av ämnet blir högst avgörande att 

ha i åtanke när man undervisar nyanlända elever. 

Burrows och Wright (2006) beskriver även att kunnande som förknippas med manligt och 

kvinnligt skiljer sig, och att detta direkt påverkas av de sociala förväntningar som finns 

kopplat till det kön man har. Connell (1983) beskriver att pojkar som ägnar sig åt traditionellt 

manliga sporter kännetecknas av förmågan att agera med kraft och skicklighet. Vid 

beskrivningen av en flicka påpekar Young (1980) att det finns typiska stilar som kopplas till 

det kvinnliga såsom att kasta som en flicka, slå som en flicka, springa som en flicka. Detta ser 

Young grunda sig i att flickan i aktiviteter inte använder hela kroppen i rörelserna utan att 

rörelsen är koncentrerad till en viss kroppsdel. 

Vidare poängterar Burrows och Wright (2006) att kroppen har oskrivna sociala regler som 

kan påverka på vilket sätt individen handlar, använder sin kropp och agerar i relation till 

andra. För att skapa en rättvis läroplan menar författarna att läraren måste ta elevernas olika 

etniska och kulturella arv i beaktning. 

Huitfeldts (2016) studie visar att skolan är en viktig plats för de nyanlända eleverna och att 

Idrott och hälsaundervisningen ofta upplevs som positiv och som en arena där de kan skapa 

nya kontakter, träna språket samt lära sig nya saker. I studien kom det även fram att 

nyanlända flickor har svårare än nyanlända pojkar att delta i idrott på skola såväl som på 

fritiden. Både pojkar och flickor har i studien haft stöd hemifrån med skolarbeten med den 

skillnaden att flickorna inte fått samma frihet att välja fritidssysslor. Huitfeldt (2016) kom 

fram till att flickorna inte hade haft lika stor förkunskap i Idrott och hälsa och i högre grad 

fick träna sig till en del av färdigheterna i exempelvis simning, bollspel och styrketräning. 
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Flickorna hade även påverkats av sina familjers uppfattning om att kvinnor inte ska ägna sig 

åt idrott utan istället hjälpa till med hushållssysslor på fritiden. 

Huitfeldt (2016) betonar även att det finns en skillnad mellan de kunskaper eleverna vill ta till 

sig och ägna sig åt. Han menar att pojkarna gärna vill utöva sådant de redan känner till och 

klarar av. Exempelvis bollspel och gym men är restriktiva till nya aktiviteter såsom 

vinteraktiviteter men även simning och dans. Flickorna är mer öppen i mötet med nya 

aktiviteter och att lära sig nya färdigheter. Dessa flickor har inte heller några problem med att 

ha gemensam undervisning med pojkarna i Idrott och hälsa men på det villkor att pojkarna 

visar en förståelse för att flickorna inte är lika starka och duktiga skriver Huitfeldt. Författaren 

beskriver att det finns olika begränsningar för pojkarna respektive flickorna i studien. 

Begränsningarna upplevdes olika mycket beroende på vilka aktiviteter som skulle utföras. 

Flickorna upplevde samundervisning som positiv vid individuella aktiviteter såsom 

badminton och gym, men kände sig begränsade vid aktiviteter där de blev iakttagna av 

pojkarna. Dans och simning som aktivitet i undervisningen intog i studien dock en 

särställning, där två av flickorna ansåg att dessa var extra jobbiga. Simning för att de kände 

sig obekväma att simma tillsammans med pojkar och dans för att det innefattade 

kroppskontakt. 

Huitfeldts (2016) studie visade även att fysisk aktivitet var en viktig del, speciellt i pojkarnas 

vardag. Han ansåg dock att pojkarna i studien hade problem med att som han kallade det “ta 

av sig machokostymen” och med det visa att det fanns flera moment som de inte behärskade 

så som traditionella svenska aktiviteter som orientering och vinteraktiviteter men även dans 

och simning. Två av pojkarna i studien ansåg att ämnet Idrott och hälsa till stor del borde 

bestå av traditionella bollspel som fotboll och basketboll. 

 

6. Metod 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning hur studien är genomförd och vilka tillvägagångssätt som 

använts. De presenteras under följande rubriker; kvalitativ intervju som metod, 

forskningsetiska principer, urval, genomförande, analys av materialet, validitet & reliabilitet 

samt metodologiska reflektioner. 
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6.1 Kvalitativ intervju som metod 

 
Om målet med undersökningen är att ta reda på hur människor resonerar och förstår eller för 

att hitta handlingsmönster så ska man göra en kvalitativ studie enligt Trost (2010). Vidare 

beskriver författaren att den går ut på att förstå hur intervjupersonen tänker, känner och vilka 

erfarenheter den har.  Man strävar efter att få veta hur den intervjuade uppfattar fenomen, i 

vårt fall jämställdhet och genus. 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att den kvalitativa metoden med sin friare struktur kan 

ge mer ingående svar på det man undersöker. Denna metod anser vi vara det mest relevanta 

sättet för att samla information som kan besvara studiens syfte samt det mest rättvisa för att 

avspegla elevernas tankar och uppfattningar kring begreppen. Det finns olika tekniker för att 

samla in information med hjälp av frågor. Intervjufrågorna kan ha olika grader av 

standardisering, har man låg standardisering innebär det att frågorna formuleras fritt allt 

eftersom intervjun pågår. 

Vår studie grundar sig i tio kvalitativa intervjuer med nyanlända elever. Intervjuerna baseras 

på en semistrukturerad karaktär där frågorna är förutbestämda men där följdfrågorna ger den 

intervjuade möjlighet att utveckla sina tankar och resonemang. Detta medför att de 

intervjuades svar styr följdfrågorna och på så vis framhålls den intervjuades egna perspektiv 

och resonemang kring ämnet i fråga (Bryman, 2011). 

Bell (2006) beskriver att fördelen med semistrukturerade intervjuer är dess flexibilitet där 

intervjuaren kan ge följdfrågor för att gå djupare in i den intervjuade tankar och på så vis få 

mer uttömmande svar. 

6.2 Urval 

 
Urvalet av informanter gjordes på ett strategiskt sätt, där vi sökte nyanlända elever som gick i 

den svenska skolan samt att dessa förfogade över funktionella språkkunskaper inom det 

svenska språket. Det strategiska urvalet användes som ett sätt för oss att välja de variabler 

som vi ville använda i studien och vi knöt an till Trost (2010) resonemang kring detta. Helst 

ville vi att eleverna skulle vara över 18 år. Totalt sökte vi 10 elever, helst med en 

könsuppdelning på hälften vardera. Inom vår studie valde vi att intervjua de tio första 
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eleverna som uppfyllde våra variabler, ett så kallat bekvämlighetsurval. Trost (2010) 

beskriver hur de två olika bekvämlighets- och strategiska urvalen fungerar bra ihop då urvalet 

görs på de informanter som forskaren råkar finna. Vi valde av strategiska skäl även att först 

och främst kontakta skolor i norra Sverige då vi helst ville göra intervjuerna öga mot öga med 

eleverna och vi geografiskt befann oss där. När väl vi fått kontakt med totalt 10 elever så 

avbröt vi sökandet av respondenter. 

6.3 Genomförande  

 

Studien tog sin början med att vi tog kontakt med lärare som vi hade vetskap om arbetar med 

nyanlända elever inom ämnet Idrott och hälsa i norra Sverige. Kontakten togs via e-post där 

lärarna informerades om studiens syfte samt vilka kriterier som vi strävade efter i vårt 

sökande av potentiella informanter till intervjuerna (se bilagor 1 & 2). Parallellt med detta 

utformades intervjufrågorna (se bilaga 3). Lärarna på skolorna ombads att kontakta oss om de 

ansåg att det fanns elever som uppfyllde kriterierna och ville delta i intervjun. När vi fått 

information om att det fanns elever som givit sitt samtycke att delta i studien så bestämdes 

passande tid och plats för intervjuerna i samråd med läraren. Till en början hade vi planerat att 

göra studien med åtta elever men då vi fick möjlighet att genomföra studien med totalt tio 

valde vi att göra det. Då det gav oss mer information att arbeta med för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Vi fick kontakt med fem pojkar och fem flickor på två olika skolor. 

 

På förhand hade vi tänkt intervjua eleverna tillsammans, med en ledande intervjuare och en 

assisterande intervjuare som stöd för att minska missförstånd samt hjälpa varandra med 

följdfrågor. Men efter samtal med elevernas ansvariga lärare så insåg vi det att det blev 

praktiskt svårt då läraren inte kunde erbjuda fler tider åt oss. Vi beslöt därför att genomföra 

intervjuerna separat för att få fler respondenter på de erbjudna tiderna. Nackdelen med att 

vara två intervjuare i samma studie på olika respondenter kan vara att standardiseringen 

påverkas då de som intervjuar kan komma att formulera sig på olika sätt vid olika tillfällen 

samt att de kan ställa olika följdfrågor. Detta försökte vi lösa genom att diskutera frågorna 

gemensamt före intervjuerna och intervjua varandra så ingående som vi kunde, samt att vi 

försökte strukturera frågorna på ett sätt som standardiserade intervjuerna mer. 

När intervjuerna genomfördes presenterade sig intervjuaren och studiens syfte för eleverna 

samt att vi tydliggjorde de forskningsetiska principerna som studien förhåller sig till (bilaga 
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2). Respondenterna gav även sitt samtycke till att intervjun spelades in för att minska risken 

för missförstånd och för att få ett så tydligt resultat som möjligt av intervjun. Inledningen av 

intervjun bestod av ett antal allmänna frågor för att skapa en trygg miljö för eleven i fråga, 

därefter följdes intervjuerna av på förhand 32 fastställda intervjufrågor med möjliga 

följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 15-25 minuter att genomföra och spelades in med hjälp av 

en mobiltelefon samtidigt som intervjuaren förde stödanteckningar under intervjuernas gång. 

Efter utförda intervjuer transkriberades innehållet samma dag då det fortfarande var färskt i 

minnet.         

6.4 Analys av materialet 

 

I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod för att analysera materialet från 

intervjuerna, så kallad fenomenologisk meningskoncentrering. Fenomenologi beskrivs i Kvale 

och Brinkmann (2009) på följande sätt: 

 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 42). 

Vidare beskrivs att när ett samspel mellan individen och dess medvetande uppstår, det vill 

säga när individen i vårt fall beskriver hur denne upplever sin verklighet så kallas det för en 

fenomenologisk världsbild. Meningskoncentrering som tillvägagångssätt beskrivs när 

forskaren komprimerar meningar och citat från informanterna till korta och kärnfulla 

formuleringar där det mest relevanta från intervjuerna tas ut (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vår bearbetning av materialet började med att vi skrev om intervjuerna från talspråk till 

skriftspråk. Detta för att underlätta förståelsen av respondenternas svar på frågorna. Vi var 

dock noggranna med att innehållet i svaren inte skulle förändras vid bearbetningen och läste 

igenom materialet ytterligare. Detta för att försäkra oss om att materialet överensstämmer 

med det respondenterna sagt under intervjuerna. Därefter lästes materialet igenom för att få en 

övergripande förståelse av materialet. Sedan utgick vi ifrån principerna gällande 

meningskoncentrering där vi markerade citat i texten som var av särskild vikt kopplat till 

studiens syfte och frågeställningar utan att vi formulerade om dem. När detta gjorts skapade 

vi olika teman i resultatet utifrån citaten och svaren som vi fått av respondenterna och 
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kategoriserade in dem under våra teman. Efter det arbetade vi med att korta ner svaren från 

respondenterna och skapa kärnfulla formuleringar för att underlätta läsning och förståelse. 

 

6.5 Forskningsetiska principer 

I denna studie utgick vi från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och de fyra 

huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet i beaktning. 

Det första kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet och detta följdes genom 

att de intervjuade elever i förväg fick studiens syfte förklarat för sig. Vidare så gjordes det 

tydligt för deltagarna att intervjun var frivillig och att de hade möjlighet att avbryta sitt 

deltagande närsomhelst. Samtyckeskravet uppfylldes genom att eleverna skriftligt fick intyga 

deras godkännande till intervjun samt tillåtelse att intervjun spelades in. Nyttjandekravet togs 

i hänsyn genom att eleverna informerades om att materialet endast skulle användas i denna 

studie och av studiens författare. Det sista kravet, konfidentialitetskravet togs i beaktning 

genom att eleverna informerades om att dess uppgifter skulle vara anonyma så att det inte 

skulle gå att identifiera de elever som deltog i studien. 

Dessa krav presenterades muntligt innan intervjuerna genomfördes samt till viss del skriftligt i 

missivbrevet som skickades till lärarna och i brevet som eleverna fick skriva under. 

6.6 Validitet och Reliabilitet 

 

Ett korrekt sätt att genomföra en studie innebär enligt Trost (2010) att studien utgår ifrån 

validitet och reliabilitet. Han förklarar att validitet innebär att en fråga, frågorna eller 

instrumenten man använder ska mäta det som den är avsedd att mäta. Vid intervjuer beskriver 

Trost (2010) att intervjuaren avser att förstå vad informanten menar med deras svar på de 

frågor som ställs och att frågorna är utformade på ett sätt som gör att de besvarar studiens 

syfte. Vidare beskriver Trost att reliabilitet eller tillförlitlighet som det även kan kallas 

innebär att mätningarna som görs kan göras flertalet gånger med samma resultat. Detta är 

något som Trost dock inte anser av samma vikt vid kvalitativa intervjuer som vid kvantitativa 

undersökningar, detta då intervjuer ofta handlar om att “locka fram” svar från informanterna 

som ger en fördjupad förståelse. Då intervjuerna utförs på människor som inte är statiska utan 
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snarare förändras över tid med erfarenheter och upplevelser så kan även svaren förändras trots 

att frågorna är densamma. Vad som kan göras för att ge en studie högre reliabilitet är dock att 

frågorna ställs på samma sätt till alla informanter och att intervju situationerna är likvärdiga 

(Trost, 2010). Detta är något som dock påverkat vår studie på de nyanlända eleverna, speciellt 

då de har olika stor kunskap med svenska språket och att vi i många fall fått omformulera 

frågor till eleverna för att de ska förstå frågorna. Vi har tvingats modifiera, förenkla eller 

förklara vissa frågor för de olika informanterna beroende på deras kunskap i svenska. 

6.7 Metodologiska reflektioner 

 

Valet att intervjua fem pojkar och fem flickor istället för endast ett kön gjordes av den 

anledningen att vi ansåg att det skulle ge en bild av vilka förväntningar som respektive kön 

hade på sig själva rörande jämställdhet och genus samt hur synen på motsatta könet speglades 

i deras åsikter. I valet av informanter så la vi ingen vikt i elevernas härkomst av den 

anledningen att det inte hade gett ett rättvist resultat då nyanlända elever inte är en homogen 

grupp utan består av elever från många olika håll i världen. Studien är inte heller så 

omfattande att resultatet skulle ge ett fullständigt svar hur det ser ut för alla elever i Sverige 

utan är utformad så att den kan ge en inblick i vissa elevers resonemang om genus och 

jämställdhet. 

Språkbruket var en faktor som vi tog i åtanke men vi valde att inte använda oss utav tolk 

under intervjuerna, på grund av kostnadsskäl och tidsbegränsningar. Vi valde istället att 

försöka formulera så tydliga frågor som möjligt till eleverna så att missförstånd inte skulle 

uppstå. Vi hade även i vårt urval frågat efter elever med funktionella språkkunskaper i 

svenska, vilket bidrog till möjligheten att genomföra intervjuerna utan tolk. Fokus låg därför 

på att skapa en trygg miljö för respondenten där denne kunde be oss förtydliga om det var 

något som respondenten inte förstod. Detta ställde krav på oss som intervjuare då vi tvingades 

vara flexibla i våra formuleringar för att eleven skulle förstå och kunna svara på frågan. Vi 

ville helst att eleverna skulle vara över 18 år då de enligt vår mening är mognare och kan föra 

sin talan bättre. 
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7. Resultat  

 

I denna del presenteras respondenterna, elevernas tidigare erfarenheter av Idrott och 

hälsasämnet i skolan i deras ursprungsländer, deras tidigare erfarenheter av jämställdhet i 

Idrott och hälsa, deras erfarenheter av jämställdhet i Idrott och hälsa som ämne i den svenska 

skolan samt en kort sammanfattning av de dessa delar. Efter det följer elevernas resonemang 

kring genus och idrottsaktiviteter, lärarens könstillhörighet och elevernas synsätt på manligt 

och kvinnligt samt en kort sammanfattning av dessa delar. 

 

7.1 Respondenterna  

 

Nedan presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Det inleds med en punktlista med 

de kodade namn respondenterna givits tillsammans med deras ålder, könstillhörighet och 

deras ursprung. Uttalandena från eleverna var ibland svårförstådda då deras svenska 

grammatik ibland inte var rätt och för att det inte ska påverka förståelsen av resultatet har 

citaten i vissa fall omarbetats för att förbättra förståelsen. 

 

- Alexia, 18 årig flicka, född i Senegal (S) 

- Bianca, 17 årig flicka, född i Afghanistan (A) 

- Celine, 16 årig flicka, född i Etiopien (Et) 

- Dino, 18 årig pojke, född i Afghanistan (A) 

- Elise, 18 årig flicka, född i Afghanistan (A) 

- Fabian, 18 årig pojke, född i Afghanistan (A) 

- Gabriel, 19 årig pojke, född i Eritrea (Er) 

- Hilma, 18 årig flicka, född i Afghanistan (A) 

- Ismael, 18 årig pojke, född i Afghanistan (A) 

- Julius, 17 årig pojke, född i Afghanistan (A) 

Sju av de tio eleverna kommer ifrån Afghanistan ursprungligen och medelåldern på eleverna 

är 17,7 år gamla. Ursprungsländerna har givits varsin beteckning inom parentes för att 

förenkla förståelsen för var eleverna kommer ifrån. 

7.2 Tidigare erfarenheter av Idrott och hälsaundervisning  
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Elevernas tidigare erfarenheter av ämnet Idrott och hälsa innan de kom till Sverige skiljde sig 

något mellan eleverna. Sex av tio elever hade under sin skoltid i hemlandet deltagit i Idrott 

och hälsaundervisning. Undervisningsinnehållet skilde sig dock inte mycket mellan dem trots 

att de har olika ursprung. Fotboll, volleyboll och löpning var de aktiviteter som eleverna 

uppgav tog störst plats inom undervisningen. Av de övriga eleverna hade tre av dem ingen 

Idrott och hälsaundervisning överhuvudtaget medan Dino (A) beskrev sina erfarenheter av 

Idrott och hälsa så här: ”nej, vi hade bara en tid som de kallade men det var ingen lärare och 

istället för att göra olika saker så hade vi ett spel som vi brukade spela med hela klassen.” 

Vidare så beskrev eleverna som haft Idrott och hälsaundervisning i hemlandet hur de 

upplevde den, där majoriteten av eleverna menade på att den var undermålig. Elise (A) 

beskrev sina upplevelser av Idrott och hälsaundervisningen: “vi spelade bara volleyboll, det 

var tråkigt och jag tycker vi skulle ha gjort något annat på idrotten också. Vi bara spelade 

volleyboll, det är jättelite och jag tycker vi skulle spelat någon annan idrott också.” 

Undervisningens enformighet ansågs vara ett stort bekymmer och liknande uttalanden lyftes 

av flera elever när de beskrev sina upplevelser av Idrott och hälsaundervisningen i hemlandet. 

 

7.3 Tidigare erfarenheter av jämställdhet i Idrott och hälsaundervisning  

 

Majoriteten av eleverna uppgav även att de inom skolan och Idrott och hälsaundervisning i 

hemlandet bedrev särundervisning mellan pojkar och flickor, vilket eleverna uppfattade som 

något negativt. Elise (A) beskrev möjliga fördelar om man hade haft samundervisning med 

pojkarna på följande sätt: ”Jag tycker det hade varit bra att vi varit tillsammans, för vi kan 

göra olika saker tillsammans, för kanske när vi var bara flickor är det mindre bra på spela och 

bättre om man var med killar för då kan man lära sig mer.” 

 

Vidare så beskrev flera elever att samundervisning hade varit gynnsam för dem. Framförallt 

så tryckte de på vikten av att samundervisning skulle bidragit till att eleverna lärt känna 

varandra bättre. Samt att det hade skapat en bättre möjlighet till lärande då de kunde hjälpa 

och lära av varandra. För Celine (Et) som inte hade Idrott och hälsaundervisning men där 

särundervisning gällde i skolan allmänt så var hon inne på samma spår. Samundervisningen 

hade enligt Celine medfört fördelar där hon beskrev att: ”Ibland så var vissa pojkar i 

utbildningen bättre än flickorna för att de ansträngde sig mer, när jag var i mitt hemland var 

pojkarna bättre än flickorna i utbildning.” Celine uppfattade att flickor kunde lära sig av 
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pojkarna då hon beskrev att de var bättre i skolan. Undantagen i detta fall var Gabriel (Er) och 

Alexia (S) som tidigare haft samundervisning i sitt hemland. 

 

 

 

7.4 Erfarenheter av jämställdhet i Idrott och hälsaundervisningen i Sverige  

 

Gällande Idrott och hälsaundervisningen i den svenska skolan uppgav alla eleverna att de 

hade undervisning med det motsatta könet. Överlag så uppfattades detta som positivt bland 

eleverna. Från flickornas håll beskrevs att gemensam Idrott och hälsaundervisning är bra ur 

den synpunkten då pojkarna ses som mer kompetenta inom ämnet. Detta ansågs bidra till en 

bättre lärandemiljö för flickorna då de med hjälp av och genom pojkarna lärde sig mer. På 

frågan om hur det funkade att ha undervisning tillsammans med pojkarna så svarar Celine 

(Et): ”Ibland är det bra med idrott med pojkar för att pojkarna är starkare än flickorna så när 

man gör sig illa eller ramlar så kan pojkarna hjälpa mig så därför är det bra.” 

 

Tre av flickorna såg inga nackdelar med samundervisningen men Alexia och Elise hade dock 

några negativa synpunkter. Då pojkarna uppfattades som en ”bättre” grupp av flickorna inom 

Idrott och hälsaundervisningen så framhöll Alexia att nackdelen med samundervisning var att 

det var lättare för flickorna att skada sig vid Idrott och hälsaundervisning med pojkarna. Elise 

betonade att det främst var vissa pojkars syn på flickor som kunde ställa till problem. Elise 

beskrev hur hon uppfattade att det funkade att ha undervisning tillsammans med pojkarna: 

”Det funkar bra men lite bra, killarna som också är från Afghanistan tänker samma som i 

hemland, att flickor inte kan spela lika bra som killar och det är jättedålig tanke som jag inte 

gillar.” 

Ser man till pojkarna så betonade majoriteten av dem att samundervisning var något positivt. 

Fördelar som man framhöll var att flickorna bidrog med att skapa ett mer seriöst 

lärandeklimat. Ismael (A) framhöll: ”….när det finns en tjej, då finns det lite mer respekt i 

klassen, i alla fall i vår kultur är det så om det finns nån tjej med. Och det typ pratas inte så 

mycket skit alltså. Man pratar på ett lite bättre sätt”. Flickornas närvaro uppgavs bidra till att 

pojkarna bedrev en mer seriös undervisning där de fokuserade mer på vad som skulle göras. 
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En nackdel som enstaka pojkar tog upp gällande problematik med samundervisning var att 

religionen och den tidigare synen som man haft på flickor i hemlandet bidrog till att vissa 

pojkar uppfattar samundervisning som något negativt. Den kvinnosyn som pojkarna stötte på i 

Sverige ansågs enligt Fabian (A) bidra till att de tappade fokus på lektionerna. På frågan om 

det hade varit bättre med särundervisning så berättade Fabian: ”Ja jag tror det….för att alla 

pratar med flickor och dom kan inte fokusera på lektionen.” 

 

7.5 Elevernas erfarenheter av jämställdhet i Idrott och hälsaundervisningen  

Majoriteten av eleverna hade under sin tidigare skolgång i hemlandet deltagit i 

idrottsundervisning. Olika typer av bollsporter samt löpning beskrevs av eleverna som 

undervisningens huvudsakliga innehåll, och denna typ av upplägg uppfattades av flera elever 

som alltför enformig. Inom den tidigare undervisningen beskrev även majoriteten av eleverna 

att man där bedrev särundervisning. Detta uppfattade eleverna som negativt där de menade att 

samundervisning hade varit gynnsam för dem. Flickornas uppfattning om fördelarna med 

samundervisning var i stora drag kopplat till synen på pojkarna inom idrottsundervisningen. 

Pojkarna uppfattades som mer kompetenta inom ämnet samt att flickorna själva upplevde att 

samundervisning skulle ge dem en ökad möjlighet till lärande av just den anledningen. 

Inom Idrott och hälsaundervisningen i den svenska skolan så beskrev alla elever att man där 

bedrev samundervisning. Flickornas uppfattningar om fördelarna med samundervisning var i 

huvudsak densamma när det bedrevs denna form av undervisning kontra den könsåtskilda 

undervisning som de i sitt hemland deltagit i. De beskrev att pojkarnas fysiska fördelar och 

kompetens medförde att det skapades en bättre lärandemiljö för flickorna. Alexia (S) delade 

denna syn trots att hon var en av de få som i hemlandet haft samundervisning, där hon även 

beskrev att de där inte haft några problem med att ha pojkar och flickor tillsammans. Alexia 

beskrev fördelarna med samundervisning ”killarna är duktiga på att idrotta så man kan liksom 

kolla på vad de gör och sedan göra det…..de är lite mer aktiva.” 

Nackdelar som flickorna tog upp gällande samundervisning var att risken för flickorna att 

skada sig ökade samt att vissa pojkars hade en mindervärdig syn på flickornas kompetens. För 

majoriteten av pojkarna var de av uppfattningen att samundervisning var gynnsam. Dessa 

menade att flickornas närvaro bidrog till att pojkarna blev mer seriösa i sin undervisning, det 

blev mer fokus på lärandet. Fabian (A) upplevde dock samundervisningen som något negativt 
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där han menade på att pojkarna tvärtemot tappade fokus från undervisningens syfte när 

flickorna deltog. Det blev enligt honom mer fokus på flickorna än på undervisningen och 

lärandet.   

 

 

 

7.6 Elevernas resonemang kring genus och idrottsaktiviteter   

 

Under intervjuerna framkom det att den aktivitet i Idrott och hälsa som flickorna trodde 

pojkarna var mest bekväma i att utföra var fotboll den aktivitet som nämndes i fyra av fem 

fall. Flickorna ansåg även i flera fall att pojkarna generellt var bättre eller tycktes mer 

bekväma i alla aktiviteter som de förknippade med Idrott och hälsa. Det kom även fram att av 

de aktiviteter som flickorna trodde pojkarna var minst bekväma i Idrott och hälsa var dans den 

aktivitet som nämndes i fyra fall av fem. Flickorna nämnde dans men av olika anledningar, 

såsom att pojkarna kanske tyckte det var pinsamt eller som Celine (Et) beskrev det, “För att 

pojkarna säger att det viktigaste är fotboll, dans är inte viktigt för idrott, de prioriterar 

fotboll.” Pojkarna själva uttryckte dock att de inte hade några problem med någon speciell 

aktivitet och när vi frågade specifikt om dans framställde pojkarna det som att dans inte var 

något särskilt problem för dem. De aktiviteter som pojkarna kände sig mest bekväma i Idrott 

och hälsa var främst olika bollsporter så som fotboll men även gym/tyngdlyftning och 

flickorna hade fler aktiviteter som de var bekväma i men den vanligaste var volleyboll som 

nämns av tre flickor. 

 

När det gäller pojkarnas föreställningar om vad flickor var mest bekväma i Idrott och hälsa så 

kom det få gemensamma svar. Dans och volleyboll var de aktiviteter som nämndes flest 

gånger där tre av pojkarna tog dem som exempel. Gymnastik var en av aktiviteterna som 

Ismael (A) betonade att flickor fick bättre resultat i, varför han tyckte så kunde han dock inte 

svara på men han beskrev det på följande sätt: 

Asså jag tycker det finns olika, eller vad jag tycker spel som, eller olika idrotts grej som jag 

tycker passar bättre för pojkar och olika saker som passar bättre för tjejer...asså jag menar inte att 

det är dåligt att flickorna ska göra jag menar att det är svårare för dem att göra det...jag tycker, 
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gymnastik är bättre för tjejer, dom har mer kontroll i deras, dom har mer balans, dom har jag vet 

inte vad man säger...koordination dom har bättre än pojkarna. 

De aktiviteter som pojkarna föreställde sig att flickorna var minst bekväma med i Idrott och 

hälsaundervisningen var simning och gym/tyngdlyftning. Simning beskrevs i ett fall av 

Fabian och då speciellt svårt för flickor från Afghanistan. Gym/tyngdlyftning togs som 

exempel för att pojkarna trodde flickorna var svagare. Just att flickor föreställdes vara svagare 

kom fram som en anledning att flickor var mindre bekväma i parkour också. Annars var det 

föreställningen om att flickor var rädda för att skada sig i exempelvis klättring eller fotboll 

som gjorde att pojkarna trodde flickorna var mindre bekväma i de aktiviteterna. 

På frågan om det fanns något speciellt sätt som pojkar uppförde sig på under Idrott och 

hälsaundervisningen beskrev Bianca och Elise liknande åsikter om att pojkarna ville visa sig 

mer macho. De menade att pojkarna ville visa sig starka och visa upp vad de kunde göra. Två 

andra flickor, Alexia och Celine beskrev liknande åsikter om att pojkarna var mer aktiva än 

flickorna medan Hilma beskrev att det inte var någon skillnad mellan pojkar och flickor. När 

pojkarna beskrev hur det egna könet uppförde sig på Idrott och hälsaundervisningen ansåg de 

flesta att det inte var någon skillnad mellan pojkarna och flickorna. Dino poängterades dock 

att alla pojkar var olika där vissa var lugna och andra stökiga. Pojkarna i sin tur ansåg att 

flickorna inte uppförde sig på något annat sätt än pojkar och att det främst handlade om 

respekt för varandra, denna typ av åsikt var i majoritet. Ismael tyckte dock att flickorna 

uppförde sig lugnare än pojkarna. När flickorna beskrev det egna könets uppförande på Idrott 

och hälsaundervisningen så framställdes i tre fall av fem flickorna som mer rädda, då främst 

för att skada sig. 

Majoriteten av de intervjuade eleverna ansåg att Idrott och hälsa lämpar sig lika bra för pojkar 

som för flickor. Några ansåg dock att den var mer lämpad för pojkarna av den anledningen att 

flickor var mer rädda eller försiktiga i sitt agerande på lektionerna. Bianca (A) beskrev att 

“flickorna...ja mer försiktiga... jag tror afghanska flickor är sådär, inte Somalia flickor eller 

Eritrea flickor.” Hennes uppfattning var att den försiktighet som flickor hade främst var 

kopplad till deras ursprung, då specifikt Afghanskt ursprung. Celine (Et) beskrev hur hon 

ansåg att idrott och hälsa var mer lämpat för pojkar för att “pojkar gillar allt som man gör på 

idrotten och flickorna gillar när man lagar mat så det är bättre för pojkar...många flickor gillar 

inte idrotten.” Denna typ av uttalanden var dock i minoritet och de flesta av flickorna ansåg 

att Idrott och hälsa lämpade sig lika bra för pojkar som för flickor. 
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Pojkar å andra sidan beskrevs som mer aktiva och fokuserade på lektionerna än flickorna, då 

främst av flickorna och inte av pojkarna. Den generella uppfattningen från pojkarna var att 

flickorna kunde delta på Idrott och hälsa lektionerna i samma utsträckning som de själva. En 

av pojkarna, Julius (A) beskrev det på följande sätt: “Jag tycker det är bra för flickor och 

pojkar, jag tror inte det är någon skillnad mellan pojkar och flickorna. Dom kan allting.” En 

annan pojke, Ismael (A) beskrev hur han inte ansåg att ämnet passade bättre för något av 

könen men att: “Vissa idrotter...flickor har svårare med idrotter som man ska använda 

kroppen, att lyfta någonting jag menar att det finns en idrott som kallas tyngdlyftning, jag tror 

att det passar pojkar mer.” 

7.7 Lärarens könstillhörighet och elevernas synsätt på manligt och 

kvinnligt  

Då en av frågeställningarna vi hade för denna studie handlade om elevernas resonemang 

gällande genus i Idrott och hälsaundervisningen så ansåg vi att det fanns grund för att 

undersöka om eleverna ansåg att lärarens könstillhörighet påverkade dem i undervisningen. 

Detta då läraren likt eleven är en aktiv individ i undervisningen. Det visade sig att Idrott och 

hälsa lärarens könstillhörighet hade olika betydelse för eleverna, där hälften av dem ansåg att 

det inte spelade någon roll om läraren var en kvinna eller en man. För några av flickorna 

kunde man dock utläsa att lärarens könstillhörighet hade betydelse. Dessa föredrog att ha en 

kvinnlig lärare där de bland annat tog upp religionen som ett hinder för att arbeta med en 

manlig lärare. Elise (A) beskrev att i och med hennes tro så var det svårt att ha Idrott och 

hälsaundervisning med en manlig lärare, detta då hon beskrev att hennes religion sätter stopp 

för fysisk kontakt mellan dem. Hon underströk att Idrott och hälsa är ett ämne där den fysiska 

kontakten kunde vara nödvändig för att läraren skulle kunna hjälpa eleven och den fysiska 

kontakten från en manlig lärare var något som hon inte kunde eller ville vara med om. Celine 

(Et) beskrev att hon föredrog en kvinnlig lärare av den anledningen att det är lättare att föra en 

dialog med denne gentemot en manlig lärare. Hon beskrev fördelarna med en kvinnlig lärare: 

”för flickan kan man berätta allt man vill, man kan prata med henne om allt men man skulle 

skämmas om man pratar med en lärare som är man… alla flickor är likadana, man känner 

varandra och det gör att man blir mer bekväm.” Celine upplevde att det var lättare att ha 

undervisning med en lärare av samma kön då det inte bara underlättade undervisningen utan 

även det sociala runt undervisningen. 
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Bianca (A) var dock av den motsatta synpunkten att hon hellre föredragit en manlig lärare, 

detta berodde på att hennes tidigare erfarenheter med kvinnor sedan hon kom till Sverige inte 

fungerat optimalt. Hon hade haft problem med kvinnliga kontaktpersoner och efter att ha bytt 

till en manlig så hade det fungerat bättre vilket hon menade hade påverkat hennes inställning 

till kvinnliga auktoriteter. 

För tre av fem pojkar hade lärarens könstillhörighet ingen betydelse för dess inställning till 

ämnet Idrott och hälsa, men för två av pojkarna hade dock lärarens könstillhörighet betydelse. 

Fabian (A) ville ha en manlig lärare och beskrev att det var religionen som låg bakom detta, 

att han på grund utav den inte kunde eller ville ha en kvinnlig lärare. Dino (A) upplevde 

tvärtemot att han hellre föredragit en kvinnlig lärare då han beskrev att han respekterade 

kvinnorna mer än männen. Han berättade vidare att det var kvinnosynen i hemlandet som låg 

bakom hans inställning, en kvinnosyn som han motsatte sig. Dino beskrev: ”i mitt hemland så 

bryr man sig inte mycket om kvinnorna, man vill inte att kvinnorna ska bestämma eller göra 

någonting. Dom tycker att tjejer ska vara hemma, diska, laga mat och ta hand om barn och jag 

hatar det för jag vill att kvinnorna ska kunna göra allt.” 

På frågan gällande huruvida eleverna trodde att lärarens kön påverkade hur denne bemötte 

elever av olika kön var dock samtliga elever av den åsikten att det inte hade någon påverkan. 

Majoriteten av eleverna uppgav även att deras syn på manligt och kvinnligt genomgått en 

förändring sedan de kom till Sverige. Eleverna uppgav att möjligheterna som fanns i Sverige 

gett dem en annan syn på hur och vad en man och kvinna kunde och fick göra. Detta beskrev 

eleverna som något positivt. Jämställdhet mellan könen ansågs vara den största skillnaden 

mellan hemlandet och deras nuvarande vistelse i Sverige och den beskrevs i positiv 

bemärkelse både bland pojkarna och flickorna. Dino (A) beskrev att i hemlandet såg man ner 

på kvinnorna och att han var väldigt glad över hur det svenska samhället funkade, där pojkar 

och flickor hade samma möjligheter i livet. Andra pojkar uttryckte liknande åsikter om hur 

kvinnorna i Sverige hade möjlighet att arbeta och välja ett yrke. Ismael framhöll att det inte 

bara var kvinnornas möjligheter som förbättrats. Han tog även upp att mannen i Sverige även 

kunde förhålla sig till sysselsättningar som i hemlandet uppfattades som ”kvinnogöra”, samt 

att detta sågs som acceptabelt här men som troligtvis lett till att mannen hamnat i trubbel i 

hemlandet. 
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Flickorna var av samma uppfattning där de beskrev att det egna könets rättigheter och 

möjligheter fått en positiv förändring från hur de upplevde det i hemlandet. Elise (A) beskrev 

hur hennes syn hade förändrats sedan hon kom till Sverige: ”Det är annorlunda, när jag var i 

Afghanistan så tänkte jag inte samma som nu. Men nu i Sverige så tittar jag mycket på 

människor och jag är tillsammans med killarna i klassen och jag tänker mycket på vad vi kan, 

att vi är fria och kan vara tillsammans och göra aktiviteter”. Enstaka flickor upplevde dock 

ibland att synsättet i Sverige motsatte sig med kravbilden kopplat till deras religion. Detta 

gjorde att de ibland hamnar i en schism mellan dessa två olika synsätt. Gällande Idrott och 

hälsasundervisningen så var detta främst något som synliggjordes i aktiviteter såsom dans där 

eleverna skulle ha fysisk kontakt med varandra eller vid simning. Flickorna upplevde dock 

inte detta som ett stort problem då skolan erbjöd alternativa lösningar såsom möjligheten att 

dansa med andra flickor eller att man hade simning enbart med flickor. 

7.8 Elevernas resonemang kring genus i Idrott och hälsaundervisningen  

Sammanfattningsvis beskrevs flickorna som svagare och räddare vid aktiviteter på Idrott och 

hälsalektionerna. Intressant nog ansåg de flesta pojkarna att flickorna kunde göra samma 

saker som pojkarna men att flickorna i sin tur i större utsträckning beskrev sitt eget kön som 

svagare och räddare. Flickorna beskrev även hur de ansåg att pojkarna generellt är bekvämare 

i de aktiviteter som fanns på Idrott och hälsalektionerna men att dans var den aktivitet som de 

flesta flickor trodde pojkar var minst bekväma i. Det framkom från intervjuerna inte någon 

specifik aktivitet från pojkarnas håll gällande vad flickorna var mer bekväma i men de ansågs 

i vissa fall vara mindre bekväma i gym/tyngdlyftning. Pojkarnas uppförande på lektionerna 

beskrevs från några flickor som “macho” och av andra som mer aktiva, men majoriteten av 

eleverna menade att det inte var någon skillnad på pojkars och flickors uppförande på 

lektionerna och att det handlade om att respektera varandra. 

De flesta elever ansåg att lärarens könstillhörighet inte hade någon betydelse för deras 

inlärning men det fanns undantag. Dessa undantag rörde främst elever vars religion 

försvårade kontakten med det motsatta könet och som då kunde försämra elevernas 

möjligheter till inlärning. Samtliga elever trodde dock att lärarens könstillhörighet inte 

påverkade dess bemötande av eleverna. De flesta elever ansåg dessutom att deras eget synsätt 

på vad som är manligt och kvinnligt hade förändrats sedan deras ankomst till Sverige. Många 

menade att föreställningarna om vad en man eller kvinna fick göra hade ändrats tack vare de 

möjligheter som de upplevde fanns i Sverige och att jämställdhet mellan könen var något de 
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tyckte om. Dock kunde den svenska kulturen och vissa elevers religiösa tro skapa svårigheter 

för dem då de ibland kunde motsäga sig varandra och att eleverna inte alltid visste hur de 

skulle förhålla sig till dem båda samtidigt. 

 

 

8. Analys 

I denna del analyseras det presenterade resultatet från intervjuerna med koppling till 

intersektionalitetsperspektivet och till tidigare forskning.  

8.1 Elevernas tidigare erfarenheter av jämställdhet i Idrott och 

hälsaundervisningen 

Av de tio respondenterna som intervjuades så var det sex utav dem som hade deltagit i Idrott 

och hälsaundervisning i sitt hemland. Av dessa uppvisades ingen större skillnad i 

undervisningsinnehållet varken kopplat till ursprung eller kön samt att majoriteten av eleverna 

deltagit i könsuppdelad Idrott och hälsaundervisning. Ser man till tidigare forskning kring 

könsuppdelad Idrott och hälsaundervisning i Sverige visar denna att innehållet i 

undervisningen hade tydliga kopplingar till kön. Pojkarna styrdes mot fysiska prestationer 

medan flickorna styrdes mot estetik och uttryck Töverud (2012). Resultatet från Töveruds 

studie visar att könsuppdelad Idrott och hälsaundervisning skiljer sig åt mellan kulturer och 

länder, med Sverige som exempel där flickornas och pojkarnas undervisning skiljde sig 

markant innan införandet av samundervisning. Utifrån våra elevers beskrivningar finner vi 

dock ingen skillnad i undervisningsinnehållet, varken utifrån kön eller ursprung trots att man 

bedrev könsuppdelad Idrott och hälsaundervisning i hemlandet.  

Eleverna fick även frågan huruvida samundervisning hade varit att föredra i hemlandet och 

där visade resultatet en positiv bild till detta. En stor del av eleverna ansåg att det hade skapat 

en bättre lärandemiljö samt att förståelsen för det motsatta könet hade ökat om man hade den 

möjligheten. Eleverna upplevde att deras lärande begränsades utifrån den könsuppdelade 

Idrott och hälsaundervisningen som de deltog i. Detta kan kopplas till Hedlin (2010) som i sin 

jämställdhetsteori menade att traditionella könsmönster kan begränsa individens möjligheter 
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och valfrihet beroende på individens könstillhörighet. I detta fall upplever eleverna att de var 

begränsade när de haft könsuppdelad Idrott och hälsaundervisning.  

8.2 Elevernas erfarenheter av jämställdhet i Idrott och hälsaundervisningen 

i Sverige 

Alla eleverna uppgav att de i den svenska skolan hade samundervisning inom ämnet Idrott 

och hälsa. Överlag så uppfattade eleverna detta som positivt, där man ansåg att 

samundervisningen skapade en bättre lärandemiljö med mer fokus på lärandet. Flickorna i 

studien beskrev att lärandemiljön för dem blev bättre när de hade samundervisning då 

flickorna ansåg att pojkarna var mer kompetenta inom ämnet Idrott och hälsa. Gällande 

fördelarna så uttryckte dock flickorna skillnader i vad som var positivt med undervisning 

tillsammans med pojkarna. Celine ansåg bland annat att samundervisning medförde att 

flickorna kunde få hjälp av pojkarna när man ramlat eller gjort sig illa medan Elise framhöll 

att hon kunde lära sig mer av pojkarna då hon ansåg att de var bättre på ämnet Idrott och 

hälsa. Sett till nackdelar beskrev bland annat Alexia att samundervisning medförde en större 

chans att skada sig medan Elise ansåg att pojkarna såg flickorna som mindre kompetenta. 

Uttalanden som dessa förstärker intersektionalitetsperspektivet eftersom man kan se att elever 

som skiljer sig i olika kategorier men överensstämmer i andra kommer med helt olika synsätt 

på genus och som sedan påverkar hur jämställdhet skapas.  

Överlag upplevde pojkarna att samundervisning medförde att de själva uppförde sig mer 

seriöst under lektionerna, där flickornas närvaro bidrog till detta. Eleverna kopplade i detta 

sammanhang specifika förväntningar och egenskaper till respektive kön. Vilket stämmer 

överens med Wahl (1986) som beskrev att beroende på individens könstillhörighet så varierar 

förväntningarna och vilka egenskaper de bör besitta utifrån bland annat miljö. Inom Idrott och 

hälsaundervisningens miljö upplevde eleverna att samundervisning bidrog till en bättre 

lärandemiljö genom flickor och pojkars olika roller och egenskaper. De lugna flickorna och 

duktiga pojkarna Wahl (1986).  

8.3 Elevernas resonemang kring genus i Idrott och hälsaundervisningen 

I studiens resultat framkom att vissa av eleverna uppfattade att en elevens könstillhörighet 

medförde att man antog olika roller inom idrottsundervisningen. Pojkarna uppfattades som 

mer aktiva och duktiga och där flickorna oftare fick rollen som ordningskapare. Detta 
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överensstämmer till viss del med det som lyftes fram i tidigare forskning där just dessa roller 

kopplades samman med könen (SOU 2009:64). Vidare ser man att Hardings (1986) 

beskrivning om det symboliska könet tydliggörs. Vilket framställs när könen tillhandahåller 

egenskaper eller värderingar som inte bygger på det biologiska könet. Till exempel när icke-

könsladdade ord som tuff eller försiktig tillskrivs ett specifikt kön. Ser man även till hur 

Larsson et al. (2010) beskrev hur barn konstruerar föreställningar om manligt och kvinnligt så 

förknippas olika egenskaper med kön, där pojkarna ses som aktiva och starka och flickorna 

som rädda och svaga. Flickorna i vår studie förknippade i vissa fall även det egna könet med 

dessa egenskaper, där de beskrev flickorna som mer rädda än pojkarna. I tidigare forskning så 

beskrev Nordstam och Wallin (2003) hur flickor i många kulturer inte förväntades vara 

särskilt synliga.  Samtidigt som Hirdman (2003) beskrev hur ”genuskontraktet” förs vidare 

genom generationer vilket kan ha påverkat flickornas syn på dem själva i kontrast till 

pojkarna.  Hedlin (2010) framhåller att individens anpassning till de rådande normerna för 

män respektive kvinnor medför att ens agerande uppfattas mer eller mindre normalt kopplat 

till könstillhörighet. 

Pojkarna och flickorna i studien beskrev sina föreställningar om det andra könet på liknande 

sätt som respondenterna i Huitfeldts (2016) studie. Flickorna framställs som mer rädda, detta 

utav både pojkar och av flickorna själva medan pojkarnas framställs som aktiva och ibland 

”macho”, även detta visade likheter med Huitfeldts studie. 

Gällande föreställningar om aktiviteter som det motsatta könet var mest bekväma i så uppgav 

några av flickorna att pojkarna var duktigare än flickorna i ämnet Idrott och hälsa generellt. 

Enskilda aktiviteten som de ansågs vara mest bekväma i uppgavs vara bollsporter, framförallt 

fotboll. Samtidigt som dans nämndes som den aktiviteten de var minst bekväm i. Pojkarna å 

sin sida nämnde inte lika specifika aktiviteter som flickorna var mindre bekväma i utan 

framhöll egenskaper såsom att flickorna var svagare som kunde påverka huruvida de var 

bekväma i olika aktiviteter. Sett till egna könet så uppgav de flesta av pojkarna bollsporter 

och fotboll som den aktivitet de var mest bekväm i. Flickorna var mer av olika åsikter 

gällande den aktivitet de var mest bekväm i. Dessa skildringar stämmer till viss del överens 

med Huitfeldts (2016) resonemang om att pojkar gärna utövade sådant de känner till såsom 

fotboll och gym. Men skiljer sig från Huitfelts studie då de pojkar vi intervjuade inte var 

restriktiva till aktiviteter såsom dans såsom han beskrev det. Huitfeldt beskrev även hur 

flickorna generellt var mer öppna till att pröva nya aktiviteter och lära sig nya färdigheter 

vilket resultatet i den här studien inte kunde finna belägg för. 
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De flesta av eleverna ansåg att Idrott och hälsa lämpade sig lika bra för både pojkar och 

flickor men det fanns några elever som uttryckte andra åsikter. Celine (E) var av åsikten att 

pojkar tycker mer om idrott än flickor och beskrev vidare hur flickor tyckte bättre om delta i 

hushållssysslor. Denna skildring visade på hur Celine hade en föreställning om att pojkar och 

flickor var olika bra lämpade för olika sysslor vilket överensstämmer med de los Reyes 

(2007) beskrivning av stereotypen “invandrartjejen” som var en skötsam tjej som hjälper till 

hemma. De los Reyes et al. (2012) beskrev hur flickor i vissa etniska minoritetsgrupper kunde 

vara utsatta för förtryck inte bara från majoritetssamhället utan även inom den egna 

minoriteten och Fredriksson (2005) skildrar hur dessa flickor begränsades av familjens krav. 

Celines åsikt om att pojkar tycker mer om idrott än flickor kan tolkas ur Hedlins (2010) 

beskrivning av intersektionalitetsperspektivet då Celine trots att hon är en nyanländ flicka 

som fyra andra respondenter inte uttrycker liknande åsikt. Celine var den yngsta flickan av 

respondenterna samt den ende från Etiopien. Utifrån Hedlins beskrivning av 

intersektionalitetsperspektivet så kan synen på genus se annorlunda ut beroende på variabler 

som dessa. 

8.4 Lärarens könstillhörighet  

För att besvara frågeställningen gällande elevernas resonemang om genus i Idrott och 

hälsaundervisningen så ansåg vi att det var av vikt att eleverna fick resonera och berätta om 

de ansåg att deras lärares könstillhörighet hade någon betydelse för dem. Hur och om detta 

påverkade eleverna och vilka resonemang de hade gällande det. Detta för att lärare likt elever 

är individer som deltar i utformningen av undervisningen och att lärarens könstillhörighet kan 

påverka hur elever interagerar med dem. Det framkom skilda uppfattningar från eleverna där 

sex av eleverna ansåg att lärarens könstillhörighet inte hade någon tydlig inverkan på dem 

som elever. 

Av de fyra eleverna som ansåg att lärarens könstillhörighet hade betydelse så var det bland 

annat elevernas tro och religion som låg till grund för denna uppfattning. Elise och Fabian 

ville av dessa skäl ha en lärare som var av samma kön som dem själva. Vidare beskrev bland 

annat Celine att det var det sociala runt omkring undervisningen som låg till grund för hennes 

tankar kring lärarens könstillhörighet, medan Dino vidhöll att den negativa kvinnosynen i 

hemlandet som han motsatte sig bidrog till att han värderade det kvinnliga könet mer än det 

manliga.  
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Elevernas tankar kring lärarens könstillhörighet tyder på skilda uppfattningar gällande genus 

sett till hur de beskrev pojkar och flickor. Majoriteten av eleverna uppgav att lärarens 

könstillhörighet inte spelade någon roll medan de som hade synpunkter framförde fördelar 

och nackdelar till respektive könstillhörighet som inte hade tydliga kopplingar till manligt och 

kvinnligt. Thurén (2003) beskrev att genus en princip där man menade på att det finns två 

sorters människor. Män och kvinnor som tillskrivs olika egenskaper, så kallade manliga och 

kvinnliga, dessa kan sedan överföras metaforiskt på andra ting, till exempel yrken. Eleverna 

har med sina beskrivningar gällande lärarens könstillhörighet inte kopplat Idrott och 

hälsalärare till en specifik könstillhörighet som skulle vara bättre eller sämre utan det som 

uppvisades var att elevernas resonemang kring genus skiljde sig beroende på personens ålder 

och auktoritära ställning. 

Majoriteten av eleverna uppgav även att varken pojkar eller flickor tog mer plats än den andra 

inom undervisningen där bland annat Alexia (S) beskrev att man inom undervisning pratade 

om att allas likavärde och om vikten att behandla varandra väl. Elise var den enda som 

framförde att pojkarna tog mer plats än flickorna och menade att det berodde på att pojkarna 

hade ett större självförtroende gällande aktiviteterna inom undervisningen gentemot flickorna. 

Majoriteten av eleverna uppgav att de hade samma möjligheter och utrymme som det 

motsatta könet inom undervisningen vilket inte stämmer överens med Forsbergs (2002) studie 

där författaren uppgav att man i skolklasser följer en dualistisk och hierarkisk syn. Med detta 

menade hon att pojkarna innehar en större maktposition jämfört med flickorna. 

8.5 Elevernas synsätt på manligt och kvinnligt 

Sett till resultatet så uppgav majoriteten av eleverna att deras syn på manligt och kvinnligt 

genomgått en förändring sedan de kom till Sverige. Det mer jämställda samhället som de 

mötte i Sverige var den åsikt som var i majoritet bland eleverna och den största skillnaden 

från vistelsen i deras hemland. Denna förändring i elevernas syn på manligt och kvinnligt kan 

kopplas ihop med Hedlins (2010) beskrivning om att genus är föränderligt beroende på tid, 

plats och kontext.  

Elise beskriver bland annat hur hon uppfattade att hon var mer fri här i Sverige och kunde 

göra saker som inte hade varit möjligt i hemlandet. Dino framhöll även han hur kvinnorna i 

Sverige hade mer möjligheter och friheter vilket de inte hade i hemlandet där mannen var 

normen och kvinnorna stod utanför den normen. Eleverna har med sig olika syner på genus 
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från sin bakgrund vilket även Hedlin (2010) framhåller. Författaren beskrev med 

intersektionalitetsperspektivet hur olika kategorier har betydelse för hur genus och kön 

skapas. Som exempel så beskrevs att etnicitet, klass, sexualitet och nationalitet spelar roll för 

hur genus skapas. Individernas skillnader i dessa kategorier kunde på så vis medföra att genus 

skapas på olika sätt även om de inom andra kategorier överensstämmer med andra individer. 

Ser man till elevernas uttalanden kring detta så visar det på att eleverna tidigare upplevt att det 

fanns bestämda kulturella förväntningar gentemot en individs kön och detta var något som de 

lärt sig att leva efter. Denna syn stämmer överens med tidigare forskning som påvisade att det 

fanns förväntningar som individen skulle förhålla sig till och att det var något som de inte 

kunde bortse från. Den styrande normen i samhället som individen lever i styr hur denne 

tänker och resonerar kring jämställdhet och genus (SOU 2009:64). 

Enstaka flickor uppgav dock att det nya synsättet i Sverige ibland kunde motsätta sig med 

kravbilden som framförallt kom från deras religion som inte delade samma syn på 

jämställdhet och genus. Detta kan kopplas till tidigare forskning som beskrev hur skolans 

normbild inte stämde överens med verkligheten för eleverna med utländsk bakgrund. 

Svårigheter kunde upplevas för elever som inte stämde in på den svenska normen. Vidare 

beskrevs svårigheter som elever med utländsk bakgrund kunde uppleva med den rådande 

strukturen inom det svenska skolsystemet. Med detta menas att skolan vilade på “svenskhet” 

som norm och att det inte tog hänsyn till att Sverige numer är ett mångetniskt samhälle (SOU 

2005:41). 

 

9. Diskussion, slutsats och vidare forskning 

I detta avsnitt kommer resultatet och metoden diskuteras med kopplingar till tidigare 

forskning, teoretisk utgångspunkt och med egna åsikter. Slutligen presenteras några slutsatser 

och förslag på vidare forskning. 

9.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att elevernas tidigare erfarenheter av ämnet Idrott och hälsa i skolan skiljde 

sig. Vad vi uppmärksammade då studien genomfördes var att elevernas erfarenheter av 

jämställdhet i Idrott och hälsaundervisningen oftast kopplades till om de haft 

samundervisning eller särundervisning. Elevernas saknade i många fall erfarenheter av att 
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utöva ämnet Idrott och hälsa med det motsatta könet sen tiden i hemland och kunde därför 

inte uttala sig om deras upplevelse av jämställdhet i ämnet. Eleverna fick dock möjlighet att 

spekulera kring vilka för- och nackdelar samundervisning i hemland hade medfört, där 

framförallt elevernas resonemang kring genus synliggjordes. Elevernas beskrivningar kring 

för- och nackdelar visade att flertalet av dem förknippade egenskaper kopplat till könen. 

Framförallt flickorna beskrev en förhöjd bild av det manliga könet där pojkarna framställdes 

som mer kompetenta. Detta framkom hos både elever som haft Idrott och hälsaundervisning i 

hemlandet och de som inte haft Idrott och hälsaundervisning tidigare. Pojkarna förknippades i 

skolan överlag av flickorna som det mer kompetenta könet där flickorna uppgav att de kunde 

lära sig mer om de haft samundervisning med pojkar. Det symboliska könet som Harding 

(1986) beskrev blir med resultatet tydligt där framförallt flickorna värderar könen och tillger 

pojkarna egenskaper.  Förvisso går det att dra slutsatsen att många av eleverna saknar 

erfarenhet av jämställdhet i ämnet men elevernas svar gav dock information om deras 

föreställningar kring framförallt genus och rådande könsmönster som eleverna växt upp med. 

Flickorna beskrevs som räddare och svagare av inte bara vissa pojkar utan även av vissa 

flickor men den större delen av respondenterna ansåg att pojkar och flickor har samma 

möjligheter på Idrott och hälsa lektionerna och att ens könstillhörighet inte påverkade 

deltagandet. Det går även att se en koppling till Hirdmans (2003) genussystem där dikotomin 

och hierarkin separerar mannen och kvinnan och beskrev hur manligt och kvinnligt inte bör 

blandas med varandra utan särskiljas och där mannen utgör normen. Om mannen är normen 

så innebär det att när kvinnan beskrevs som rädd så kan inte manligt kopplas till den 

egenskapen på grund av dikotomin och får en annan egenskap. En av de funderingar som kom 

till oss när eleverna beskrev det motsatta könet var att de kanske genom att beskriva 

egenskaper hos det motsatta könet egentligen beskrev egenskaper de själva inte uppfattar att 

de har? Detta är en infallsvinkel på genus bland nyanlända som vore intressant att vidare 

studera. Men huvudlinjen i elevernas svar där majoriteten av dem beskrev hur ens 

könstillhörighet inte påverkade deltagandet är intressant också. De åsikterna tydde på att 

eleverna inte uppfattade samma problematik som rapporten från regeringen (SOU 2009:64) 

beskrev. Att det fanns vissa kulturellt bestämda förväntningar som de olika könen skulle 

förhålla sig till och som eleverna inte kunde bortse från. Av respondenternas svar går det att 

tyda att det är svårare att kategorisera eleverna än vad som tidigare försökts och att trots 

elevernas kulturella likheter så uppvisar de olika åsikter. Då en av frågeställningarna gällde 

hur eleverna resonerade kring genus i Idrott och hälsaundervisningen så fanns det grund för 
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att fråga dem om eller hur de uppfattade att lärarens könstillhörighet inverkade på dem i 

undervisningen. Intressant var att samtliga elever var överens om att oberoende av lärarens 

könstillhörighet ansåg man att denne inte behandlade elever annorlunda eller gjorde ett bättre 

eller sämre jobb beroende på könstillhörighet. Detta indikerar att vissa av de förväntningar 

eleverna hade på manliga och kvinnliga lärare inte påverkades av deras syn på genus. 

Utifrån resultatet anser vi att genus kan skapas på olika sätt samt att man genom att 

generalisera grupper till män, kvinnor eller utifrån härkomst inte lyfter fram variationen som 

kan finnas inom dessa grupper. Majoriteten av eleverna upplevde att deras syn på manligt och 

kvinnligt förändrats sedan de kom till Sverige. Där man kunde utläsa att eleverna ser 

möjligheter som det svenska samhället skapade för dem som något positivt. Eleverna har dock 

påvisade skillnader med sig i bagaget gällande jämställdhet och genus, där skillnader kopplat 

till härkomst förekom men även skillnader mellan individer som kommer från samma land. 

Detta visar på vikten av Hedlins (2010) resonemang kring intersektionalitetsperspektivet. Där 

författaren tar upp kategorier såsom nationalitet, klass, sexualitet och etnicitet och menar att 

dessa har betydelse för hur genus skapas. Elever som skiljer sig i olika kategorier men 

härstammar från samma nationalitet har uppvisat olika synsätt på manligt och kvinnligt.  

De nyanlända eleverna som deltog i vår studie har inte givit någon större differentierad bild 

än den som framträder i den tidigare forskningen kopplat till svenska elever. Likt dem så har 

de nyanlända eleverna framhållit pojkarna som mer framträdande inom ämnet Idrott och 

hälsa, där man även beskrivit egenskaper kopplat till könen likt de som Fagrell (2000) tagit 

upp. 

Denna studie har haft för avsikt att bidra med kunskap om nyanlända elever i den svenska 

skolan. Men på grund av studiens storlek kan ändå inga generella sanningar dras då det hade 

krävts en mycket större studie. Vad som ändå kan sägas är att studien visar de stora 

variationer som finns hos de nyanlända eleverna gällande deras syn på jämställdhet och genus 

i Idrott och hälsaundervisningen. Elevernas många olika resonemang och förklaringar kring 

jämställdhet och genus i Idrott och hälsaundervisningen tyder även på att skolan spelar roll i 

elevernas föreställningar om jämställdhet och genus. I likhet med läroplanen för grundskolan 

(2011) som beskriver att skolan har för avsikt att främja män och kvinnors lika rättigheter och 

motverka traditionella könsmönster så beskriver Burrows och Wright (2006) att för att skapa 

en rättvis läroplan för alla elever krävs det att elevernas olika etniska och kulturella arv tas i 

beaktning. Skolan har därmed ett stort ansvar i skapandet av genus och jämställdhet. 



 

 35

 

9.2 Metoddiskussion 

I denna del följer en diskussion om genomförandet av studien med reflektioner från oss på hur 

studien kan ha påverkats av metoden vi valde för att genomföra den. 

En reflektion kring studien som vi fick när vi bearbetade materialet från intervjuerna var det 

faktum att eleverna möjligen inte haft hälsoaspekten i undervisningen av Idrott och hälsa i sitt 

hemland. Vi tror dock inte att det påverkade resultatet. Detta för att frågorna inte var av den 

karaktär som handlade om hälsa och därför inte påverkade elevernas svar. För att inte skapa 

förvirring i undersökningen valde vi därför att presentera ämnet som Idrott och hälsa även när 

eleverna pratade om undervisningen i deras hemland.  

Vid intervjuerna så ställde språkbarriären ibland till det mellan oss själva och eleverna vilket 

medförde att kroppsspråket blev viktigt för att förtydliga för eleven. Vid enstaka tillfällen blev 

det även aktuellt att förtydliga på engelska då eleven uppgett att denne behärskar det engelska 

språket bättre än svenska. Eleverna hade även möjlighet att besvara på engelska och vi 

uppmuntrade detta tillvägagångssätt då vår tro var att det gav oss tydligare svar än om eleven 

tvingas formulera sig på svenska. Vi är medvetna om att missförstånd och vissa fördjupade 

svar kan gått förlorade i intervjuerna då vi eller eleverna kan ha missat eller missförstått 

varandra. Hade vi haft tillgång till tolk hade det varit klart bättre även om denne ibland kan 

omformulerar det som sägs. 

Ett problem som vi upplevde var att vår plan att genomföra intervjuerna tillsammans där en 

agerade som intervjuare och den andra som assisterande intervjuare inte gick att genomföra 

på grund av tidsbrist. Detta för att de elever som ställde upp i studien endast hade möjlighet 

specifika tider och vi fick anpassa oss efter det. Det som kan gått förlorat av denna utveckling 

är att vissa följdfrågor skiljde mellan vi som genomförde intervjuerna. Trots att vår 

intervjuguide var av semistrukturerad karaktär så kunde vissa svar gått förlorade eller 

ytterligare fördjupats beroende på intervjuaren. En positiv sak som kom fram av detta var 

dock att istället för att genomföra åtta intervjuer som vi planerat, så hann vi göra tio 

intervjuer. 
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9.3 Slutsats  

Utifrån vår studies resultat så upplever vi att definitionen av nyanlända elever är alltför vag, 

och att större vikt måste läggas på etniska och kulturella skillnader som kan finnas mellan 

eleverna. Resultatet visar att elevernas uppfattningar, upplevelser och syn på manligt och 

kvinnligt skiljer sig åt. Eleverna har med sig olika kulturella och etniska arv i sitt bagage när 

de kommer till den svenska skolan och detta anser vi är något som man bör ha i åtanke i 

undervisningen med nyanlända elever. Skillnader som kommit fram i resultatet har inte bara 

varit kopplat till elevernas olika ursprung utan även hittats mellan elever som kommit från 

samma land. Vi anser att det inom skolan är viktigt att man inte klumpar samman nyanlända 

som en homogen grupp. Elevernas syn på begreppen jämställdhet och genus i ämnet Idrott 

och hälsa kan skilja sig, inte bara mellan olika kulturer utan även inom olika sociala grupper 

som man tidigare tillhört. Detta kan i sin tur bidra till hur eleverna agerar och tänker kring 

undervisningen. För att skapa en rättvis läroplan så anser vi likt Burrows och Wright (2006) 

att det är viktigt att man tar elevernas olika etniska och kulturella arv i beaktning.   

 

9.4 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning inom detta område anser vi vara att utföra en fältstudie för att på 

så vis studera hur eleverna förhåller sig till könsmönster i praktiken. Vidare anser vi även att 

det skulle vara intressant att undersöka hur lärare för nyanlända elever går tillväga gällande 

arbetet att motverka traditionella könsmönster. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till lärare 

 

Hej! 

Vi är två studenter från lärarutbildningen på Umeå Universitet som nu är inne på vår sista 

termin och håller nu på att skriva vårt examensarbete inom ämnet Idrott och hälsa. 

Syftet med vårt arbete är att ur ett elevperspektiv bidra med kunskap om nyanlända elevers 

uppfattningar om genus och jämställdhet inom idrottsundervisningen. Detta för att skapa 

förståelse för hur genus och jämställdhet kan påverka eleverna. 

Vi hoppas kunna få deltagare till vår studie och därför kontaktar vi dig angående möjliga 

deltagande elever. Vi söker 8 st elever som går förberedelseklass med funktionell 

språkkunskap i svenska och som helst är över 18 år. Vår förhoppning är att få 4 manliga 

elever och 4 kvinnliga elever att delta i studien. 

Vi planerar att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuar de deltagande eleverna. 

Arbetet kommer att skrivas på ett sätt som gör att det inte går att utläsa vilken skola/ort som 

den är genomförd på. Vi garanterar alla inblandade full anonymitet och kommer följa de 

forskningsetiska principerna. 

Deltagandet är frivilligt och eleverna har möjlighet att avbryta när de vill, materialet vi får in 

kommer endast att användas som en del av vårt examensarbete. Intervjun tar mellan 30-40 

minuter och kommer även att dokumenteras med ljudupptagning för bästa möjliga resultat. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

Hoppas vi ses! 

Joel Stenlund                                         stenlundjoel88@gmail.com     

William Lidgren                                     wili0010@student.umu.se                                
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Bilaga 2 - Missivbrev till deltagande elever 

 

Hej! 

Vi är två studenter från lärarutbildningen på Umeå Universitet som nu är inne på vår sista 

termin och håller nu på att skriva vårt examensarbete inom ämnet Idrott och hälsa. 

Syftet med vårt arbete är att bidra med kunskap kring nyanlända elevers uppfattningar om 

genus och jämställdhet inom Idrott och hälsaundervisningen. Detta för att bättre förstå hur det 

kan påverka eleverna. 

Vi planerar att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuar de deltagande eleverna. 

Arbetet kommer att skrivas på ett sätt som gör att det inte går att utläsa vilken skola/ort som 

den är genomförd på. Vi garanterar alla inblandade full anonymitet och kommer följa de 

forskningsetiska principerna (informations-, samtycke-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet). 

Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att avbryta när du vill, materialet vi får in 

kommer endast att användas som en del av vårt examensarbete. Intervjun beräknas ta mellan 

30-40 minuter och kommer även att dokumenteras med ljudupptagning för bästa möjliga 

resultat. 

Om ni har några frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

Joel Stenlund                                         stenlundjoel88@gmail.com 

William Lidgren                                     wili0010@student.umu.se 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i denna ljudinspelande intervju, samt till att 

resultatet från inspelningarna används i forskningsändamål, under gällande etiska 

forskningsregler. 

Namn: __________________________________________________ 

Datum: _______________ 
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Bilaga 3 - intervjufrågor 

Allmänna frågor 

1.     Hur gammal är du? 

2.     Vars kommer du ifrån? 

3.     Hur länge har du varit i Sverige? På nuvarande skolan? 

4.     Vilken klass går du i? (förberedelseklass/ordinarie klass?) 

Tidigare erfarenheter av skolan – fiska hur de upplevde det, bättre/sämre 

5.    Gick du skola i ditt hemland?  (När började du skolan?) 

6.    Om ja, hade du idrott och hälsa då? 

7.    Vad fick ni göra på idrottslektionerna? 

8.    Hur såg en typisk idrottslektion ut i ditt hemland? Vad fick ni göra? (Var lektionerna 

utformade på samma sätt som i Sverige?) 

9.    Hade pojkar och flickor idrottsundervisning tillsammans? om nej - varför tror du det? 

(om ja fördelar/nackdelar) 

10.  Hur upplevde du idrottsundervisningen i ditt hemland? Bra/dåligt, utveckla? (finns det 

något som du saknade på lektionerna?) 

Erfarenheter av skolan i Sverige 

11.  Idrottar du på fritiden? om ja vad? om nej varför inte? (är det något annat du skulle vilja 

utöva?) 

12.  Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa i Sverige? (i skolan) bra/dåligt, varför? (Skulle 

du vilja förändra något) 

13.  Vad tycker du är roligt/tråkigt på idrotten? varför? (Nyttiga saker att lära sig till senare i 

livet?) 

14.  Beskriv hur ser en typisk idrottslektion ut? Hur startar den? hur slutar den? 
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15.  Har ni undervisning tillsammans med pojkar/flickor? 

16.  Vilka fördelar tycker du finns med undervisning tillsammans med pojkar/flickor? 

17.  Vilka nackdelar tycker du finns med undervisning tillsammans med pojkar/flickor? 

18.  Tror du idrott och hälsa passar bättre för flickor eller för pojkar? Varför? 

19.  Är det något av könen som tar större plats i undervisningen? i så fall hur uttrycker sig 

det? (påverkar det dig på något sätt?) 

20.  Vilka aktiviteter känner du dig bekväm i på idrottsundervisningen? 

21.  Vilka aktiviteter känner du dig mindre bekväm i på idrottsundervisningen? 

22.  Vilka aktiviteter tror du det motsatta könet är mest bekväm i? Varför? 

23.  Vilka aktiviteter tror du det motsatta könet är minst bekväm i? Varför? 

24.  Finns det någon aktivitet som du inte känner att du kan delta i för att du är pojke/flicka i 

idrottsundervisningen? Varför? 

25.  Finns det saker som du tror att en flicka inte ska/får göra på lektionerna? 

26.  Hur uppför sig pojkarna på idrottsundervisningen? (Finns det något som endast pojkarna 

gör?) 

27.  Hur uppför sig flickorna på idrottsundervisningen? (Finns det något som endast flickorna 

gör?)             

28.  Om du fick bestämma skulle du vilja ha en man eller kvinna som lärare i idrott och hälsa? 

Varför? (Scenario) Vilka fördelar finns med det? Fördelar/nackdelar 

29.  Vad hade du i hemlandet? (Bra? Dåligt?) 

30.  Tror du att lärarens kön påverkar hur man bemöter flickor/pojkar? varför? 

31.  Har din syn på manligt/ kvinnligt förändrats sen du kom till Sverige? (Kan du beskriva 

hur en man ska vara? Hur en kvinna ska vara?) 

32.  Har du något mer som du vill ta upp? 


