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Abstract 
 
Vi har valt att studera modersmålsundervisningen som i allra högsta grad blivit ett aktuellt 
ämne i det svenska samhället. Detta innebär i sin tur att man som pedagog och lärare måste 
få mer kunskaper om hur man ska bemöta dessa mångkulturella elever och hur man ska 
anpassa undervisningen så att det blir en skola för alla. Att vi valt att rikta in oss på 
modersmålsundervisningen och dess koppling till traditionella könsroller beror på att vi 
under vår VFU på två mångkulturella skolor, fått upp ögonen för modersmålsproblematiken. 
Syftet med denna studie är att få större kunskap om och en klarare bild av betydelsen av 
modersmålsundervisningen gällande mångkulturella elevers könsidentitetsutveckling. För att 
i möjligaste mån fånga upp så mycket av den spridda kunskap om mångkulturella barn och 
deras situation som möjligt, valde vi följande metoder: fallstudie och etnografi. 
Undersökningen visar att barnets könsidentitet till största delen utvecklas i hemmet med den 
sociala kultur som råder där. Om modersmålsläraren kan ta tillvara barnens kulturella arv, 
kan man till viss del undvika eventuella traditionella könsroller som uppstår i hemmet, och i 
stället verka för att eleverna öppnar sitt sinne för ett jämlikt samhälle genom att motivera och 
engagera dem i jämlikhet, diskutera skillnader i kulturer och skapa en bra och trygg atmosfär. 
 
Ämnesord: kön, genus, identitet, identitetsutveckling, jämlikhet, modersmålsundervisning, 
modersmålslärareutveckling, könsroller, kulturella traditioner 
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Förord 
 
Vi vill ge ett stort varmt tack till alla Er som medverkat i denna studie genom intervjuer och 

observationer. Utan Er hade denna studie inte varit möjlig.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Eivor Lindstedt, Högskolan Kristianstad. Detta för hennes 

värdefulla kritik och uppmuntrande i svåra stunder. Utan hennes stöd hade denna studie inte 

varit genomförbar. Vi vill även tacka Aisha Sijercic, vår första handledare ute på fältet. Detta 

för att hon på ett engagerande och dynamiskt sätt väckte vårt intresse för de mångkulturella 

eleverna och deras problematik. Din uppmuntran och förmåga att dela med dig av dina tankar 

rörande de mångkulturella eleverna berör oss än i dag. 

 

Sist men inte minst vill vi givetvis tacka våra familjer, nära och kära. Detta för att Ni har 

stöttat oss, haft tålamod med oss och gett oss konstruktiv kritik och inspiration när vi behövt 

det som mest. 

 

Tack! 
 
Kristianstad december 2006 
 
Teresa Calado & Daisy Valencia Flores 
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1. INLEDNING  

 

Denna studie behandlar modersmålsundervisningen och hur den påverkar mångkulturella 

pojkars och flickors identitet utifrån ett genusperspektiv. För att få en klarare bild av hur 

pojkar och flickor påverkas av modersmålsundervisningen har vi gjort fallstudier innehållande 

intervjuer, etnografi och litteraturundersökning. Fallstudierna har sedan jämförts utifrån tre 

olika perspektiv: pedagog, elev och vuxen som haft modersmålsundervisning som barn.  

 

Vår hypotes är att modersmålsundervisningen har stor betydelse för skillnaden mellan pojkar 

och flickors identitetssökande. Denna hypotes stöds av Okin Moller et al.1 Som menar att 

traditionella könsmönster speglar barnens identitetsutveckling. Hypotesen om att 

modersmålsundervisningen har stor betydelse för mångkulturella elevers identitetssökande 

stöds även av Seija Wellros2, som menar att frågorna vem och hurdan man är, ofta besvaras 

med hjälp av de svar som betydelsefulla personer i ens omgivning, har gett på dessa frågor. 

Identiteten utformas genom samspel mellan individer och de människor man dagligen möter.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Modersmålsundervisning och mångkulturaralitet har på senare tid tagit upp stort utrymme i 

media. Vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag har sina rötter i andra delar av världen. 

Svenska skolor erbjuder idag undervisning i modersmålet på ungefär 60 olika språk.3 Det har i 

media förekommit många debatter om modersmålundervisningen och om dess vara eller icke 

vara. Meningarna och åsikterna är många och delade, det förekommer både positiva och 

negativa inställningar till modersmålsundervisningen. Tyngdpunkten har lagts på huruvida 

modersmålsundervisningen skall finnas eller inte, medan hur den påverkar individen och dess 

identitetsutveckling hos pojkar respektive flickor har kommit i skymundan.  

 

                                                 
1 Okin, Susan Moller ; Utgiven av Joshua Cohen et.al. Måmgkulturalism – kvinnor i kläm? Daidalos, Götebog, 
2002. 
2 Wellros, Seija, Språk, kultur och social identitet, Studentlitteratur, Lund, 1998. 
3 Skolverket, Flera språk - fler möjligheter : utveckling av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen : 
rapport till regeringen 15 maj 2002, Statens skolverk : Fritze distributör, Stockholm, 2003. 
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Vi har studerat forskares slutsatser om hur barn påverkas av kontexten i skolan (se 

litteraturdelen). Vår studie belyser hur pojkars och flickors uppfattning om sin könsidentitet 

utifrån vad som är traditionella könsroller påverkas och eventuellt förstärks av 

modersmålsundervisningen. Anledningen till att vi har valt att studera detta aktuella ämne 

rörande mångkulturella elever och deras modersmålsundervisning är att dagens svenska 

samhälle blivit mer och mer mångkulturellt. Det innebär i sin tur att kraven på oss som 

verksamma pedagoger i ett mångkulturellt samhälle blir allt högre.  I vårt uppdrag som 

pedagoger är det vår skyldighet att i takt med det samhälle vi lever i ständigt utvecklas i vår 

professionella lärarroll. Detta för att få en bredare kunskap om och en djupare förståelse för 

elever med olika bakgrund och olika förutsättningar, och därigenom på bästa sätt kunna 

anpassa undervisningen och skapa en skola för alla. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att få större kunskap om och en klarare bild av betydelsen av 

modersmålsundervisningen gällande mångkulturella elevers könsidentitetsutveckling. Vår 

frågeställning i detta arbete är: Bidrar modersmålsundervisningen till att förstärka ett 

eventuellt samband mellan traditionella könsroller och identitetsutveckling? 

 

För att uppnå vårt syfte ställde vi följande frågor: 

 

• Har modersmålsundervisningen någon inverkan på pojkars uppfattning om identitet 

och traditionella könsroller?  

• Har modersmålsundervisningen någon inverkan på flickors uppfattning om identitet 

och traditionella könsroller?  

 

 

2 TERMINOLOGI OCH DEFINITIONER 

Det finns många sätt att definiera begrepp som modersmålsundervisning, identitet och genus. 

För att undvika förvirring har vi valt att här definiera begreppen på följande sätt: 
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2.1 Traditionella könsroller 

 

Med detta begrepp syftar vi i denna studie på de seder och bruk som bidrar till könsmönster i 

olika kulturer. 

 

2.2 Modersmålsundervisning 

 

Med termen modersmålsundervisning syftar vi på den numera gamla termen 

”hemspråksundervisning”. I skolverkets kursplan för modersmålsundervisningen betonas 

betydelsen av denna undervisning för individens självkänsla och identitet: 

 
Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än svenska 

möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i 

modersmålet. Därigenom kan deras självkänsla stärkas och uppfattningen om 

den egna livssituationen tydliggöras. Modersmålet har även en avgörande 

betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den 

intellektuella och emotionella utvecklingen.4 

 

Att man gått från termen hemspråksundervisning till modersmålsundervisning beror på att 

termen hemspråksundervisning anses vara ”dålig”. Den största nackdelen enligt författaren 

Kenneth Hyltestam5 är att den leder tankarna till att det är frågan om ett språk som bara kan 

användas i informella sammanhang i hemmet. Han menar att det skulle vara bättre att använda 

termen modersmål, eftersom det man talar om i allmänhet är barnets modersmål.  

 

2.3 Könsidentitet 
 

Ordet identitet kan ha många innebörder. Gunilla Ladberg6 menar att identitet handlar om 

samhörighet, om vilka människor man hör ihop med. För oss är ordet identitet synnerligen 

stort. Det kan betyda allt från: Vem är jag? Vilken grupp tillhör jag? Med grupp menar vi till 

                                                 
4 Skolverket: Kursplan modersmål [www] Hämtat från: <http://www.skolverket.se/sb/d/567> Hämtat den 2006-
11-15. 
5  Hyltenstam, Kenneth, Tvåspråkighet med förhinder? : invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige, 
Studentlitteratur, Lund, 1996. 
6  Ladberg, Gunilla, Skolans språk och barnets : att undervisa barn från språkliga minoriteter, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. 
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exempel etnisk grupp, kamratgrupp och kulturgrupp. Det handlar helt enkelt om att hitta sig 

själv. Vi har i denna uppsats dock valt att fokusera på begreppet könsidentitet, detta eftersom 

vi i denna undersökning skall gräva djupare i modersmålsundervisningen och hur den 

eventuellt påverkar könsidentiteten. Med könsidentitet syftar vi till förståelsen av kön, det vill 

säga den uppfattning pojkar och flickor har om vad som är manligt och kvinnligt och hur de 

väljer att placera sig själva efter den uppfattningen. 

 

2.4 Genus 
 

Begreppet genus är mycket stort och komplext. Ordet genus är latin och betyder kön, sort, 

stam. Eva Gannerud7 menar att begreppet används när man vill beskriva sociala, kulturella och 

historiska föreställningar och normer som har med människan att göra. Vår definition av 

begreppet är att genus står som symbol för den kulturella och socialt skapande människan, 

och definierar de egenskaper som samhället anknyter till kvinnligt respektive manligt. 

 

 

3. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

I detta avsnitt kommer vi att börja med en kort historik genomgång av traditionella könsroller. 

Sedan kommer ett avsnitt om hur skolan ska verka för jämställdhet mellan könen i 

styrdokumenten. Det tredje avsnittet handlar om förståelse för hur man utvecklar sin 

könsidentitet. Sedan kommer ett avsnitt som handlar om traditionella könsroller i dagens 

samhälle. Sist men inte minst bearbetas modersmålsundervisningens betydelse för 

könsidentitetsutvecklingen. 

 

3.1 Kort historik om traditionella könsroller 

 

De flesta kulturer är fulla av handlingsmönster och ideologier som rör könsrelationer. Detta 

styrker filosofen och statsvetaren Susan Okin Moller8 när hon diskuterar kopplingen mellan 

kultur och genus. När det gäller förtryck mot kvinnor talas det ofta om den islamska tron, men 
                                                 
7 Gannerud, Eva, Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. Liber AB, 113 98 Stockholm, 2001. 
8 Okin, Moller, 2002. 
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Okin Moller påpekar att denna typ av koppling som innebär mäns kontroll över kvinnor har 

utövats i de flesta kulturer, såsom avspeglas i till exempel de antika, judiska, kristna och 

muslimska skapelsemyterna. Upprepande gånger rättfärdigar man där försöken att kontrollera 

och underordna kvinnan. Exempel på detta är kristendomen och dess skapelseberättelse om 

Adam och Eva. Eva skapades från Adams revben och ledde honom sedan vilse med sin 

svaghet. Ser man på den antika grekiska mytologin, sprang Athena fram ur Zeus huvud. Ett 

annat exempel är Abraham. Han förberedde att offra sin son Isak utan att berätta detta för sin 

hustru Sara. 

 

3.2 Styrdokument 
 

Vad säger styrdokumenten om den komplexa frågan rörande barns förvärvande av 

könsidentitet? I 1994 års läroplan9 för det obligatoriska skolväsendet står det tydligt skrivet 

hur skolan ska arbeta för jämställdhet mellan könen: 

 
Skolan ska aktiv och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan 

och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för eleverna att pröva 

och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. 

 

Skolan ska alltså aktivt arbeta för att motverka traditionella könsroller och därmed uppmuntra 

elever att utvecklas oberoende av könstillhörighet. 

 

3.3 Förståelse för könsidentitetsutveckling 

 

I avhandlingen Är det någon könsordning i skolan? hävdar Ulla Forsberg10 att synen på 

identitet och identitetsutveckling länge haft samband med frågor rörande huruvida kön ska 

förklaras på strukturell eller individuell nivå. Vidare diskuterar hon skolforskningen rörande 

könsrollsteorin under 1970-80 talet. Teorin utgick från att vissa biologiska skillnader gällde 
                                                 
9 Lärarförbundet, Lärarens handbok : skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, Lärarförbundet, Stockholm, 
2001, s. 10. 
10 Forsberg, Ulla, Är det någon "könsordning" i skolan? : analys av könsdiskurser i etniskt homogena och etniskt 
heterogena elevgrupper i årskurserna 0-6, Univ. Diss. Umeå, 2002. 
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mellan flickor och pojkar. Huvudsakligen antogs dock att könsidentiteten lärs in utifrån 

förväntningar på vad som var kvinnliga respektive manliga beteendemönster. Hon menar att 

psykoanalytiska teorier har en bidragande faktor för förståelsen för barns identitetsutveckling. 

Denna åsikt delas av en rad forskare, bl.a. Wendy Stainton Rogers och Rex Stainton Rogers11 

som i Genuspsykologi, kön och sexualitet diskuterar förståelsen av kön. De menar där att 

förståelsen av kön först och främst är socialiserad, inte biologisk. Könsrollsutvecklingen är ett 

psykosocialt fenomen. Detta trots att det är de biologiska egenskaperna som ligger till grund 

för könsdifferentieringen. 

 

I sin diskussion beträffande könsordningen i skolan refererar Forsberg12 till Chodorows 

identitetsutvecklingsteori. Den går ut på att skillnader i pojkars och flickors 

personlighetsutveckling är ett resultat av relationen till och separationen från modern. Teorin 

går i korthet ut på att flickor ofta är överbeskyddade och genomlöper en längre separation än 

pojkar, något som bidrar till att de blir socialt beroende med försenad autonomi 

(självständighet). Pojkar, å andra sidan, avskiljs mer abrupt från modern vilket leder till 

fixering vid ting och längtan efter säkerhet. Inom skolforskningen har teorin till exempel 

ansetts kunna förklara varför pojkar hellre väljer den säkra naturvetenskapen än mer flexibla 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen liksom att flickor använder 

intimitetsstrategier och orienterar sig mot läraren medan pojkarna tillämpar maktstrategier och 

söker sig till varandra. 

 

På frågan om hur barn förvärvar sin förståelse för kön och identitetsutveckling anser till 

exempel Stainton Rogers, W och Stainton Rogers, R att det finns två teoretiska 

huvudinriktningar, den sociala inlärningsteorin och könsschemateorin.13 Den sociala 

inlärningsteorin utvecklades från behaviorismens allmänna inriktning. Den gick ut på att 

människans beteende är inlärt. Behavioristerna ansåg att om en flicka får mycket positiv 

uppmärksamhet i form av leende och gillande från sin omgivning när hon leker med dockor är 

sannolikheten stor att hon kommer att leka mer och mer med sina dockor. Om hon däremot 

alltid ignoreras eller retas när hon leker med ”pojkaktiga” leksaker är det sannolikt att hon 

kommer tappa intresset för dem. På så sätt förstärks det kvinnliga beteendet medan det 

okvinnliga kommer att bli svagare. 
                                                 
11 Stainton Rogers, Wendy & Stainton Rogers, Rex, et al. Genuspsykologi : kön och sexualitet, Studentlitteratur, 
Lund, 2002. 
12 Forsberg, 2002. 
13 Stainton Rogers, W & Stainton Rogers, R, 2002. 
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Den andra teorin, kallad Könsschemateorin, utgår från den kognitiva teorin och förklarar 

förvärvandet av könsrollerna lite annorlunda.14 Den baseras på att barn utvecklar begripliga 

planritningar – scheman – för vad som är kvinnligt respektive vad som är manligt, utifrån hur 

de uppfattar sina egna och andras karaktärer och beteenden. Dessa scheman strukturerar barns 

erfarenheter, och fungerar som grund för slutsatser och tolkningar. De påverkar inte bara hur 

barn ser världen och bildar sig en föreställning om den utan också hur de agerar inom den.  

 

Även Gunn Imsen15 styrker detta förhållningssätt att se på könsidentitetens utveckling. I sin 

diskussion om könsidentitetsutvecklingen tar hon upp tre olika perspektiv och huvudgrupper, 

den psykoanalytiska teorin, den sociala inlärningsteorin samt den kognitiva teorin. Den 

psykoanalytiska teorins utgångspunkter är att könsidentiteten utvecklas tidigt, redan i 3-5 

årsåldern, då barnets intresse är starkt fokuserat på könsorganet. Den centrala tanken i denna 

teori är Odipuskomplexet då barnet förälskar sig i föräldern av motsatt kön. 

Könsidentitetsutvecklingen går ut på att barnet väljer vem de vill identifiera sig med. Flickor 

väljer att identifiera sig med modern medan pojkar väljer att identifiera sig med fadern. Denna 

förklaring på hur barn förvärvar sin könsidentitet är dock omdiskuterad, eftersom andra 

teorier hävdar att utvecklingen börjar mycket tidigare, så tidigt som redan under första 

levnadsåret. 

 

Imsen definierar begreppet social inlärningsteori på samma sätt som Stainton Rogers, W och 

Stainton Rogers, R. Hon menar att barnet lär sig stabila handlingsmönster anpassade till sitt 

biologiska kön. Hon hävdar också att orsaken till hur barn utvecklar sin könsidentitet ligger i 

den sociala miljön, i föräldrarnas och skolans olika behandling av flickor och pojkar.16 Den 

kognitiva teorin hävdar att ”människan är en aktiv varelse som tolkar och utvärderar den yttre 

världen på självständig grund.”17 Den kognitiva teorin kan alltså jämföras med Stainton 

Rogers, W och Stainton Rogers, R redogörelse för könsschema teorin. Det är med bakgrund 

av dessa två kognitiva teorier som vi valt att utgå i vår undersökning. 

 

 

 

 
                                                 
14 ibid. 
15 Imsen, Gunn, Elevens värld : introduktion till pedagogisk psykologi, Studentlitteratur, Lund, 2000.  
16 Ibid  
17 Ibid 
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3.4 Traditionella könsroller i dagens samhälle  
 

Som vi skrivit tidigare i inledningen är vår hypotes att modersmålsundervisningen har stor 

betydelse för skillnaden mellan pojkar och flickors identitetssökande. Detta eftersom 

traditionerna och mönster speglar barnens identitetsutveckling. Argumenten stöds av Okin 

Moller et al.18. Där debatterar Katha Pollit om teorier fokuserande på mångkulturalism och 

feminism. Hon konstaterar att Okin Moller menar att det råder ojämna styrkeförhållanden 

inom minoritetskulturerna. Skillnaderna är könsbestämda, det vill säga att män har makt över 

kvinnor. Förtryckande och könsstyrda kulturtraditioner tenderar att komma till uttryck främst 

inom familjen. Denna teori kan kopplas till Stainton Rogers, W och Stainton Rogers, R19 

genomgång av könsschemateorin, vars utgångspunkt är att barn förvärvar sina könsroller 

genom att placera in det de uppfattar om sina egna och andras karaktärer och beteenden i 

scheman.  

 

I Muslimers möte med svensk sjukvård och skola framhåller Jan Samuelsson20 att: 

 
I Koranen ges man och kvinna olika roller inom familjen och i samhällslivet. 

Inför Gud har man och kvinna samma värde… Men inom familjen har 

mannen enligt Koranen sista ordet. Han är familjens överhuvud. Man och 

kvinna är enligt islam skapade olika varandra, vilket anses innebära att de 

passar olika bra för olika uppgifter i samhället. Att de är skapade olika 

varandra och att de innehar olika positioner i samhällslivet innebär enligt 

islam inte att de har olika värde. Deras värde är detsamma och det har Gud 

fastställt. Men i praktiken har denna grundsyn ej sällan manipulerats i manlig 

favör: I många samhällen där islam har ett dominerande inflytande bestämmer 

män mycket över hur kvinnor skall uppträda, medan kvinnor bestämmer lite 

över hur män skall bete sig. Man kan svårligen påstå att islam fullt ut 

legitimerar detta förhållande. 

 

Om det nu är så att förtryckande och könsstyrda kulturtraditioner tenderar att främst komma 

till uttryck inom familjen är det ännu viktigare med modersmålsundervisning där 

modersmålsläraren ges en betydande roll. Göran Ejeman och Gunilla Molloy21 belyser att 

                                                 
18 Okin Moller, 2002. 
19 Stainton Rogers, W & Stainton Rogers, R, 2002. 
20 Samuelsson, Jan, Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 109-110. 
21 Ejeman, Göran. & Gunilla. Molloy, Svenska i grundskolan – Metodboken, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 
1997. 
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modersmålslärarens uppgift är att fungera som en länk mellan familjen och det nya svenska 

samhället. Den islamska kulturen är ett bra exempel för att illustrera den könsschemateori 

som vi behandlar. Barnen tar in de beteenden och de budskap som familj och koranen ger och 

placerar sedan in dessa i schema. 

 

3.5 Modersmålsundervisningens betydelse för könsidentitetsutveckling 
 

Vi utgår från vårt antagande att modersmålsundervisningen spelar en stor roll för uppkomsten 

av skillnader mellan pojkars och flickors könsidentitetssökande. Detta eftersom traditioner 

och mönster speglar barnens könsidentitetsutveckling. Vår hypotes styrks av Ejeman och 

Molloy som i Metodboken, svenska i grundskolan diskuterar modersmålsläraren och 

modersmålsundervisningen.22 De hävdar: 

 
Modersmålslärare är viktiga lärare för elever; de är vuxna förebilder och 

identifikationsobjekt från den egna kulturen. De behöver förstå sin identitet, 

kulturtillhörighet, minoritetssituation, likheter och skillnader mellan det 

svenska och föräldrarnas kultur. Modersmålslärarens viktigaste uppgift är att 

vara en ”tolk”, en kulturtolk mellan elevens två världar, hon är en bro- och 

identitetsbyggare.   

 

Ejeman och Molloy tar även upp några viktiga punkter rörande modersmålslärarens roll för de 

mångkulturella eleverna.23 De betonar att modersmålsundervisningen och modersmålsläraren 

skall bidra till att: 

 
• Eleverna får hjälp med sin identitetsutveckling under den svåra perioden när de 

flesta hamnar i identitetsförvirring.  

• Eleverna får kunskap om sin kultur arv och sina rötter, vilket är viktigt för alla 

människor. 

 

I Hemspråksklassen och sammansatta klasser24 konstateras att den kulturella identiteten är 

viktig för alla människor. Elever som går i modersmålsklasser ska ha större möjligheter att 

utveckla sin etniska identitet. När det gäller att hitta kulturell identitet samt förvärvning av 

könsidentitet har modersmålsläraren en stor roll. Om modersmålslärarens pedagogik har en 
                                                 
22 Ejeman & Molloy, 1997, s. 318. 
23 ibid., s. 317 
24 Skolöverstyrelsen, Läroplaner, Liber Utbildningsförl, Stockholm, 1988:16. 
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stark prägel av dennes kulturella arv är det lätt att dessa seder överförs på barnens syn av 

könsrollerna. Detta stärks av Seija Wellros25, som menar att frågorna vem och hurdan man är, 

ofta besvaras med hjälp av de svar som betydelsefulla personer i ens omgivning, har gett på 

dessa frågor. Identiteten utformas genom samspel mellan individer och de människor man 

dagligen möter. Ejeman och Molloy och Wellros åsikter stämmer bra överrens med 

skolverkets kursplan26 för modersmålsundervisningen. (Se ovan, s.10)  

 

I kursplanen för modersmålsundervisningen står det att modersmålet har en avgörande 

betydelse för elevens personliga och kulturella identitet. Syftet med modersmål är att ge 

elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att utveckla sina kunskaper i sitt 

modersmål. Genom detta kan både deras självkänsla och livssituation förstärkas och 

tydliggöras. 

 

Med modersmålsundervisningen kan man levandegöra det kulturella arvet. Detta genom att ge 

eleverna kunskaper om sin kulturella bakgrund och sin minoritetskultur i Sverige. Detta kan i 

sin tur bidra till att hjälpa dem jämföra de olika kulturerna och på så sätt förstå sin egen 

situation. Syftet är också att verka för att öka förståelsen mellan olika nationaliteter och olika 

kulturer. Under mål att sträva mot kan man läsa: 

Skolan skall i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven: – tillägnar 

sig kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur 

och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden,  

– stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel kulturtillhörighet,  

– lär känna delar av sitt kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och 

sin egen situation, 

Kunskaper om kultur och samhälle: Ämnet modersmål behandlar kulturen och 

samhället i ursprungslandet. I detta ingår kunskaper om historia, traditioner, 

folk och land. Även de nutida samhällsförhållandena hör till de väsentliga 

kunskaperna.  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

                                                 
25 Wellros, 1998. 
26 Skolverket: Kursplan modersmål [www] Hämtat från <http://www.skolverket.se/sb/d/567> Hämtat  2006-11-
15. 
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Eleven skall: – ha kunskaper om den egna kulturen - historia, traditioner och 

livsvillkor - samt ha kännedom om dess normer och värderingar och kunna 

jämföra med motsvarande svenska förhållanden.27 

 

I Är det någon könsordning i skolan?28 refererar Forsberg till Wernerssons respektive 

Einarssons och Hultmans svenska klassrumsstudier för drygt två decennier sedan, som visade 

att det är pojkar som får ta sig friheter. Pojkar har lägre förväntningar på sig vad det gäller 

lydnad än vad flickor har och att de får svara på frågor som kräver mer komplicerade 

resonemang och längre utläggningar än vad frågor till flickorna kräver. Könsmönstret 

”pratsamma, bråkiga pojkar” och ”tysta, anpassade flickor” har framträtt och det är detta 

beteende som även blivit synligt i förskolan och fritidshem. Frågan är om detta förhållande 

också råder inom modersmålsundervisningen och bland de mångkulturella eleverna? 

 

Att känna sig annorlunda och inte accepterad av gruppen tar Gunilla Ladberg och Ola Nyberg 

upp i Barnen och språken29. De menar att barn vill anpassa sig till gruppen för att inte bli 

utstötta. Barn kan vara känsliga för andra barns reaktioner och det är här 

modersmålsundervisningen kan bli problematisk. Den kan leda till att barn skäms för sitt 

ursprung. Vad händer till exempel om ett barn i en modersmålsundervisningsgrupp har en 

annan syn på sin könsroll än vad kamraterna eller modersmålsläraren har? Leder detta 

oliktänkande till utfrysning från gruppen eller leder det snarare till att barnet i fråga anammar 

den syn på könsroller som kamraterna och modersmålsläraren har? I likhet med de andra 

frågorna vi ställer i litteraturdelen kommer vi att diskutera och analysera dessa frågor i 

diskussionsdelen av denna studie. 

 

 

4. PROBLEMFORMULERING 

 

Med denna forskningsstudie vill vi uppnå större kunskap och förståelse för mångkulturella 

barns förvärvande av könsidentitet. Vi anser att det är viktigt att fokusera på hur individen 

uppfattar sin könsidentitet eftersom tidigare forskning inte belyst detta område på djupet. 
                                                 
27 ibid. 
28 Forsberg, 2002. 
29 Ladberg, Gunilla & Nyberg, Ola, Barnen och språken : tvåspråkighet och flerspråkighet i familj och förskola, 
Studentlitteratur, Lund, 1996. 
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Orsaken till att vi har forskat i detta ämne är att Sverige blivit allt mer mångkulturellt. Det 

svenska skolväsendet måste därför få större kunskaper om hur man ska förhålla sig till och 

undervisa dessa barn. Den preciserade problemformuleringen i detta forskningsarbete är om 

modersmålsundervisningen påverkar könsidentitetsutvecklingen ur ett genusperspektiv. 

 

 

5. EMPIRISK STUDIE 

 

5.1 Metod 

 

I olika undersökningar och utredningar har man i vårt land stött på olika problem, beträffande 

mångkulturella barns möjligheter att utveckla sin identitet. Än i dag har man för lite kunskap 

som rör elevens perspektiv. Vad anser eleverna själva om modersmålsundervisning och hur 

påverkar den deras könsidentitet? 

 

Vi sökte i denna studie efter kunskaper som finns hos människor med lång yrkeserfarenhet 

inom pedagogikens värld samt hos mångkulturella barn och vuxna. För att i görligaste mån 

fånga upp så mycket som möjligt av denna spridda kunskap om mångkulturella barn och 

deras situation, valde vi följande två metoder: Intervju och observation. 

 

I undersökningen har vi sedan mätt resultatet genom att jämföra intervjuunderlaget och 

observationerna med befintliga forskningskällor. Självklart inser vi problematiken med att 

mäta resultatet eftersom studien innehåller relativt få intervjuer, åtta stycken samt två 

observationer. Vi har i denna undersökning valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsansats baserad på etnografi och fallstudie. Etnografisk forskning innebär att man 

studerar människors liv och kultur. Som forskare lever man nära den grupp som man studerar. 

Man studerar helheter och inte bara detaljer.30 Birgitta Kullbergs definition av begreppet 

etnografi är nästan identisk. Hon menar att den grundläggande tanken i etnografi är att 

                                                 
30 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,  
Studentlitteratur, Lund, 2000. 
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forskaren, för att förstå andra människors sätt att leva och lära, fångar människors erfarenheter 

genom deras uttryckningssätt. Dessa kan förekomma både i handlingar och i tal.31 

 

Motivet till valet av denna metod är att den ger oss möjlighet att ha en direkt kontakt med 

relevanta personer och platser (empirisk forskning). En etnografisk inriktning kan bidraga till 

att se undersökningen ur ett helhetsperspektiv. Vi får en holistisk bild som innebär att vi kan 

inrikta oss på det stora förhållandet men samtidigt studera de enskilda fallen. Det vi anser vara 

positivt med vår valda forskningsansats är att den genom öppna dialoger fångar 

intervjudeltagarnas uppfattning om händelser i deras vardag. Vi har kombinerat våra 

intervjufrågor med observationer, vilka ger oss möjligheter att se om modersmålsläraren 

agerar på samma sätt som hon/han svarar under intervjun. Den kvalitativa forskningsansatsens 

centrala analysenhet är ”ordet”. Man använder sig av ord för att beskriva beteenden och 

åsikter som detta sedan redovisas i studiens resultat.  

 

Motivet till valet av fallstudie som metod är att den inriktar sig på att undersöka en enda enhet 

(bland flera). Denscombe32 menar att man går mer på djupet, in i detalj; därför är denna typ av 

forskning mer inriktad på relationer och processer. Oftast undersöks någonting som redan 

existerar, situationen är verklig och äger rum i naturlig miljö. Vi har använt oss av fallstudien 

då denna ger en god möjlighet att tydliggöra en situation på den skola man forskar. 

 

Sharan B Merriams definition av fallstudie går ut på att det är en undersökning av en specifik 

företeelse, tillexempel ett program, en händelse, en person, ett skede, en institution eller en 

social grupp. Fallstudiens styrka är dess förmåga att hantera olika typer av empiriskt material 

(dokument, intervjuer och observationer) Kullberg hävdar: 

 
Om man t ex är intresserad av integrering av handikappade elever i vanliga 

klasser, ska man alltså välja ut en viss elev, en viss klass eller en viss skola 

som är av särskilt intresse och studera detta ”fall” på djupet. 33 

 

Fallstudie som metod passar därför utmärkt i vår studie, detta eftersom vi valt att fokusera på 

enskilda fall och sociala grupper. 

 

                                                 
31 Kullberg, Birgitta, Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur, Lund, 2004.  
32 Denscombe, 2000. 
33 Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 24. 
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Intervju 

 

Det finns många kunskaper och erfarenheter bland människor som arbetar på fältet. 

Människor som ständigt har kontakt med mångkulturella barn i sitt dagliga pedagogiska 

arbete, men även människor som själva har befunnit sig i de mångkulturell miljö som barn. 

Det är denna typ av kunskap vill vi finna med dessa intervjuer. Att fånga upp människor med 

olika erfarenheter och kunskaper inom området är för oss en väsentlig sak. Dessa personer bör 

ses som en stor resurs som bör användas. Vår motivering till valet av intervju som metod är 

även att den ger kontakt med personer på fältet som kan ge värdefull information, vilket i sin 

tur kan bidra till en djupare och bredare insikt. Till sist stödjer vi oss på Denscombes teori om 

varför man ska använda intervjuer. Han menar:  

 
Om forskaren hellre vill undersöka emotioner, erfarenheter och känslor än mer 

okomplicerade faktafrågor, kan han eller hon vara i sin fulla rätt att föredra 

intervjuer framför frågeformulär. Emotionernas, erfarenheternas och känslornas 

natur är sådan att de snarare behöver utforskas än bara redovisas med ett ord eller 

två. 34 

 

Denscombe35 tar även upp olika typer av forskningsintervjuer och olika typer av frågor. Vi 

valde att använda oss av strukturerade intervjuer med öppna frågor. I strukturerade intervjuer 

bestämmer man i förväg vilka frågor man ska ställa och i vilken ordning de ska komma. 

Öppna frågor är frågor där intervjudeltagaren själv får formulera svaret, själv bestämma hur 

mycket han eller hon ska säga och vad han eller hon ska säga. Frågan brukar för det mesta 

vara kort medan svaret tenderar att vara längre. Skälet till dessa val är att vi ville få en öppen 

dialog med intervjudeltagaren. Frågorna formulerades efter den del av litteraturen som vi valt 

att lägga fokus på och med bakgrund mot de forskningsetiska överväganden vi tidigare 

hänvisat till. Samtliga intervjuer spelades in digitalt. Detta för att på bästa möjliga sätt få med 

allt som sägs, så att relevant information inte försvinner på grund av att man inte hinner med 

att skriva ner dem.  

 

När det gäller val av antal intervjuer valde vi att rikta in oss på ett fåtal intervjuer, på åtta 

stycken. Detta eftersom vi ville arbeta med ett material som var åskådligt. Denna åsikt styrks 

av Trost som hävdar att: ”rent allmänt skulle jag vilja påstå att man skall begränsa sig till ett 
                                                 
34 Denscombe, 2000, s. 134.   
35 ibid. 
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mycket litet antal intervjuer, kanske fyra, fem av dem eller kanske åtta”.36 Han menar att det 

blir svårt att få en bra överblick över intervjumaterialet om det är för stort. För stora 

intervjuunderlag kan göra en studie ohanterlig och leda till att man missar viktiga detaljer som 

sammanbinder eller skiljer dem åt.  

 

Observation 

 

Anledningen till att vi valt att komplettera vår forskning med observationer är att vi anser det 

vara absolut nödvändigt. Nödvändigt på det sätt att om vi inte ser problematiken med våra 

egna ögon, blir det svårt att få en konkret uppfattning om hur det ligger till, men även för att 

kunna se om det vi fick fram i intervjuerna med pedagogerna speglade den pedagogiska 

verkligheten under hennes/hans lektioner.  

 

När det gäller observation kan man välja mellan en rad olika förhållningssätt. I denna studie 

använder vi oss av deltagande observationer.37 Den deltagande observationens syfte är att 

studera situationer för att förstå kulturer och processer i de grupper som vi observerat. Den 

förknippas vanligt vis med sociologi och antropologi. Detta för att själva få en större inblick i 

den situation som råder inom modersmålsundervisningen och undvika att förlita oss på 

andrahandsinformation, vi ville se det med egna ögon. Hela poängen med observationer är att 

observera saker som normalt inträffar. 

 

Självklart är det svårt att observera hur könsidentiteten blir påverkad i dessa situationer. 

Speciellt med tanke på att vi inte behärskar det språk som pratas. Det vi valt att fokusera på 

under observationerna handlar dock mer om hur barnen och modersmålsläraren beter sig i 

förhållande till varandra och i förhållande till de traditionella könsrollerna. En handling säger 

mer än tusen ord, vad säger till exempel deras kroppsspråk och hur uttrycker de sig? Det vi på 

förhand bestämt att vi skulle utgå från vid genomförandet av observationerna var till exempel 

hur många gånger pojkar fick frågorna respektive flickorna? Hur ofta pojkarna/flickorna blev 

tillsagda? Hur modersmålsläraren förhöll sig till pojkarna/flickorna? 

 

                                                 
36 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 2005. 
37 Denscombe, 2000. 
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5.2 Urval 

 

Skolor 

 

Det främsta kriteriet för oss när vi skulle välja skolor var att de skulle vara mångkulturella. 

Anledningen till detta val var att vi ville samla erfarenheter från skolor som har tvåspråkiga 

och flerspråkiga barn. Att det blev just de två specifika skolorna i södra Skåne beror på att vi 

tidigare har haft vår VFU där. Denna faktor skulle därmed underlätta för oss vid intervjuerna 

eftersom barnen redan kände förtroende för oss. Det var också på dessa skolor som vår 

nyfikenhet kring mångkulturella barn först väcktes. På skolorna har 90 % av barnen 

invandrarbakgrund. 

 

Modersmålslärare 

 

Vi valde att intervjua två modersmålslärare; en man och en kvinna. Vi kallar dem A och B. 

Modersmålslärare A är en man av somaliskt ursprung som arbetar med mellanstadieelever. 

Han har sju års arbetslivserfarenhet i Sverige. Modersmålslärare B är kvinna med arabiskt 

ursprung. Hon jobbar med elever från årskurs ett till och med årskurs nio och har tre års 

arbetslivserfarenhet i Sverige. Orsaken till att vi valde att intervjua en man och en kvinna var 

dels att vi ville se om det fanns någon skillnad i deras bemötande av eleverna, dels för att se 

om de hade olika uppfattningar rörande manligt och kvinnligt, pojkar och flickor. För att få ett 

större underlag valde vi modersmålslärare med olika nationaliteter. Att välja modersmållärare 

med olika ursprung gör det dock svårare att jämföra variablerna. Att det blev 

modersmålslärare med arabiskt samt somaliskt ursprung var rena slumpen och berodde enbart 

på att det var dem vi fick kontakt med först. 

 

Eleverna 

 

Eleverna som intervjuades var fyra stycken och de valdes ut slumpmässigt oberoende av 

ursprung eller kunskaper. De enda kriterierna var att de skulle gå på modersmålsundervisning, 

inte vara för unga eftersom det är svårt för yngre elever att förstå frågorna. Vidare skulle de 

kunna ge konkreta svar. Slutligen skulle fördelningen mellan intervjuade pojkar och flickor 

vara jämn, hälften pojkar och hälften flickor. 
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Vuxna 

 

Den sista gruppen vi intervjuade var två vuxna som själva haft modersmålsundervisning som 

unga. Det var dock svårt att hitta intervjudeltagare, detta eftersom många av dem vi pratat 

med inte haft modersmålsundervisning när de var unga. Speciellt männen var svåra att finna. 

Orsaken till att vi valt att intervjua även vuxna är helt enkelt för att få klarare svar. Det kan 

vara lättare för en vuxen att beskriva situationer och känslor med ord. Även valet av 

intervjupersoner var slumpmässigt och oberoende av ålder och ursprung. Den enda kriteriet 

var att det skulle råda en jämn fördelning mellan könen.  

 

5.2.1. Forskningsetiska överväganden 
 

I ett vetenskapligt arbete är det synnerligen viktigt att skydda individen och dess integritet. 

Utan våra undersökningsdeltagare hade vi aldrig kunnat genomföra denna undersökning. 

Samtidigt måste vi som forskare ge undersökningsdeltagarna rätten till sitt eget privatliv. 

Dessa etiska överväganden styrks av Forskningsetiska rådet. De skriver i sin publikation 

Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning38 att forskning 

är nödvändigt för både individens och för samhällets utveckling. Forskningskravet innebär 

dock att individens integritet inte får kränkas. Forskningsetiska rådet betonar vikten av balans 

mellan två krav som ständigt måste vägas mot varandra. Individskyddskravet går att 

sammanfatta i följande punkter:  

 

Informationskravet: Forskaren har som skyldighet att informera de berörda deltagarna om sitt 

syfte med forskningen samt att frivilligheten att delta och rätten att när som helst avbryta sitt 

deltagande finns. Forskaren ska också informera om allt i forskningen som kan tänkas 

påverka deltagarens vilja att delta. Samtyckeskravet: Deltagaren ska vara väl informerad om 

att han/hon själv har rätt att bestämma om sin medverkan. Om deltagaren är under femton år 

ska även samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Konfidentialitetskravet: Alla 

personuppgifter ska behandlas mycket varsamt så att risken att de blir kända för obehöriga 

minimeras. Vad som betraktas som etiskt känsligt kan variera från kultur till kultur samt 

                                                 
38 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002. 
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mellan olika tider. Nyttjandekravet: De uppgifter som samlats in får uteslutande användas i 

forskningssyfte. De får lånas ut, men enbart till annan forskning. 

 

Utifrån de krav på forskningsetiska överväganden som vi redovisat ovan anser vi att dessa 

följts. Vi har informerat intervjudeltagarna om vårt syfte med undersökningen. Vi har även 

informerat om att allt är frivilligt, att de när som helst kan avbryta eller neka till att svara. 

Vidare har vi även informerat om konfidentialitetskravet, det vill säga att allt sker anonymt 

med fingerade namn och att resultatet endast kommer att användas i denna undersökningen. 

 

5.2.2 Genomförande 
 

Innan vi begav oss ut på fältet för att intervjua och observera förberedde vi oss genom att än 

en gång studera de råd och tekniker om förberedelser och intervjuer som Denscombe och 

Trost beskriver. Denna kunskap tog vi sedan med ut på fältet. De kontakter vi tagit togs först 

och främst via telefon. Detta för att få ett mer personligt och professionellt bemötande. Vissa 

kontakter har även tagits på plats, ansiktet mot ansikte. Även det för att få ett mer personligt 

möte. 

 

I samtliga intervjuer har vi även som vi nämnt tidigare använt oss av digital inspelning via 

mp3 spelare. Detta för att få en noggrann återgiven diskussion. Vi inser dock problematiken 

med röstinspelningar och vilken inverkan sådan utrustning har på en intervjusituation och 

intervjudeltagare. Denscombe39 menar att: ”Intervjuinstrumenten tolkar inte händelsen, de 

lagar den bara… Ljudband fångar bara upp verbala yttranden och missar nödvändigtvis all 

ickeverbal kommunikation och de visuella tecken som uppträder under intervjun.” Vi valde 

därför att komplettera intervjun med så kallade fältanteckningar för att inte missa den 

ickeverbala kommunikationen. 

 

5.3 Resultatredovisning av observationer 

 

För att göra det lättare att kunna följa med i studiens resultat samt för att skydda 

observationsdeltagarnas identitet har fingerade namn använts. Det vi observerat vid detta 

                                                 
39 Denscombe, 2000. 
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tillfälle i undersökningen på den gällande skolan är samspelet mellan lärare och elever. Vi 

iakttog hur läraren behandlade och förhöll sig till pojkar respektive flickor, hur pojkarna och 

flickorna betedde sig verbalt och ickeverbalt, om lektionerna berörde de traditionella eller de 

språkliga samt hur pojkarna och flickorna betedde sig mot varandra. 

 

5.3.1 Observation A 
 

Den första observationen gällde undervisning i somaliska. Läraren, kallad M: lärare A, var 

man. Klassen bestod av fyra elever i årskurs fem, en pojke och tre flickor. Observationen 

varade i 45 minuter och ägde rum i en liten lokal med åtta bord. 

 

Det mest utmärkande för denna lektion var att det existerade en varm och tillmötesgående 

känsla inom gruppen, såväl mellan lärare och elev som mellan elev och elev. Flickorna 

arbetade lugnt och flitigt medan pojken var mindre engagerad. Pojken kom dessutom sent, 

detta utan att läraren sade eller gjorde något. Trots pojkens brist på engagemang som innebar 

att han satt och ritade, tittade ut genom fönstret och pratade tyst med en av flickorna, sa 

läraren bara till honom ett fåtal gånger.  Flickorna däremot, blev tillsagda två gånger för att de 

pratade med varandra. När det gällde hur mycket tid varje elev fick i klassrummet var läraren 

övervägande rättvis. Alla fick läsa högt, alla fick svara på frågor och han gav uppmuntrande 

ord till alla.  

 

En flicka lånade pojkens pennvässare. När hon sedan skulle lämna tillbaka den, kastade hon 

den så att den delar sig och innehållet kom ut på bordet. Efter en stund hämtade 

modersmålsläraren papperskorgen och plockade själv upp skräpet. Lektionens innehåll var 

blandat. Största delen av lektionen gick till språklära där eleverna fick läsa och skriva. 

Modersmålsläraren inledde dock lektionen med en kulturell diskussion med eleverna rörande 

en aktuell nyhetshändelse i Danmark. Med kulturell diskussion menar vi, en diskussion som 

handlade om skillnader mellan olika kulturer. Den aktuella nyhetshändelsen rörde den 

nyfödda bebis som hittades i en soptunna. Diskussionen i klassrummet handlade om vad det 

kan finnas för anledningar till att en mamma slänger sin nyfödda bebis i en soptunna och hur 

eleverna trodde att mamman tänkte eller kände. Detta måste räknas som en kulturell 

diskussion eftersom modersmålsläraren vinklade diskussionen till att handla om skillnader 

mellan kulturer. Skillnader mellan kulturer på så sätt att han ställde frågan vad som händer  
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om en muslimsk ung kvinna som blir gravid utan att var gift och till skillnad från vad som 

händer om en svensk ung kvinna som inte är gift blir gravid. 

 

5.3.2 Observation B 
 

Den andra observationen gällde undervisning i arabiska.  Läraren, kallad M: lärare B, var 

kvinna. Klassen bestod av åtta elever i årskurs fyra; fem pojkar och tre flickor. Observationen 

varade i 90 minuter och ägde rum i deras eget klassrum. Att denna lektion varade i 90 minuter 

beror endast på slumpen. Vi ville inte vara oartiga och gå där ifrån efter 45 minuter 

 

Det mest utmärkande för denna lektion var att flickorna satt tysta och stilla och arbetade 

medan pojkarna pratade, sjöng och sprang runt i klassrummet. Lärarens uppmärksamhet var i 

stor utsträckning riktad mot pojkarna. Trots att pojkarna var oroliga och störde 

undervisningen sa hon inte ifrån. Den enda gången hon sa till på skarpen var när en pojke 

efter upprepade handuppräckningar och diverse muntliga påhopp inte fått hjälp, till slut blev 

frustrerad och började skrika. Då kastade läraren ut honom. Under hela denna tiden arbetade 

flickorna fortfarande självständigt och tyst. Pojkarna drogs dock med i den frustrerade 

pojkens utbrott och tappade koncentrationen. Plötsligt började en av pojkarna sjunga hitlåten 

”Shake that ass for me” med Eminem och Nat Dog, läraren säger ingenting. Detta gjorde han 

sedan vid ett flertal tillfällen, fortfarande utan tillsägelse av läraren. Lektionens upplägg 

handlade till stor del om språklära, men mot slutet uppstod en diskussion om jul och 

traditioner i deras hemland. Vid sju tillfällen ställde modersmålsläraren frågor. Vid flera av 

tillfällena räckte alla tre flickor upp handen, frågan gick dock till en av pojkarna. När 

lektionen var slut hade flickorna fått besvara två frågor medan pojkarna fått besvara fem. När 

flickorna blivit klara med sina uppgifter började de prata och viska med varandra. Då blev de 

tillsagda av läraren. Men pojkarna som pratat högt hela tiden blev inte tillsagda. 

 

5.4 Resultatredovisning av intervjuer  

 

För att lättare kunna följa med i studiens resultat har vi gjort en kort sammanfattning av 

intervjumaterialet. För att skydda intervjupersonernas identitet har fingerade namn använts. 

Intervjuerna finns i sin helhet som bilaga 2. 
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5.4.1 Modersmålslärare 
 

Modersmålslärare A är en 44-årig man med somaliskt ursprung. Han har bott i Sverige i 16 år 

och har i dagsläget en klass i årskurs fem. Gruppen består av fyra elever. Mannen har arbetat 

som modersmålslärare i Sverige i snart sju år och har en behörig lärarutbildning från Somalia. 

Modersmålslärare B är en 40-årig kvinna med irakiskt ursprung. Hon har arbetat som 

modersmålslärare i Sverige i tre år och har en irakisk pedagogiskutbildning i engelsk 

litteratur. Hon har bott i Sverige i elva år och undervisar från årskurs ett till och med årskurs 

nio. Klassernas storlek varierar från fem till fjorton elever. 

 

På frågan om hur stor del av undervisningen som går till läran om kulturen och hur stor del 

som går till teoretiska kunskaper om språket, var svaret ganska tydligt. Både moderslärare A 

och B ansåg sig variera lektionerna så att de skulle innehålla både kulturella kunskaper och 

språkliga kunskaper. De ansåg dock att det var svårt att komma undan det faktum att de 

språkliga kunskaperna väger tyngst. Gemensamt för dem båda var dock att de under 

lektionerna rörande undervisning i traditionerna och synsättet försökte dra paralleller och göra 

jämförelser mellan det europeiska samhället och dess kultur och deras egen kultur. 

Modersmålslärare B tyckte dock att undervisning rörande det kulturella arvet kunde vara 

problematisk eftersom alla som talar arabiska inte nödvändigtvis kommer från samma kultur. 

 

När det gäller frågan om hur stort utrymme de upplevde att pojkar och flickor får i 

klassrummet ansåg båda två att de gav lika stort utrymme till pojkar och flickor men att 

utrymmet som de får, ter sig på olika sätt. Detta eftersom pojkar och flickor är olika till 

naturen. De menade att pojkarna var mer pratiga och flickorna mer tysta. Både moderslärare 

A och B ansåg att barnens uppfattning om och syn på könsroller redan har utvecklats när de 

kommer till skolan. Modersmålslärare A påpekade dock att han trodde det var naturligt, att 

denna förmåga var medfödd. Modersmålslärare B höll dock inte med om detta. Hon ansåg att 

åsikterna rörande könsrollerna kommer hemifrån, alltså från traditionerna. Kunskaper rörande 

det kulturella arvet ansågs som viktiga, både av modersmålslärare A och B. Modersmålslärare 

B påpekade dock att det bara är viktigt om det är rätt typ av kunskaper som förmedlas. Hon 

menade att det finns många fundamentalistiska åsikter som inte är rätt och därför inte bör 

läras ut till eleverna. 
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Modersmålslärare A pratade inte så mycket om jämlikhet och könsroller, detta eftersom han 

ansåg att alla har lika rättigheter i Sverige. Modersmålslärare B menade dock att det var ett 

känsligt område att prata om. Detta eftersom alla har olika trosuppfattningar och åsikter om 

hur familjen och samhället skall fungera. Hon berörde området men utan att direkt tala om 

jämlikhet och könsroller. Hon gjorde det istället på ett annorlunda sätt. Genom att låta barnen 

arbeta i grupp, alltså pojkar och flickor tillsammans, vara rättvis genom att ge pojkar och 

flickor lika många frågor. Varken modersmålslärare A eller B hade någonsin varit med om 

någon förälder som haft invändningar mot undervisningen.  

 

På frågan som rör Lpo94 och dess syfte för att motverka traditionella könsmönster ville inte 

modersmålslärare A svara. Modersmålslärare B ansåg dock att det fanns många brister i den 

svenska skolan rörande detta område. Hon menade till exempel att arabiska flickor inte får 

samma möjligheter som svenska flickor eftersom deras familjeförhållanden inte tillåter dem 

att göra samma saker. De får till exempel inte vara med och simma tillsammans med 

pojkarna. Modersmålslärare B berättade också att önskemål om uppdelade lektioner med 

pojkgrupper och flickgrupper nu kommit på tal. Hon avslutade med att om man går i svensk 

skola i det svenska samhället ska alla ha samma rättigheter. 

 

Både modersmålslärare A och B ansåg att det fanns traditionella könsroller men ingen av dem 

gjorde något för att motverka dessa. Båda två ansåg också att elevernas könsidentitet 

påverkades mest av familjen, alltså trodde de inte att modersmålsundervisningen påverkade 

elevens könsidentitet. Modersmålslärare B trodde dock att deras syn på könsroller var negativ, 

detta eftersom en del mångkulturella barn hade fel hemförhållanden. Detta innebär i sin tur att 

många problem skapas i skolorna. Det hon menade med att elevernas syn på könsroller var 

negativ tolkar vi på så sätt att hon menade att kvinnan förtrycks. Med fel hemförhållanden 

tolkar vi som att hon anser att eleverna lär sig negativa beteendemönster som inte passar det 

svenska samhället hemifrån. På frågan om mångkulturella elever har ett striktare synsätt på 

vad som är manligt och vad som är kvinnligt än svenska elever har, tyckte båda två att det 

förhåller sig så. Familjen har en stor betydelse i barnens sätt att se på vad som är manligt och 

kvinnligt.   
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5.4.2 Vuxna 
 

Vuxen A är en 30-årig kvinna med bolivianskt ursprung. Från förskolan till mitten av 

högstadiet och sedan i början på gymnasiet hade hon modersmålsundervisning. Vuxen B är en 

29-årig man med grekiskt ursprung, född i Sverige. Hans modersmålsundervisning sträckte 

sig från lågstadiet upp till högstadiet. På frågan om hur de upplevde sin 

modersmålsundervisning hade mannen och kvinnan skilda åsikter. Kvinnan ansåg att den var 

meningslös eftersom hon redan kunde prata och att hon missade tid i andra ämnen då hon var 

tvungen att gå från den vanliga undervisningen. Mannen tycket att det var roligt när han var 

yngre. Detta eftersom han hade en bra lärare och eftersom han fick lära sig om antiken och 

den grekiska historien. 

 

Varken mannen eller kvinnan ansåg att modersmålsundervisningen bidragit till att stärka 

deras könsidentitet. Inte heller menade de att den skulle ha bidragit till deras syn på 

könsroller. De ansåg att deras kunskaper om det kulturella arvet kunde ha varit större men att 

de definitivt fick en inblick i den kultur de härstammar från. Kvinnan berättade om hur de fick 

se spanska och sydamerikanska filmer och gå på utställningar, medan mannen fick lära sig om 

den grekiska historien och antiken. Det framgick dock att mycket var beroende på 

modersmålsläraren. 

 

På frågan som berörde jämställdheten mellan pojkar och flickor i klassrummet svarade de 

någorlunda samma sak. Grupperna var små och könshomogena, det vill säga, det var få elever 

i gruppen och de som var där hade samma kön. Mannen sade dock att han trodde att det skulle 

ha funnits skillnader rörande könsrollerna i modersmålsundervisningen om det funnits fler 

flickor i hans grupp. Han sade också att diskussionen rörande könsroller inte var så stor då 

som den är nu, i dagens samhälle. Både mannen och kvinnan tyckte att frågan huruvida 

modersmålsundervisningen bidrar till att förstärka traditionella könsroller var svår att svara 

på. Detta eftersom grupperna var små och könshomogena. Mannen tyckte dock att 

modersmålsundervisningen inte bidrog till detta eftersom modersmålsläraren mest var 

fokuserad på det språkliga. Detta trots att han var nyemigrerad från Grekland och att man 

därför kunde förvänta sig en mer traditionell syn på könsroller. 
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5.4.3 Elever A och B 
 

Elev A är tolv år och har libanesiskt ursprung. Pojken är född i Sverige och går i skola A. 

Elev B är elva år och har somaliskt ursprung. Pojken är född i Sverige och går i skola B. 

 

På frågan om vad som är roligast att göra under modersmålslektionerna ansåg elev A att det 

var roligast att rita, medan elev B tyckte att ”språket” var det roligaste. Elev B tyckte att de 

fick lära sig lika mycket om språket och kulturen, medan elev A ansåg att de inte fick lära sig 

så mycket om kulturen. När det gäller modersmålslärarens rättvishet gentemot pojkar och 

flickor, tyckte elev A att modersmålsläraren var mycket snällare mot flickorna än pojkarna, 

medan elev B tyckte att modersmålsläraren var rättvis men han kunde inte förklara varför. 

 

Elev A ansåg att boxning var manligt eftersom det var en hårdare sport och att balett var 

kvinnligt. Elev B svarade mer utförligt och menade att pojkar och flickor skall vara så som 

deras religion säger. Man ska inte slåss utan vara en god kamrat, flickor skall hjälpa sin 

mamma. 

 

På frågan om de tyckte att män och kvinnor skall behandlas likadant ansåg elev A att man 

skulle behandla dem lika. Elev B hade dock en annan uppfattning. Han ansåg att de inte ska 

behandlas lika eftersom pojkar och flickor/män och kvinnor inte är lika.  När det gäller 

jämlikhet hemma, vem som städar, tvättar och lagar mat, berättade elev A att det endast var 

hans systrar som städade eftersom både mamman och pappan arbetade. Själv hjälpte han inte 

till eftersom han ansåg att det är flickornas arbetsuppgift. I elev B:s familj hjälper alla till. På 

frågan om de tycker det var konstigt om en man tvättar och lagar mat hemma tyckte elev A att 

det skulle vara konstigt eftersom hans pappa arbetar och kommer hem sent på kvällen och 

mamman kommer hem tidigt från arbetet. Därför skulle det vara konstigt om hans pappa lagar 

mat. Han påpekade dock att det som var konstigt för honom nödvändigtvis inte behöver vara 

konstigt för hans kompis. Elev B hade en annan åsikt. Han ansåg att det var konstigt eftersom 

det är kvinnans uppgift. Han kunde dock inte förklara varför. 

 

På frågan hur man ser på pojkar och flickor i hans kultur svarade elev A annorlunda på pojkar 

och flickor. Pojkarna kan komma för sent utan att bli tillsagda, det kan inte flickorna. 

Pojkarna får även berätta fritt om sin kärlek medan flickorna inte får det förrän de är 

förlovade. Elev B gav ett kort svar, han ansåg att man är lika. Avslutningsvis gav elev A 
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ofullständigt svar på frågan om de trodde att deras vänner/klasskamrater har samma åsikt som 

dem. Elev B trodde emellertid att pojkarna höll med honom men inte flickorna.   

 

5.4.4 Elever C och D 
 

Elev C är tolv år och har Kosovoalbanskt ursprung. Hon är född i Sverige och går i skola A.  

Elev D är elva år och har somaliskt ursprung. Hon är född i Sverige och går i skola B.  

 

På frågan om vad de får lära sig mest på modersmålsundervisningen svarade båda att de får 

lära sig mest om språket. Elev C svarade på frågan om läraren är rättvis mot pojkar och 

flickor att hon ansåg att modersmålsläraren var snällare mot flickorna; han skriker mer på 

flickorna än på pojkarna när de kommer för sent. Elev D höll inte med. Hon ansåg att hennes 

modersmålslärare var rättvis. 

 

Elev C tyckte inte det inte fanns så många skillnader mellan manligt och kvinnligt. Hon tyckte 

dock att föda barn var kvinnligt och att män är starkare och dödar mest i krig. Elev D tyckte 

det var en svår fråga att svara på. Hennes svar berörde mer de fysiska attributen som till 

exempel kläder och frisyrer. När det gäller manligt och kvinnligt beteende ansåg hon att 

pojkar slåss mer och borde hjälpa till mer medan flickor redan hjälper till.  

 

Både elev C och elev D ansåg att män och kvinnor ska behandlas lika. De kunde dock inte 

förklara varför de tyckte så. På frågan om de tyckte att modersmålsläraren behandlar pojkar 

och flickor på samma sätt som deras familj gör ansåg elev C att det fanns stora skillnader. 

Skillnaderna var att hennes modersmålslärare var mer sträng och sa till henne att vara tyst 

medan hennes föräldrar inte gjorde det. Elev D tyckte däremot att modersmålsläraren och 

familjen behandlade pojkar och flickor på samma vis eftersom pojkar och flickor är lika. Hon 

menade att läraren var snäll både mot pojkar och flickor och det var hennes familj också. På 

frågan om de tyckte det var konstigt om en man tvättade, lagade mat eller städade svarade 

både elev C och D att de inte tyckte att det var konstigt. Detta eftersom deras pappor hjälper 

till hemma. 

 

När det gäller vem som städar och sköter sysslorna där hemma svarade elev C att både 

mamma och pappa skötte sysslorna hemma. Elev D svarade att det var hennes mamma och 
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hon som skötte sysslorna. Hennes bror hjälper aldrig till, detta eftersom hennes mamma aldrig 

ber honom. Elev C visste inte riktigt hur man ser på pojkar och flickor i hennes kultur i 

dagens samhälle men hon berättade om hur man såg på det förr i tiden. Då bestämde männen 

över kvinnorna. Hon berättade att kvinnorna alltid fick vara hemma och vänta på männen. Det 

hon visste om sättet att se på pojkar och flickor i dagens kultur och samhälle var att pojkar får 

vara ute mer än flickor och att man måste fråga kvinnans föräldrar om man vill gifta sig. Elev 

D´s svar var även de i stora drag saker som rörde de fysiska attributen. Hon pratade om att 

flickor måste ha långa kläder medan pojkar ska ha byxor. När det gäller skillnader i det 

sociala beteendet berättade hon att pojkarna är ute och spelar fotboll medan flickorna är 

hemma och hjälper mamma. Hon påpekade att hon tyckte detta var orättvist. Hon tyckte att de 

skulle vara mer lika, att pojkarna också skulle hjälpa till och att flickorna skulle få vara ute 

och leka. 

 

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion  

 

I detta kapitel kommer vi att diskutera, dra slutsatser, jämföra intervjuerna och 

observationerna samt koppla analyser, reflektioner och resultat till använd litteratur. Syftet 

med denna undersökning har varit att få en klarare bild av och större kunskap om hur 

mångkulturella elevers könsidentitetsutveckling påverkas av modersmålsundervisningen. Vi 

medger dock att det resultat vi uppnått bara utgör en liten del i forskningen som leder vårt 

samhälle till ökad kunskap i denna fråga. 

 

När vi nu jämfört våra intervju- och observationsresultat med befintlig litteratur i ämnet, har 

vi funnit att det finns både motsättningar och likheter. Det som framkom var att 

modersmålslärarnas förhållningssätt gentemot eleverna skiljer sig avsevärt från vad de 

berättat i intervjun. Vi kommer nu att fokusera på skillnader och likheter mellan intervjuer 

och observationer och koppla dessa skillnader och likheter till litteraturen i ämnet. 
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I litteraturgenomgången tar vi upp Ulla Forsbergs40 idéer om könsordningen i skolan. Hon 

anser att könsmönstret bråkiga, pratiga pojkar och tysta, anpassade flickor är beteenden som 

blivit synliga även i förskolan och på fritidshem. Vi ställde oss då frågan om detta förhållande 

även råder inom modersmålsundervisningen och bland de mångkulturella eleverna. Det vi 

kommit fram till gällande denna fråga var att teorin om könsordningen i skolan även råder 

inom modersmålsundervisningen. Denna slutsats baserar vi på en rad olika faktorer. Det 

framgick till exempel att båda modersmålslärarna sade att de försökte att ge pojkar och flickor 

lika stort utrymme i klassrummet och att de behandlade pojkar och flickor lika. Deras 

uttalande stämmer dock inte med det vi observerade under lektionerna. Majoriteten av 

pojkarna var oavsett ursprung alltför stökiga och pratiga. De pratade högt, kom för sent och 

var allmänt oengagerade, allt detta utan att läraren sa ifrån. Flickorna var emellertid lugna, 

tysta och allmänt engagerade. De varken hördes eller synliggjordes i samma utsträckning som 

pojkarna. När flickorna vid ett fåtal tillfällen pratade med varandra, sa lärarna genast till dem. 

När det gällde att svara på frågor under observationstillfälle A, kom flickorna även där i 

skymundan. Vid ett flertal tillfällen räckte en handfull flickor upp handen för att svara på en 

fråga medan endast en pojke räckte upp handen. Trots detta gick frågorna största delen av 

tiden till pojkarna. Vid observationstillfälle B var det dock tydligt att alla elever oavsett kön 

fick svara på frågorna. Det bör dock påpekas att flickorna var i klar majoritet då de var tre 

stycken medan pojken var ensam. Vad kan det bero på att flickorna vid observationstillfälle A 

inte blev tillfrågade medan flickorna vid observationstillfälle B fick större möjligheter till att 

svara? Det är givetvis svårt att säga exakt vad som ligger bakom en sådan här sak. 

Anledningarna kan vara många och situationerna kan påverkas av en rad olika faktorer. Vi har 

två möjliga scenarion. 

 

Det första scenariot är att modersmålslärare A anser att flickorna har större kunskap och 

därför inte ger frågorna till dem, då hon vet att de redan kan svaret. Detta medan pojkarna har 

svagare kunskaper och därför behöver mer uppmärksamhet och bekräftelse. Det andra 

scenariot är att modersmålslärare A utan att själv vara medveten om det fallit offer för det 

traditionella könsrollstänkandet och därför ger pojkarna större utrymme och uppmärksamhet. 

Eftersom det bara fanns en pojke i gruppen vid observationstillfälle B, är det svårt att dra 

några slutsatser beträffande könsfördelning av frågor vid detta tillfälle och vad gäller 

modersmålslärare B. 

                                                 
40 Forsber, 2002. 



 36

 

Orsaken till att alla fick svara lika mycket kan alltså ha varit att det bara fanns en enda pojke i 

gruppen. Om det funnits fler pojkar hade resultatet kanske varit annorlunda. Orsakerna till att 

pojkarna inte blev tillsagda i samma utsträckning som flickorna, vid de båda 

observationstillfällena, kan även beror på det faktum att modersmålslärarna medvetet eller 

omedvetet tänker på de traditionella könsrollerna.  

 

Det intressanta i situationen är också frågan varför pojkarna agerar som de gör och flickorna 

som de gör? Vår studie visar att barnen när de kommer till modersmålsundervisningen har 

samma beteende som hemma. Elev A tog till exempel upp i intervjun att han får vara ute 

längre än hans systrar, att han inte blir tillsagd så mycket och att han inte behöver städa. Han 

berättade också att flickorna inte får vara ute i samma utsträckning som pojkarna och de måste 

hjälpa till mer i hemmet. Elev B ansåg att pojkar och flickor var olika och att de därför heller 

inte kunde behandlas på samma sätt. Han tyckte även att det var konstigt om en man hjälper 

till i hushållet eftersom det är kvinnornas uppgift. Även elev C ansåg att pojkarna får vara ute 

mer än flickorna. Precis som eleverna A, B och C berättade elev D att flickornas roll hemma 

är större än pojkarnas. Hennes bror behöver till exempel aldrig hjälpa till hemma eftersom 

deras mamma aldrig ber honom. Det är mot bakgrund av dessa faktorer vi drar slutsatsen att 

pojkarna ges större frihet än flickorna.  

 

Med denna slutsats som bakgrund hävdar vi att barnets könsidentitet till största delen 

utvecklas i hemmet med familjen och den sociala kultur som råder där och inte av 

modersmålsundervisningen i sig. Denna åsikt stöds även av modersmålslärare A och B som 

båda ansåg att könsidentiteten är något som kommer naturligt hemifrån i tidig ålder. 

Uttalandet stöds även av de intervjuade vuxna eleverna, som följde samma linje. De ansåg att 

modersmålsundervisningen i sig inte i någon större utsträckning påverkat deras könsidentitet. 

De ansåg snarare att könsidentiteten skulle ha vuxit fram genom skolan, genom familjens 

kultur och traditioner, och inte genom modersmålsundervisningen. Uttalandet stöds även av 

en rad forskningsstudier, till exempel Imsen, Stainton Rogers och Stainton Rogers och Okin 

Moller41. 

 

                                                 
41 Stainton, Rogers, W & Stainton, Rogers, R, 2002. 
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Imsen42 menar att barnet lär sig stabila handlingsmönster anpassade till sitt biologiska kön. 

Orsaken till hur barn utvecklar sin könsidentitet ligger i miljön och i föräldrarnas och skolans 

olika behandling av flickor och pojkar och att barnet väljer vem det vill identifiera sig med. 

Flickor väljer att identifiera sig med modern medan pojkar väljer att identifiera sig med 

fadern. Denna förklaring till hur barn förvärvar sin könsidentitet är dock omdiskuterad. Detta 

eftersom andra teorier hävdar att utvecklingen börjar mycket tidigare, så tidigt som redan 

under första levnadsåret. Även Stainton Rogers och Stainton Rogers43 har liknande teorier. De 

hävdar att barnen förvärvar sina könsroller genom att placera sina uppfattningar om sina egna 

och andras karaktärer och beteenden i scheman. Slutligen styrker även Okin Moller44 vår 

slutsats om att uppfattningen om könsroller kommer hemifrån. Hon menar att förtryckande 

och könsstyrda kulturtraditioner tenderar att ta friast uttryck inom familjen. 

 

Om det är så att könsroller i första hand utvecklas i hemmet är modersmålsundervisningen 

och modersmålsläraren av ännu större vikt. Denna slutsats styrks av Ejeman och Molloy45. De 

hävdar att modersmålsläraren har en betydande roll i de mångkulturella elevernas 

identitetsutveckling. Detta håller vi med om men vi anser samtidigt att det förutsätter rätt 

omständigheter. Med rätt omständigheter menar vi att modersmålsläraren aktivt bör arbeta 

med jämlikhet, ha ett etiskt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor och bortse från 

traditionella könsroller. 

 

I litteraturgenomgången belyser vi styrdokumenten och modersmålslärarnas skyldigheter att 

arbeta för att motverka traditionella könsroller samt att aktivt verkar för ett mer könsneutralt 

förhållningssätt. I intervjun med modersmålslärare A framgick det att så inte var fallet. Detta 

eftersom hon inte ansåg sig arbeta på något speciellt vis för att motverka de traditionella 

könsmönstren. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara så att hon inte arbetar för att 

motverka de traditionella könsrollerna utan snarare att hon inte uppfattade frågan. 

Anledningen till att vi anar att hon inte förstod frågan är att hon vid andra tillfällen under 

intervjun sade att hon gav pojkar och flickor lika stort utrymme och att hon ofta blandade 

grupperna så att pojkar fick arbeta med flickor och tvärtom. Hon påpekade också att hon 

försöker att föra regelbundna diskussioner rörande skillnader i den svenska kulturen och deras 

egen. Modersmålslärare B ville inte svara på denna fråga, vilket kan bero på en rad olika 
                                                 
42 Imsen, 2000. 
43 Stainton, Rogers, W & Stainton, Rogers, R, 2002. 
44 Okin, Moller, 2002. 
45 Ejeman & Molloy, 1997. 
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saker. Han ansåg möjligen att det var ett känsligt område och avstod därför från att svara eller 

var det eventuellt som med modersmålslärare A: han uppfattade inte frågan och valde därför 

att inte ge något svar. Även här framkom det under intervjun att han försöker ge pojkar och 

flickor lika stort utrymme. Som vi noterat tidigare har vi kommit fram till att det är svårt att 

dra en generell slutsats beroende på undersökningens storlek. Men resultatet beror även 

mycket på modersmålsläraren och dennes undervisningsmetod. Detta är precis som i alla 

andra undervisningssituationer. Om modersmålsläraren kan ta tillvara barnens kulturella arv 

och hjälpa dem att komma vidare i sin könsidentitetsutveckling, kan man till viss del undvika 

de traditionella könsroller som uppstår i hemmet, och i stället verka för att eleverna öppnar 

sitt sinne för ett jämlikt samhälle genom att motivera och engagera dem i jämlikhet, diskutera 

skillnader i kulturer och skapa en bra och trygg atmosfär. Detta skulle i sin tur innebära att 

eleverna får utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende av könstillhörighet, så som 

påtalades i literaturdelen i denna studie och som också är en viktig punkt i Lpo94. Vår 

undersökning visar dock att modersmålsundervisningen i sin nuvarande form inte spelar 

någon större roll när det gäller barnens könsidentitetsutveckling. Enligt denna studie bidrar 

alltså inte modersmålsundervisningen i sig till att förstärka traditionella könsroller. Vad som 

förstärker de traditionella könsrollerna och elevernas könsidentitetsutveckling beror på 

mycket mer än de få timmar som modersmålsundervisningen har till sitt förfogande. 

Förstärkande faktorer är sådant som berör elevens hela livssituation, såsom förhållandena 

hemma, miljön omkring dem, skolan, inställningar hos vänner och massmedia, med mera. 

 

Som vi skrev i litteraturgenomgången har de flesta kulturer flera handlingsmönster och 

ideologier som rör könsrelationer. Vi tog upp att förtryck mot kvinnor oftast diskuteras när det 

rör den islamska tron. Denna koppling som innebär mäns kontroll över kvinnor har dock 

utövats i de flesta kulturer, däribland den grekiska antika och den kristna kulturen. Vuxen B 

berättade i intervjun att han inte tyckte att modersmålsundervisningen bidrog till att förstärka 

hans könsidentitetsutveckling eftersom största delen av undervisningen ägnades språket och 

undervisningen i grekisk historia och den grekiska antiken. Vi undrar om detta indirekt 

bidragit till att hans uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt förstärkts. Detta 

eftersom det finns tydliga spår av mäns försök att kontrollera och förtycka kvinnor under 

dessa historiska perioder. 
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Vi tar även upp Staintont Rogers, W och Stainton Rogers, R´s46 två olika teorier rörande 

könsidentitetsutvecklingen, den sociala inlärningsteorin och könsschemateorin/kognitiva 

teorin. Enligt forskarna Imsen, Staintont Rogers och Stainton Rogers och Okin Moller47 ger 

den senare en mer riktig förklaring på hur barn förvärvar sin könsidentitet. Det är dock vår 

uppfattning att könsidentitetsutvecklingen baseras på båda teorierna. Detta eftersom pojkar 

och flickor kan påverkas både positivt och negativt av sin omgivning. Om en pojke leker med 

dockor till exempel, kan det skapa en negativ reaktion hos omgivningen, vilket kan leda till att 

pojken övergår till att leka med bilar istället då han upplever en mer positiv uppmärksamhet 

på det sättet. Vi anser att även denna teori har viss sanning när det gäller barns utveckling, 

uppfattning om kön och könsroller. En punkt som styrker vår uppfattning om att den sociala 

inlärningsteorin också kan användas för att förklara barns könsidentitetsutveckling är att 

pojkarna inte uppmuntras till att städa och att hjälpa till hemma och att de därför tycker det är 

konstigt om pappan skulle städa. Dessa uttalanden kom fram i vår empiriska del.  

 

De resultat vår undersökning fått fram som stödjer den kognitiva könsschemateorin är de svar 

som deltagarna av intervjuerna givet. De anser alla att deras uppfattning om könsroller och 

könsidentitet till största delen kommer hemifrån. Även majoriteten av den litteratur vi funnit 

säger samma sak. Att könsidentiteten till största del formas hemma. De resultat som stödjer 

vårt uttalande om att det finns viss sanning i den behavioristiska sociala inlärningsteorin är 

även det baserat på det intervjuunderlag som kom fram. Pojkarna uppmuntras inte till att städa 

och flickorna uppmuntras inte till att vara ute och leka på så sätt lärs deras beteende in av 

omgivningen. 

 

I litteraturdelen tar vi slutligen upp problematiken att känna sig annorlunda och oaccepterad 

av sin grupp. Vi ställde då oss frågorna vad som händer om ett barn i en 

modersmålsundervisningsgrupp har en annan syn på sin könsroll än vad kamraterna eller 

modersmålsläraren har. Svaret är svårt och komplext. I grund och botten beror det på vilka 

hemförhållanden och förutsättningar de har, om kamraterna kommer från familjer och miljöer 

med en stark religiös tro eller från familjer och miljöer med en mer liberal livssyn. Om 

vännerna kommer från familjer och miljöer med en stark religiös tro kan det leda till att de 

                                                 
46 Stainton, Rogers, W & Stainton, Rogers, R, 2002. 
47 Imsen, 2000, Stainton, Rogers, W & Stainton, Rogers, R, 2002. och Okin, Moller, 2002. 
 



 40

fryser ut den elev som har en annan syn och vice versa. Men det kan också leda till att eleven 

själv anammar den syn på könsroller som kamraterna eller modersmålsläraren har. 

 

6.2 Metoddiskussion  

 

Avslutningsvis, när vi nu i efterhand analyserar våra valda metoder och vårt arbetssätt, kan vi 

konstatera att vi är överlag nöjda. Vissa saker skulle vi ha gjort annorlunda, till exempel val 

av modersmålslärare. Här skulle vi ha valt personer med samma kulturella ursprung, eftersom 

det skulle ha varit lättare se eventuella skillnader eller likheter kopplat till deras 

könstillhörighet och kulturella bakgrund. En annan sak vi skulle ha gjort annorlunda är 

intervjufrågorna. I efterhand känner vi att vissa frågor inte var riktigt relevanta för vårt syfte 

samt att vissa relevanta frågor saknades. Frågor rörande de vuxnas hemförhållande kopplat till 

könsroller kom tyvärr inte med. En annan sak är att frågorna i sig kanske var för svåra och för 

stora, för svåra i den bemärkelsen att språket i våra utformade frågor var för komplicerat och 

svårt att förstå. För stora i den bemärkelsen att det var svårt för intervjupersonerna att ge ett 

konkret relevant svar. Istället för att till exempel fråga: ”Anser du att 

modersmålsundervisningen bidragit till att stärka din könsidentitet”, skulle vi ha brutit ner 

frågan i mindre delar och ställt fler följdfrågor, följdfrågor som i sig kunde ha svarat på frågan 

om modersmålsundervisningen bidragit till att stärka könsidentiteten. En annan sak vi under 

arbetets gång funderat på är att fokusera mer på en viss kultur och vilka könsskillnader som 

råder i just den kulturen. Detta för att få en bredare grund att stå på inför intervjuer och 

observationer. Den sista punkten vi skulle ha gjort annorlunda om vi gjort studien idag gäller 

valet av elever. Om vi gjort vårt urval idag hade vi inriktat oss på äldre elever från högstadiet 

och gymnasiet istället för yngre i grundskolan. Detta för att få bättre och mer givande 

konkreta svar. När det gäller observationerna hade det även varit intressant att observera en 

vanlig klass för att se skillnader eller likheter mellan den vanliga undervisningen och 

modersmålsundervisningen. Detta för att se hur pojkar och flickor behandlas samt hur 

traditionella könsroller speglas i den vanliga undervisningen. 
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7. SAMMANFATTNING 

 

Denna studie handlar om modersmålsundervisningen och hur den påverkar mångkulturella 

pojkars och flickors identitet utifrån ett genusperspektiv. Är det så att 

modersmålsundervisningen bidrar till att förstärka traditionella könsroller? Syftet med denna 

studie har varit att få större kunskap om och en klarare bild av betydelsen av 

modersmålsundervisningen gällande mångkulturella elevers könsidentitetsutveckling. 

 

Den litteratur vi använt oss av i samband med denna studie rörande barns förvärvande av 

könsroller, hävdar författarna samma sak, nämligen att könsrollsutvecklingen är ett 

psykosocialt fenomen. Förståelsen av kön är först och främst socialiserad, inte biologisk. Litteraturen 

säger också att de flesta kulturer är fulla av handlingsmönster och ideologier som rör 

könsrelationer. När det gäller förtryck mot kvinnor talas det ofta om den islamska tron, men 

mäns kontroll över kvinnor har utövats i de flesta kulturer. Betrakta till exempel de antika, 

judiska, kristna och muslimska skapelsemyterna. Litteraturen säger också att förtryckande och 

könsstyrda kulturtraditioner oftast tenderar att ta friast uttryck inom familjen. Därför är det 

ännu viktigare med modersmålsundervisning där modersmålsläraren har en betydande roll. 

Modersmålslärarens uppgift är att fungera som en länk mellan familjen och det nya svenska 

samhället. Modersmålsläraren skall aktivt arbeta för att motverka de traditionella könsmönster 

som mångkulturella elever ställs inför samt aktivt arbeta för ett mer könsneutralt 

förhållningssätt.  

 

När det gäller metod har vi valt en kvalitativ forskningsansats. Vi sökte i denna studie efter 

kunskaper som fanns hos människor med lång yrkeserfarenhet. För att i möjligaste mån fånga 

upp så mycket som möjligt av den spridda kunskapen om mångkulturella barn och deras 

situation, valde vi följande två metoder: Fallstudie och etnografi. Kriterierna för oss när vi 

skulle välja skolor för studien var att de skulle vara mångkulturella. När det gäller val av 

modersmålslärare valde vi att intervjua en man och en kvinna. Detta för att få ett bredare 

underlag. Eleverna som intervjuades valdes ut slumpmässigt oberoende av ursprung eller 

förutsättningar. De enda kriterierna var att de skulle gå på modersmålsundervisning och inte 

vara för unga. Detta eftersom det skulle vara för svårt för de yngre eleverna att förstå 

frågorna. Det var även viktigt att eleverna skulle kunna ge konkreta svar samt att könsurvalet 

skulle vara jämt, hälften pojkar och hälften flickor. Den sista gruppen vi intervjuade var 
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vuxna som själva haft modersmålsundervisning. Även här valde vi att intervjua en man och en 

kvinna, detta för att få ett bredare underlag. 

 

Avslutningsvis, som vi redan noterat, har vi kommit fram till att det är svårt att dra en generell 

slutsats, dels beroende på undersökningens storlek, dels på grund av att 

undersökningsresultatet i hög grad är beroende av modersmålsläraren och dennes 

undervisningsmetod. Detta precis som i många liknande undervisningssituationer. Vår 

undersökning visar att modersmålsundervisningen i sig själv inte bidrar till att förstärka 

traditionella könsroller utan att barnets könsidentitet till största delen utvecklas i hemmet med 

familjen och den sociala kultur som råder där. Om modersmålsläraren emellertid kan ta 

tillvara barnens kulturella arv och hjälpa dem att komma vidare i sin könsidentitetsutveckling, 

kan man till viss del undvika de traditionella könsroller som uppstår i hemmet, och i stället 

verka för att eleverna öppnar sitt sinne för ett jämlikt samhälle genom att motivera och 

engagera dem i jämlikhet, diskutera skillnader i kulturer och skapa en bra och trygg atmosfär. 

 

 

8. FRAMTIDA FORSKNING 

 

När det gäller framtida forskningsstudier skulle det vara intressant att göra en studie där de 

intervjuade modersmålslärarna har samma ursprung. Detta för att jämföra om det finns några 

skillnader mellan mäns och kvinnors åsikter inom en viss kultur. För att få en djupare inblick i 

de mångkulturella elevernas tankegångar och åsikter, hade det varit mycket intressant att få 

göra en uppföljningsstudie om ca tio år och då få intervjua samma elever. Vid denna tidpunkt 

kommer de troligtvis att kunna förklara och motivera sina svar bättre än i nuläget. 

 

 

 

 

 

 

 



 43

KÄLLFÖRTECKNING 

 

Denscombe, M, Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund, 2000. 

 

Ejeman, G. & G, Molloy, Svenska i grundskolan – metodboken, Almqvist & Wiksell, 

Stockholm, 1997. 

 

Forsberg, U, Är det någon "könsordning" i skolan? : analys av könsdiskurser i etniskt 

homogena och etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0-6. Univ. Diss, Umeå, 

2002. 

 

Gannerud, E, Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv, Liber AB, Stockholm, 2001. 

 

Hyltenstam, K, Tvåspråkighet med förhinder? : invandrar- och minoritetsundervisning i 

Sverige, Studentlitteratur, Lund, 1996. 

 

Imsen, G, Elevens värld : introduktion till pedagogisk psykologi, Studentlitteratur, Lund, 

2000. 

 

Kullberg, B, Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur, Lund, 2004. 

 

Ladberg, G, Skolans språk och barnets : att undervisa barn från språkliga minoriteter, 

Studentlitteratur, Lund, 2000. 

 

Ladberg, G, & O, Nyberg Barnen och språken : tvåspråkighet och flerspråkighet i familj och 

förskola, Studentlitteratur, Lund, 1996. 

 

Lärarförbundet, Lärarens handbok : skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, Lärarförb. 

Stockholm, 2001. 

 

Merriam, S. B, & B, Nilsson, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994. 

 



 44

Okin, S. M, & J, Cohen, et al, Mångkulturalism - kvinnor i kläm? Daidalos, Göteborg, 2002. 

 

Samuelsson, J, Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, Studentlitteratur, Lund, 1999. 

  

Skolverket, Flera språk - fler möjligheter : utveckling av modersmålsstödet och 

modersmålsundervisningen : rapport till regeringen 15 maj 2002, Statens skolverk : 

Fritze distributör, Stockholm, 2003. 

 

Skolverket: Kursplan modersmål. [www]  Hämtad från: <http://www.skolverket.se/sb/d/567> 

Hämtat 2006-11-15 

 

Skolöverstyrelsen, Läroplaner, Liber Utbildningsförlag, Stockholm, 1988. 

 

Stainton Rogers, W, & R, Stainton Rogers, et al. Genuspsykologi : kön och sexualitet, 

Studentlitteratur, Lund, 2002. Pp. 357-383: Bibliografi. - Originalets titel: The 

psychology of gender and sexuality 

 

Trost, J, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 2005. 

 

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002. 

 

Wellros, S, Språk, kultur och social identitet, Studentlitteratur, Lund, 1998. 



 45

BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervju – Modersmålslärarperspektivet 
Datum:  

Kön: 

Ålder: 

Nationalitet: 

Arbetslivserfarenhet/ utbildning: 

Född var: 

Antal år i Sverige: 

  

1) Hur stor del av undervisningen går till läran om kulturen och hur stor del går till 

teoretiska kunskaper om språket? 

 

2) Upplever du att du ger pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? Om ja – 

hur då? Om nej – varför inte? 

 

3) Är det din uppfattning att elevernas syn på könsroller redan är utvecklad när de 

kommer till skolan? Om ja – på vilket sätt? Hur tar sig detta uttryck i elevernas 

kulturarv? 

 

4) Hur pass viktigt anser du att det är med kunskaper rörande kulturarvet? 

  

5) Pratar ni någonsin om jämlikhet och könsroller? Om ja – på vilket sätt, och vad lyfts 

då fram? Om inte – hur kommer det sig? 

 

6) Har du någonsin varit med om att konflikt med föräldrar uppstått rörande ditt val av 

undervisning när det gäller jämlikhet och könsroller? 

 

7) I Lpo94 står det att: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen 

oberoende av könstillhörighet” Anser du att detta stämmer? 
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8) Anser du att det finns traditionella könsroller? Om ja, gör du något för att motverka 

dessa? Om nej, hur kommer det sig? 

 

9) Vad tror du elevernas könsidentitet påverkas mest av? Familjens syn på könsroller om 

vad som är manligt eller kvinnligt eller samhällets? Varför? 

 

10) Tror du att modersmålsundervisningen påverkar barnen syn på könsroller positivt eller 

negativt? Varför?  

 

11) Tror du modersmålsundervisningen gynnar elevens könsidentitet? På vilket sätt? 

 

12)  Är det din uppfattning att mångkulturella elever har ett striktare synsätt på vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt? Om ja –varför tror du att det är så? 

 
 

Intervju – Vuxenperspektivet 
Datum:  

Kön:  

Nationalitet:  

Ålder:  

Född var: 

Antal år i Sverige: 

 

1) Hur upplevde du din modersmålsundervisning? Varför? 

 

2) Kan du säga att den har bidragit till att stärka din könsidentitet? På vilket sätt? 

 

3) Kan du säga att den bidragit till din syn på könsroller? På vilket sätt? 

 

4) Upplevde du att du fick tillräckligt med kunskap om ditt kulturella arv? På vilket sätt? 

 

5) Varför läste du modersmål, för egen del eller för familjens skull? Andra skäl? 
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6) Upplevde du att modersmålsläraren var rättvis när det gäller jämställdheten mellan 

pojkar och flickor i klassrummet? Kan du motivera ditt svar och ge ett exempel? 

 

7) Skulle du vilja förändra något i modersmålsundervisningen angående jämställdheten 

och könsrollerna?  

 

8) Anser du att modersmålsundervisningen bidrar till att förstärka traditionella 

könsroller?  

 

9) Funderade du någon gång på att sluta? Varför? 

 

 

Intervju – elevperspektivet 
Datum:  

Kön:  

Nationalitet:  

Ålder:  

Född var: 

Antal år i Sverige: 

 

1) Vad är roligast när du har modersmålsundervisning? Är det när ni får lära er om er 

kulturen eller är det när ni får lära er språket? Varför är det så?  

 

2) Vad får ni lära er mest om, traditioner eller språket? 

 

3) Tycker du att din modersmålslärare är rättvis mot pojkar och flickor? På vilket sätt? 

 

4) Vad tycker du är manligt och kvinnligt? Varför tycker du så?  

 

5) Tycker du att män och kvinnor ska behandlas likadant?  
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6) Tycker du att modersmålsläraren behandlar pojkar och flickor på samma sätt som din 

familj gör? Isåfall hur då? Om inte – vad är skillnaden? 

 

7) Vem är det som städar, tvättar och lagar mat hemma hos dig?  

 

8) Om en man tvättar och lagar mat hemma tycker du då att han är annorlunda? Varför? 

 

9) Hur ser man på pojkar och flickor i din kultur? Håller du med? Om ja, såfall varför? 

 

10) Vad innebär jämlikhet för dig? (alla har lika värde) 

a. Hur tycker du att pojkar och flickor skall vara? Varför? 

 

11) Tror du att dina vänner/klasskamrater har samma åsikt som dig om hur pojkar och 

flickor ska vara? Varför? 

 

12) Vad vill du bli eller göra när du blir stor? 
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Bilaga 2 
Redovisning av intervju med en modersmålslärare A 
 

1. Hur stor del av undervisningen går till läran om kulturen och hur stor del går till teoretiska 

kunskaper om språket? 

M. L: A Aha. Det är lite blandat, mest är det läs och skrift, men vi diskuterar om vad som har hänt under 

vardagen. Till exempel det som hände i Danmark där en kvinna lämnade sitt barn i en trappa. 

Jag frågade mina elever varför de tror att mamman lämnade sitt barn i trappan. Här kan man då 

jämföra kulturen mellan Europa och Somalia. 

 

2. Upplever du att du ger pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? Om ja – hur då? 

Om nej – varför inte? 

M. L: A Nej, va? det är olika beroende på skolor. Vissa pojkar är mer pratiga.  

 

3. Är det din uppfattning att elevernas syn på könsroller redan är utvecklad när det kommer till 

skolan? Om ja – på vilket sätt? Hur tar sig detta uttryck i elevernas kulturarv? 

M. L: A Jag tror det är naturligt det är inget som skolan kan påverka /skrattar/ De vet redan i tidig ålder.  

 
4. Hur pass viktigt anser du att det är med kunskaper rörande kulturarvet? 

M. L: A Ja mmmm Jätteviktigt för dem! De kan sitt språk och kultur. De ska kunna utrycka sig. Vi prata 

om seder, till exempel i Somalia så är man ledig en och en halv dag, halva fredag och hela 

lördag.  

 

5. Pratar ni någonsin om jämlikhet och könsroller? Om ja – på vilket sätt, och vad lyfts då fram? 

Om inte – hur kommer det sig? 

M. L: A Nja, inte ofta. Alla har lika rättigheter i Sverige. 

 

Pratar ni några skillnader mellan pojkar och flickor? 

M. L: A Nej. Inte så ofta. 

 

Finns det någon anledning varför ni inte gör det? Är det känsligt eller? 

M. L: A Nej det finns inte så mycket. Det är inte samma sätt som i arabländerna. För där är det mer 

strikta regler. Men i Somalia ska båda könen följa lagen och de har samma rätigheter, alla 

jobbar.  

 

6. Har du någonsin varit med om att konflikt med föräldrar uppstått rörande ditt val av 

undervisning när det gäller jämlikhet och könsroller? 

M. L: A Nej! 
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7. I Lpo94 står det att: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den 

ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av 

könstillhörighet” Anser du att detta stämmer? 

M. L: A Mmm jag vill hoppa över frågan.   

 

8. Anser du att det finns traditionella könsroller? Om ja, gör du något för att motverka dessa? 

Om nej, hur kommer det sig? 

M. L: A Sättet man klär sig är annorlunda. Kvinnorna har sjal. Deras beteende är annorlunda, de 

respekterar de äldre. Men det gäller även pojkarna. Hur man klär sig är nog den stora skillnaden. 

 

9. Vad tror du elevernas könsidentitet påverkas mest av? Familjens syn på könsroller och vad 

som är manligt eller kvinnligt eller samhällets? Varför? 

M. L: A Nja, hmmm /paus/ det är samma som innan det är naturligt. Det finns i en. /skrattar/  fast det är 

mycket familjen. 

   

 10. Tror du att modersmålsundervisningen påverkar barnen syn på könsroller positivt eller 

negativt? Varför? 

M. L: A Jag vill hoppa över frågan. 

 

12. Är det din uppfattning att mångkulturella elever har ett striktare synsätt på vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt? Om ja –varför tror du att det är så? 

M. L: A Jag tror det finns stor skillnad, de beror på traditioner man lär sig hur man beter sig. Mamman är 

den stora förebild när det gäller flickorna och när det är pojkar så är det pappa som är förebilden. 

Så att det finns olika. 

 

Tror du att det kommer från familjen, samhället eller från skolan? 

M. L: A Det beror på vad man lär sig ifrån. Kulturen är från familjen och samhället och från olika håll.  

 

 

 

Redovisning av intervju med en modersmålslärare B 
 

1. Hur stor del av undervisningen går till läran om kulturen och hur stor del går till teoretiska 

kunskaper om språket? 

M. L: B Det är både och, det viktigaste är kulturen men vi kommer från olika länder. Det är viktigt att 

alla barnen vet att de kommer från olika länder, att de har olika dialekter och kulturer. Vissa 

kommer från Iran och Irak, vissa är kurder från Irak och andra kommer från Syrien och Libanon. 

Det blir därför svårt att undervisa eftersom alla har olika kulturer. Jag försöker också föra in den 

svenska kulturen. Vi diskuterar och jämför skillnaderna och pratar om svensk tradition. Till 
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exempel ramadanmånaden. Eleverna tar med sig och berättar, de hämtar olika exemplar 

hemifrån. 

 

2. Upplever du att du ger pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? Om ja – hur då? 

Om nej – varför inte? 

M. L: B Ja, mmm, /paus/ ehhh vad menar du? Ehh … Man kan se det som kultur, religion och tradition. 

Flickorna har lärt sig respekt och disciplin och de är tysta och de vill gärna lära sig och visa att 

de är så snälla och fina och så, men pojkarna är på ett annat sätt. Det är stor skillnad. Jag är 

lärare och är kvinna och jag tror de har mycket mer respekt för oss än för de svenska kvinnliga 

lärarna. Man märker att de inte har lika mycket disciplin. Man märker tidigt det är mycket 

skillnad.  

 

3. Är det din uppfattning att elevernas syn på könsroller redan är utvecklad när det kommer till 

skolan? Om ja – på vilket sätt? Hur tar sig detta uttryck i elevernas kulturarv? 

M. L: B Mmm Ja mycket tydligt. Pojkarna, de vet hur man är pojkar, de vet att de har större möjligheter 

här i samhället, de kan snacka med flickor. Flickorna är lugna och tysta och de är inte öppna som 

pojkarna men när läraren kommer kan de prata med dem om olika saker.  

 
4. Hur pass viktigt anser du att det är med kunskaper rörande kulturarvet? 

M. L: B Ehh /paus/ nu förstår jag inte? Ja, det är viktigt om det är rätt kunskaper.  För det finns många fel 

i hur folk tolkar sin kultur. Om de har fått rätt kunskap på rätt sätt. /skratt/ 

 

5. Pratar ni någonsin om jämlikhet och könsroller? Om ja – på vilket sätt, och vad lyfts då fram? 

Om inte – hur kommer det sig? 

M. L: B Ja, men inte så djupt för de olika saker som kan vara lite känsligt /tveksam grimas/ 

 

 Om ni pratar om det, på vilket sätt gör ni det då? Är det utifrån det svenska sättet att se det 

ifrån? Eller är det från ert kulturarvs sätt?  

M. L: B Ja, man blandar mycket men, som sagt det är inte så jätteofta. Man kan jobba med det på olika 

sätt utan att diskutera indirekt till exempel genom att ge frågorna lika mycket till både pojkar 

och flickor och att låta dem samarbeta med varandra. Men alla accepterar inte det.  

 

6. Har du någonsin varit med om att konflikt med föräldrar uppstått rörande ditt val av 

undervisning när det gäller jämlikhet och könsroller? 

M. L: B Ähh, någon gång har det hänt att någon har haft några invändningar. /Paus/ Jag försöker möta 

dem genom att förklara varför. Kvinnorna kan mer förstå än männen som ofta är mer emot. 

Männens roll med barnen är inte så stor i vår kultur. /skratt/ 
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7. I Lpo94 står det att: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den 

ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av 

könstillhörighet” Anser du att detta stämmer? 

M. L: B /paus/ Ehh nä, det finns många olika saker som fattas. Till exempel att många arabiska flickor 

inte får vara med och simma eller får inte vara med i samma grupp som pojkar. Och nu vill de 

dela upp lektioner med pojke- och flickgrupper. 

 

 Har du någon tanke på hur man kan lösa detta problem? 

M. L: B Jag vet inte riktigt… /paus/ men bor man i samma samhälle ska man ha samma rättigheter. 

  

8. Anser du att det finns traditionella könsroller? Om ja, gör du något för att motverka dessa? 

Om nej, hur kommer det sig? 

M. L: B Mmmm /paus/ Emm /paus/ Nej, nej inget speciellt sätt för att motverka detta.  

 

9. Vad tror du elevernas könsidentitet påverkas mest av? Familjens syn på könsroller och vad 

som är manligt eller kvinnligt eller samhällets? Varför? 

M. L: B Hemifrån! Mycket hemifrån!  /skratt/ Det är mest familjen tyvärr/suck/ för oss är det mest 

familjen. För att det är pojkarna som är viktigaste i vårt samhälle, pojkar får göra allt men inte 

flickor. Vad han gör i skolan eller ute påverkar också elevernas sätt att se på könsrollerna. Det 

märker man här i skolan. De är mycket friare och så, men det blir sen tvärtom. De gör många fel 

som inte passar i det svenska samhället.  

 

10. Tror du att modersmålsundervisningen påverkar barnens syn på könsroller positivt eller 

negativt? Varför? 

M. L: B Negativ /paus/ mer negativ det blir många problem på vår skola från våra invandrarbarn med 

helt fel hemförhållande.  

 

12. Är det din uppfattning att mångkulturella elever har ett striktare synsätt på vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt? Om ja –varför tror du att det är så? 

M. L: B Jaa, ja det har den. På grund av familjen. 
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Redovisning av intervju vuxen – kvinna 
 

1. Hur upplevde du din modersmålsundervisning? Varför? 

Vuxen A: Meningslöst, för man var så liten, man var inte motiverad. Man var tvungen att lära sig prata 

svenska och plus att man förlorade ämnen, allmänna ämnen i skolan som jag inte kunde gå på 

eftersom jag skulle på hemspråk. Vi hade hemspråk när de andra hade religion eller matte som 

vi förlorade på. Vi fick inte ha hemspråksundervisningen i början av skolan eller efter skolan.  

 

Jag vill även påpeka att vi var tvungna att möbleras om, jag läste spanska och vi som hade 

spanska, vi var tre olika tjejer från olika klasser, vi var tvungna att gå i samma klass för att det 

ska gå i hopa. Vi kände oss utanför. Man kände att man kom efter … man missa några gånger 

matte. Jag fick mindre av Matte, Religion och Historia. Jag kände direkt när jag började i sjuan 

att jag kunde mycket mindre än de andra i klassen. Även om det är föräldrars plikt att man ska 

kunna lära sig. Jag tyckte det var jättetråkigt. 

 

2. Kan du säga att den har bidragit till att stärka din könsidentitet? På vilket sätt? 

Vuxen A: Nej! Hemspråksundervisningen gav mig inget alls.  

 

3. Kan du säga att den bidragit till din syn på könsroller? På vilket sätt? 

Vuxen A: Jag kommer faktiskt inte ihåg, vi var bara tre tjejer under gymnasiet.  

 

4. Upplevde du att du fick tillräckligt med kunskap om ditt kulturella arv? På vilket sätt? 

Vuxen A: Nej, det var inte intressant. Jo, vänta, när jag gick i mellanstadiet måste det va, han var väldigt 

inne på att vi skulle veta … han kunde ta oss till bio, till exempel på spanska filmer eller 

sydamerikanska filmer. Hur det var där, det gjorde han faktiskt några gånger. Vi hade bara han 

en termin. Vi fick gå ut på olika utställningar. Men annars var det glosor.  

 

6. Upplevde du att modersmålsläraren var rättvis när det gäller jämställdheten mellan pojkar och 

flickor i klassrummet? Kan du motivera ditt svar och ge ett exempel? 

Vuxen A: Nä, vi var bara flickor. Men under gymnasiet var vi fler men jag var inte där så ofta.  

  

8. Anser du att modersmålsundervisningen bidrar till att förstärka traditionella könsroller? 

Vuxen A: Svår fråga, vi är bara tjejer. 
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Redovisning av intervju vuxen – man 
 

1. Hur upplevde du din modersmålsundervisning? Varför? 

Vuxen B: Jaa, hur menar du med upplevde? Eh…/paus/ det var rätt kul, första gången jag hade det i 

förskolan och lågstadiet. Sen kommer jag inte ihåg. I högstadiet hade jag det i två år. Och det var 

rätt kul det också. Det var ju inte bara själva språket då utan det var ju lite så med historia och 

så, grekisk historia, antiken och sånt. 

 

2. Kan du säga att den har bidragit till att stärka din könsidentitet? På vilket sätt? 

Vuxen B: Eh…nej, inte direkt/skrattar/ Nej det tycker jag inte. 

 
3. Kan du säga att den bidragit till din syn på könsroller? På vilket sätt? 

Vuxen B: Eh… nej inte alls /skrattar/ 

 
4. Upplevde du att du fick tillräckligt med kunskap om ditt kulturella arv? På vilket sätt? 

Vuxen B: Hm… kanske inte tillräckligt men jag fick ju mer än vad jag hade innan ju. Förutom 

grammatiskt så det var ju grekisk historia, grekisk mytologi. Det var väl det som gjorde det 

intressant. Sen… /paus/ nej det var nog inte mycket mer än det egentligen. Det var ju inte 

hemspråk så som det var i lågstadiet, då hade man ju läraren med sig under skoltid, så var det 

inte då, alltså på högstadiet. För det här var ju kvällsskola. Men just med könsroller och sånt det 

är /paus/ för det första kommer jag inte riktigt ihåg det och för det andra så var det ju ingen sån 

diskussion alls då som det är nu /skrattar/ Utan det var ju här är historien, här är grammatiken. 

Lär dig! 

  

6. Upplevde du att modersmålsläraren var rättvis när det gäller jämställdheten mellan pojkar och 

flickor i klassrummet? Kan du motivera ditt svar och ge ett exempel? 

Vuxen B: Eh…/paus/ det är svårt att svara på eftersom jag var ensam om att ha grekiska. Det var ingen 

annan i min grupp, inte på lågstadiet i alla fall. Sen på högstadiet när jag hade kvällsskolan så 

var vi kanske bara två eller tre i gruppen men det fanns ju ingen sån direkt diskussion då som jag 

sa tidigare. Det hade nog varit roligare om det varit större klasser, jag tror att man märkt mer då 

om det här med könsroller. Lärarna var manliga också. 

 

8. Anser du att modersmålsundervisningen bidrar till att förstärka traditionella könsroller? 

Vuxen B: Nja, /paus/ nej det tycker jag nog inte att den gjorde. Nej det tycker jag inte. Jag tycker han var 

väldig fokuserad på det språkliga, grammatiken och sånt. Plus att han var direkt hämtad från 

grekland så man kanske skulle kunna förvänta sig att han skulle vara mer traditionell till 

könsroller men det var han inte men nej, han var inte alls så. 

Alltså det är jäkligt svårt det där med könsroller. Som sagt hade det varit idag så hade man nog 

tänkt på det på ett helt annat sätt. Det var liksom inte inne för tio år sedan. 
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Redovisning av intervju elev – pojke A 
 

1. Vad är roligast när du har modersmålsundervisning? Är det när ni får lära er om er kulturen 

eller är det när ni får lära er språket? Varför är det så? Vad får ni lära er mest om, traditioner 

eller språket? 

Elev A: Jag vet inte, läsa och rita! Vi får inte lära oss något. Vi får bara skriva saker och så.  

 

2. Vad får ni lära er mest om, traditioner eller språket? 

Elev A: /tyst/ 

 

 Får ni lära er om er traditioner? 

Elev A: Nä. 

 

3. Tycker du att din lärare är rättvis mot pojkar och flickor? På vilket sätt? 

Elev A: Nä, de är snälla mot flickorna, när de kommer för sent ingenting de gör inget när vi kommer för 

sent.  

 

4. Vad tycker du är manligt och kvinnligt? Varför tycker du så? 

Elev A: Boxning är till killarna, baletter är till tjejerna. Boxning är hårdare sport än balett. Killarna slåss 

tjejerna slåss inte. 

 

 Tycke ni att det är konstigt om en tjej spelar fotboll? 

Elev A: Nej! 

 

5. Tycker du att män och kvinnor ska behandlas likadant? 

Elev A: Ja, båda är människor! 

 

7. Vem är det som städar, tvättar och lagar mat hemma hos dig? 

Elev A: Mina syskon, jag har fem systrar, två av mina systrar är gifta. De städar, tvättar och lagar mat. 

Jag sitter vid datorn. Min pappa och mamma gör inte det. Mamma och pappa jobbar. 

  

 Varför tror du att din pappa inte hjälper till där hemma? 

Elev A: jag vet inte, han har inte tid, därför det är tjejer. 

 

8. Om en man tvättar och lagar mat hemma tycker du då att han är annorlunda? Varför? 

Elev A: Min pappa jobbar då kanske han kommer hem på kvällen. Min mamma kommer hem tidigare. 

När han kommer då gör mamma mat. Då är det konstigt om min pappa gör maten. Men om min 

pappa gör det då är det konstigt för mig, men om hans pappa gör det då är det inte konstigt för 

han.  
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9. Hur ser man på pojkar och flickor i din kultur? Håller du med så fall varför? 

Elev A: Om de kommer för sent, inte bra, och om en pojke kommer för sent, ingenting. Kärleken är det 

också olika. Tjejer får inte berätta för någon annars blir hon slagen men en kille får lov att 

berätta för sin mamma. Tjejerna får endast berätta när hon blir friad. Men alla föräldrar är inte 

så. 

 

 Tycker du att det är rättvist? 

Elev A: Nej.  

 

11. Tror du att dina vänner/klasskamrater har samma åsikt som dig om hur pojkar och flickor 

ska vara? Varför? 

Elev A: Dem flesta, de andra bryr sig inte.  
 

 

 

 

Redovisning av intervju elev – pojke B 
 

1. Vad är roligast när du har modersmålsundervisning? Är det när ni får lära er om er kulturen 

eller är det när ni får lära er språket? Varför är det så? 

Elev B:  Språket. För att vi läser och sånt. Vi lär oss mycket, det är bra. 

 

2. Vad får ni lära er mest om, traditioner eller språket? 

Elev B: Eh...hm...både och. Både språket och om landet. 

 

3. Tycker du att din modersmålslärare är rättvis mot pojkar och flickor? På vilket sätt? 

Elev B: Ja. Men jag kan inte förklara. 

 

4. Vad tycker du är manligt och kvinnligt? Varför tycker du så? 

Elev B: Att uppföra sig bra, som sin religion säger. Man ska vara snäll, ej slåss och vara en god kamrat. 

Flickor det är samma, fast de ska hjälpa folk och hjälpa sin mamma 

 

5. Tycker du att män och kvinnor ska behandlas likadant?  

Elev B: Nej! De är inte samma, pojkar och flickor är inte samma. Man kan inte behandla likadant. 

Pojkar ska uppföra sig som jag sa, flickor ska jobba bra i skolan men pojkarna med. 

 

7. Vem är det som städar, tvättar och lagar mat hemma hos dig? 

Elev B: Mamma städar. Min syster hjälper till. Mina bröder städar också. Alla städar! 

 

8. Om en man tvättar och lagar mat hemma tycker du då att han är annorlunda? Varför? 



 57

Elev B: Ja, det är konstigt. Det är kvinnorna som ska göra det. Jag kan inte förklara det. 

 

9. Hur ser man på pojkar och flickor i din kultur? Håller du med i så fall varför? 

Elev B: Lika, man är lika. 

 

11. Tror du att dina vänner/klasskamrater har samma åsikt som du om hur pojkar och flickor ska 

vara? Varför? 

Elev B: Ja det tror jag. Fast kanske inte tjejerna. De tycker kanske inte som jag. Fast jag vet inte varför. 

Jag har inte frågat.  

 
 
 
 
Redovisning av intervju elev – flicka C 
 

2. Vad får ni lära er mest om, traditioner eller språket? 

Elev C: Språket 

 

3. Tycker du att din lärare är rättvis mot pojkar och flickor? På vilket sätt? 

Elev C: Han är faktiskt snällare och är rättvissare mot tjejerna… För att … Eller jo, han är faktiskt  också 

orättvis nu för när jag kommer försänt började han skrika men, men inte lika mycket på de andra 

tjejerna. Han är strängare mot killarna. 

 

4. Vad tycker du är manligt och kvinnligt? Varför tycker du så? 

Elev C: Man kan inte ta något. Kvinnor kan föda barn det kan inte män. Män är mer starkare. 

 

 På vilket sätt menar du? 

Elev C: De är snälla och dödar mest, män dödar mer än kvinnorna mer jag menar i krig. 

 

5. Tycker du att män och kvinnor ska behandlas likadant? 

Elev C: Ja, att de ska behandlas lika.  

 

6. Tycker du att modersmålsläraren behandlar pojkar och flickor på samma sätt som din familj 

gör? I så fall hur då? Om inte – vad är skillnaden? 

Elev C: På många sätt, min modersmålslärare säger att jag måste vara tyst och mina föräldrar säger inte 

så.  

 

7. Vem är det som städar, tvättar och lagar mat hemma hos dig? 

Elev C: He he, ja. Min mamma och pappa brukar tvätta, och pappa viker kläderna ibland. Pappa brukar 

laggar maten och städar ibland. Mina föräldrar jobbar. 
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9. Hur ser man på pojkar och flickor i din kultur? Håller du med i så fall varför? 

Elev C: Nu vet jag inte men i förtiden så bestämde männen över kvinnorna, så antingen när mannen 

jobbade och kom hem så fick alltid kvinnorna alltid vänta på när mannen kom hem. Nu, får  

 killarna får vara ut mer än tjejerna. Vår tradition så får man fråga kvinnans föräldrar. 

 

 

 

 

Redovisning av intervju elev – flicka D 
 

2. Vad får ni lära er mest om, kulturen eller  språket?  

Elev D: Det är språket!  

 

3. Tycker du att din modersmålslärare är rättvis mot pojkar och flickor? På vilket sätt? 

Elev D: Ja, han är rättvis. 

 

På vilket sätt då? kan du förklara? 

Elev D: Eh.../paus/ på att vi inte sitter för oss själva, pojkar och flickor, utan att vi sitter blandat. 

 

Kan du komma på något mer? 

Elev D: Eh...hm.../paus/ Nej jag vet inte. 

 

4. Vad tycker du är manligt och kvinnligt? Varför tycker du så? 

Elev D: /tyst, funderar/ Det är svårt, Flickor ska ha långt hår, hoppa hopprep, ha sådana där vad heter 

det...kjolar. Pojkar ska ha kort hår och svarta eller blåa kläder. Pojkar slåss men ska hjälpa till. 

Men flickorna ska också hjälpa till ju /ler/. 

 

5. Tycker du att män och kvinnor ska behandlas likadant?  

Elev D: Ja! För att man är samma. Dom tycker om samma saker. 

 

6. Tycker du att modersmålsläraren behandlar pojkar och flickor på samma sätt som din familj 

gör? I så fall hur då? Om inte – vad är skillnaden? 

Elev D: Ja! För att man är samma ju, flickor och pojkar. Läraren är snäll mot oss precis som hemma. 

 

7. Vem är det som städar, tvättar och lagar mat hemma hos dig? 

Elev D: Det är mamma ju. Fast jag hjälper till ibland men inte min bror. 

 

Varför hjälper inte din bror till tror du? 

Elev D: För att mamma inte säger till honom att hjälpa till. 
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8. Om en man tvättar och lagar mat hemma tycker du då att han är annorlunda? Varför? 

Elev D: /tyst, tvekar/ Eh...nej! 

 

Varför tycker du inte det? 

Elev D: För att min pappa brukar göra det 

 

9. Hur ser man på pojkar och flickor i din kultur? Håller du med i så fall varför? 

Elev D: Eh... man ser olika. Tjejer har kjol och sånt, långa kläder. Inte visa benen. Pojkar har byxor och 

är ute och spelar fotboll. Flickor är hemma och hjälper mamma. 

 

Tycker du det är rättvist? 

Elev D: Nej, det är inte rättvist tycker jag. Det ska vara tvärtom /ler/ Nej vänta, det ska vara olika, man 

ska turas om. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 


