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Förord 

Först och främst vill jag tacka alla mina elever som ställde upp på att bli intervjuade under min 

undersökning. Sedan vill jag tacka min handledare för all stöttning under arbetets gång. Sist men 

inte minst vill jag tacka alla runt omkring för all hjälp jag fått med både det ena och det andra, ni 

vet vilka ni är. 

Tack så mycket allihop! 

 

Camilla Bahlenberg 
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Sammanfattning 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur eleverna upplever de olika 

undervisningsformerna sam- och särundervisning i idrottsämnet. Vad de tycker är bra och vad de 

tycker är mindre bra med de respektive undervisningssätten. Och om det i så fall finns några 

skillnader mellan vad pojkar och flickor tycker. Jag vill även försöka ta reda på om någon av 

dessa undervisningsformer förstärker de traditionella föreställningar som finns om manligt och 

kvinnligt.     

Undersökningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer med tio elever från en årskurs 4 på 

en mindre skola i Lerums kommun. Resultatet visar att de högpresterande pojkarna helst vill ha 

särundervisning medan flickorna och de lågpresterande pojkarna föredrar samundervisning. Det 

som till störst del påverkar vad elever föredrar för undervisningssätt är främst vilket innehåll som 

bedrivs på de respektive idrottslektionerna. Detta visar sig ha större betydelse än vilket kön man 

har. Vidare visar undersökningen att särundervisning som den bedrivs idag är en 

undervisningsform för de elever som på sin fritid ägnar sig åt idrott i någon förening, och då 

främst pojkar.   

 

Nyckelord: samundervisning, särundervisning, årskurs 4, idrott och hälsa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 4 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 5 

2. Syfte ................................................................................................................................................... 5 

2.1 Frågeställningar ........................................................................................................................... 5 

3. Bakgrund ........................................................................................................................................... 6 

3.1 Definitioner av begrepp ............................................................................................................... 6 

3.2 Skolgymnastikens utveckling i Sverige ....................................................................................... 6 

3.3 Kvinnor och idrott ur ett historiskt perspektiv ............................................................................. 7 

3.4 Sam- och särundervisning ........................................................................................................... 8 

3.5 Flickor och pojkar...................................................................................................................... 10 

3.6 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 ......................................................................... 11 

3.7 Attityder kring manligt och kvinnligt ........................................................................................ 12 

3.8 Idrotten i samhället .................................................................................................................... 13 

3.9 Styrdokument ............................................................................................................................ 15 

4. Metod ............................................................................................................................................... 17 

4.1 Urval .......................................................................................................................................... 17 

4.2 Genomförande ........................................................................................................................... 18 

4.3 Validitet ..................................................................................................................................... 18 

4.4 Reliabilitet ................................................................................................................................. 19 

4.5 Bearbetning, analys och tolkning .............................................................................................. 19 

4.6 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 19 

5. Resultat ............................................................................................................................................ 22 

6. Diskussion ....................................................................................................................................... 27 

6.1 Förslag på framtida forskning ................................................................................................... 30 

7. Referenser ........................................................................................................................................ 31 

8. Bilaga 1 ............................................................................................................................................ 33 

8.1 Intervjuguide.............................................................................................................................. 33 

 



 5 

1. Inledning 

I nästan fyra år har jag varit verksam som idrottslärare på en mindre skola i en kommun utanför 

Göteborg. Jag har med åren övergått från att enbart ha samundervisning till att bedriva både sär- 

och samundervisning. Jag måste väl erkänna att det var de vanliga motiven som låg till grund för 

mitt beslut att blanda dessa undervisningsformer i min undervisning. Motiv som att flickor och 

pojkar har olika intressen, och att pojkarna tar all plats. 

Jag har egentligen aldrig reflekterat över hur detta påverkar eleverna utan i all välmening utgått 

ifrån att detta är vad som är bäst för dem. Men i och med att jag skulle skriva detta examensarbete 

tog jag tillfället i akt att undersöka detta område. Hur upplever mina elever att det är att ha 

samundervisning respektive särundervisning?   

I samband med att jag höll på med mitt examensarbete låg jag på stranden en dag. Alldeles i 

närheten höll ett gäng män och kvinnor på att spela beachvolleyboll. En av kvinnorna servade 

väldigt hårt och männen hade svårt att ta emot dessa servar och en viss frustration uppstod. En av 

männen uttrycker då lite skämtsamt att ”du servar okvinnligt”, och resten av gruppen skrattar lite 

lättsamt. Spelet fortsätter och det dröjer inte länge innan nästa kommentar kommer ”det sprutar 

testosteron om dig just nu”. Tydligen så måste man ha manligt könshormon i sig för att kunna 

vara bra i idrott. Jag insåg då hur djupt rotade våra föreställningar kring manligt och kvinnligt 

sitter, och vilken möjlighet jag som lärare har att i alla fall till en viss del kunna ändra dessa 

föreställningar eller i värsta fall förstärka dem.     

Förstärker särundervisning föreställningen om flickor som det svagare könet? Ger jag signaler till 

eleverna att flickor inte är tillräckligt bra för att ha idrott tillsammans med pojkar? I Skolverkets 

utvärdering av samordningsprojektet JÄMSAM menar man att det finns en risk i att förenkla 

jämställdhetspolitiken i skolan genom att använda särundervisning som en åtgärd till att förbättra 

flickornas förmåga och kompetens. Detta kan istället leda till en bekräftelse av förställningen att 

flickor är sämre och svagare än pojkar (Svaleryd, 2003).   

Eller är det, som Barbro Carli (1995) skrev i en artikel, undervisningssituationer tillsammans med 

pojkar som får flickor att känna sig underlägsna?     

 

2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad elever i årskurs 4 har för syn på de olika 

undervisningsformerna sam- och särundervisning i ämnet idrott och hälsa.  

2.1 Frågeställningar 

o Vad tycker flickor respektive pojkar om de olika undervisningsformerna? 

o Vilken undervisningsform föredrar flickor respektive pojkar? 

o Hur påverkas flickor respektive pojkar av de olika undervisningsformerna? 

o Hur uppfattar flickor respektive pojkar att de olika undervisningsformerna påverkar 

innehållet på lektionerna? 

 



 6 

3. Bakgrund 

3.1 Definitioner av begrepp 

I undersökningen kommer begreppen sam- och särundervisning samt kön och genus att användas.  

Samundervisning är ett begrepp som används när man avser gemensam undervisning för flickor 

och pojkar. Med särundervisning menas att pojkar och flickor har skild undervisning. 

Kön hänvisar till objektet, den fysiska kroppen och könsorganen (Larsson, 2001). Medan genus 

omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Genus är med andra ord vad det kulturella 

arvet och det sociala systemet format oss till (Svaleryd, 2003).  

 

3.2 Skolgymnastikens utveckling i Sverige 

Åren runt sekelskiftet 1800 innebar stora förändringar i den politiska situationen i Sverige. 

Sverige hade precis förlorat Finland till Ryssland i Finska kriget. Denna händelse väckte 

nationalistiska stämningar och revanschlusta till liv, vilket skapade goda förutsättningar för 

införandet av fysisk fostran. År 1820 blev gymnastiken ett obligatoriskt ämne i läroverken, och i 

folkskolan införs gymnastik från dess början 1842 (Annerstedt, 1991).   

Per Henrik Ling lade i början av 1800-talet grunden till den svenska skolgymnastiken med sin 

militärliknande gymnastik. Ling delade in gymnastiken i fyra discipliner, pedagogisk gymnastik, 

militärgymnastik, medikal gymnastik och estetisk gymnastik. Den pedagogiska gymnastiken var 

den som bedrevs i skolundervisningen och den i sin tur delade Ling in i fristående gymnastik och 

redskapsgymnastik. Den gymnastik Ling propagerade för och praktiserade var främst avsedd för 

pojkar och leddes till en början enbart av män. Flickor var i stort sett uteslutna (Annerstedt, 

1991).  

Per Henrik Ling är en av Sveriges mest internationellt kända pedagoger men det var främst hans 

son Hjalmar Ling som på 1860-talet blev den som utvecklade och systematiserade faderns 

gymnastiska rörelseförråd och gjorde linggymnastiken skolbildande. Han arbetade med 

gymnastiksalarnas utformning och inredning och skapade bland annat ribbstolen. Han var även 

en av få som tog ställning för flickornas rätt till gymnastikundervisning och angav i sina 

läroböcker riktlinjer för hur denna skulle bedrivas. I praktiken kom dock flickgymnastiken att se 

likadan ut som pojkgymnastiken, med undantag att flickorna slapp bland annat militära övningar 

samt hård konditions- och styrketräning (Annerstedt, 2001).  

Linggymnastiken hade ett fast grepp om den svenska skolan och från mitten av 1800-talet och 

fram till 1900-talets första decennium hände inte mycket med varken utformningen av eller 

innehållet i skolgymnastiken. Under 1900-talets första decennier började man dock långsamt och 

under protest från lingianerna att anpassa linggymnastiken till barnen. Man bytte ut en del av 

dagövningarnas formella rörelser mot lek och viss idrott. Olympiska Spelen i Stockholm 1912 

bidrog till idrottens genombrott i skolorna. 1915 bildades Skolidrottsförbundet och detta hade en 

bidragande roll till att skoleleverna fick pröva på olika idrotter. Men detta till trots dominerades 

skolans gymnastikundervisning fortfarande av redskaps- och hållningsgymnastik (Annerstedt, 

2001). 
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Kvinnliga gymnastikpedagoger kom i hög grad att bidra till den förändring som skedde i Sverige 

en bit in på 1900-talet. Flera kvinnliga gymnastiklärarinnor kritiserade den stela 

skolgymnastiken, de ansåg att den var konstruerad för vuxna män och skilde sig helt och hållet 

från barns spontana sätt att röra sig. Gymnastiklärarinnorna började utveckla ett mer passande 

övningsförråd för barn, flickor och kvinnor. Finlandssvenskan Elli Björkstén (1870-1947) som 

examinerades vid Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm år 1895 var en av de kvinnliga 

pionjärerna. Björksténs gymnastik byggde på Lings principer men med ett mer rytmiskt och 

avspänt rörelsemönster. Den andra förnyaren var Elin Falk (1872-1942), kurskamrat till 

Björkstén, som i Stockholm kom att driva barnpedagogernas talan mot den stela svenska 

skolgymnastiken. En kvinna som därefter haft stor inverkan på bland annat skolgymnastiken är 

Maja Carlqvist (1884-1968). Hennes gymnastik stod för estetik, harmoni och hälsa. Med 

Björksténs, Falks och Carlqvists sätt att betrakta gymnastiken började ett nytt arbetssätt att 

tillämpas inom svensk gymnastik (Meckbach, 2001). 

Idrott, lek och spel tog successivt över ämnesinnehållet på bekostnad av gymnastik. 1919 bytte 

ämnet namn i folkskolan från gymnastik till gymnastik med lek och idrott. Gymnastikbegreppet 

kom därmed att förändras, från att enbart ha inbegripet den Lingska gymnastiken till att bli ett 

mer omfattande begrepp som inkluderade alla aktiviteter inom ämnet. 1950-talet innebar ett 

gradvist skifte från den disciplinerande och hårt styrda gymnastiken till mera lek och idrott i 

friare former utan alltför stora krav på exakthet i utförandet. Denna utveckling fortsatte under 

decennierna som följde och tonvikten låg nu på den individuella kroppen istället för som tidigare 

på den kollektiva kroppen. 1980 bytte ämnet namn till idrott och målsättningarna vidgades och 

ämnet skulle bidra till såväl elevernas fysiska, psykiska, sociala som estetiska utveckling. Under 

denna period infördes även samundervisningen som huvudprincip för att öka jämställdheten 

mellan könen (Annerstedt, 2001).  

Idrottsämnet idag har förändrats mot ett tydligare hälsoperspektiv, som en följd av namnbytet i 

och med Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet [Lpo 94] till idrott och hälsa. Sambandet 

mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls. Ämnet ska stimulera till medvetenhet 

om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Annerstedt, 2001). 

                    

3.3 Kvinnor och idrott ur ett historiskt perspektiv 

Fysiska aktiviteter och idrott har av tradition varit manliga domäner. Idrott och framförallt 

tävlingar har varit förbehållet män och de egenskaper som tillskrevs det manliga könet. För 

kvinnor har fysisk aktivitet, och speciellt tävlingsidrott, ansetts opassande och till och med 

skadlig. Det har under århundradets lopp funnits få filosofer och pedagoger som talat för att 

kvinnor borde kunna ägna sig åt fysisk aktivitet. Och om så var fallet låg argumenten främst på 

kvinnans yttre och hennes framtida roll som barnföderska (Eklund, 1999).  

Lockes (1632-1704) var positiv till att fysiska aktiviteter skulle ingå även för flickor men 

betonade värdet av att beakta vissa könsskillnader. Större vikt skulle läggas vid flickors skönhet 

än pojkars och flickor kunde med fördel vistas mycket ute i friska luften. Rousseau (1712-1778) 

och GutsMuths (1759-1839) ansåg att kroppsövningar för flickor var nödvändigt för att de senare 

skulle kunna föda friska och starka barn. Den tyska gymnastikpedagogen Spiess (1810-1858) var 

positivt inställd till att även flickor skulle få undervisning i gymnastik och han var den första 
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tyska gymnastikpedagogen som kompromisslöst förespråkade att gymnastikundervisningen 

skulle vara obligatorisk också för flickor, utan några större skillnader (Eklund, 1999).  

Den svenska gymnastikens grundläggare Per Henrik Ling (1776-1839) ägnade inte flickor någon 

särskilt intresse och befattade sig inte med hur deras gymnastik skulle utformas. Men likt 

Rousseau och GutsMuths betonade han vikten av att flickor behövde hälsa på grund av att hon 

senare i livet skulle föda barn. Hjalmar Ling var en av de personer som anses ha utvecklat 

kvinnoidrotten och tagit ställning för deras kamp mot samhällets värderingar. Men även han 

ansåg att det fanns övningar flickor inte skulle delta i, övningar som framförallt innebar styrka 

och kondition (Annerstedt, 1991).  

För att förstå kvinnoidrotten vid mitten av 1800-talet måste man relatera den till samhällets syn 

på kvinnan under den tiden. Kvinnan betraktades inte längre som en defekt man, nu låg istället 

fokus på de fysiologiska olikheterna. Som en följd av det ansågs många områden inom idrotten 

vara skadliga för kvinnan. Under den senare delen av 1800-talet kom en rad jämställdhetslagar 

till som ledde till att portarna öppnades till de manliga gymnastik- och idrottsarenorna. Under 

krigsåren 1914-1918 var samhället i stort behov av kvinnlig arbetskraft och kvinnan fick då 

tillträde till mycket av det som tidigare varit reserverat för männen. Även andra världskriget kom 

att ge kvinnoidrotten en skjuts framåt (Meckbach, 2001).  

Idrottsrörelsens syn på kvinnor har också förändrats genom tiderna och kvinnornas roll har inte 

alltid varit självklar inom tävlingsidrotten. Olofsson (1989) delar in Riksidrottsförbundets 

förhållningssätt till kvinnor och idrott i tre tidsperioder. Period 1, åren 1903-1945, karaktäriseras 

som könsåtskillnadsperioden. Kvinnans möjligheter och rättigheter att utöva idrott diskuteras 

väldigt sparsamt under denna period. Männen i maktpositionerna förefaller ha haft den 

föreställningen att kvinnor inte bör ägna sig åt tävlingsidrott eller idrott om kräver styrka och 

kondition. Period 2, åren 1945-1970, beskriver Olofsson som uppbyggnadsfasen för kvinnornas 

ställning inom idrottsrörelsen i Sverige. Frågan aktualiseras på grund av att kvinnor anses utgöra 

en så liten andel av det totala medlemsantalet. Kvinnliga kommittéer inrättas och konferenser 

med kvinnlig idrott som tema arrangeras. Tveksamheten till kvinnlig idrottsutövning märks inte 

längre, vare sig i den officiella debatten eller i Riksidrottsstyrelsen. Kvinnoidrottsfrågorna 

behandlas dock fortfarande väldigt återhållsamt vid Riksidrottsstyrelsens sammanträden. Period 

3, 1970- och 1980-talen, benämner Olofsson som integrationsfasen. 1977 kom beslut från 

Riksidrottsmötet att anta ett handlingsprogram för kvinnlig idrott och särskilda medel avsattes för 

denna satsning. I början av 1980-talet kom begreppet jämställdhet alltmer att användas officiellt 

och 1989 kom Idrottens jämställdhetsplan vilket hade till uppgift att integrera kvinnorna i 

idrotten. Kvinnorna skulle inte längre ändra på sig för idrottens skull utan idrotten skulle 

förändras till gagn för kvinnorna. 

 

3.4 Sam- och särundervisning 

Under 1800-talet gällde frågan om sam- eller särundervisning hela skolans verksamhet, inte bara 

kroppsövningsämnet. Skolan var i första hand en verksamhet för pojkar och inställningen var att 

pojkar och flickor skulle gå i helt skilda skolor (Larsson, 2002). Skälen för detta ansågs vara 

flera. Bland annat skulle flickor inte vara kroppsligt lämpade att studera i samma takt som pojkar. 

Man menade att flickor riskerade sin hälsa genom att anstränga sitt intellekt för hårt och att de 
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därmed äventyrade sina möjligheter att senare i livet föda livsdugliga barn. Pojkar ansågs även 

mer intelligenta och vid samundervisning skulle flickorna därför hindra pojkarnas utveckling. 

Samundervisning motsattes även på moraliska grunder. Som en garanti för att inga otillåtna 

gränser skulle passeras borde könen skiljas åt. Ett annat argument var att kvinnor och män hade 

olika uppgifter i samhället och därför måste utbildningen också ha olika innehåll. Kvinnans enda 

”naturliga uppgift” på den tiden var som maka, mor och husmor (Wernersson, 1995). 

I Sverige började samundervisning att diskuteras i slutet av 1960-talet, då bl.a. Anders Nordlund i 

Tidsskrift i Gymnastik och Idrott ifrågasatte nödvändigheten av att gymnastikämnet var 

könsuppdelat (Annerstedt, 1991). Under 1970-talet lades grunden för samundervisning trots att 

Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) endast förespråkat gemensam undervisning för flickor 

och pojkar i vissa moment (Eklund, 1999).   

I Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) bytte inte bara ämnet namn från gymnastik till idrott 

utan det förekom heller inga speciella formuleringar gällande flickors och pojkars undervisning i 

idrott som i tidigare läroplaner (Larsson, 2002).  Det var första gången i ämnets 175-åriga historia 

som det angavs att flickor och pojkar ska undervisas tillsammans i gymnastik även i de högre 

årskurserna. Annerstedt (2001) understryker att detta föregicks av vare sig fortbildning av lärarna 

eller forskning för att ta reda på inställning till och effekter av ett sådant beslut. 

Argumenten till att driva sam- respektive särundervisning ser idag annorlunda ut än vad de gjorde 

tidigare. Normen har ändrats från att förr vara särundervisning till att idag vara samundervisning. 

Detta som ett led i skolans uppgift att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och som ett 

medel för att utjämna könsrollerna (Annerstedt, 2001). Ett av argumenten för samundervisning är 

den sociala biten. Genom att ha gymnastik tillsammans lär sig eleverna att visa hänsyn mot 

varandra och på ett naturligt sätt lär de sig att flickor och pojkar har olika förutsättningar 

(Larsson, 2003). Detta är enligt Carli (1995) endast ett sätt som hjälper oss att svälja myten om 

samundervisningens välsignelse. Hon menar att det enda flickor i samundervisningsgrupper lär 

sig är att flickor är underlägsna och att de måste ta hänsyn till pojkarna och deras intressen och 

undertrycka sina egna önskemål. Larsson et al (2007) menar att debatten kring ämnet och vilken 

undervisningsform som är att föredra sker utifrån en konstruerad bild av kön, där ”de flickiga 

flickorna” och ”de pojkiga pojkarna” får utgöra mallen. Vidare menar de att det inte går att 

utesluta att det är undervisningens innehåll och arbetsform som skapar könsskillnader genom att 

aktiviteterna eller arbetsformerna är förknippade med traditionella föreställningar om vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt.     

Meckbach (2004) beskriver i sin studie olika lärares syn på sam- respektive särundervisning. Tre 

av fyra lärare, som använder sig av särundervisning, är helt nöjda och föredrar denna form av 

undervisning. Lärarna lyfter fram flickorna och är tämligen överens om att flickorna gynnas i och 

med särundervisning. Lärarna anser att flickorna tar för sig mer, inte hamnar i skymundan och får 

utöva de aktiviteter som de tycker om. När det gäller samundervisning lyfter lärarna fram den 

sociala biten som ett argument för att flickor och pojkar ska ha idrott tillsammans. Trots detta 

anser endast tre av de tolv lärarna som har samundervisning att detta fungerar bra och nio av de 

tolv lärarna delar i vissa moment upp klassen i flick- respektive pojkgrupper. 

Larsson (2002) skriver att diskussionen kring sam- respektive särundervisning främst handlar om 

pojkar och flickors olikheter vad gäller fysik status, behov, intressen och erfarenhet av idrott. 

Detta resonemang menar han grundar sig på att flickor och pojkar existerar och uppträder som två 
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från varandra skilda grupper av människor. Vidare menar han att ställningstagandet för eller emot 

gemensam undervisning har att göra med hur man betraktar ämnet, vilket syftet med ämnet är 

eller bör vara. De som företräder en syn på ämnet som ett träningsämne ser i större utsträckning 

positivt på särundervisning. Man betonar då att flickor och pojkar är så olika prestationsmässigt 

att undervisningen blir lidande om de har idrott tillsammans. De som däremot ser på idrott och 

hälsa som ett bildningsämne tenderar att se positivt på samundervisning. Man betonar då att 

olikheten flickor och pojkar emellan inte borde vara något hinder för undervisningen. Gemensamt 

för båda dessa synsätt är att de båda företräder ett skillnadsperspektiv mellan flickor och pojkar.  

 

3.5 Flickor och pojkar 

Fram till puberteten är det fysiologiska skillnaderna mellan pojkar och flickor inte speciellt stora. 

Barns muskelmassa och syreupptagningsförmåga är i det närmaste identiska hos båda könen. 

Först under och efter puberteten ökar klyftorna. Kvinnor är i genomsnitt mindre, har mer 

underhudsfett och mindre muskelmassa (Annerstedt, 1984). Vidare anser Annerstedt att det är 

totalt ointressant om kvinnor som grupp är fysiologiskt underlägsna män eller inte. Han menar att 

varje prestation måste ses för sig och att det därför inte finns någon anledning att jämföra 

kvinnliga och manliga prestationer med varandra.  

Det är inte bara de fysiologiska skillnaderna som kan skapa problem med samundervisningen. 

Även intressebehoven kan vara svåra att hantera och ta hänsyn till. I [Lpo 94] går att läsa att 

läraren ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen”. Barbro Carli (1991) belyser i sin forskning att i och med att samundervisning 

infördes fick flickundervisningens innehåll ge vika för pojkundervisningens. Carli anser att 

pojkarna får makten i valet av aktiviteter på grund av att många lärare ger efter för att få 

verksamheten att flyta. Wernersson (1995) är av samma åsikt och menar att pojkar anser sig ha 

rätt att visa ointresse inom områden som inte självklart är ”deras”, vilket leder till att lärarna ofta 

känner sig tvungna att anpassa innehållet efter pojkarna för att överhuvudtaget kunna bedriva 

någon undervisning. Larsson et al (2007) menar att för att få lektionerna att ”flyta på” måste 

läraren alliera sig med de dominanta eleverna, vilket oftast är pojkar som i regel har stor 

erfarenhet av idrott på fritiden. Möjligen är den omfattande tillämpningen av lagbollspel i 

undervisningen ett uttryck för detta. Larsson (2001) menar att samundervisning bör utgå ifrån 

både flickors och pojkars behov och intresse för att överhuvudtaget kunna ses som 

samundervisning. 

Larsson (2004) har i sin studie undersökt hur elever i år 5 i sex olika skolor i Sverige uppfattar 

ämnet idrott och hälsa. När det gäller innehållet på undervisningen har han kommit fram till att de 

aktiviteter som nämns mest hos eleverna är lagbollspelen, och då främst fotboll, innebandy och 

basket. Dans och friluftsliv nämns däremot väldigt sparsamt, eller nästan inte alls. Av detta menar 

Larsson att man kan dra slutsatsen att dessa aktiviteter förekommer mycket sällan, eller att dessa 

inslag inte uppfattas som centrala och meningsfulla delar i ämnet idrott och hälsa bland eleverna i 

studien. Man kan tala om att eleverna får lära sig att dans inte är ett möjligt eller rimligt innehåll i 

ämnet. Carli (1995) menar att den manliga normen har följt med likhetstänkandet och att 

kvinnliga intressen och behov osynliggörs, de prioriteras helt enkelt inte. Larssons (2004) studie 

visar dock att innehållet överensstämmer med vad eleverna tycker är det bästa med ämnet, som 

även i detta fall toppades av fotboll och andra bollspel. Även hinderbanor och olika typer av lekar 
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var vanliga svar. Studien visar också att i de fall lärarna spontant låter eleverna vara med och 

bestämma över innehållet så är det fotboll, innebandy eller något annat bollspel som dominerar. 

Studier (Eriksson et al, 2003) gjorda på elever i skolår 6, 9 och år 2 på gymnasiet visar att 

deltagandet hos flickor är som störst när aerobics och dans står på schema, följt av bollaktiviteter 

och redskapsgymnastik. Den i särklass populäraste aktiviteten hos pojkarna är bollaktiviteter följt 

av styrka/kondition/banor och lekar. Vidare visar undersökningen att det finns stora skillnader 

mellan vad lärarna anger vara det vanligaste aktiviteterna och vad lärarna anser vara de viktigaste 

aktiviteterna. Bollaktiviteter och lekar anges som vanliga, men de rankas inte lika viktiga. Värt att 

notera är också att det aktiviteter som anges som vanligt förekommande av både lärarna och 

eleverna är också de aktiviteter som är populärast hos pojkar. Pojkar tycker i större utsträckning 

att ämnet är intressant och är även dem som till större del är fysiskt aktiva på lektionerna. Var 

fjärde flicka angav att hon är med på lektionerna men inte rör sig speciellt mycket till skillnad 

från endast 3 % av pojkarna.  

Annerstedt (2001) menar att den stora förändringen inom ämnet de senare åren har varit 

idrottsrörelsens påverkan, de olika idrotternas – främst bollspelens - stora dominans och 

införandet av samundervisning även i de högre årskurserna. Idrottssalarna har i och med detta 

ändrat utformning och många redskap har försvunnit för att ge plats åt de utrymmeskrävande 

bollspelen. Även samhället har i ökad utsträckning krävt att få utnyttja gymnastiksalar och 

idrottshallar för aktiviteter efter skoldagens slut. Sandahl (2004) menar att idrottshallens 

utrustning förmedlar ett tydligt budskap till både elever och lärare så fort det kommer in genom 

dörren. Han pratar om en ”läroplan i linjer”, en dold agenda som klart och tydligt talar om för 

idrottsläraren och eleverna vilka aktiviteter som uppmuntras under lektionerna. Även han talar 

om idrottsrörelsens inflytande över idrottsundervisningen i skolan och menar att de aktiva 

ungdomarna tar med sitt intresse in i undervisningen och utövar därmed påtryckningar på läraren. 

Även läraren själv är ofta fostrad i idrottsrörelsen sedan unga år.  

 

3.6 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

I den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 [NU 03], som omfattar år 5 och år 9, 

ansåg eleverna att det viktigaste med ämnet idrott och hälsa är att ha roligt genom rörelse, lära sig 

samarbeta, känna att kroppen duger, utveckla självförtroende samt att bli mer vältränad. Minst 

viktigt var enligt eleverna att tävla, hitta på egna rörelser samt utveckla kunskaper om natur och 

miljö. Främst flickor är oftare negativt inställda till att undervisningen ska innehålla 

tävlingsmoment. Vidare ansåg eleverna att ämnet i stor utsträckning påverkar deras kondition, 

styrka och rörlighet, hur de mår, deras lust att röra på sig samt deras samarbetsförmåga. Detta 

stämmer väl överens med frågan om vad eleverna ansåg vara viktigt innehåll i ämnet, 75 % av 

eleverna menar att det är viktigt att ha roligt genom att röra på sig. Det innehåll eleverna uppger 

att de inte lärt sig i ämnet, i relation till kursplanen, handlar om ätstörningar, ifrågasättande av 

reklambilder, friluftsliv samt dopning.  

[NU 03] visar även att en dubbelt så hög andel flickor än pojkar ansåg att ämnet bidragit till 

minskat självförtroende eller till en mindre positiv syn på kroppen. Pojkar uppger i större 

utsträckning än flickor att ämnet bidragit till ett ökat självförtroende. Men resultaten visar också 

att det inte gäller alla pojkar. En stor grupp pojkar upplever att ämnet inte är för dem. 11,5 % av 

pojkarna känner sig klumpiga och 17 % av pojkarna vill inte byta om med andra.  
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Den mest viktiga utgångspunkten för lärarnas undervisning i idrott och hälsa är att eleverna 

utvecklar ett positiv förhållande till den egna kroppen. Mindre viktigt är att eleverna utvecklar en 

god förmåga att utöva olika idrotter samt att eleverna utvecklar en stark och vältränad kropp. 

Lärarna ansåg att det viktigaste undervisningen ger eleverna är att ha roligt genom fysisk 

aktivitet, följt av samarbete, förbättrad fysisk förmåga, att pröva på olika idrotter samt att lära sig 

vad hälsa är. Det lärarna ansåg vara minst viktigt att eleverna lär sig är att konkurrera och tävla. 

Ungefär 40 % av lärarna angav att bollspel är den vanligaste aktiviteten i deras undervisning.  

Utvärderingen visar också huruvida eleverna är aktiva inom idrott på fritiden. 11 % av eleverna 

uppgav att de inte aktivt utövar idrott utanför skolan. Denna andel var något högre för flickor än 

pojkar (9,7 mot 12,2 %). Idrottsaktivitet på fritiden har i studien ett samband med intresset för 

ämnet. De som är aktiva på fritiden är också de som trivs bäst med ämnet, det gäller såväl pojkar 

som flickor. 

 

3.7 Attityder kring manligt och kvinnligt 

Samhället är organiserat utifrån normer och attityder om kvinnligt och manligt. Benämningen 

man och kvinna är en av de mest betydelsefulla klassificeringar som finns i vår kultur. 

Föreställningarna om manligt och kvinnligt formar våra bilder om hur kvinnor och män ska vara 

och blir ledande för det som uppfattas som normalt. Flickor och pojkar placeras redan från 

födseln i någon form av genusordning de ”lär sig” tidigt vad som anses vara normalt beteende för 

kvinnor respektive män. Enligt denna delning av kön speglas kvinnor och män som varandras 

motsatser medan likheterna mellan könen försvinner. Den som motsätter sig denna delning möter 

ofta motstånd, och kvinnor och män som ser annorlunda på kvinnligt och manligt än vad som är 

accepterat riskerar att bli betraktade som avvikande och udda (Fagrell, 2002).  

Mogren och Trosell (1997) menar att flickor lever upp till en roll som de fått tilldelad till sig 

genom sin uppväxt och sitt sätt att fostras på. De finns inga belägg för att flickor skulle vara 

ömtåligare än pojkar, varken psykiskt eller fysiskt. Ändå är det vanligt att föräldrar har den 

uppfattningen och fostrar flickor därefter. Flickor blir därmed duktiga på att vara försiktiga. 

Vidare menar de att den inre tolkningen av hur man ska vara som flicka och pojke kan visa sig 

väldigt tydligt i idrotten. Pojkar tycker om att tävla och de konkurrerar om att höras och synas. 

De vill gärna pröva sin förmåga att vinna över andra. Flickor däremot har fått lära sig att lyssna 

till andra, visa hänsyn. Det är viktigare att alla behandlas lika och rättvist än att vara bäst. Det blir 

”fult” att vara tävlingsmänniska. Detta ger flickor och pojkar olika utgångsläge för 

idrottsaktivitet.  

Fagrell (2000) visar i sin studie att flickor och pojkar redan i 7-8 års ålder har en tydlig 

uppfattning om vad som räknas som manligt och kvinnligt i idrottens värld. När det gäller att 

uttala sig om vad de själva vill ägna sig åt eller vad de tror andra pojkar och flickor vill göra är 

valen starkt kopplade till genus och föreställningar. Flickfavoriten blev ridning, konståkning och 

simning. Pojkarnas favorit blev fotboll, ishockey och bordtennis. När det kommer till att välja 

vad andra flickor och pojkar vill göra bör flickor tycka om balett och pojkarna tyngdlyftning. De 

har med andra ord en klar bild av den traditionella idrottens genusideologi, lagidrotter blev 

manligt könsmärkta medan kvinnligt könsmärkta idrotter utmärks av bland annat en estetisk 

dimension. Studien visar att barn, oavsett om man är pojke eller flicka, genusifierar idrotter 
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utifrån samma föreställningar. Barns resonemang kring idrotter är ofta kopplade till pojkar och 

flickors olika egenskaper. Pojkar tillskrivs egenskaper som starka, modiga och tuffa. Flickor 

identifieras som raka motsatsen, det vill säga svaga, fjompiga och rädda. Dessa föreställningar 

finns hos bägge könen och ses som helt naturliga.   

Svaleryd (2003) skriver att det är lätt att tänka och tala om könen i termer av stereotyper. Man har 

olika föreställningar och förväntningar på flickor och pojkar. Flickor är och ska vara söta, snälla 

och hjälpsamma. Pojkar däremot är och ska vara aktiva, dominerande och kräva uppmärksamhet. 

Man förväntar sig att pojkar ska vara mer fysiska och ha ett större rörelsebehov. Det leder till att 

pojkar tillåts att vicka på stolen, springa eller gå omkring i klassrummet. Flickor däremot möts av 

kraven att sitta still. Dessa olika regelsystem gör att pojkarna omedvetet tillåts ha huvudrollen. 

Genom att omedelbart tillfredställa pojkarnas behov sänder de vuxna signaler till pojkarna att de 

har makt medan flickorna signaleras att de kommer i andra hand och att de därmed inte är lika 

viktiga. Forskning visar att det är i åldrarna 7-12 år som pojkarnas dominans är som mest tydlig 

(Wernersson, 1988). 

I bemötandet och samspelet med andra människor formas barnets upplevelser om vad det innebär 

att vara flicka eller pojke. Och i skolan pågår denna genussocialiserande process varje dag hela 

tiden (Svaleryd, 2003).  Enligt [Lpo 94] ingår det i pedagogernas uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster och att ge alla elever möjlighet att utveckla sina intressen oberoende av 

kön. Svaleryd (2003) menar att för att detta ska vara möjligt måste man som pedagog göra upp 

med sina egna omedvetna föreställningar. Utan den medvetenheten kan det vara besvärligt att 

synliggöra det som inte är jämställt och därmed svårt att komma till en förändring.  

 

3.8 Idrotten i samhället 

Föreningsidrotten är i särklass den största ungdomsrörelsen, mer än hälften av alla barn och 

ungdomar i grundskolan är aktiva medlemmar i någon idrottsförening. Andelen medlemmar är 

som högst i 10-12årsåldern för att sedan sjunka med stigande ålder (Engström och Redelius, 

2002).  

Engström (2004) skriver i en artikel om en undersökning som gjorts om ungdomars idrottsvanor. 

Närmare två tredjedelar av pojkarna i skolår 6 var 2001 aktiva medlemmar i någon 

idrottsförening och nästan lika många flickor i samma ålder. Engström menar vidare att inom 

idrottsverksamheten, liksom andra fritids- och ungdomskulturer, sker en påverkan av barns 

normer och värderingar. Han menar att idrotten utan tvekan är en av samhällets viktigaste 

offentliga uppfostringsmiljöer. En social mötesplats där barnen lär sig, mer eller mindre väl, att 

hantera sociala koder och relationer (Fagrell, 2000).   

Engström (2007) menar att tävlingsidrotten är en av de få kvarvarande kulturer där kvinnor och 

män hålls åtskilda. Redan tidigt tränar och tävlar flickor och pojkar för sig, trots att det i den 

åldern oftast inte finns någon skillnad i vare sig prestation eller intresse. Han menar att ”idrotten 

socialiserar sina deltagare till en uppfattning om vikten av att en åtskillnad mellan könen 

upprätthålls”, vilket också medför ett visst maktförhållande dem emellan. Tävlingsidrotten bidrar 

med andra ord inte bara till att en viss genusordning upprättas utan även att den behålls. Fagrell 

(2000) menar att genom idrotten lär sig flickor hur kvinnlig idrott iscensätts och pojkar lär sig hur 
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manlig idrott iscensätts och att dessa är två från varandra skilda verksamheter som inte bör 

blandas.  

Barn som ägnar sig åt organiserad tävlingsidrott skolas in i en kultur och ett tänk där idrott 

förknippas med konkurrens och vikten av att prestera och vinna är viktig. Den starke, psykiskt 

och fysiskt kraftfulle beundras medan den svage och lågpresterande framstår som ointressant och 

i värsta fall som misslyckad. Att redan i tidiga skolår låta barnen delta i stora tävlingar eller 

seriesystem kommer att få till följd att den som är tidigt utvecklad eller född tidigt på året 

premieras (Engström, 2007). 

Fagrells (2000) undersökning visar att de pojkar som är mer insatta i den organiserade 

tävlingsidrotten associerar idrott mer direkt med specifika idrottsgrenar och aktiviteter medan 

flickor oftare räknar in fysisk aktivitet i allmänhet i begreppet idrott. Flickor och pojkar är dock 

helt överens om att då de ställs inför valet att definiera idrott utifrån en tävlingssituation 

respektive matchsituation, eller utifrån en mer allmän fysisk verksamhet, så blir det 

tävlingsmomentet som får avgöra vad idrott är. Att idrotten är en regelstyrd verksamhet är en 

självklarhet i deras ögon. Både flickor och pojkar vet också att lek är någonting annat än idrott.  

Londos (2010) belyser i sin avhandling hur relationen mellan idrott i skolan och idrott på fritiden 

ser ut hos elever på gymnasiet som läser idrott och hälsa A, då i synnerhet förhållandet mellan 

bollspel i skola och bollspel på fritiden. Londos pratar om de dominerande och de dominerade. 

Där gruppen med de dominerande är de som är fysiskt starka och har erhållits såväl 

föreningsfostran som tävlingsfostran. De som däremot inte gillar att tävla och dessutom är fysiskt 

svaga kan betraktas som de dominerade. De dominerande har tolkningsföreträde och de 

dominerade måste delta enligt normen för aktiviteten. Vilket gör att elever utan större erfarenhet 

från föreningsidrott förväntas vara delaktiga utan möjlighet att kunna hävda sig i konkurrensen. 

Londos undersökning visar att lagbollspelaren innehar en rad kvalitéer som värdesätts inom 

idrottsundervisningen i form av styrka och kondition. Lärarna i undersökningen menar dock att 

lagbollspelarnas föreningserfarenhet kan ge negativa effekter i de fall eleverna tar med sig 

normer som drabbar de andra eleverna på ett oönskat sätt. Föreningsfostran lyfts av lärarna fram 

som en bra väg till framgång i både skola och förening, men samtidigt framstår den som orsak till 

mycket av den bristande hänsyn vissa lagbollpelare visar. I detta sammanhang är det bara pojkar 

som omnämns negativt, aldrig flickor. Undersökningen visar också att när idrottsundervisningen 

innehåller lagbollspel blir det störst problem i de klasser som innehåller många flickor som 

saknar erfarenhet både ifrån lagbollspel och ifrån föreningsidrott. Det kan vara svårt för läraren 

att få dessa elever att fungera ihop med de dominerande bollspelarna som bara vill utöva 

lagbollspel och som även har svårt att visa hänsyn till de svagare eleverna. Londos menar dock 

att traditionen av lagbollspel är oftast tillräckligt stark för att ge de bollspelande eleverna 

utrymme att styra lärarna som hellre tar diskussionen om att visa hänsyn än den om vilket 

innehåll det ska vara på lektionerna. Enligt Larsson et al (2007) bör man ha i åtanke att medan i 

princip alla bollspel utövas könsåtskilt inom föreningsidrotten, så förväntas flickor och pojkar i 

de flesta skolor att spela boll tillsammans under lektionerna i idrott och hälsa. 

Fundberg (2003) har i sin studie undersökt relationen mellan pojkfotboll och maskulinitet och på 

vilket sätt pojkfotbollen bidrar till att skapa manliga normer och manliga förhållningssätt. Han 

beskiver i sin studie en jargong som bara är tillåten i den intima kretsen, ett tufft klimat där ord 

som bög och kärring är ofta förekommande. Det som annars är tabubelagt blir i 
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omklädningsprocessen tillåtet. Fundberg beskriver även att det förekommer en traditionell 

genusordning hos både spelare och ledare, där man använder sig av ett distanserat och 

avpersonifierat sätt att benämna det motsatta könet. Larsson (2003) menar att bollspelandet och 

dess sociala inramning i denna studie framstår som en frizon för en sorts manlighet som inte är 

accepterad på många andra platser i samhället. En manlighet som många gånger präglas av 

sexism och homofobi.  

 

3.9 Styrdokument  

Målen i idrott och hälsa för flickor och pojkar har genom tiderna förändrats. Under 1950-talet 

syftade ämnet gymnastik till att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet och en förståelse 

för betydelsen av en aktiv och sund livsföring. Trots namnet gymnastik fanns de flesta 

idrottsgrenar inräknade och läraren kunde relativt fritt styra över innehållet på undervisningen. 

Separat undervisning av pojkar och flickor skulle äga rum och de kvinnliga eleverna skulle från 

åttonde klass inriktas på estetiska övningar. Hänsyn skulle tas till dem som saknade 

förutsättningar för idrottande och det skulle inte bli en jakt på elitprestationer (Sandahl, 2005).  

På 1960-talet infördes enhetsskolan och därmed ett styrdokument som gällde för alla landets 

skolor. Under 60-talet var två läroplaner för grundskolan i bruk, Lgr 62 och Lgr 69. Namnet på 

ämnet var fortfarande gymnastik och det innehöll fyra övergripande kategorier, de fysiska, de 

hälsorelaterade, det sociala och de estetiska. Från årskurs 5 och uppåt rekommenderade 

läroplanen att pojkar och flickor skulle undervisas i könsspecifika grupper, främst då gällande de 

gymnastiska övningarna där pojkarna satt inne med mer kraft och styrka medan flickorna övade 

det mer estetiska (Sandahl, 2005). Det fanns inga skäl angivna till varför flickor och pojkar skulle 

undervisas åtskilt, inte heller varför undervisningens innehåll skulle vara olika för flickor och 

pojkar. Detta framstod mest troligt som självklart och fullt naturligt (Larsson et al, 2007).  

Redan i mitten av 1970-talet började läroplanen ifrågasättas, skolan skulle tillåta en högre grad av 

individualisering. Lärares och elevers förutsättningar skulle betonas i större utsträckning. Men det 

skulle dröja till 1980 innan en ny läroplan kom ut, Lgr 80. Ämnet bytte namn till idrott och 

införande av samundervisning av könen föreslogs. Innehållet fokuserades på idrottsliga 

aktiviteter där de funktionella målen stod i centrum (Sandahl, 2005).  

Den nuvarande läroplanen kom 1994 [Lpo 94] och ämnet bytte då namn från idrott till idrott och 

hälsa. Idrotten i skolan skulle skilja sig från föreningslivet. Larsson et al (2007) menar att nu ska 

eleverna inte enbart vara fysiskt aktiva utan de ska också förstå varför det är viktigt att vara 

fysiskt aktiv och de helst också tycka det är roligt att röra på sig. Meckbach (2004) sammanfattar 

ämnets mål, innehåll och metodik utifrån kursplanen på följande sätt: 

Ämnets mål är att 

- skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet 

- utveckla en psykisk, fysisk och social förmåga samt en positiv självbild 

- stimulera till rörelseförmåga och rörelseglädje 

- ge kännedom om den egna kroppen 

- stimulera till hälsotänkande 

- uppöva ett ansvarstagande för den egna fysiska träningen 
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Ämnets innehåll består av 

- ett brett spektra av olika aktiviteter 

- musik och rörelse 

Ämnets metodik baseras på 

- gruppundervisning/individualisering 

- elevbestämmande/medinflytande 

- betoning på deltagande (sid. 81) 

 

I den kommande läroplanen för grundskolan [Lgr 11] har namnet idrott och hälsa behållits. Den 

nya kursplanen har som ambition att ge alla elever möjlighet att delta i olika rörelseaktiviteter 

utifrån sina egna förutsättningar. Ämnet ska möta alla elever och inte bara de som redan tycker 

om och engagerar sig i tävlingsidrotten. Idrottsundervisningen i skolan ska "skapa förutsättningar 

för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter". Därför 

ska eleverna få pröva på många olika slags aktiviteter, så att de kan bli motiverade och utveckla 

sina förmågor till rörelse och stimuleras att hitta aktiviteter de trivs med (Skolverket, 2011).  
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4. Metod 

Trost (2010) menar att om frågeställningen gäller hur ofta eller hur många så ska man göra en 

kvantitativ studie. Men om frågeställningen istället handlar om att förstå och hitta mönster så ska 

man göra en kvalitativ studie.     

Då syftet med denna undersökning var att få en mer djupgående kunskap om elevernas 

uppfattning kring sam- respektive särundervisning valde jag att använda mig av en kvalitativ 

intervju som metod. En kvalitativ intervju ger ofta intressanta resultat då syftet med den 

kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. Rätt använd 

kan den ge kunskap som är direkt användbar i läraryrket (Johansson och Svedner, 2010).  

Dalen (2007) menar att denna metod är speciellt lämpad om man är ute efter intervjupersonernas 

egna erfarenheter, tankar och känslor. Denna metod, med öppna intervjufrågor, passar således bra 

till syftet då det ger eleverna en helt annan möjlighet att ge sin inställning till det olika 

undervisningssätten än i exempelvis en kvantitativ enkät. Vid kvalitativa intervjuer ges även 

chansen att ställa följdfrågor för att förtydliga eller förstärka svar, samt att det ges möjlighet att ta 

del av ansiktsuttryck, kroppsspråk och känslor (ibid). Jag valde att utföra så kallade 

gruppintervjuer, det vill säga man intervjuar flera personer samtidigt (Trost, 2010).  

 

4.1 Urval 

Jag gjorde mina intervjuer med elever i årskurs 4 på den skola jag jobbar på när jag som nu inte 

är tjänstledig. Sammanlagt intervjuade jag tio elever, varav fyra var flickor och sex var pojkar. 

Trost (2010) menar att antalet kvalitativa intervjuer beror på många omständigheter. Med många 

intervjuer kan materialet bli ohanterligt och kanske mäktar man som intervjuare inte med att få en 

överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. Intervjugrupperna 

bestod av tre grupper. En grupp med fyra flickor, vilket är alla som går i klassen. Två grupper 

bestod av tre killar i vardera. Trost (2010) anser att runt fem deltagare är vad man som intervjuare 

kan klara av att hålla reda på. Gruppen med flickor jag intervjuade bestod av både 

högpresterande, mindre högpresterande och lågpresterande elever. En av de högpresterande 

flickorna är även aktiv på fritiden inom en idrottsförening. Pojkarna delade jag upp i en grupp 

med högpresterande elever och en grupp med mindre högpresterande till lågpresterande elever 

(jag kommer i fortsättningen att referera till denna grupp som lågpresterande pojkar, för 

enkelhetens skull). Denna gruppindelning gjordes utifrån hur jag som deras lärare upplever 

elevernas prestationer och aktivitetsgrad på lektionerna. Gruppen med de högpresterande 

pojkarna var även alla aktiva medlemmar i någon form av idrottsförening. Trost (2010) menar att 

man i samband med de flesta kvalitativa intervjuer önskar att finna variation bland de människor 

man intervjuar och att det då i samband med gruppintervjuer mycket väl kan vara så att man vill 

ha en stor variation mellan grupperna medan man vill ha liten variation inom grupperna. Jag 

valde att sätta likasinnade pojkar gruppvis därför att jag tror att de lågpresterande eleverna på så 

sätt vågar säga vad de tycker och inte blir färgade i sina åsikter av de högpresterande pojkarna 

och ”hur man ska tycka”. Flickorna som tyvärr bara är fyra i klassen satte jag i en och samma 

grupp för att jag vet att dessa flickor är trygga med varandra och därmed vågar säga vad de 

tycker, oberoende av varandras åsikter. Anledningen till att jag inte intervjuade fler i klassen var 

att jag ville ha ett någorlunda jämt antal flickor och pojkar. Klassen har idrott två gånger i 
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veckan, en gång tillsammans med klassen och en gång tillsammans med 5:ornas flickor 

respektive pojkar. På detta sätt har dessa elever haft undervisningen de senaste två åren och även 

under denna termin när jag varit tjänstledig. Dessa elever har alltså erfarenhet från både sam- och 

särundervisning. Eleverna var medvetna om att det var frivilligt att ställa upp och att det kunde 

avsluta sitt deltagande när som helst. 

 

4.2 Genomförande 

Jag tog kontakt med en kollega på den skola jag i vanliga fall jobbar på. Hon i sin tur kontaktade 

elevernas föräldrar via ett veckobrev och berättade att jag skulle komma till skolan och samtala 

med eleverna om deras tankar kring sam- och särundervisning. Hon meddelade att samtalet skulle 

spelas in och hon bad dem därför att höra av sig om de inte ville att deras barn skulle delta i min 

undersökning.   

Samtliga intervjuer genomfördes i ett av skolans grupprum, där vi kunde sitta i lugn och ro utan 

några förbipasserande elever eller lärare. Jag berättade lite kort för eleverna vad mitt arbete 

handlade om och att jag nu var ute efter att ta reda på vad de tycker och tänker om 

undervisningen i idrott. Jag betonade att det inte fanns några rätt eller fel svar på mina frågor utan 

bara personliga åsikter. Jag spelade in samtalen på min iPhone, efter att ha kontrollerat kvaliteten 

på inspelningsfunktionen. Den var mycket god och ljudet hördes perfekt. Jag frågade enligt 

Johansson och Svedner (2010) om eleverna var okej med att samtalet spelades in. Samtidigt 

försäkrade jag även eleverna om att jag var den enda som skulle lyssna på inspelningen och att 

den därefter skulle tas bort så fort detta var gjort. Intervjuerna genomfördes kring ett runt bord 

och iPhonen lades i mitten. Intervjuerna varade i 35-40 minuter per grupp. Jag följde även 

Svenssons och Starrins (1996) råd om att samtidigt göra anteckningar, detta för att underlätta 

aktivt lyssnade och på så sätt hålla reda på vad intervjupersonen faktiskt säger. Och för att inte 

avbryta intervjupersonen hela tiden kan man skriva ned nyckelord som man senare kan följa upp.  

Vid intervjuerna använde jag mig utav en intervjuguide (bilaga 1). Frågorna var framtagna i 

förhållande till mitt syfte och de frågeställningar jag valt att arbete utifrån. Jag använde mig av 

öppna frågor för att verkligen få fram elevernas synpunkter och åsikter (Trost, 2010).  

 

4.3 Validitet 

Med undersökningens validitet menar man dess förmåga att mäta det som är avsett att mäta. Är 

frågorna relevanta till de frågeställningar undersökningen har som mål att ge svar på. Resultatet 

måste med andra ord vara användbart (Svenning, 2003).  

Svensson och Starrin (1996) talar om två olika inriktningar inom validitetsbegreppet för kvalitativ 

forskning. Den ena anser att validitetsbegreppet kan användas i kvalitativa studier medan den 

andra anser att begrepp som t.ex. trovärdighet och förståelse är mer relevanta. Förespråkare av 

validitetsbegreppet menar att validering i kvalitativ forskning, metod och analys framför allt 

handlar om kontroll av trovärdigheten, en försäkran att det finns empiriska belägg och att man har 

gjort en rimlig tolkning.  
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4.4 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att resultatet ska vara tillförlitligt. Om ingenting har förändrats i ett 

urvalsunderlag ska två likadana undersökningar med samma syfte och med samma metod få 

samma resultat (Svenning, 2003). Trost (2010) menar att det är svårt att tala om reliabilitet eller 

tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer. Idén med att man ska få samma svar på en fråga då den 

ställs vid skilda tillfällen bygger på en föreställning om att den enskilda människan är statisk i 

sina beteenden och åsikter. Han menar att människan hela tiden gör nya erfarenheter och möter 

nya situationer, och att dennes föreställningsvärld förändras successivt vilket innebär att 

bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden förändras. Reliabiliteten bör därför ses i sitt 

sammanhang, d.v.s. bedömas utifrån den situation som råder vid intervjutillfället (Svensson och 

Starrin, 1996).  

 

4.5 Bearbetning, analys och tolkning 

Trost (2010) delar upp arbetet med datamaterialet i tre steg, bearbetning, analys och tolkning. 

Han menar att det inte finns några egentliga regler för hur dessa ska gå till när det gäller 

kvalitativa intervjuer utan att det sker efter den enskildes tycke och smak. Han betonar dock 

vikten av att hålla sig till de etiska reglerna, såsom att ange källor, klargöra citat och vara ärlig.  

Trost (2010) menar att ett alternativ är att lyssna till det inspelade materialet en eller flera gånger 

och samtidigt skriva ned vissa minnesanteckningar samt skriva en sammanfattning av intervjun 

där man omstrukturerar den så att strukturen passar den man har i intervjuguiden. Vidare menar 

han att en av fördelarna med denna metod är att man "skär" bort allt ointressant material, allt som 

inte har med studien att göra. 

Transkriberingen skedde dagen efter intervjutillfället och tog ungefär sex timmar. Varje grupp 

tog cirka två timmar att lyssna av och skriva ned på papper. Dalen (2007) rekommenderar att 

intervjuerna skrivs ut omedelbart efter det att de genomförts, det medför att man får bästa möjliga 

återgivning av vad informanterna faktiskt har sagt. Dessutom ger detta också möjlighet till en 

speciell närhet till intervjuutskrifterna, vilket senare kan stärka analysprocessen. På grund av 

tidsbrist valde jag dock att vänta till dagen efter för att lyssna av och analysera mina intervjuer. 

Jag skrev ned det som jag ansåg vara relevant för det jag ville ha reda på utifrån de frågor jag 

hade i min intervjuguide. Varje fråga blev ett område och med utgångspunkt i dessa områden 

skrev jag ned det som jag ansåg höra dit. Trost (2010) menar att man i samband med analysen av 

kvalitativa intervjuer vill få fram olika slags mönster. Det som jag fann intressant var framför allt 

att leta efter likheter och skillnader i elevernas utsagor om flickor och pojkar, samundervisning 

och särundervisning, lektionsinnehållet o.s.v.  

 

4.6 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ intervju eftersom jag ansåg att det passade mitt syfte 

som var att ta reda på elevernas tankar och resonemang kring sam- respektive särundervisning. 

Trost (2010) belyser just detta. Eftersom trygghet är en viktig del i intervjusituationen tog jag 

beslutet att utföra intervjuerna i grupp (ibid). Jag tror nämligen att det är lättare för eleverna att få 
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igång ett samtal tillsammans med sina klasskamrater än när de sitter ensam med sin lärare.  

Förespråkarna för gruppintervjuer menar att fördelen med denna form av intervju är just att den 

ger utrymme för interaktion i gruppen som i sin tur kan ge större insikt hos den enskilde 

individen om dennes egna åsikter. En annan sak som talade för metodvalet är att i samband med 

kvalitativa intervjuer har man möjlighet att få mer information och inga frågetecken behöver 

uppkomma vid bearbetningen av intervjuerna (ibid).  

En risk med gruppintervjuer är givetvis att det tystlåtna inte säger någonting och att de 

pratsamma tar över hela intervjun (Trost, 2010). Men eftersom jag var med och kunde styra 

samtalet tyckte jag inte att detta var något problem, alla fick komma till tals även om en del 

naturligtvis hade mer att säga än andra. Ett annat problem med gruppintervjuer är att deltagarna 

lätt samlas kring en åsikt som är ”lämplig” i situationen. Grupptrycket blir lätt för stort för den 

enskilde (ibid). Det är svårt att säga om det skulle ha funnits någon informell ledare i de tre 

grupperna, men jag upplever inte att det var så. Att svaren inom grupperna var rätt enhetliga 

relaterar jag snarare till att jag valde att lägga stor variation mellan grupperna och liten variation 

inom dem (ibid).  

Det som också skulle kunna påverka resultatet är att jag är deras lärare och att de därför svarar på 

frågorna utefter vad de tror att jag vill höra. Risken finns att eleverna i detta fall tror att jag är ute 

efter ett visst svar och att de då försöker ge mig det svaret. För att undvika detta var jag noga med 

att påpeka för eleverna att det inte fanns några rätt eller fel svar på mina frågor utan bara egna 

åsikter och tankar kring idrottsundervisningen. 

Just min relation till eleverna var något som jag funderade mycket på innan jag bestämde mig för 

vilken typ av metod jag skulle använda mig av. På vilket sätt den skulle kunna påverka resultatet 

av min undersökning. Svensson och Starrin (1996) tar upp just relationen mellan intervjuare och 

den intervjuade och menar att en alltför nära relation kan leda till att vissa frågor blir för svåra att 

ställa och svåra att få svar på.  Detta i sig såg jag inte som något problem när varken mitt syfte 

eller mina frågor var av känslig karaktär.    

Det som däremot kan påverka resultatet på grund av att jag känner dessa elever väl är att jag i och 

med det har förutfattade meningar om vad jag tror eleven tycker och tänker. Jag har med andra 

ord en föreställning av hur jag tror eleverna upplever sam- respektive särundervisning. För att 

stärka reliabiliteten var jag här noga med att hela tiden ställa följdfrågor för att verkligen vara 

säker på att jag förstod eleverna och därmed på ett riktigt sätt kunna förmedla deras personliga 

upplevelser av sam- respektive särundervisning (Trost, 2010). Vidare ger Trost rådet att inte 

påstå, inte föreslå utan fråga. Detta var något jag hade i bakhuvudet under hela intervjun, allt för 

att inte påverka eleverna i deras åsikter.  

Det finns likaså en viss problematik med mitt urval av elever. Till en början var det tänkt att jag 

även skulle intervjua elever från årskurs 5, men på grund av olika anledningar gick detta inte att 

genomföra. Hade jag haft möjlighet att även inkludera 5:orna hade undersökningen kunnat bli 

mer tillförlitlig. Jag hade då haft möjlighet att intervjua ett större antal flickor och således även 

utöka antalet pojkar. Det jag främst saknade var fler högpresterande flickor med erfarenhet från 

föreningslivet. Nu fick en flicka representera hela det spannet, till skillnad från pojkarna där den 

gruppen representerades av tre pojkar. Resultatet hade därför kunnat bli ett annat om fler elever 

intervjuats (Trost, 2010).     
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Jag tycker att intervjuerna i stort gett mig svar på det frågor jag var ute efter att få besvarade. 

Frågorna i intervjuguiden fungerade bra och gjorde att intervjun höll sig till det jag var ute efter 

att ta reda på. Jag upplever också att resultatet ger en sann bild av det som undersöktes och detta 

stärker min validitet. Det svåraste var enligt min mening att få fram om sam- respektive 

särundervisning påverkar elevernas föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. I denna 

fråga är jag inte helt nöjd med vad jag fått fram och detta medför att det finns vissa brister i 

undersökningens validitet.  
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5. Resultat 

Det gick att se både likheter och skillnader på svaren mellan grupperna. Gruppen med de 

lågpresterande pojkarna och gruppen med flickorna stod i många av frågorna nära varandra i sitt 

sätt att svara medan gruppen med de högpresterande pojkarna ofta hade svar som skilde sig från 

de övriga två grupperna. De lågpresterande pojkarnas syn på idrottsämnet stod närmare flickornas 

än den stod gruppen med de högpresterande pojkarna.  

Här nedan kommer jag att redovisa för de svar jag fick på mina intervjuer efter att jag 

transkriberat och analyserat det material jag fick in. De som inte var relevant för undersökningen 

har jag tagit bort och det kommer inte att redovisas (Trost, 2010). Exempel på detta kan vara när 

eleverna kom bort från ämnet och ville berätta om någonting som hänt hemma eller i skolan sen 

vi sågs sist. 

 

Vad tycker ni är bra/mindre bra med att ha idrott med bara flickor respektive pojkar? 

Pojkarna hade delade meningar kring särundervisning. Hälften av pojkarna föredrog 

särundervisning. De ansåg att det var roligare aktiviteter på dessa lektioner för att flickorna inte 

vill spela fotboll utan bara leka jagalekar. En av pojkarna påpekade att: 

 Tjejerna bara står när vi spelar brännboll.  

Andra hälften av pojkarna hade inget positivt att säga om särundervisning. En pojke upplevde att 

man kunde bli mobbad när man bara var pojkar. En annan av pojkarna tyckte att pojkar kan vara 

hårda och säga taskiga saker.  

Det gick tydligt att se skillnader mellan de båda grupperna. De högpresterande pojkarna är de 

som föredrar att ha särundervisning med innehållet som ett starkt motiv. Medan gruppen med de 

lågpresterande pojkarna upplever ett alltför hårt klimat på dessa lektioner.     

Alla flickor tyckte att särundervisning var bra för att flickor inte bråkar lika mycket. De tyckte 

också att flickor peppar om man missar eller gör något fel, det gör inte pojkarna. En flicka 

påpekade att det ibland kunde bli ”lite fånigt kanske” när det var enbart flickor. 

Flickorna var väldigt överens och enbart en av flickorna var inne på att det blev mer fart och 

seriöst när pojkarna deltog på idrotten. Detta är den enda av flickorna som på fritiden håller på 

med föreningsidrott.  

 

Vad tycker ni är bra/mindre bra med att ha idrott tillsammans med klassen? 

Hälften av pojkarna kunde inte komma på någonting som var bra med att ha idrott tillsammans 

med flickorna. Möjligtvis att det var lugnare när flickorna var med, men de visste inte riktigt om 

de tyckte det var bra eller dåligt. En av pojkarna påpekade att: 

Killar tränar kanske lite mer och hårdare, så då är dom duktigare och då blir det roligare att bara 

vara killar.  
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Resten av pojkarna föredrog att vara med flickorna, just av den anledningen att det blev lugnare 

och trevligare på lektionerna. En av pojkarna påpekade att:  

Pojkar är så tävlingsinriktade, det är inte flickor.  

På vilket sätt menar du då? 

Ja, men dom (pojkarna) blir arga om man missar målet och så. Det är inte lika viktigt för flickorna att 

det blir mål varje gång.  

Även här var det tydliga skillnader mellan de båda pojkgrupperna. Gruppen med de 

högpresterande pojkarna tyckte att tempot kan bli för lågt på samgymnastiken medan gruppen 

med de lågpresterande pojkarna upplevde det som positivt.   

Flickorna menade att pojkar kan börja retas och bli arga om man till exempel missar: 

Om vi spelar till exempel brännboll och så tar man det där platta och missar, då blir dom jättearga 

och säger typ åh, missa med tantracket, dålig du är /…/ Det gör inte tjejerna, dom peppar och så. 

En av flickorna tyckte att pojkarna tog mycket plats och att det går bort mycket tid från 

lektionerna för att pojkarna stökar. 

En gång var det en eller två killar som sprang omkring och fjantade sig. Då gick det bort över 20 

minuter av lektionen innan vi kunde börja”. 

En annan flicka ansåg att pojkarna alltid ska vara de som hörs mest: 

Dom typ, nu tar vi över lektionen. Och så ska dom vara i centrum hela tiden.  

Alla flickor var dock noga med att påpeka att vissa av pojkarna är snälla. Flickorna var tämligen 

överens och det gick inte att se någon skillnad mellan de högpresterande och lågpresterande 

eleverna i detta fall. 

 

(Endast till flickorna) Vad tror ni pojkarna tycker om att ha idrott tillsammans med 

flickorna? 

En av flickorna trodde att det berodde på vilken typ av kille man är: 

Är man en tyst kille kanske man vill ha idrott med klassen. Men om man är utåtriktad och typ tycker 

man är bäst så vill man nog vara med killarna.   

En annan flicka var ganska säker på att pojkarna helst inte ville vara med flickorna på grund av 

att pojkarna ändå bara passar till varandra. En flicka hade uppfattningen om att pojkarna tycker 

att: 

 /…/ flickorna är dåliga och då blir det tråkigt.  

Flickorna var tämligen överens om att pojkarna nog helst vill ha särundervisning för att de tycker 

att flickorna ”sinkar”. 

Är det så då, är flickor sämre? 

Nej! Jag vet många flickor som är bättre än pojkar i fotboll. 



 24 

Flickorna hade alla liknande uppfattning kring denna fråga, de högpresterande liksom de 

lågpresterande eleverna hade inställningen om att pojkarna, framförallt de högpresterande, inte 

vill vara med flickorna på idrotten. Flickorna upplever att pojkarna anser att flickorna är sämre 

men flickorna själv upplever inte att de är så.  

 

 (Endast till pojkarna) Vad tror ni flickorna tycker om att ha idrott tillsammans med 

pojkarna? 

En av pojkarna trodde likt en av flickorna att det berodde på vilken typ av personlighet man har: 

Håller man lite lägre profil och tycker att man är dålig så vill man nog vara med bara tjejer.  

En annan menade att pojkar är mer tävlingsinriktade och att flickor inte är så mycket för att 

vinna. En pojke tyckte att pojkar är tuffare, fast att det såklart finns tuffa flickor också. Han kände 

en. En annan pojke nämnde att pojkar är tåligare än flickor och därför kanske flickorna vill vara 

för sig själva. 

Vill flickor göra andra saker tror ni? 

I våran klass vill nog flickorna leka mer lekar, kanske inte spela så mycket fotboll och basket. 

Hinderbanor tycker dom nog också är kul, tror jag. 

Pojkarna var tämligen överens i denna fråga, de tror att flickor hellre vill vara med bara varandra 

för att flickor och pojkar helt enkelt är för olika. Pojkarna säger inte rakt ut att pojkar är bättre än 

flickor i idrott utan menar istället att flickor upplever att pojkar är bättre och att det därför skulle 

vara jobbigt att ha idrott tillsammans. De gick inte att se någon skillnad mellan de högpresterande 

och lågpresterande pojkarna, båda grupperna pratade i liknande termer.  

 

Tycker ni att innehållet/aktiviteterna är olika om ni har idrott tillsammans med klassen 

eller flickor och pojkar var för sig? 

Pojkarna upplevde att innehållet är olika beroende på undervisningsform. De ansåg att de leker 

mycket lekar när klassen är tillsammans, och att de spelar brännboll och innebandy när det bara 

är pojkar. En av pojkarna upplevde att de spelar brännboll varannan lektion.  

 Pojkarna var tämligen överens även i denna fråga, men hade olika inställning till det hela. De 

högpresterande pojkarna pratade negativt om aktiviteterna som bedrivs på samundervisning och 

ville mycket hellre spela mer fotboll än att leka lekar och utöva hinderbanor. De lågpresterande 

pojkarna hade en motsatt åsikt, de föredrog det mer lekbetonade övningarna som tillämpas på 

samundervisningen. 

Flickorna hade en liknande upplevelse. De menade också att de leker mycket lekar när klassen är 

tillsammans. En flicka berättade att: 

Fotboll gör vi bara med tjejerna och det tycker jag är bra. Killar ska bara åh vad jag är bra. De 

passar bara till varandra och då blir det liksom inge kul. 
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Alla flickorna, högpresterande som lågpresterande, var positivt inställda framförallt till det mera 

lekbetonade aktiviteterna som utövas när klassen är tillsammans men nämnde även lagbollspelen 

med positiva ord, i alla fall när de förekom på särundervisningen.  

 

Vilka aktiviteter föredrar ni? 

Hälften av pojkarna föredrog innehållet på särundervisningen. De tyckte att det är mycket 

roligare att spela fotboll, innebandy och basket på idrottslektionerna. Andra hälften av pojkarna 

tyckte det var roligare att leka lekar och göra hinderbanor och stationer. En av de lågpresterande 

pojkarna upplevde tävlingsmomenten som jobbiga, framförallt när de bara var pojkar: 

Det ska vara så exakt när vi bara är pojkar, ingenting blir på skoj. 

De högpresterande pojkarna var de som föredrog lagbollspelen medan de lågpresterande pojkarna 

föredrog aktiviteter som inte innehöll tävlingsmoment.  

Flickorna nämnde namn på ett antal olika lekar, men även de gillade hinderbanor. En flicka 

tyckte att det kunde vara kul att spela fotboll ibland, och kanske basket.  

Alla flickorna gillade olika jagalekar och hinderbanor, men en av de högpresterande flickorna 

som är van att tävla på fritiden tyckte även att olika lagbollspel kunde vara kul ibland: 

Det blir mer på riktigt då! 

 

Vilken undervisningsform föredrar ni? 

Pojkarna var uppdelade i två läger som sinsemellan var tämligen överens med varandra. Den ena 

gruppen ansåg att samundervisning var bättre och fick de välja skulle de helst sluta med 

särundervisning efter sommaren. Den andra gruppen föredrog särundervisning, men nämnde 

ingenting om att sluta med samundervisning inte heller att de önskade fortsätta med det. 

De lågpresterande pojkarna var alla väldigt överens om att det är bättre att ha idrott tillsammans 

med flickorna och gillar inte att alls att ha idrott enbart pojkar. De högpresterande pojkarna var 

även de väldigt överens och föredrog att ha särundervisning.  

Flickorna var nöjda med upplägget som det är nu, att ha både sam- och särundervisning. Men om 

de var tvungna att välja så skulle det helst ha samundervisning. De ansåg att det var roligare helt 

enkelt. De pratade positivt om gemenskapen som trots allt är starkare inom klassen än den som 

finns mellan flickorna i 4:an och flickorna i 5:an. 

Alla flickor hade en liknande inställning, både de högpresterande och de lågpresterande eleverna 

såg fördelar respektive nackdelar med de båda undervisningssätten. Fördelarna med 

särundervisningen var många men trots detta väljer flickorna ändå samundervisning om de stod 

inför ett val.   
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Vad tror ni är anledningen till att vi har delat upp idrotten i flick- respektive pojkgrupp en 

gång i veckan? 

Varken pojkarna eller flickorna hade funderat närmare kring detta, och hade egentligen inget svar 

på den frågan. En av flickorna funderade dock en stund och kom fram till att det nog var så att de 

skulle träna sig i att flickor och pojkar är olika.  

Vi kan inte bara vara med flickor hela tiden för så är det ju inte annars. 

Annars? Hur menar du då? 

På raster, och fritiden och så. 
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6. Diskussion 

Meningen med denna undersökning har varit att få reda på vad eleverna tycker om de olika 

undervisningsformerna, vad det tycker är bra och vad det tycker är mindre bra. Vad de olika 

könen föredrar och om det finns några skillnader inom könen. Hur eleverna påverkas av att ha 

sam- respektive särundervisning. Och slutligen försöka ta reda på om det skapar några 

föreställningar hos eleverna. Om sam- respektive särundervisningen förstärker bilden av vad som 

är manligt och vad som är kvinnligt. Och förhoppningsvis ge mig så mycket kunskap och 

information att jag kan motivera mitt val av undervisningsform.   

Barbro Carli (1995) menar att samundervisning sker på pojkarnas villkor och att flickorna 

hamnar i skymundan, något som min undersökning stödjer. Alla flickor i min studie kunde räkna 

upp ett antal positiva anledningar till att ha särundervisning. De menade att pojkarna tog mycket 

plats, stal tid från idrottslektionerna och kom med nedsättande kommentarer om de gjorde fel. 

Det som var intressant och förvånade mig var att flickorna trots detta föredrar att ha idrott 

tillsammans med pojkarna. En av anledningarna till att det är så kan vara innehållet. Enligt svaren 

så upplevde eleverna att innehållet är annorlunda på de olika lektionerna. Både flickorna och 

pojkarna menade att det är mer lekbetonat på samundervisningen och mer lagidrotter på 

särundervisningen.  

De elever som gillar särundervisning gillar också att aktiviteterna på dessa lektionstillfällen 

handlar mer om idrott, i den bemärkelsen att det försiggår mer lagidrotter som fotboll, innebandy 

och basket. Detta är pojkar som enligt mig förknippar idrottsämnet med just regelstyrda idrotter. 

Pojkar som också behärskar dessa idrotter och gillar att tävla. Elever som jag vet är aktiva 

medlemmar i någon idrottsförening. De elever som föredrar samundervisning är i denna studie 

framförallt flickor och de svagare pojkarna som då också föredrar innehållet på dessa lektioner. 

Vilket enligt eleverna inte är så tävlingsbetonat utan mer lek och rörelse i form av olika jagalekar 

och hinderbanor. Innehållet har med andra ord stor betydelse för vad eleverna föredrar för 

undervisningsform.  

En annan sak som speglar elevernas syn på de olika undervisningssätten är hur pass mycket 

erfarenhet de har från föreningslivet, i denna studie syns skillnaderna främst hos pojkarna. De 

som framförallt gillar tävlingsmoment och att räkna mål hit och dit är de starka pojkarna som 

även på fritiden håller på med idrott inom någon förening. De har ett stort behov av att ständigt 

veta hur deras prestation förhåller sig i relation till andra i varje moment. De är, som Engström 

(2007) säger, fostrade genom föreningslivet att ständigt konkurrera med andra. Mogren och 

Trosell (1997) menar att pojkar redan från födseln uppfostras till att tävla med andra och att 

flickor fostras till att lyssna och visa hänsyn.    

Min känsla är också att det ligger något i vad Carli (1995) säger, att ämnet idrott sker på 

pojkarnas villkor. Eller rättare sagt på de högpresterande pojkarnas villkor. Jag upplever, utifrån 

mina intervjuer och mina erfarenheter från att ha dessa elever, att flickorna på något sätt 

konstaterar att pojkarna tar mycket plats och att de sedan helt enkelt bara accepterar att det är så. 

Detta är något jag som lärare får ta på mig, för tyvärr ligger det en hel del sanning bakom det 

både Carli (1991) och Wernersson (1995) säger om att innehållet anpassas många gånger efter 

pojkarnas behov för att få till någon undervisning överhuvudtaget. Flickorna lär sig på så sätt att 

deras behov och välbefinnande hamnar i skymundan av de pojkar som hörs och syns mest. 
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Flickor har under en lång tid undervisats utifrån tesen att de skulle vara det svagare könet, både 

fysiskt och psykiskt (Eklund, 1999). Samundervisning i idrott kom att diskuteras så sent som på 

slutet av 1960-talet (Annerstedt, 1991) och det skulle dröja ändå till Lgr 80 innan 

samundervisning rekommenderas i alla årskurser. Det är svårt och det tar tid att bryta traditionella 

könsmönster. Min studie visar att det finns en traditionell bild av kön och idrott även hos dessa 

elever. Pojkar är tuffa, mer tävlingsinriktade och tåligare. Flickorna är lugna, inte så mycket för 

att vinna och är de som ”sinkar” när de till exempel spelar fotboll. Detta är kommentarer som 

förekommer ofta, ett lag med fler flickor än pojkar kan aldrig vinna över ett lag med fler pojkar 

än flickor. Det har eleverna bestämt redan innan, det sitter så djupt rotat. Det är inte helt ovanligt 

med kommentarer som ”men vi har ju tre tjejer i vårt lag”. Och lika ofta kommer den 

kommentaren från en flicka som från en pojke. Det man lätt glömmer bort i diskussionen är att 

fysisk styrka och tävlingsmoment egentligen inte är relevant eftersom det inte har med ämnets 

mål att göra. Idrottsämnets innehåll har inte följt med i de förändringar som gjorts i kurs- och 

läroplaner. Ämnets mål är att skapa ett bestående intresse för idrott och hälsa hos eleverna och 

har ingenting med föreningslivets idrott att göra. Ett av målen med namnbytet till idrott och hälsa 

1994 var att särskilja idrotten i skolan från föreningsidrotten. Jag tycker inte undervisningen har 

hängt med i dessa förändringar, men jag vet också hur svårt det är att göra dessa förändringar. 

Eleverna ser på ämnet idrott och hälsa på samma sätt som de ser på föreningslivet. Ett påstående 

som får stöd av Fagrells (2000) studie. De som på fritiden ägnar sig åt föreningsidrott ifrågasätter 

innehållet om det avviker ifrån den verksamhet de är vana att ägna sig åt på fritiden. Och 

eftersom det är de starka pojkarna som styr innehållet kommer det att likna den idrott de är vana. 

Även Londos (2010) avhandling visar att det är de högpresterande eleverna med rötter i 

föreningslivet som styr undervisningen. Och fast den undersökningen är gjord på betydligt äldre 

elever än de jag undervisar känner jag igen mycket i den.  

Enligt [NU 03] ansåg lärarna att det näst viktigaste ämnet idrott och hälsa ger eleverna är att lära 

sig samarbeta. Är det då tillräckligt att utöva olika lagbollspel för att tillgodose det behovet? Nej, 

det är det ju naturligtvis inte. Ändå är det den aktivitet som bedrivs allra mest enligt samma 

utvärdering. Lärarna säger emot sig själva kan jag tycka och jag är i detta fall inte bättre än någon 

annan. Erikssons et al (2003) undersökning visar att flickor i större utsträckning är inaktiva på 

idrottslektionerna, något som pojkarna i min studie också upplever. Men detta i sig är ju inte alls 

så konstigt då innehållet är riktat till pojkarna och flickorna i sin tur får otrevliga kommentarer 

om de inte uppfyller pojkarnas krav. 

Min studie visar också att de lågpresterande pojkarna vill ha idrott tillsammans med flickorna för 

att det blir lugnare och inte lika tävlingsinriktat då. Medan de högpresterande pojkarna vill ha 

särundervisning för att de upplever att flickorna sänker tempot. Flickorna upplever att de mer 

utåtriktade och starkare flickorna vill ha idrott tillsammans med pojkarna för att det blir mindre 

”fånigt” då. Medan de lågpresterande flickorna tycker att samundervisning kan vara jobbigt då 

speciellt pojkar brister i hänsynstagandet. Jag kan konstatera att det finns en skala, där rena 

flickgrupper ligger på den lägsta nivån och rena pojkgrupper ligger på den högsta nivån och 

samundervisning någonstans mittemellan. Flickorna upplever att pojkarna tycker att flickorna är 

sämre, och pojkarna upplever att flickorna själva tycker de är sämre. Innehållet har ju även här en 

betydande del. Eftersom innehållet främst vänder sig till pojkarna kommer de i sin tur att 

upplevas som de starka och duktiga i ämnet. Om denna föreställning av att pojkar är bättre än 

flickor förstärks genom särundervisningen hittade jag inga tecken på. Men jag tycker att det är en 
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svår fråga att svara på utifrån de frågor jag ställt och de svar jag fått. Men varken flickorna eller 

pojkarna svarade som jag var orolig att de skulle göra, att vi har särundervisning för att pojkar är 

starka och flickor är svaga, eller att pojkar är bättre än flickor på idrott. Det enda svar jag fick var 

att flickor och pojkar är olika och därmed ska eleverna träna sig i att ha idrott tillsammans.   

Carli (1995) menar att flickor blir underlägsna i samundervisningsgrupper. Men efter mina samtal 

med eleverna framkom det att bland dessa elever verkar det vara de lågpresterande pojkarna som 

lider mer av särundervisning än flickorna lider av samundervisning. De lågpresterande pojkarna 

upplever att man kan bli mobbad om man gör fel och att pojkar kan vara väldigt elaka. Detta är 

en grupp som lätts glöms bort eftersom de högpresterande pojkarna har blivit en norm för hur 

pojkar upplevs i idrottens värld. Tuffa, tävlingsinriktade, tåliga och så vidare.  Detta kan göra att 

de svaga pojkarna som inte lever upp till denna norm helt kan tappa självförtroendet. Den [NU 

03] visar att en stor grupp av pojkarna känner sig klumpiga och inte vill byta om med andra.  

Larsson (2003) menar att diskussionen kring sam- och särundervisningen vara eller icke vara rör 

sig om vilken syn på ämnet man har som lärare. Om man ser på ämnet som ett träningsämne eller 

som ett bildningsämne. Lärarens bakgrund spelar också en stor roll i om man väljer att bedriva 

sam- eller särundervisning (Annerstedt, 2001). Om man som idrottslärare själv har en bakgrund 

inom föreningslivet gör det att man identifierar idrott som något där könen är åtskilda. 

Tävlingsidrotten är ett av de få ställen där man fortfarande delar upp verksamheten efter kön och 

är man då fostrad i den miljön blir det ett naturligt sätt att se på idrott. Jag har alltid trott att jag 

ser på ämnet som ett bildningsämne och att flickor och pojkar utan problem kan ha idrott 

tillsammans. Men ju mer jag har läst på om ämnet inser jag att jag nog ser på idrott och hälsa som 

ett träningsämne, utan att jag varit medveten om det. Och eftersom jag själv har tillhört 

föreningslivet i stort sett hela min uppväxt förstärker det min bild av idrott som ett träningsämne, 

där pojkar är starkare än flickor. Och som sagt ligger inte detta i linje med ämnets kursplan. Men 

min förhoppning är att eftersom jag nu har skapat en medvetenhet hos mig själv kan jag nu som 

lärare göra de förändringar som behövs för att se på ämnet på ett annat sätt, d.v.s. som ett 

bildningsämne.   

Sammanfattningsvis kan jag väl säga att jag tror på samundervisning och jag tror på 

särundervisning. Men för att någon av dessa undervisningsformer ska fungera på ett sätt som är 

tillfredsställande för alla inblandade är det viktigt att jag som lärare verkligen tänker till när det 

kommer till innehållet på idrottslektionerna. Min studie har visat att det är innehållet, snarare än 

kön, som påverkar hur eleverna uppfattar de olika undervisningsformerna. Det har också visat sig 

att idrott och hälsa, och då kanske främst särundervisning, som den bedrivs just nu är en arena för 

de elever som är fostrade inom föreningslivet. Med ett innehåll som riktar sig till dem som redan 

har ett bestående intresse av fysisk aktivitet istället för att skapa ett intresse hos alla elever.  

Något som inte är i enlighet med vad [Lpo 94] har att säga om ämnet och dess mål. Det får inte 

bli ett innehåll som går ut på prestationer, där redan högpresterande pojkar gynnas och 

lågpresterande elever mår dåligt och helt tappar intresset för fysisk aktivitet och rörelse.    
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6.1 Förslag på framtida forskning 

Jag tycker att det vore intressant att jämföra flickor och pojkar i föreningslivet. Hur flickor 

respektive pojkar fostras i föreningsverksamheten. Jag fann Jesper Fundbergs (2010) 

undersökning om manlig fostran inom pojkfotbollen väldigt intressant att läsa och skulle gärna 

vilja veta hur flickor inom lagbollspel fostras. Vad skiljer flickor och pojkars fostran inom 

föreningsverksamheten? På vilket sätt bidrar tävlingsidrotten till att skapa traditionella 

könsmönster hos flickor? 

Det skulle även vara intressant med forskning som utgår ifrån de svagare pojkarna och ämnet 

idrott och hälsa. Hur upplever dessa pojkar idrotten i skolan? Hur får idrottsundervisningen dessa 

elever att må egentligen? 

Efter att ha läst många tidigare studier slås jag av hur många lärare som faktiskt ser på ämnet som 

ett träningsämne, där prestationer ska mätas mot varandra. Hur kommer det sig att idrottslärarna 

fortfarande har den bilden av idrottsämnet trots att läroplan och kursplan vill bort från det? Och 

vad kan man göra för att ändra på det?  
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8. Bilaga 1 

8.1 Intervjuguide  

 

Vad tycker ni är bra/mindre bra med att ha idrott med bara flickor respektive pojkar? 

 

Vad tycker ni är bra/mindre bra med att ha idrott tillsammans med klassen? 

 

(Endast till flickorna) Vad tror ni pojkarna tycker om att ha idrott tillsammans med flickorna? 

 

(Endast till pojkarna) Vad tror ni flickorna tycker om att ha idrott tillsammans med pojkarna? 

 

Tycker ni att innehållet/aktiviteterna är olika om ni har idrott tillsammans med klassen eller 

flickor och pojkar för sig? 

 

Vilka aktiviteter föredrar ni? 

 

Vilken undervisningsform föredrar ni? 

 

Vad tror ni är anledningen till att vi har delat upp idrotten i flick- respektive pojkgrupp en gång i 

veckan? 

 

 

 


