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1 Inledning 

Tanken till detta arbete föddes våren 2008 under en fem veckor lång praktikperiod på en 

högstadieskola. På denna skola gjordes under fyra veckor en uppdelning mellan flickor och 

pojkar under elevens val-timmarna för de elever som valt profilen idrott. Resultatet av denna 

uppdelning blev att i synnerhet flickorna blev mer aktiva och tycktes bli mer harmoniska som 

grupp, utan den tävlingshets som hade iakttagits vid blandgrupper. Frågan uppstod då om 

särundervisning kunde vara ett användbart alternativ vid den vanliga idrott och hälsa-

undervisningen. Då vi båda ska bli gymnasielärare så blev vi därför nyfikna på att ta reda på 

mer om hur flickor och pojkar på gymnasiet tänker kring samundervisning respektive 

särundervisning och den påverkan undervisningen kan ha på eleverna. Vilken form tycker de 

själva är bäst? Måste det vara antingen eller, eller finns det vissa moment där eleverna 

föredrar en viss undervisningsform? Dessa frågor hoppas vi att vi till viss del fått besvarade i 

och med detta arbete. 

Vi vill tacka våra respondenter som ställde upp på våra intervjuer och lärarkontakterna på 

skolan som hjälpt oss med logistiken. 

Vi vill tacka vår handledare Ulla Jacobson Hemgren för omfattande och konstruktiv feedback 

under arbetets gång. 

Vi vill slutligen tacka varandra för ett gott och effektivt samarbete. 
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2 Bakgrund 

I denna avdelning börjar vi med ett kort avsnitt med definitioner av centrala begrepp. Efter 

detta kommer en historisk översikt över skolidrottens och samundervisningens utveckling. Vi 

redovisar även tidigare forskning om samundervisning samt en genomgång av nuvarande och 

tidigare läroplaner och kursplaner.  

2.1 Definitioner  

Samundervisning: med samundervisning menar vi att undervisningen sker i grupp med både 

flickor och pojkar gemensamt.  

Särundervisning: med särundervisning menar vi att undervisningen sker uppdelat, där 

flickorna är för sig och pojkarna för sig.  

2.2 Utvecklingen av skolidrotten 

Annerstedt (1991a) beskriver att det redan i början av 1800-talet infördes fysiska 

kroppsaktiviteter i den svenska skolordningen. Detta var ett resultat av det stigande intresset 

för fysisk fostran i andra länder såsom England, Frankrike, och Tyskland som grundlades på 

1600-talet. Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet växte kraven fram ur 

uppfostringssynpunkt att kroppsövningar skulle införas i skolorna. Även akademiska skrifter 

framhöll värdet av rörelse och hälsovård där bland annat Carl von Linné framställde vikten av 

sömn, vila och motion (Annerstedt, 2001).  

Grunden till den svenska skolgymnastiken lades av Per Henrik Ling som på tidigt 1800-tal 

skapade en rörelsesystematisk gymnastik (Annerstedt, 2001; Larsson, 2004; Quennerstedt & 

Öhman, 2007). Denna rörelsesystematiska gymnastik utvecklades senare av P. H. Lings son, 

Hjalmar Ling, till övningar där eleverna i stora grupper utförde konstruerade övningar i vissa 

bestämda mönster (Annerstedt, 2001).  P. H. Ling grundade 1813 med uppdrag från 

regeringen Gymnastiska Centralinstitutet (GCI), vilket idag är Gymnastik och 

Idrottshögskolan (GIH) (Annerstedt, 2001; Larsson, 2005). Sverige hade vid denna tid 

förlorat Finland och införandet av gymnastikämnet i skolan kopplades till den allmänna 

värnplikten, vilket skapade behovet av utbildade gymnastiklärare (Annerstedt, 1991a; 

Larsson, 2003; 2005). 

Det var först efter skolordningen 1820 som gymnastik blev ett obligatoriskt ämne i 
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lärdomsskolan (Annerstedt, 1991a). Detta berörde endast pojkarna och inte förrän vid 

införandet av folkskolan 1842 blev gymnastik obligatoriskt även för flickor (Annerstedt, 

1991a; Larsson, 2005; Quennerstedt & Öhman, 2007). Detta efterföljdes väldigt dåligt och 

under 1800-talet var den fysiska fostran riktad till pojkarna som en förberedande militär 

träning. I dessa övningar fick inte flickor delta (Annerstedt, 2001). Gymnastikundervisningen 

var under i stort sett hela 1800-talet i huvudsak avsedd för pojkarna. I den grad flickorna 

motionerade var det enligt P. H. Ling i första hand för att deras kroppar skulle bli bättre 

lämpade till att föda barn (Larsson, 2005). Hjalmar Ling menade att även flickor behövde 

fysisk aktivitet och att flickornas gymnastik skulle vara uppbyggd på samma sätt som 

pojkarnas med undantag av konditionsövningar som gav förhöjd hjärtrytm. Flickorna skulle 

inte heller delta i övningar med taktiska ändamål och deras gymnastik skulle i motsats till 

pojkarnas gymnastik avslutas med rörelse till sång eller musik (Annerstedt, 1991a).  

Idrottens genombrott i skolorna tog fart i och med OS i Stockholm 1912. Detta skedde genom 

framförallt de kvinnliga gymnastikpedagogerna som startade en förändring av gymnastikens 

utförande. De gick emot det Lingska rörelsesystemet och utförde en mer naturlig 

rörelsegymnastik vilket ofta skedde till musik. Detta medförde att skolgymnastiken 

förändrades till ett mer rytmiskt rörelsesätt (Annerstedt, 2001). Den fysiologiska vetenskapen 

presenterade under mitten av 1900-talet fördelar med fysisk träning. Detta medförde att de 

Lingska dagövningarna mer och mer fick ge vika för konditionsbaserade övningar. Erik 

Hohwü-Christensen, föreståndare för GCI i mitten av 1900-talet, menade att en god kondition 

ökade det fysiska och psykiska välbefinnandet (Lundquist Wanneberg, 2002). Enligt 

Quennerstedt & Öhman (2007) blev idrottsämnet starkt påverkat av den fysiologiska 

forskningen och tävlingsidrotten vid denna tid. Efter andra världskriget började bollspelet 

dominera i gymnastikundervisningen (Annerstedt, 1991a).  

Under de senaste decennierna har undervisningen gått från att ha varit lärarstyrd till att ge 

eleverna inflytande över innehållet och utformandet av ämnet. En decentralisering har skett i 

vilket lokala kursplaner utformas, som lägger större ansvar för utförandet av undervisningen 

på den enskilde läraren (Annerstedt, 2001). Utvecklingen av ämnet har gått från traditionella 

idrottsgrenar till en inriktning mot elevernas välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt och 

socialt (Quennerstedt & Öhman, 2007). 

Annerstedt (2001) delar in den historiska utvecklingen av skolgymnastiken i ett antal olika 

faser: 
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Etableringsfaser 1813-1860 

Utvecklingen av den fysiska fostran i skolan startade på allvar då gymnastisklärarutbildningen 

startades 1813 av Per Henrik Ling. 

Militära fasen 1860-1890 

Under denna period riktades fokus mot soldatträning, vilket medförde att flickors fysiska 

undervisning i stora drag blev helt förbisedd. Under denna period ökade intresset för 

pedagogisk gymnastik genom Hjalmar Lings dagövningar.  

Stabiliseringsfasen 1890-1912 

I enlighet med Hjalmar Lings och Lars Mauritz Törngren legitimerades och stabiliserades 

ämnet. De militära delarna i undervisningen minskade och flickornas gymnastik började 

långsamt komma igång tack vare kvinnliga gymnastikpedagoger. 

Brytningsfasen 1912-1950 

Lek och idrott började dominera mer och mer och ett allsidigt innehåll introducerades i 

undervisningen. Ämnet bytte 1919 namn från gymnastik till gymnastik med lek och idrott.  

Fysiologiska fasen 1950-1970 

Konditionsbaserade övningar dominerade under denna tid och målet var att få eleverna att 

svettas. Man gick från det kollektiva till den individuella kroppens möjligheter att utföra 

rörelseglädje.  

Osäkerhetsfasen 1970-1994 

Ämnet bytte under denna fas namn från gymnastik med lek och idrott till idrott och 

målsättningen breddades avsevärt. Detta resulterade i att lärarna blev splittrade och osäkra på 

målsättningen och ämnets innehåll. Under denna period införs samundervisning, vilket 

motiveras med att det bidrar till ökad jämställdhet.  

Hälsofasen 1994- 

Återigen bytte ämnet namn, från idrott till idrott och hälsa. I kursplanerna introducerades ett 

hälsoperspektiv. Lokala friheter gällande ämnets innehåll, arbetssättet och tidstilldelning har 

medfört att ämnet kraftigt varierar mellan olika skolor. En decentralisering har skett där inga 

centrala direktiv ges angående obligatoriska idrotter mer än att eleverna ska kunna simma och 

orientera (Annerstedt, 2001).  
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2.3 Samundervisningens historik 

I Europa fördes under senare delen av 1800-talet diskussioner om samundervisningen och 

samskolor. Motståndarna till samskolor hävdade att flickorna inte hade samma fysik och 

intellekt och de skulle överanstränga sig om de studerade tillsammans med pojkarna (Eklund, 

1999). Den hårda takt som pojkarna studerade i var inte lämplig för flickorna och ansågs vara 

ett hot mot deras hälsa (Wernersson, 1995). Förespråkarna för samundervisning menade att 

pojkar och flickor skulle gå i samma skola och undervisas tillsammans så att de kunde lära 

känna varandra och förstå varandras tankar och beteende (Eklund, 1999). Samundervisningen 

i skolundervisningen började ta fart i slutet av 1800-talet till följd av i synnerhet ekonomiska 

skäl. Landsbygden hade inte tillräckligt med elever och ekonomiska förutsättningar att 

bedriva separata pojk- och flickskolor (Eklund, 1999; Wernersson, 1995). Under största delen 

av 1800-talet var det i stort sett endast pojkarnas fysiska fostran man riktade sig mot. Per 

Henrik Lings rörelsesystematiska gymnastik var ämnad för män och leddes av män. De 

fysiska övningarna för flickor riktade sig till deras hälsa så att de kunde föda barn (Eklund, 

1999). Införandet av skolgymnastik för flickor gick väldigt trögt. I de få flickskolor som fanns 

i Sverige nämndes ingenting om gymnastik, utan det var först 1868 som det betonades att 

även flickor hade stort behov av gymnastik. I slutet av 1800-talet kom gymnastiken igång så 

smått i flickskolorna eftersom flickornas hälsotillstånd var väldigt dåligt men det var inte 

förrän efter andra världskriget som gymnastikundervisningen för flickor fungerade 

tillfredsställande (Annerstedt, 2001).  

Enligt Annerstedt (1991b) diskuterades samundervisning i gymnastiken i Sverige vid slutet av 

60-talet. Det debatterades om huruvida det var nödvändigt att dela upp pojkar och flickor 

under gymnastiken. Inom Sveriges Gymnastiklärarsällskap (SGS) diskuterades de positiva 

och negativa ståndpunkterna kring samundervisning. De starka argumenten mot 

samundervisning var de psykologiska och fysiologiska skillnaderna mellan pojkar och flickor 

(Annerstedt, 1985; 1991b; Carli, 1991; Eklund, 1999). Motståndarna hävdade även att pojkar 

och flickor skulle undervisas åtskiljt så att de moraliska sexuella gränserna inte skulle 

överstigas (Wernersson, 1995). Ända fram till vår tid har flickors och pojkars olika behov, 

intressen och förutsättningar varit en stark motivering till åtskiljd undervisning. Dessa motiv 

grundar sig på skillnaderna i den genetiska uppbyggnaden och hormonproduktion mellan 

pojkar och flickor (Eklund, 1999). Strävan efter jämlikhet i samhället och de sociala spelet 

mellan pojkar och flickor var viktiga argument för gemensam undervisning (Annerstedt, 

1996; Eklund,1999). Nya kunskaper, vilka visade att det inte är någon skillnad i intelligens 



6 

mellan pojkar och flickor, stärkte argumenten för samundervisning (Wernersson, 1995). Det 

ansågs också viktigt att pojkar och flickor fick lära sig arbeta och fungera ihop i skolan för att 

sedan fungera gemensamt i samhället (Eklund, 1999; Wernersson, 1995). Ett annat av de 

tyngsta argumenten för samundervisning under denna tid var att övervinna stereotyper 

gällande könsroller inom idrotten och samhället (Annerstedt, 1996; Eklund, 1999).  

Under 1970-talet började idrottsundervisningen sakta utvecklas mot samundervisning, detta 

trots att det i Lgr 69 endast skrivs om gemensam undervisning i ”passande moment” 

(Annerstedt, 1991b, s. 25; Eklund, 1999, s. 39). Som ett resultat av skolans strävan att verka 

för jämställdhet infördes samundervisning i ämnet idrott i och med Lgr 80 (Carli, 1991; 

Annerstedt, 2001; Larsson, 2005). Reformen genomfördes trots avsaknad av forskning som 

visade att detta skulle få en positiv inverkan. Lärarna fick inte heller någon fortbildning i att 

undervisa pojkar och flickor tillsammans (Annerstedt, 1991a, 1991b, 2001; Carli, 1991; 

Larsson, 2004).  Idrottsundervisningen på gymnasiet följde grundskolans införande av 

samundervisning, vilket motiverades med att den skulle höja lagandan, stärka hänsynen 

mellan eleverna och öka trivseln att idrotta tillsammans (Eklund, 1999).  

2.4 Tidigare forskning om samundervisning 

Skolverket framhåller i sin Nationella utvärdering av grundskolan 2003, NU-03 (2005) att 

flertalet av eleverna anser att idrottsämnet är intressant. Rapporten visar att största delen av 

gymnasieeleverna anser det viktigt att ha roligt genom att röra på sig. Det känns också viktigt 

för eleverna att få känna att deras kroppar duger, men även att testa flera olika idrottsmoment. 

Övervägande stor del av eleverna deltar på lektionerna, är aktiva och gör sitt bästa.  

Carli (1991) beskriver hur flickorna efter införandet av samundervisningen kommit i 

skymundan och hur den samundervisade idrotten har resulterat i pojkidrott med deltagande 

flickor. Hon menar vidare att traditionella könsmönster inte jämnats ut utan istället blivit 

starkare och tydligare. Reformen har alltså inte fått den väntade effekten att öka 

jämställdheten utan istället haft motsatt verkan (Carli 1996). Detta menar Eklund (1999) ökar 

fokuseringen på lärarens insats då ogenomtänkta lektioner kan leda till ytterligare förstärkning 

av traditionella könsmönster. Sammanslagningen av ämnet har bidragit till att aktiviteter som 

traditionellt anses vara flickaktiviteter såsom dans och gymnastik har minskat medan 

pojkaktiviteter såsom bollspel och tävling dominerar undervisningen (Annerstedt, 1995; Carli, 

1991; Eklund, 1999). Enligt NU-03 var de aktiviteter som var populärast bland pojkar också 

de vanligaste i undervisningen (Skolverket, 2005). Annerstedt (1995) och Eklund (1999) 
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beskriver att flickorna vid lagspel i samgrupper tenderar att bli uteslutna ur spelet då pojkarna 

endast passar bollen mellan sig själva. Eklund förklarar vidare att en del flickor uttrycker att 

pojkarna kan vara hänsynslösa och hårda medan vissa pojkar menar att de inte kan gå för fullt 

för de måste ta hänsyn till flickorna vid samundervisning. Pojkar kan alltså också enligt 

Eklund missgynnas av samundervisad idrott då de i bland annat bollspel och 

konditionsbaserad övningar inte utvecklar sin förmåga eftersom spelet blir anpassat efter 

flickorna nivå och konditionsövningarna blir lättare. Larsson, Redelius och Fagrell (2007) 

visar hur pojkar anser att flickor inte är lika bra på bollspel som pojkar och att pojkarna 

känner sig hämmade när de måste ta hänsyn till flickorna.  

Både Eklund (1999) och Annerstedt (1991b) redovisar att elever av båda könen anser att 

samundervisningen bidrar till att eleverna lär känna varandra, ökar deras samarbetsvilja, ger 

bättre gemenskap, att det blir roligare och att stämningen blir bättre och trevligare. Flickor 

tillägger även att samundervisningen ökar mångsidigheten av ämnet (Eklund, 1999).  

Eklund (1999) och Annerstedt (1991b) menar att duktiga flickor med goda färdigheter och 

god prestationsnivå gynnas och utvecklas bättre vid samundervisning. Enligt Eklund (1999) 

uttrycker flickorna det som roligare med samundervisad idrott och de anstränger sig mer. 

Flickorna upplever att pojkarna tar spelet på större allvar och de beskriver att de inte tar i när 

de spelar tillsammans med andra flickor.   

Carli (1996) beskriver att hennes undersökningar visar att flickor får sämre betyg än pojkar i 

ämnet idrott efter införandet av samundervisning. NU-03 visar att idrott och hälsa är det enda 

ämne där pojkars betyg generellt är högre än flickors. Två tredjedelar av pojkarna erhåller 

något av de högre betygen, medan endast drygt hälften av flickorna uppnår dessa betyg 

(Skolverket, 2005).  Detta var inte fallet när idrottsundervisningen var uppdelad i könskilda 

grupper. Carli (1991) och Larsson (2004) beskriver att pojkar får bättre betyg i samgrupper än 

i särgrupper. När eleverna var indelad i särgrupper fick flickor och pojkar samma snittbetyg 

men i samgrupper får alltså pojkarna ett högre snittbetyg. 

Carli (1996) poängterar att största delen av eleverna efterfrågar en blandning mellan sam- och 

särundervisning. 

Larsson, Fagrell och Redelius (2005) menar att tidigare forskning om kön/genus inom idrott 

och hälsa är fragmentarisk. De anser att forskningen ofta sker utan ett tydligt köns- eller 

genusperspektiv.  
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2.5 Idrottsämnet i läroplanerna 

I och med 1820 års skolordning blev gymnastik infört officiellt på läroverken. Gymnastiken 

skulle bedrivas tre timmar i veckan och ingen elev skulle befrias från gymnastiken utan 

särskilda skäl. Från och med 1842 års folkskolestadga var gymnastiken ett obligatoriskt ämne, 

men det rådde oenighet i lärarkåren om ämnets innehåll och mål. Det som var klart var att 

ämnet skulle fungera som förberedelse inför värnplikten. 1882 års folkskolestadga fastslår 

gymnastiken som ämne i såväl folkskolan som småskolan (Annerstedt, 1991a).  

I 1919 års undervisningsplan för folkskolan nämns för första gången att ergonomiska 

kunskaper ska ingå i ämnet gymnastik. Det beskrivs vilka moment som ska ingå i ämnet så att 

undervisningen ska bli lika i hela landet. Målsättningen med ämnet är att bidra till en sund 

kroppsutveckling och ämnet ändrade namn till ”gymnastik med lek och idrott” (Annerstedt, 

1991a). I de tidigare normalplanerna beskrevs ingen skillnad i undervisningen för flickor och 

pojkar, utan först 1942 framkommer detta i texterna. Undervisningsplanen för 1942 beskriver 

hur momenten i ämnet skulle anpassas till elevernas ålder och kön. Pojkarna hade fyra 

timmars gymnastik i veckan medan flickorna fick tre timmar. Flickorna skulle dessutom 

undervisas i folkdanser (Annerstedt, 2001; Larsson, 2005).  

Annerstedt (2001) skriver vidare att det i 1955 års undervisningsplan för 

folkskolan/enhetsskolan, U55, beskrivs att ämnet inte bara ska medverka till hälsomålen utan 

även bidra till ökad samarbetsförmåga och ett sunt levnadssätt. I tidigare undervisningsplaner 

nämns ingen speciell behandling i undervisningen efter könen – även om målsättningarna har 

varit varierande för flickor och pojkar – men under 1950-talet började undervisningen 

anpassas efter könen. I U55 framhävs tydligt att pojkar och flickor skiljs åt där flickors 

fysiska fostran ska innefatta den estetiska sidan medan pojkarnas aktiviteter inriktas mot 

prestationsbetonade spel och tävlingsinslag (Annerstedt, 2001; Larsson, 2005).  

I grundskolans läroplan, Lgr 62, nämns att pojkar och flickor från och med årskurs 5, om 

möjlighet finns, ska bilda skilda grupper. Återigen betonas den estetiska delen för flickor 

medan det för pojkarna läggs tonvikt på fysisk prestation inom styrka, spänst och stilkänsla 

(Larsson, 2005; Larsson m.fl., 2005). I den påföljande läroplanen för grundskolan, Lgr 69, 

nämns att en ökad individualisering bör främjas och elevernas medverkan i planering och 

skapande betonas. Kvar finns den allmänna inriktningen att flickor ska utveckla ett estetiskt 

rörelsesätt medan pojkarna fokuserar på styrka och smidighet. Däremot nämns för första 

gången att även pojkarna ska främja sitt rytmiska rörelsesätt (Annerstedt, 1991a).  
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Läroplanen för grundskolan, Lgr 80, innebar att ämnet bytte namn från gymnastik till idrott. 

Den stora nyheten var att skolan skulle arbeta för att utjämna könsrollerna och eftersträva 

jämställdhet mellan kvinnor och män (Carli, 1991; Annerstedt, 2001; Larsson, 2005).  För 

första gången i ämnets 175-åriga historia stod det skrivet att flickor och pojkar skulle 

undervisas tillsammans i idrott. Detta medförde att samundervisning infördes som 

huvudprincip i skolan (Annerstedt, 2001; Larsson, 2003). I läroplanen fanns inte längre några 

föreskrifter om var betoningen för flickors respektive pojkars undervisning skulle ligga 

(Larsson, 2005). Däremot stod det i kursplanen under momentet bollspel och lekar att pojkar 

och flickor skulle öva och spela tillsammans. Det nämndes även att ämnet skulle medverka 

till elevernas sociala utveckling (Annerstedt, 2001). Bollspel har sen tidigare ansetts vara en 

pojkaktivitet och Larsson m.fl. (2005) menar att det är symboliskt att samarbete mellan pojkar 

och flickor nämns i detta moment, då andemeningen är att flickorna ska anpassa sig efter 

pojkarna.  

I de nuvarande läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2008) betonas 

hälsa som ett nyckelord och ämnet byter återigen namn från idrott till idrott och hälsa. 

Målsättningen i ämnet är att skapa en förståelse för relationen mellan fysisk aktivitet och en 

god hälsosam livsstil (Annerstedt, 2001; Larsson, 2005). I Lpo 94 återkom till viss del 

formuleringar som betonade skillnader mellan flickor och pojkar. Det står skrivet att hänsyn 

ska tas till de könsskillnader som finns mellan pojkar och flickor när det gäller den fysiska 

förmågan, kroppsuppfattning och skaderisker, men även övriga förutsättningar. Detta ströks 

dock ur kursplanen vid revideringen år 2000 eftersom formuleringen stred mot läroplanens 

formulering om jämställdhet mellan pojkar och flickor där det står skrivet att traditionella  

könsmönster ska motverkas av skolan (Larsson, 2005; Larsson m.fl., 2005).  

I Läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 65, betonades att undervisningen skulle 

individualiseras och att basen på varje lektion skulle bestå av konditionsgagnande aktiviteter. 

Könsskiljande aktiviteter angavs, där flickor skulle undervisas i fristående gymnastik, detta 

skulle utföras med eller utan musik. Däremot skulle pojkars undervisning inte fokuseras på 

någon bestämd övningsform. De konditionsgrundande övningarna skulle anpassas efter kön, 

konstitution och träningstillstånd (Annerstedt, 2001). Inga direkta nyheter nämns i Läroplanen 

för gymnasiet, Lgy 70, här nämns inte heller några könsåtskiljande aktiviteter (Annerstedt, 

2001). Kursplanen för gymnasieskolan 1987 medförde större elevinflytande och 

undervisningen planerades i gemenskap med läraren. Även i den nuvarande läroplanen för 

den frivilliga skolan, Lpf 94, finns mål att sträva mot, men vägen dit får varje lärare, 
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tillsammans med eleverna, bestämma. I de nuvarande styrdokumenten finns inga direkta 

direktiv till skolorna vilken form av undervisning som ska användas utan detta avgörs av 

skolorna själva. (Annerstedt, 2001). Den senaste kursplanen för idrott och hälsa skriver att 

ämnet syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga, och ska 

behandla frågor om hur idrott kan bedrivas tillsammans och på lika villkor för att öka 

förutsättningarna för jämställdhet. Några nyckelord som tas upp är samarbete, hänsyn och 

förståelse för och med andra människor (Skolverket, 2008). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få en bild av ett antal gymnasieelevers uppfattningar om 

samundervisning och särundervisning i idrott och hälsa.  

Huvudfrågeställning: 

• Vad tycker nio gymnasieelever om samundervisning respektive särundervisning i 

ämnet idrott och hälsa? 

Underfrågor: 

• Vilka uppfattningar har de kvinnliga eleverna om sam- och särundervisning? 

• Vilka uppfattningar har de manliga eleverna om sam- och särundervisning? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan de kvinnliga och de manliga elevernas 

uppfattningar om sam- och särundervisning? 
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4 Metod 
I denna avdelning redovisar vi vårt förfarande och vår metodologi för detta arbete. Vi avslutar 

avdelningen med ett avsnitt om etiska aspekter samt en metoddiskussion där vi i ljuset av 

resultatet diskuterar vårt val av metod. 

4.1 Litteratursökning  

Förarbetet med denna uppsats började med en litteratursökning på högskolans bibliotekstjänst 

JULIA och sökningar gjordes bland annat på termerna samundervisning, särundervisning, 

idrott och hälsa. 

Dessa sökningar gav ett antal träffar, bland annat Nathalie och Peter Hassméns 

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, samt Lärarens syn på samundervisning i gymnastik 

av Marita Eklund. 

Databasen Uppsatser.se användes för att få en översikt över uppsatser och examensarbeten 

som gjorts på området för att få inspiration till upplägg och även se vilka resultat dessa 

arbeten fått fram. 

Källreferenserna i denna litteratur gav fler uppslag på litteratur och ledde vidare. Claes 

Annerstedt är utbildad idrottslärare och universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs 

universitet. Han har forskat mycket om samundervisning och hans publikationer har varit 

mycket användbara för oss. Marita Eklund är lektor i gymnastik och hälsokunskapens 

didaktik vid Vasa övningsskola. Håkan Larsson är docent i pedagogik och verksam på 

lärarhögskolan och idrottshögskolan i Stockholm. Nathalie Hassmén är docent i psykologi 

och universitetslektor i vetenskaplig metod vid Stockholms universitet, Peter Hassmén är 

professor i psykologi, särskilt idrottspsykologi, vid Stockholms universitet. Barbro Carli, 

fil.dr i pedagogik har skrivit mycket om genusperspektivet i ämnet idrott och hälsa. 

För att få ökad kunskap om intervjun som kvalitativt instrument har vi läst Steinar Kvales 

Den kvalitativa forskningsintervjun. 

4.2 Metodval 

Då syftet med undersökningen var att få en mer djupgående kunskap om elevers uppfattningar 

om samundervisning respektive särundervisning så valde vi att använda oss av en kvalitativ 
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metod baserad på riktade öppna intervjuer då denna ger djupare svar och tydligare insikt om 

respondenternas uppfattningar än exempelvis en kvantitativ enkät (Hassmén & Hassmén, 

2008).  

Enligt Hartman (2004) karaktäriseras kvalitativa undersökningar av att forskaren försöker nå 

en förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Det är alltså forskarens 

uppfattning eller tolkning av information som står i centrum, exempelvis tolkning av motiv, 

referensramar, sociala sammanhang och processer (Holme & Solvang, 1997). 

Den hermeneutiska fenomenologin bygger på Husserls fenomenologi men har också tagit 

inspiration från exempelvis Heidegger (Hassmén & Hassmén, 2008). Metoden handlar om att 

studera individernas perspektiv på sin värld: vi lyssnar på elevernas uppfattningar och sedan 

tolkar vi och analysera dessa. Den hermeneutiska traditionen fokuserar på förståelse snarare 

än förklaringar (Kvale, 1997) och eftersom vi vill undersöka personers uppfattningar om 

något så kan vi inte säga att det finns något som är absolut sant eller falskt. Det handlar 

istället om tolkningar gjorda av människor. 

4.3 Omfattning och avgränsning 

Då vi båda två läser till gymnasielärare så valde vi att låta undersökningen omfatta 

gymnasieelever. Vi valde att begränsa oss till en enda skola där vi skulle intervjua högst tio 

elever i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Vi beslöt oss också för att inte intervjua lärare, vilket vi 

under arbetets planeringsfas först hade tänkt göra. 

Vi har avgränsat undersökningen till de praktiska momenten i ämnet idrott och hälsa och har 

inte diskuterat den teoretiska sidan av undervisningen.  

4.4 Urval 

Efter att ha presenterat oss och undersökningen i ett antal klasser i årskurs 2 och årskurs 3 på 

den aktuella skolan och efterfrågat frivilliga som ville ställa upp på intervju så fick vi totalt 

sjutton intressenter: elva kvinnliga elever och sex manliga. Av dessa lottade vi fram fyra 

flickor och fyra pojkar samt en respondent till pilotintervjun, vilken blev en flicka. Denna 

pilotintervju, som syftade till att fastställa frågornas validitet, beslöt vi sedan att inkludera i 

undersökningen då vi ansåg att vår upprättade intervjuguide (bilaga 1) var funktionell för vårt 

syfte och inte behövde modifieras.  

Vår urvalsmetod var till viss del ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008) då vi 



14 

använde oss av en skola i vår geografiska närhet och med vilken vi sedan tidigare hade 

kontakter, men samtidigt hade vi med ett slumpmässigt inslag då vi inte ville handplocka och 

styra valet av respondenter. Vi fick sjutton intressenter av vilka vi sedan lottade fram nio 

respondenter.  

4.5 Genomförande 

Intervjuerna gjordes på respondenternas skola i en teorisal som ställdes till vårt förfogande. Vi 

hade gjort ett schema där vi under tre dagar gjorde intervjuer. Eleverna kom till en planerad 

tid då de hade lektionsfritt. Vi lade upp intervjuförfarandet så att en av oss gick igenom 

intervjuguiden och den andre satt bredvid och gjorde eventuella kommentarer och 

anteckningar under intervjuns gång och även inflikade kompletterande frågor vid behov. 

För att underlätta analysbearbetningen av intervjuerna spelades samtliga intervjuer in med 

hjälp av ljudinspelningsfunktionen på en mobiltelefon efter att ha fått respektive respondents 

tillåtelse. Ljudfilerna överfördes till dator och formaterades om till mp3-filer som sedan 

transkriberades till text. Intervjuerna tog mellan 15 och 25 minuter och totalt fick vi ungefär 

40 sidor transkriberad text. 

Vid resultatbearbetningen gjorde vi först en inventering där vi sammanställde intervjusvaren 

och kategoriserade dem för att se eventuella mönster bland de individuella utsagorna. Därpå 

gjorde vi en analys och tolkning av dessa utsagor för att nå en förståelse för elevernas 

upplevelser. Vi jämförde slutligen våra resultat med tidigare forskning.  

4.6 Validitet och Reliabilitet  

Vid en vetenskaplig undersökning är begreppen validitet och reliabilitet viktiga. Validitet 

handlar om i vilken utsträckning utförda observationer verkligen speglar de fenomen som ska 

studeras. Vid hermeneutiska, kvalitativa undersökningar handlar validitet framför allt om att 

bekräfta rimligheten i en tolkningsprocess (Hassmén & Hassmén, 2008). Reliabilitet innebär 

att det resultat som erhålls ska vara tillförlitligt (Svenning, 1999). Termen används vanligen 

vid kvantitativ forskning, vid kvalitativa undersökningar använder man oftare termerna 

pålitlighet och upprepbarhet (Hassmén & Hassmén, 2008). 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Vi har i studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principer för humanistisk-
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samhällsvetenskaplig forskning som framlagts av Vetenskapsrådet. Dessa principerna syftar 

till att ge normer för förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare så att en god 

avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Principerna innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De skall upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som 

rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Vi informerade elever och lärare om vår undersökning, dess syften och villkor och vi 

informerade eleverna om att deltagandet var frivilligt.   

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare (exempelvis om respondenterna är under 15 år och undersökningen 

är av etiskt känslig karaktär). 

Eleverna anmälde själva sitt intresse för att delta i undersökningen och gav samtycke till att 

bli intervjuade. Då eleverna var över 15 år och arbetet inte bedömdes vara av särdeles etiskt 

känslig karaktär beslöt vi efter diskussion med handledare och kursansvarig för metodkursen 

att det i detta fall inte var nödvändigt att explicit informera elevernas föräldrar (Hugo, 

personlig kommunikation 2008). 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Vi informerade om den anonymitetsnivå som skulle gälla; att eleverna inte skulle kunna 

identifieras i uppsatsen. Intervjumaterialet i form av ljudfiler och transkriberingar förvaras av 

oss, oåtkomligt för utomstående, och kommer endast finnas tillgängligt för handledare, 

examinatorer och opponenter fram till tre månader efter att uppsatsen har examinerats och 

godkänts varefter det kommer att raderas. I uppsatsen har vi angivit respondenterna med 

bokstavsbeteckningar som inte följer intervjuordningen.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. 
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Den information som vi samlat in kommer vi endast att använda för forskningsändamål och 

den kommer inte att användas till kommersiella eller icke-vetenskapliga syften. 

4.8 Metoddiskussion 

En urvalsproblematik som vi identifierat var att skolan vi använde oss av var ett 

idrottsgymnasium. Det var alltså rimligt att förvänta sig en övervikt av positiv inställning till 

ämnet idrott och hälsa. Detta visade sig stämma med våra intervjusvar. Vi upptäckte att 

samtliga våra respondenter var aktiva, engagerade elever som på det hela taget var mycket 

positivt inställda till ämnet idrott och hälsa. Samtidigt som vi anser att sannolikheten är hög 

att dessa elever har reflekterat mer över ämnet och har kunnat förmedla tydligare 

uppfattningar om våra frågor så kan man med rätta undra hur resultatet hade sett ut om 

respondenterna varit svagare elever som var ointresserade av ämnet? 

Samtidigt som det finns en problematik med vårt snäva urval är det också viktigt vid en 

intervjuundersökning att få deltagare som kan ge god information och som är reflekterande 

och intresserade av att prata på djupet med forskaren om sina erfarenheter, tankar och 

upplevelser (Hassmén & Hassmén, 2008). Vid ett helt slumpmässig urval minskar chansen till 

detta. 

Vi tog beslutet att inte skicka ut frågorna till eleverna i förväg. Samtidigt som det finns klara 

fördelar med detta – eleverna kan inte diskutera frågorna med varandra – så finns också de 

klara nackdelarna med att eleverna inte hinner reflektera så mycket över frågorna och att 

deras svar sannolikt blir mer kortfattade och mindre uttömmande. En möjlighet hade varit att 

göra uppföljande intervjuer med alla respondenterna en tid efter den ursprungliga intervjun 

för att kunna följa upp och utveckla tankar som föddes i den första intervjun.  

Vi valde att till viss del städa upp vår transkribering då vi uteslöt de flesta pauser, 

hummanden och andra ljud. Enligt Kvale (1997) kan det vara rättfärdigat med en sådan 

uppstädning om utskriften syftar till att ge en allmän uppfattning om respondentens åsikter 

snarare än att vara en psykologisk analys. 

Vi kan alltså identifiera en del brister i vår metodik men anser att vi ändå har utfört 

undersökningen enligt god vetenskaplig sed på en för denna studie anpassad nivå. 
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5 Resultat 
Åtta av de intervjuade eleverna går år två på gymnasiet, en elev går år tre. Eleverna fick ange 

sin aktivitetsnivå på lektionerna i idrott och hälsa på en skala från 1 till 5. Åtta av eleverna 

angav 4 eller 5 och en elev angav 3. För samtliga elever, både kvinnliga och manliga, hörde 

bollsporter och lagsporter till favoritmomenten. 

Samtliga elever har i grunden samundervisning i sin nuvarande undervisning i idrott och hälsa 

och de har till största delen haft samundervisning under hela sin skoltid. Några av eleverna 

har haft mer särundervisning i grundskolan, åtminstone i vissa moment, vanligen lagsporter.  

5.1 Kvinnliga elevers uppfattningar om samundervisning 

De flickor som vi intervjuat säger allihop att det blir ett högre tempo vid samundervisning. 

Pojkarna är tuffare och spelar hårdare, men det är något som flickorna ser som något positivt; 

de tycker det är roligare och det får dem att anstränga sig mer:   

Jag pushar mig mer om jag har några killar framför mig [vid löpning, vår anm.]. Det är 

alltid kul att slå killar (flicka D). 

Detta leder enligt flera av flickorna också till att de utvecklas mer inom momentet, de tycker 

att de lär sig mer av att idrotta med pojkarna: 

Man utvecklas mer tillsammans för killarna är generellt snabbare och starkare och då 

utvecklas man mer (flicka C). 

Två flickor tar upp att det kan fungera åt andra hållet också, att pojkarna kan lära sig av 

flickorna, exempelvis vid dansmoment. Detta ökar flickornas självförtroende, att få visa vad 

de kan för pojkarna: 

Flickorna trycker också på det ökade samarbetet som blir vid samundervisning, att flickor och 

pojkar lär sig samarbeta och utöva idrotten tillsammans och att pojkarna blir bättre på att 

acceptera flickorna när de jobbar tillsammans: 

Man lär sig köra killar och tjejer tillsammans. Att se att det inte är så stor skillnad mellan 

tjejer och killar om alla går in för det (flicka D). 

Men det finns även nackdelar med samundervisning. Flera av flickorna tar upp att många 

flickor i klasserna är blyga och försiktiga av sig och inte vågar ta för sig när de spelar med 

pojkar. Det beror mycket på pojkarnas inställning, en del blir besvikna när de får flickor i 

laget och det blir dåligt samspel, medan andra låter flickorna vara med och låter dem ta för 
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sig. Men risken finns att många flickor inte tycker det är roligt att delta när pojkarna 

dominerar och spelar för hårt och inte inkluderar flickorna i spelet. En flicka säger att hon vid 

fotbollsmoment sett att flickor väljer att inte vara lika aktiva: 

Det kan ju vara tjejer som inte vill vara med killarna, som tycker de spelar för hårt /…/ Så 

blir de ju tvingade till det /…/ Så blir det ju ett tvång. (flicka C).   

Också en annan flicka tar upp bollsporter som problematiska och tillägger att de har mycket 

bollsport på lektionerna: 

Det är väl ofta inom bollsporter som jag inte riktigt tycker det funkar när alla är 

tillsammans. Vi har mycket bollsport och lagsporter /…/ I bollsporterna är det jobbigt att 

vara allihop (flicka D).  

En annan av flickorna tar upp att en del flickor känner sig obekväma med att utföra 

exempelvis konditionsmoment med pojkarna då de flesta pojkar har bättre kondition än 

flickorna. Hon säger att en del flickor inte vågar göra sitt bästa av rädsla för att bli retade av 

pojkarna: 

En del tjejer är blyga av sig och inte vågar visa vad de går för. Rädd för att killarna ska 

skratta och så /…/ ska jag springa konditionstest så gör jag det hellre med bara tjejer. Man 

vet att killarna är bättre tränade en vad man är själv. Egentligen ska det ju inte vara så att 

man ska behöva skämmas för det (flicka A). 

5.2 Manliga elevers uppfattningar om samundervisning 

De intervjuade pojkarna pratar mestadels om sociala fördelar med samundervisning. Det blir 

bättre sammanhållning i klassen, ingen ska behöva känna sig utanför utan alla ska kunna vara 

med. 

En pojke tar upp att anledningen till att han tycker om samundervisningen är att flickorna i 

klassen ligger på en hög nivå:  

Jag tycker det är bra med samundervisning. Här på NN där tjejerna är så duktiga som de är 

så är det bara kul (pojke J). 

En pojke tar också upp att samundervisningen leder till att flickorna utvecklas och blir bättre 

och en annan tycker att det är viktigt för pojkarna att lära sig spela med flickorna och att inte 

tänka så könsuppdelat: 

Sen tror jag det är bra för killar också, att man lär sig spela med tjejer också, och att det inte 

behöver vara så stor skillnad på killar och tjejer på idrotten (pojke G). 
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Flera pojkar tar upp att det i lagidrotter, exempelvis fotboll och innebandy, är bättre att ha 

samundervisning. En av pojkarna betonar självförtroendet som en viktig del för fungerande 

samundervisning: 

Om alla hade bra självförtroende från början så tror jag man skulle köra tillsammans /…/ 

Jag tror man ska köra de flesta moment i både [sam- och särundervisning] /…/ så att både 

tjejer och killar kan bygga upp sitt självförtroende och sin aktivitet när man kör enskilt för 

att sedan kunna spela på en högre nivå /…/ att kunna vara aktivare och delta bättre när man 

kör båda könen tillsammans (pojke G).   

Pojkarna kan också se ett antal nackdelar med samundervisning. Vid exempelvis bollsport 

kan det ske en uppdelning inom de blandade lagen om pojkarnas tempo är högre än flickornas 

och att det då kan bli så att pojkarna i högre grad spelar inbördes och inte inkluderar flickorna 

i så mycket i spelet:  

/…/ att tjejerna kanske inte vågar göra så mycket på planen eller vågar ta bollen själv utan 

bara passar vidare och såna saker, att de då begränsar sig själva och inte utvecklas (intervju 

pojke G). 

Det blir enligt pojkarna inte lika högt tempo och de spelar inte lika hårt mot en flicka som mot 

en annan pojke. En pojke tar upp att de flickor som inte tränar idrott på fritiden kan känna sig 

efter och att det påverkar deras inställning till ämnet negativt:  

Jag tror inte det blir roligt för de tjejer som inte håller på med idrott på fritiden, att de 

känner sig för långt efter /…/ Då kanske de skolkar ännu mer (pojke J). 

En av pojkarna säger att pojkar uppfostras till att ta för sig mer medan flickorna oftare inte är 

så aktiva. Han tror inte att det rent biologiskt finns några hinder för flickorna att bli lika bra 

som pojkarna utan pekar på att det är stora skillnader även mellan pojkarna. Han vill 

motarbeta den traditionella könsbilden av flickor som generellt sämre på idrott: 

Jag försöker köra på lika hårt som med bara killar när jag kör med tjejer också /…/ Så att 

tjejerna själva inte får en bild av att de är mesar, för det är ju ingen skillnad så (pojke G).   

Han säger också att han vid lagsport medvetet passar mer till flickor för att inte göra ett 

omedvetet val att passa till andra pojkar. 

5.3 Kvinnliga elevers uppfattningar om särundervisning 

En åsikt som framkommer är att särundervisning kan vara väldigt lyckat i klasser där pojkarna 

i hög grad inte involverar flickorna i spelet. Flera av flickorna tror att fler flickor skulle bli 

mer engagerade och allmänt mer aktiva om de bara spelade med flickor: 
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Man kanske vågar mer om man bara är med tjejer kanske. Om det är en blyg tjej så kanske 

de vågar spela mer, ta för sig mer om de bara är med tjejer (flicka C). 

Flickorna pratar också om att det skulle vara lättare att bygga upp självförtroende och våga 

göra mer. Det skulle också bli lättare att träna teknik och koncentrera sig på momentet. 

En av flickorna säger dock att hon inte skulle få fördelar av att ha särundervisning: 

Det skulle vara mindre bra för oss andra, eller för mig. Det skulle inte ge mig särskilt 

mycket att vara med dem. Eftersom jag har självförtroendet att gå rakt på (flicka E). 

På frågan om hur man som lärare ska höja de svagare flickornas prestation svarar samma 

flicka:  

Då är det nog en fördel att vara bara tjejerna då, för man får bättre självförtroende och 

vågar göra mer om man bara är tjejerna, om man blir lite nervösare när killarna är med. 

Men för oss andra så kanske det är bättre om det är blandat (flicka E) 

Vid frågan om det finns moment där särundervisning skulle vara lämpligast tar en flicka upp 

simningsmomentet och motiverar med att många flickor tycker det är jobbigt att visa sig i 

badkläder. Samtidigt tycker en annan flicka att just simningsmomentet är bra att ha 

gemensamt. 

En flicka anser att det är bra att ha särundervisning i moment där det är stor skillnad mellan 

pojkarna och flickorna: 

/…/ där det är större skillnad, kanske snabbhet, styrka och sånt, så kanske det kan vara bra 

att ha dem uppdelade. Så de inte behöver jämföras med varandra utan kan hålla sig lite mer, 

ja, tjejerna och tjejerna och killarna och killarna (flicka C) 

De intervjuade flickorna är allihop ganska överens om nackdelarna med särundervisning. 

Flertalet av dem använder ordet mesigt i sina beskrivningar av hur särundervisningen för 

flickor skulle bli:  

Om det bara är tjejer blir det så mesigt. /…/ tjejer är så försiktiga och tacklar inte, det är inte 

lika högt tempo (flicka C). 

Flera av flickorna tror också att ambitionsnivån och engagemanget bland flickorna skulle 

sjunka vid särundervisning och en flicka uttrycker att det helt enkelt skulle vara tråkigt att 

bara ha uppdelat mellan flickor och pojkar.  

5.4 Manliga elevers uppfattningar om särundervisning 

Flera pojkar uttrycker att pojkar lär sig mer av att spela bara med pojkar, och att det skulle 
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underlätta för elever som har svårt med ett moment att ha särundervisning: 

/../ om det är stor skillnad mellan killarna och tjejerna så tror jag att man kan göra vissa 

saker för sig, typ löpning. Jag tror inte det blir så kul för tjejerna ifall alla killarna bara 

springer iväg och de blir ensamma kvar till sist /…/ I moment där man tjänar på att att ha 

tränat på fritiden, där kan det vara bra att dela upp (pojke J). 

Han tillägger dock också att han inte tycker det är något problem i hans egen klass då 

flickorna ligger på en hög nivå prestationsmässigt. 

Pojkarna anser också att även flickorna skulle lära sig mer av att spela med bara flickor, att de 

skulle få fler passningar i bollsporter vid särundervisning och att det skulle inkludera samtliga 

flickor mer.  

En pojke tycker särundervisning är den bästa formen, dels för att han är van vid den från sin 

högstadietid och dels därför att han: 

/…/ tror man utvecklas mer om man är med samma, det blir mer seriöst, bättre och hårdare 

spel och man utvecklas mer (pojke F). 

Han räknar automatiskt flickorna som sämre och när vi ställer frågan hur han ser på duktiga 

flickor eller svaga pojkar så svarar han följande: 

Ja… det vet jag faktiskt inte hur jag ska… då blir det ju problem (pojke F). 

Han säger dock också att detta gäller framförallt vid bollsporter och lagsporter och att 

särundervisning inte skulle gynna honom vid exempelvis redskapsgymnastik. 

Flera av pojkarna har åsikten att om flickorna spelar tillsammans så tar de i mer och utvecklas 

snabbare och bygger upp ett större självförtroende inom aktiviteten för att sedan kunna spela 

med killarna på samma sätt som de spelat enbart med tjejerna. 

Pojkarna såg framförallt två nackdelar med särundervisning. Dels trodde flera att 

sammanhållningen skulle minska:  

/…/ man tappar sammanhållningen. Det kanske är en ändå större nackdel än vad det är en 

fördel att dela upp det, säg att man tappar den här ”nu har vi idrott, nu har vi kul” liksom. 

Det kanske är en ändå större nackdel (pojke J). 

Dels sade ett par av pojkarna att de inte skulle anstränga sig lika hårt vid särundervisning: 

Om man delar upp så blir det att man lojar på lektionerna, att man inte tar i lika mycket om 

man kör killar och tjejer för sig. Då tar jag i mer när man blandar (pojke 4, 081118). 

En av pojkarna uttryckte att han tyckte det skulle vara katastrof om klassen skulle dela upp sig 

vid bollsporter eller lagsporter och att han inte alls skulle tycka det var kul. 



22 

En av pojkarna hade en annan aspekt av särundervisningen: 

Tjejerna är ju sämre i idrott och /…/ känner sig nedvärderade i så fall, om man delar upp 

det så (pojke F). 

Gällande frågan om de kan identifiera moment som tjänar på en viss undervisningsform så tar 

pojkarna inte upp så många specifika moment. Ett par pojkar nämner att flickorna kan ha 

svårt med samundervisad simning på grund av dåligt självförtroende och det jobbiga med att 

visa sig i baddräkt. 

En pojke säger att om det är ett moment som alla gillar (exempelvis fotboll) så blir det mer 

engagemang vid särundervisning, medan det skulle bli dåligt engagemang vid t.ex. 

särundervisning i dans: 

Ja, då hade det gått åt skogen (pojke H). 
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6 Analys 

Både flickor och pojkar ser stora fördelar med samundervisning ur ett socialt perspektiv, de 

betonar samarbetet och gemenskapen mellan könen. De anser att vid särundervisning skulle 

denna gemenskap försvinna och undervisningen skulle inte bli lika rolig. Både bland flickor 

och pojkar finns åsikten att skillnaden mellan könen trots allt inte är så stor. En åsikt bland 

flickorna var att samundervisning är bra för att pojkarna ska lära sig acceptera flickorna mer 

och bland pojkarna återfanns samma uppfattning, att det är nyttig social träning för pojkar att 

idrotta tillsammans med flickorna.  

Gällande utvecklingsriktning så uttrycker flickorna i hög grad att de tycker flickor generellt är 

mesigare och försiktigare än pojkar och att de själva utvecklas mer genom att spela med 

pojkar medan pojkarna inte pratar om sin egen utveckling utan enbart att de får visa vad de 

redan kan. Flera pojkar anser istället att de skulle utvecklas mer i särundervisning, att det 

skulle bli mer seriöst, bättre och hårdare spel. En av pojkarna poängterade dock att det fanns 

risk att undervisning med bara pojkar skulle bli väldigt oseriöst i vissa moment som inte 

uppskattas av alla pojkar, som exempelvis rörelse till musik. En annan pojke har samma åsikt 

och säger att han skulle vara latare vid särundervisning och att det inte skulle vara lika roligt. 

Pojkarna anser att särundervisning också skulle hjälpa flickor att utveckla sig mer, då svagare 

flickor hämmas av samundervisning. Även flickorna anser att många flickor inte vågar tar för 

sig och blir mindre aktiva när de spelar med pojkar och att särundervisning skulle hjälpa 

flickor att ta för sig mer och bygga självförtroende samt underlätta för ren teknikträning. Både 

flickor och pojkar anser alltså att flickorna vid särundervisning skulle bli mer involverade och 

aktiva. Här finns alltså en paradox då flera flickor samtidigt uttrycker att spelet i flickgrupper 

blir mesigt. En av de intervjuade pojkarna urskiljer sig från de övriga genom att liksom 

flickorna poängtera att flickorna blir bättre och lär sig att ta för sig mer just genom att spela 

med pojkar. 

Flera av flickorna pratar om pojkarna som generellt mer högpresterande i 

idrottsundervisningen, men framförallt så anser samtliga flickorna att pojkarna ofta går in mer 

för utövandet, de har mer tävlingsinstinkt än flickorna. Pojkarna spelar hårdare och mer 

seriöst, framförallt i lagsport men även i andra moment. Flickorna ser dock detta mestadels 

som något positivt, det blir mer motiverande och mer utmanande för dem att spela med 

pojkarna. Det blir mer kamp och högre tempo vilket de tycker gör att undervisningen blir 
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roligare. Men de kan också se att flickor kan få sämre självförtroende av att jämföra sig med 

pojkar om de känner sig underlägsna prestationsmässigt. Denna åsikt finns också bland 

pojkarna. De ser framförallt nivåskillnaderna som något negativt, att de själva hålls tillbaka 

och inte kan köra lika hårt mot flickor som mot pojkar. En annan negativ aspekt som 

framkom från pojkarna var att flickorna kan känna sig nedvärderade om de särskiljs från 

pojkarna och alltså betraktas som sämre. Det framkom från båda kön att det ofta blir en 

uppdelning även vid samundervisning där pojkarna spelar inbördes och utesluter framförallt 

de svagare flickorna vid lagsporter.  

Många av eleverna tar upp enstaka moment som de anser skulle gynnas av en viss 

undervisningsform. Både flickor och pojkar nämner simning som ett moment där 

särundervisning skulle vara bättre, framförallt på grund av det samhälleliga kroppsidealet 

vilket många flickor upplever som stressande. Både flickor och pojkar anser att momentet 

rörelse till musik bör ha samundervisning, men på olika grunder. Flickorna tycker att 

momentet ger flickorna en chans att visa sig bättre än pojkarna och därmed bygga upp sitt 

självförtroende samtidigt som pojkarna kan lära av tjejerna. Pojkarna å andra sidan anser att 

det inte skulle fungera med särundervisning i momentet då det skulle bli väldigt oseriöst och 

ofokuserat.  Flickorna ser alltså framförallt en fördel med samundervisning medan pojkarna 

ser en nackdel med särundervisning vid detta moment. Det är alltså två olika synsätt hos 

könen som leder till samma resultat: de har hellre samundervisning i momentet. Pojkarna tar 

också upp kroppskontaktsporter som exempelvis brottning som moment där undervisningen 

kan vara uppdelad på grund av olika fysiska förutsättningar mellan könen.  

En flicka trodde att hennes betyg skulle påverkas positivt om idrotten varit helt särundervisad, 

hon funderar om huruvida det skulle vara lättare att få högre betyg i en flickgrupp om läraren 

endast jämför flickor med flickor.  

Många av eleverna, både flickor och pojkar tycker att en variation mellan sam- och 

särundervisning är det bästa, där man utövar mer eller mindre samtliga moment omväxlande 

som samundervisning och som särundervisning, men med fokus på samundervisning. 
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7 Diskussion 

I denna del jämför vi vårt resultat med resultat från tidigare forskning. Vi ger också en vidare 

diskussion om vårt resultat samt en sammanfattning av vårt resultat. Avslutningsvis diskuterar 

vi kort om förslag på vidare forskning inom området. 

7.1 Resultatet i jämförelse med tidigare forskning 

I Lpf 94 betonas vikten av att skolan arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolan 

ska främja förståelsen för andra människor och kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter 

och inspirera elevers intresse utan fördomar om kvinnligt och manligt. Skolans uppdrag 

innefattar att ge eleverna möjlighet att tillsammans arbeta och lösa problem. I Lpo 94 står det 

uttryckligen att skolan ska motverka traditionella könsmönster. Denna mening saknas i Lpf 94 

vilket vi tycker är värt att notera. I gymnasiekursplanen för idrott och hälsa står att ämnet ska 

behandla frågor om hur idrott kan bedrivas tillsammans och på lika villkor för att öka 

förutsättningarna för jämställdhet (Skolverket, 2008).  

Både Eklund (1999) och Annerstedt (1991b) menar att flickor som är duktiga med goda 

färdigheter och god prestationsförmåga gynnas av och är positiva till samundervisning då de 

utmanas och får bättre utvecklingsmöjlighet. Detta syns även i vår undersökning då flickorna 

är idrottselever med hög ambitionsnivå och uttrycker sig mycket positivt till samundervisning. 

Eklund beskriver att de duktiga flickorna anser det vara roligare att ha idrottsundervisning 

tillsammans med pojkarna eftersom detta ofta leder till att flickorna får anstränga sig mer. 

Eklund beskriver vidare att pojkarna höjer energinivå på undervisningen och flickorna lär sig 

ta för sig och tar spelet mer på allvar. Enligt Eklund ger inte flickor allt när de är tillsammans, 

men vid samundervisning tävlar de mer. Vid våra intervjuer framkommer detta tydligt då flera 

av flickorna anser de vill ha undervisningen tillsammans med pojkarna eftersom det blir 

roligare och de tar i mer. De tycker tempot blir högre, pressar sig hårdare och de kan tävla 

mot pojkarna.   

Intervjuerna visar dock att vissa flickor upplever att pojkarna dominerar lektionerna, framför 

allt på bollspelet, då de spelar för hårt och visar lite eller ingen hänsyn. Pojkarnas dominans 

på lektionerna påpekas av Eklund (1999) då hon beskriver hur en del flickor föredrar skilda 

grupper i bollspel då pojkarna är hårda, hänsynslösa och aggressiva. Eklund beskriver vidare 

att pojkar ofta dominerar spelet och lämnar flickor med bristande färdigheter utanför, vilket 
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medför att flickorna drar sig undan och inte deltar. Annerstedt (1991b, 1995) beskriver också 

att flickor sällan eller aldrig får passningar från pojkar i bollspel. Detta stämmer överens med 

våra intervjusvar där både flickor och pojkar menar att många pojkar utesluter framförallt 

svagare flickor vid lagsporter och i hög grad spelar inbördes, trots blandade lag. En av 

pojkarna i vår undersökning berättar att han medvetet inkluderar flickorna mer i spelet just för 

att undvika att omedvetet passa oftare till andra pojkar. Annerstedt (1991b) beskriver att i 

samgrupper kommer de blyga flickorna i kläm. Vår undersökning visar att både flickor och 

pojkar anser att blyga flickor som inte är företagsamma inte vågar göra något utan blir väldigt 

inaktiva. De menar också att blyga flickor skulle våga mer, ta för sig mer och bli mer aktiva 

vid uppdelade grupper. Detta styrks även av Larsson m.fl. (2005) som skriver att flickor 

kommer i skymundan men vid åtskild undervisning får de möjlighet att delta mer i spelet.  

Såväl flickor och pojkar i vår undersökning kan förorda särundervisning i enstaka moment för 

att ge flickorna möjlighet att utveckla sin teknik, få ett lugnare spel, bli mer engagerade och 

delta mer i spelet. Detta är i enlighet med Annerstedts (1991b) redogörelse för att vissa flickor 

upplever att de får större självförtroende i åtskilda grupper.  

I vår undersökning framgick att kvinnliga elever ibland avstår ifrån att ge allt på 

idrottslektionerna för att de känner sig underlägsna pojkarna prestationsmässigt och att de inte 

vill bli skrattade åt av pojkarna. Annerstedt (1995) visar att pojkar hämmar flickors 

utvecklingsmöjligheter genom att medvetet och omedvetet reta dem. Eklund (1999) visar att 

både manliga och kvinnliga elever anser att samundervisning hämmar flickorna i rädsla att 

göra bort sig, bli skrattade åt eller retade.  

Eklund (1999) menar att pojkar missgynnas i samundervisningen eftersom de tappar i 

utvecklingen i exempelvis bollspel genom modifierade reglerna och anpassning efter 

flickorna färdighetsnivå. Pojkarna kan inte gå för fullt utan måste ta hänsyn till flickorna. 

Eklund menar vidare att utvecklingen för pojkarna blir mindre eftersom träningen i 

samgrupper är lättare där man satsar mer på trivsel. I våra intervjuer framkom det från vissa 

pojkar att de känner sig hämmade i samgruppen eftersom de inte kan gå för fullt och anser att 

de skulle ha utvecklats bättre i vissa moment, såsom bollspel, om de hade varit uppdelade i 

olika grupper. Det framkom också i intervjuerna att vissa elever tyckte det blev mer seriöst 

när vissa moment genomfördes åtskiljt. Detta uttrycks även av Annerstedt (1995) där han 

menar att elever agerar mer seriöst när momentet tycks vara mer passande för egna könet. 

Larsson m.fl. (2007) visar även att pojkar har en tydlig bild av att flickors förmåga och 

självförtroende är mycket sämre än pojkarnas i bollspel. Detta styrks i våra intervjuer där 
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några pojkar säger att pojkarna är mycket bättre och flickor med dåligt självförtroende blir 

inaktiva. Några elever i vår undersökning menar dock att gemensam undervisning är bra då 

pojkarna lär sig ta hänsyn och accepterar flickorna, dessutom lär de sig att de inte är så stora 

skillnader mellan flickor och pojkar. Eklund (1999) förklarar att även de fysiskt starka 

skickliga pojkarna kan lära sig mycket i samgrupper där de får lära sig växla ner utan 

tävlingsinslaget som huvudmål. Hon menar vidare att både flickor och pojkar känner att 

rolltänkandet och fördomarna minskar i samundervisning. Annerstedt (1991b) beskriver att 

eleverna vid samundervisning får möjlighet att ta mer hänsyn till varandra i bollspel, även om 

denna möjlighet inte alltid tas tillvara av pojkarna.  

Carli (1991) menar att samundervisning resulterar i att flickornas intressen ignoreras och att 

de får utöva de moment som pojkarna tycker är intressantast. Hon menar att 

samundervisningen blir undervisning för pojkar med deltagande flickor. Även Larsson (2005) 

beskriver hur flickundervisningen kom i skymundan i såväl undervisningen som 

lärarutbildningen efter införandet av samundervisning. Under våra intervjuer framkom att 

eleverna i undervisningen hade mycket lagsporter och bollspel, som traditionellt setts som 

manliga moment, medan dans och gymnastik sällan utfördes.  

I våra intervjuer framkom det att en flicka upplevde att hon kanske skulle kunna uppnå bättre 

betyg i en ren flickgrupp och flera av flickorna anser att de i särundervisning skulle ta för sig 

mer och utvecklas mer vilket i förlängningen troligen skulle påverka deras betyg positivt. 

Carli (1996) visar i en undersökning gjord 1995 att flickors snittbetyg i skolor som fortfarande 

hade särundervisning var aningen högre än i skolor som infört samundervisning, 3,2 

respektive 3,1.  

I vår undersökning framkom att gemenskapen och samarbetet mellan flickor och pojkar i 

samundervisningen var en viktig aspekt. De intervjuade eleverna menar att undervisningen 

blev roligare och att de lärde känna varandra bättre, vilket medförde en bra gemenskap och 

sammanhållning inom hela klassen. Både Annerstedt (1991b) och Eklund (1999) beskriver 

hur samundervisningen bidrar till en bättre stämning på lektionerna och utvecklar 

samarbetsviljan och lojaliteten. Eklund understryker detta genom att visa på att elever lär 

känna varandra bättre, kommer närmare varandra och får bättre kontakt med det motsatta 

könet, vilket bidrar till en starkare klassgemenskap. 

Enligt en undersökning av Mariann Persson (1986, refererad i Carli, 1996) gjord på elever i 

årskurs 9 så efterfrågar största delen av eleverna en blandning mellan sam- och 

särundervisning, och det är även det resultat vi har fått i vår undersökning.  
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7.2 Vidare diskussion 

Det framgår av vår undersökning att majoriteten av våra intervjuade elever föredrar 

samundervisning även om de kan se vissa fördelar med särundervisning. Våra svar innehåller 

dock en del paradoxer. Flera av flickorna säger att de föredrar samundervisning; de tycker det 

är roligare att tävla mot pojkarna och säger att det blir högre tempo, men de tror samtidigt att 

de skulle varit mer aktiva och engagerade om de haft särundervisning, att de verkligen skulle 

vågat ta för sig. I ett fall tycker en flicka att lagsporter skulle ge henne mer vid 

särundervisning, men i mer individuella moment som exempelvis löpning föredrar hon att få 

tävla mot pojkar. En annan flicka säger att hon själv föredrar samundervisning, hon tycker det 

är roligare när det blir tuffare och fler närkamper vid t.ex. fotboll och innebandy men hon 

säger också att hon och andra tjejer blir mindre aktiva vid t.ex. konditionstest när de jämförs 

med pojkarna.  

Då det tycks finnas såväl fördelar som nackdelar med både samundervisning och 

särundervisning kanske det mest lämpliga är att som lärare vara flexibel och anpassa 

undervisningen efter situationen. Ibland kan delar av undervisningen gynnas av åtskiljda 

grupper, det behöver inte vara momentspecifikt utan kan tillämpas för att exempelvis 

underlätta elevernas teknikträning. Uppdelningen behöver inte ske vid varje 

teknikträningstillfälle utan helt enkelt vid de tillfällen där läraren finner det fördelaktigt. Det 

kan dock vara viktigt att poängtera att uppdelningen inte nödvändigtvis behöver vara 

könsbunden utan kan vara nivåanpassad. Läraren får då en mycket viktig roll att lägga upp 

undervisningen så att alla elever känner sig motiverade och att inga elever känner sig 

nedvärderade för att ha hamnat i en svagare grupp. En av de intervjuade pojkarna föreslår just 

att man skulle kunna dela upp efter nivå snarare än efter kön, men en flicka motsätter sig detta 

då hon tror just att det skulle leda till ännu sämre självförtroende hos de som hamnar i den 

svagare gruppen. Detta för in på en diskussion om elitklasser kontra stödundervisning, 

huruvida det är rättfärdigat att ge de duktiga eleverna extra utmaningar och de svaga extra 

stöd. Vad innebär egentligen en skola för alla och likvärdig utbildning? 

Fenomenet att pojkarna utesluter flickorna vid lagsport i blandade lag tror vi leder till att 

aktivitetsnivån hos flickor med dåligt självförtroende och/eller låg prestationsnivå minskar 

och detta i sig förstärker sannolikt pojkarnas beteende att spela inbördes även vid blandade 

lag. Det skapas alltså en ond cirkel för flickorna. Oavsett om det är blyghet, bristande 

självförtroende eller bristande förmåga som ligger bakom flickornas inaktivitet så kommer 

deras utveckling att hämmas och avståndet till högpresterande elever ökar. Ett sätt att 
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motarbeta detta tror vi är att läraren dels har specifika tekniksträningsmoment för de 

lågpresterande flickorna där de kan utveckla sin förmåga och sitt självförtroende och dels 

poängterar för de högpresterande pojkarna vikten av samarbete och laganda snarare än enbart 

förmåga. I ett större sammanhang behöver dock denna metod inte vara kopplad till kön utan 

snarare till färdighetsnivå. 

Alla flickorna i vår undersökning tycks dra en gräns mellan sig själva och andra tjejer i 

klassen. De tycker att: ”tjejerna är mer försiktiga”, ”det blir mer flummigt med bara tjejer”, 

”är det bara tjejer blir det inte lika högt tempo”, ”om det bara är tjejer blir det så mesigt”, ”det 

skulle bara bli så där mesigt”. Vi frågar oss var denna ”mesiga” etikett kommer ifrån, och hur 

man som pedagog kan förändra den. Beror den på faktiska fysiska skillnader mellan könen 

eller beror det snarare på uppfattningar om könens förmågor? De flickor som benämner andra 

flickor som mesiga, har de antagit en manlig roll eller var står de i genushierarkin?  

Vi finner det intressant att pojkarna när de diskuterar fördelar med särundervisning pratar mer 

om vilka fördelar flickorna skulle få än vilka fördelar de själva skulle få. Så samtidigt som 

pojkarna säger att de övervägande föredrar samundervisning anser de att särundervisning 

skulle vara fördelaktigt för flickorna. Vi märker också en skillnad mellan pojkarna i deras 

reflektioner över idrotten och samspelet med flickorna. En av pojkarna tycks se idrottsämnet 

mer som föreningsidrott där prestationen prioriteras och funderar inte så mycket kring 

faktorer som samarbete och gemenskap i klassen. För honom handlar idrotten i skolan enbart 

om att förbättra sin egen prestationsförmåga. De andra pojkarna, och en pojke i synnerhet, 

reflekterar mycket mer kring just aspekterna gemenskap och respekt för individen, oavsett 

kön. 

Flickorna ser i högre grad pojkarna som en homogen grupp och delar upp sig själva efter 

färdighetsnivå. Några flickor ser generellt pojkarna som ständigt mer högpresterande än 

flickor medan andra flickor pratar om hur kul det är när de vinner över pojkar. Pojkarna å sin 

sida har mer varierade åsikter, flera betraktar alla flickor som en homogen grupp medan andra 

särskiljer mellan de hög- och lågpresterande flickorna. En pojke nämner även svagare pojkar 

som en grupp. Detta visar att många elever ser homogena könsgrupper istället för individer. 

Vi som pedagoger har här ett uppdrag att lyfta fram individens värde och möjligheter och 

motarbeta stereotypt och generellt grupptänkande. 

Idrott och hälsa är det enda ämne där pojkar har högre snittbetyg än flickor. Detta har skapat 

debatt om att flickor missgynnas i detta ämne. Vi frågar oss då om detta innebär att pojkarna 

missgynnas i alla övriga ämnen och att skolan i övrigt i högre grad är anpassad till flickor. 
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Eller ligger orsaken snarare i att pojkar enligt en stereotypisk mansbild inte tillåts vara lika 

studieintresserade – och att de inte behöver vara det då de statistiskt sett ändå får högre lön i 

arbetslivet? På motsvarande sätt har det historiskt ansetts opassande för flickor att träna och 

tacklas och svettas. Vi uppfattar att det är relativt vanligt med fördomar gentemot exempelvis 

kvinnliga fotbollsspelare, både med avseende på förmåga – exempelvis uttrycket att skjuta 

som en tjej – och gällande deras sexuella läggning. Frågan som väcks blir då hur vi som 

pedagoger ska arbeta med detta i verksamheten. Som förebilder för eleverna måste vi först 

bearbeta våra egna fördomar för att kunna hjälpa eleverna att bli av med sina. Vi tycker att det 

är vitalt att skolan i alla aspekter genomsyras av ett jämställdhetstänk som aktivt motarbetar 

stereotypa könsbilder. Det är vårt uppdrag enligt läroplanen att eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Vi har genom 

åren fått fler och fler kvinnliga idrottsförebilder – Carolina Klyft, Anja Persson, svenska 

fotbollslandslaget för att nämna några – och det har blivit alltmer accepterat för flickor att 

idrotta, men fördomarna ändras tyvärr långsammare än verkligheten. Jesper Andreassons 

avhandling från 2007, Idrottens kön - genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag tycker 

vi är en mycket bra utgångspunkt för vidare forskning inom detta område.  

7.3 Summering 

Syftet med denna undersökning var att få en bild av ett antal elevers uppfattningar om sam- 

och särundervisning i ämnet idrott och hälsa samt att göra en jämförelse mellan flickornas och 

pojkarnas uppfattningar.  

De elever som vi intervjuat är över lag positiva till samundervisning. Pojkarna tycker att den 

sociala aspekten är viktig: att känna gemenskap med hela klassen och samarbeta med 

flickorna. Flickorna uppskattar pojkarnas högre tempo och tävlingsinstinkt och menar att de 

utvecklas mer vid samundervisning. Flickorna ser dock också att pojkarnas högre tempo kan 

vara negativt för flickor med sämre förmåga och/eller själförtroende och att särundervisning 

kan fungera stärkande på både förmågan och självförtroendet.  

Med ett undantag vill våra intervjuade elever ha samundervisning som huvudsaklig 

undervisningsform men de ser gärna viss inblandning av särundervisning. De ser fördelar med 

att växla mellan de två formerna beroende på situationen. Där får idrottsläraren ett ansvar att 

avgöra när vilken form är lämpligast. Vi anser att nyckelordet här är situationsanpassning.  
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7.4 Framtida forskningsupplägg 

Det finns fortfarande mycket forskning att göra på sam- och särundervisningsområdet, i 

synnerhet ur ett genusperspektiv. Urvalet i denna undersökning var relativt snävt och gav inte 

en full bild av elevers uppfattningar om sam- och särundervisning. Fler djupgående intervjuer 

där såväl högengagerade/högpresterande som lågengagerade/lågpresterande elever finns 

representerade bland respondenterna samt större enkätundersökningar om ämnet skulle vara 

välkomna.  

7.5 Slutord 
Som vi har skrivit ovan så tar fördomar längre tid att förändra än samhället och det finns 

fortfarande många fördomar om flickors bristande förmåga i idrott. Det var därför 

upplyftande att höra följande tanke från en av våra manliga respondenter: 

Sen tror jag det är bra för killarna också, att man lär sig spela med tjejer och att det inte 

behöver vara så stor skillnad på killar och tjejer på idrotten (pojke G).  

Vi hoppas att denna attityd i högre grad tillåts komma fram och att den får ett större 

genomslag i skolan och i samhället.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide: 
 
Grundfakta: 
1. Kön 
2. Årskurs 
 
Intervjufrågor: 
3. Elevens upplägg på Idrott och Hälsa lektionerna: 

* Vad har ni för fördelning pojkar/flickor i klassen? 
* Hur mycket lektionstid har ni i veckan? 

 * Idrottslärare: Man/kvinna? 
  
4. Elevens tankar om Idrott och Hälsa ämnet:  

* Vad tycker du om Idrott&Hälsa? 
* Hur skulle du beskriva din aktivitetsnivå? Skala 1-5.  
* Är du mer/mindre aktiv på vissa moment?  

 
5. Elevens åsikter om idrottslektionerna: 

* Vilka moment tycker du bäst om på idrottslektionerna? 
 * Vad tycker du är bra med idrottslektionerna? 

* Vilka moment tycker du minst om på idrottslektionerna? 
* Vad tycker du är dåligt med idrottslektionerna? 
* Vad är viktigt för dig i idrotten i skolan? (ex. tävla, få betyg, få röra på mig, få 
kunskap om min hälsa och förbättra den, gemenskapen) 

 
6. Elevens tankar om sam/särundervisning: 

* Har ni samundervisning eller särundervisning i idrott och hälsa? 
* Har du haft både sam- och särundervisning i idrott under din skoltid? 
* Vilka fördelar kan du se med samundervisning? Nackdelar? 
* Vilka fördelar kan du se med särundervisning? Nackdelar? 
* Kan du tänka dig moment där samundervisning skulle vara bäst?  
* Kan du tänka dig moment där särundervisning skulle vara bäst? 
* Vilken undervisningsform skulle du föredra? 

- Samundervisning – varför? 
- Särundervisning – varför? 

* Tror du att det skulle påverkat ditt engagemang/prestation/betyg om du hade 
[den andra formen]? Varför? På vilket sätt? 
*Skulle du själv vara mer aktiv i vissa moment om de var i den andra formen? 
 

7. Idrottar du på din fritid?  
* Vad?  
* Hur ofta?  
* Varför? 

 
8. Har du några fler tankar om Idrott&Hälsa och sam/särundervisning? 
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