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Sammanfattning

Syftet med följande arbete är att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på sam- och

särundervisning i ämnet idrott och hälsa med fokus på genus. Undersökningen har

genomförts  i  form  av  en  kvantitativ  enkätundersökning  (N=80).  Denna

undersökning  visar  att  elever  i  årskurs  9  har  olika  tankar  om  hur  de  skall  bli

indelade i ämnet idrott och hälsa där en andel av eleverna anser att de skall delas in

i samundervisning vid vissa moment medan andra elever anser att de skall delas in i

särundervisning i vissa moment. Eleverna anser att de skall delas in i sam- eller

särundervisning i olika områden i ämnet idrott och hälsa. Vissa elever anser att de

skall ha samundervisning i området friluftsliv och en stor del av eleverna vill bli

indelade i  särundervisning när de skall  ha simning i  ämnet idrott och hälsa. Ett

annat resultat  som kom fram i  undersökningen var att  större delen av eleverna

anser att de inte skall delas in i ämnet idrott och hälsa utefter kompetens medan en

mindre  del  av  eleverna  anser  att  de  skall  delas  in  efter  kompetens.  I  fortsatt

forskning föreslås att man skulle kunna intervjua elever för att få djupare kunskap

om varför de till exempel anser att de skall ha särundervisning i ämnet idrott och

hälsa medan andra anser att de skall ha samundervisning. 

Nyckelord: genus, kompetens, kön, samundervisning, särundervisning



Abstract

This work is about how pupils in grade 9 look at cooperative education and divided

education with focus on gender in the subject of physical education in school where

a  quantitative  survey  (N=80)  was  conducted. The  purpose  of  the  study  was  to

investigate  how pupils  in  grade  9  are  looking  at  interpersonal  education in  the

subject physical education with a gender perspective. The study is conducted in the

form of a quantitative survey. This study shows that pupils in grade 9 have different

thoughts  of  how  they  should  be  divided  in  the  physical  education,  where  a

proportion of the students in the study think that it should be a divided education at

some points while other students consider that it should be cooperative education

in  some  events.  Some  of  the  pupils  in  grade  9  consider  that  they  should  have

cooperative  education in  outdoor  education,  while  the  results  show that  a  large

proportion  of  students  want  to  be  divided  when  swimming  is  on  the  schedule.

Another aspect that emerged from the survey was that most of the students consider

that they should not be divided in terms of competence, while a minority of the

students want to be divided according to competence. I am suggest that further

research  could  interview  students  to  get  deeper  answers  to  why  they,  for  an

example, will have cooperative education in physical education while other will have

divided  education.  By  conducting  an  interview,  the  investigator  receives  more

specific answers than was done in this survey.

Keywords: gender, competence, sex, cooperative education, divided education
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1. Inledning
Det här arbetet kommer i huvudsak handla om sam- och särundervisning i ämnet

idrott och hälsa med fokus på genus. Jag valde genus i ämnet idrott och hälsa för att

det  är  ett  hett  ämne i  dagens  forskning.   Ämnet  idrott  och hälsa har  historiskt

förknippats med att pojkar och flickor har undervisats var för sig skriver Larsson,

Fagrell och Redelius (2005). Idrott och hälsa skiljer sig jämfört med andra ämnen

då det var vanligare förr att eleverna hade samundervisning i andra ämnen men

särundervisning i idrottsämnet. Det har utförts forskning tidigare angående genus

och kön skriver Larsson m.fl. (2005) men menar samtidigt att denna forskning är

ofullständig. I många fall har könsskillnader kartlagts men detta utan ett utpräglat

köns- eller  genusperspektiv.  Det  som ses som en av de största förändringarna i

ämnet  idrott  och  hälsas  undervisning  historiskt  sett  är  just  särundervisning  till

samundervisning.

När jag själv gick i skolan var jag med om olika uppdelningar i ämnet idrott och

hälsa. Ibland var vi indelade efter kön (särundervisning), ibland efter kompetens

och ibland var vi blandade pojkar och flickor (samundervisning). Detta fick mig att

undra vad dagens forskning säger om just detta område och hur dagens elever ser

på olika undervisningsformer i relationen mellan pojkar och flickor.
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2. Litteraturgenomgång
I skollagen (2010:800) kapitel 5 paragraf 3 står det att alla elever skall  tillförsäkras en

skolmiljö som både skall präglas av studiero och trygghet. Vidare står det att alla elever,

oavsett  kön,  könsöverskridande identitet  eller  sexuell  läggning  har  lika  rättigheter  och

möjligheter. Likadant står det i Läroplanen för skola, förskoleklassen och fritidshemmet

(2016). Där står det att ingen skall kränkas vare sig det gäller kön, sexuell läggning osv.

Vad är det då som är utgångspunkten när det pratas om genusforskning? Redelius (2009)

skriver att det som är utgångspunkten är att våra föreställningar, normer och värderingar

om vad som egentligen är kvinnligt och manligt inte är givna. Dessa föreställningar skapas

och omskapas ständigt. För att ge ett exempel på detta så kan det vara hur vi uttrycker oss

som  pojkar  och  flickor,  män  och  kvinnor.  Med  detta  synsätt  är  språket  inte  bara

beskrivande utan det är även normerande genom att det producerar och formar en viss

sorts  verklighet.  Det  som  lärare  i  ämnet  idrott  och  hälsa  bidrar  till  är  att  konstruera

elevernas föreställningar, detta genom att läraren förklarar vad som utmärker en så kallad

normal flicka och normal pojke och att läraren talar om hur pojkar och flickor förväntas

bete sig och vara skriver Redelius (2009). Undervisningen i ämnet idrott och hälsa präglas

starkt av heteronormativitet skriver Larsson (2009). Med detta menas att antagandet som

blir bland både lärare och elever är att alla är heterosexuella. 

Sam- och särundervisning är något som ofta kommer på tal när det pratas om idrott och

hälsa i skolan. En av diskussionerna kring sam- och särundervisning i ämnet idrott och

hälsa är hur olika undervisningsformer skapar olika föreställningar om flickor och pojkar

och hur pojkar respektive flickor förstärks som homogena grupper. Något som det oftast

pratas om är vad pojkar och flickor både ogillar och gillar. Det som oftast kommer på tal

om vad flickor gillar är att de föredrar dans och aerobics och att flickor inte gillar att tävla

medan  det  pratas  om  att  pojkarna  istället  föredrar  bollspel  och  att  de  gillar  att  tävla

(Larsson, 2012). Är det verkligen såhär? Larsson (2012) skriver att forskningsresultaten

säger en annan sak. Det som forskningen säger är att  både flickor och pojkar föredrar

bollspel och att dans inte är med i topp tre när man ser vilka aktiviteter som är populärast

idag. Larsson m.fl. (2009) menar att det är svårare att bryta de traditionella könsmönster

som finns i  just  idrotten i  skolan.  I  ämnet idrott  och hälsa sker oftast  undervisningen

tillsammans  för  pojkar  och  flickor,  alltså  samundervisning.  Då  beter  sig  flickorna  och

pojkarna likformigt i  förhållande till  vad det egentligen finns för föreställningar om de

olika könen (Ibid.). Emellertid menar Hedlin (2010) att villkoren för kvinnor och män inte
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är desamma då fysiken hos en man och en kvinna är olika. Detta menar Hedlin att måste vi

ha i åtanke, att behandla alla lika löper stor risk till att det blir ett uttryck för ett omedvetet

och könsblint förhållningssätt (Hedlin, 2010).

Engström och Redelius (2005) intervjuade flickor och pojkar angående kön och idrott. De

flickor och pojkar som de hade intervjuat angående detta såg lika på vad som symboliserar

idrotten i skolan. Idrott är något som skall tas på allvar och det skall vara en tävling enligt

eleverna. En annan sak som de intervjuade barnen sa när de beskrev idrott var att idrotten

skall  hålla  isär  flickor  och  pojkar  och  med  detta  menas  att  det  skall  vara  en  naturlig

könssegregerad verksamhet. Enligt dessa barn får pojkar och flickor vara tillsammans när

det är lek. Lek ansågs inte som idrott. Engström och Redelius (2005) resonerar att barnens

syn på idrott grundar sig i den vuxna tävlingsidrotten. En idrott som i stort alltid varit

avsedd för männen. Från första början så skulle ej kvinnorna idrotta utan det var bara det

manliga könet som skulle var fysiskt aktiva. 

Idrottslärare  behöver  reflektera  över  deras  lärarpraktik  skriver  David  W  Chorney  och

Cameron Weitz (2012). Oftast är det pojkarna som uppmärksammas i ämnet idrott och

hälsa.  Fokus skall  inte bara ligga på pojkarnas erfarenheter utan det är  lika viktigt  att

flickorna  får  med  sig  positiva  aspekter  ifrån  ämnet  idrott  och  hälsa  och  det  är

idrottslärarens  uppgift  att  göra  detta.  Idrottslärare  måste  ändra  på  våra  förväntningar

skriver  Chorney  och Weitz  (2012).  Det  som lärare  i  ämnet  idrott  och hälsa  skall  göra

istället, är att lära ut praktiska övningar och aktiviteter som kan främja och få fram det

positiva perspektivet för flickor i ämnet idrott och hälsa. Med detta menas att vi behöver

inkludera flickorna lika mycket som pojkarna, visa att de är lika bra i olika moment. Som

tidigare forskning har nämnt så förknippas till  exempel fotboll  med pojkar men det är

viktigt att visa flickorna att de också kan utöva det minst lika mycket som pojkarna kan. Vi

kommer att tappa fler flickor om vi inte gör detta och det kommer leda till att fler flickor

kommer att sluta idrotta. Detta är ett stort problem, lärare måste fånga upp flickorna så att

de också känner sig trygga i idrottshallen.

2.1 Studier om sam- och särundervisning
McKenzie, Prochaska, Sallis och Lamaster (2004) undersökte om det var någon skillnad på

pojkar och flickors fysiska aktivitet om de hade sam- eller särundervisning i  idrott och

hälsa. I studien som utfördes i USA ingick 24 skolor i en 2,5 år lång intervention. Totalt

studerades  298  lektioner  (26  enbart  pojkar,  32  enbart  flickor,  240  samundervisning).
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Resultatet  visade  en  trend  att  flickor  var  mer  fysiskt  aktiva  i  samundervisning  än  i

särundervisning.  Pojkar  var  lika  aktiva  i  båda.  Författarna  resonerar  om  att  flickorna

ägnade mer tid åt att lära sig olika färdigheter i särundervisning och att de deltog mer i

lagidrott när det var samundervisning. 

I en studie från Syd Korea (Lyu & Gill, 2011) undersöktes om det fanns någon skillnad i

upplevd fysisk kompetens, glädje och ansträngning om det är sär- eller samundervisning.

Det  var  546  elever  från  11  till  14  år  (289  pojkar  och  257  flickor)  som  var  med  i

undersökningen  fördelade  på  sex  skolor,  där  tre  hade  särundervisning  och  tre  hade

samundervisning. Resultatet visade att män tyckte mer om idrott och hälsa oavsett om det

var sam- eller särundervisning. Men skillnaden var störst i samundervisning. Resultatet

visade  också  att  flickor  som enbart  hade  undervisning  tillsammans  med  andra  flickor

angav högre värden på fysisk kompetens, glädje och ansträngning. 

Hill  och  Cleven  (2005)  undersökte  pojkar  och  flickors  attityder  till  sam-  och

särundervisning. Undersökningen gjordes i USA och det ingick 22 årskurs 9 klasser i sex

olika  skolor.  Totalt  deltog  801  (413  pojkar  och  385 flickor)  i  studien.  En  majoritet  av

pojkarna och flickorna fördrog att alla aktiviteter ska ske genom samundervisning, men en

signifikant högre andel pojkar föredrar samundervisning. Hill och Cleven diskutar att det

kan bero på att pojkarna har större fördelar av samundervisning än flickor har. Flickor

tyckte  också  att  pojkar  och  flickor  skulle  skiljas  åt  när  det  var  vattenaktiviteter  i

undervisningen, vilket forskarna menar kan bero på att flickorna tycker att det är jobbigare

än pojkar att visa sig i badkläder.

Grahn och Torell Berggren (2015) studerade utifrån samundervisning ett fotbollsprojekt

som  skedde  i  samverkan  mellan  idrottsföreningar  och  skolan.  Resultatet  visade  att

projektet kunde erbjuda en mindre könssegregerad verksamhet än vad barnen upplever i

traditionella idrottsföreningar. En betydande skillnad från att delta i en fotbollsförening

var att  pojkar och flickor idrottade tillsammans i  projektet.  Grahn och Torell  Berggren

diskuterar  att  samundervisning inte  är  någon garanti  för  jämlikhet  mellan könen.  Nya

upplevelser och nya idéer verkar ha uppstått under projektet, som att fotboll kan vara en

aktivitet som flickor och pojkar kan spela tillsammans och att både pojkar och flickor kan

vara duktiga fotbollsspelare. En anledning till detta som diskuteras i artikeln är att det var

nybörjare både bland flickor och pojkar och man var tvungen att anpassa sig till varandra

för  att  aktiviteten  skulle  fungera.  När  samarbetet  mellan  barnen fungerade  bra  gjorde
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samarbetet  så  att  det  blev  en  avslappnad relation  mellan pojkar  och flickor.  Även  om

studien  inte  handlar  om  idrott  och  hälsa  ger  den  intressant  kunskap  om  sam-  och

särundervisning.

2.2 Sammanfattning
Vad säger då forskningen om genus och om sär- och samundervisning i ämnet idrott och

hälsa  för  att  sammanfatta  allt?  Det  som forskningen säger  är  att  synen på  genus  har

ändrats  under  tid.  Förr  så  var  männen och kvinnorna åtskilda när  det  gällde  idrotten

medan i dagens samhälle är det tillåtet för kvinnor och män att idrotta tillsammans. Ser vi

till skolans värld så var det för det mesta särundervisning i ämnet idrott och hälsa men

under åren som har gått har det kommit att förändras då det har blivit allt mer vanligt med

samundervisning.  Särundervisningen har  inte  försvunnit  helt  utan är en del  av  dagens

undervisning i ämnet idrott och hälsa men samundervisningen har fått en allt större del i

undervisningen.  En av studierna visar att majoriteten av pojkarna och flickorna vill  ha

samundervisning  i  alla  aktiviteter.  Studien  visar  även  att  det  finns  ett  moment  som

flickorna vill  ha särundervisning i  och det är att flickor vill  ha särundervisning i  bland

annat  simning  och  detta  tror  forskarna  beror  på  att  flickorna  inte  vill  visa  upp  sig  i

badkläder medan detta inte är ett lika stort problem för pojkar. En studie visade att flickor

som enbart  hade undervisning tillsammans med andra flickor  (särundervisning)  angav

högre värden på fysisk kompetens, glädje och ansträngning medan en annan studie visar

att flickor deltog mer i lagidrott när det kom till samundervisning men ägnade mer tid åt

att lära sig olika färdigheter i särundervisning.
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3. Teoretisk utgångspunkt
Vad är  då  genus?  Genus  är  ett  nyckelbegrepp  för  att  vi  skall  få  en  förståelse  om hur

jämställdhet och ojämställdhet uppstår. Själva begreppet genus kommer ifrån engelskan

(gender) och detta ord betecknar det kulturella och sociala könet. Det som innefattar detta

som nyss är nämnt är de föreställningar och de uppfattningar om vad som verkligen är

manligt och vad som är kvinnligt i samhället skriver Hirdman (2003).

Hur skapar vi genus? Ett exempel på hur vi skapar genus är att vi anser att flickornas färg

är rosa medan pojkarnas färg är blå. Det som genus ger uttryck för är de erfarenheter,

värderingar och attityder om män och kvinnor som finns i vårt samhälle. Hirdman (2003)

skriver att det finns två olika slags stereotyper, och detta är hon och han. Larsson (2012)

skriver att det oftast finns föreställningar om hur pojkar och flickor skall vara och vad de

föredrar när det till exempel kommer till idrott.

 

Vi kan självklart skapa genus som leder till en jämställdhet eftersom det är vi som skapar

genus hela tiden, vi som är pedagoger, elever och barn, vi skapar det tillsammans. Det

finns flera olika teorier om hur genus skapas. En teori som finns är Hirdmans teori om

genuskontraktet. Det som Hirdman (2003) beskriver är hur vi skapar olika, förväntningar,

seder, osynliga regler och normer om vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Detta

kallar Hirdman ett genuskontrakt. Hirdmans teori har tre olika grundläggande principer;

Kvinnor och män hålls isär: Kvinnligt och manligt är oftast varandras motsatser och

dessa två kön är två helt skilda saker. Detta kallas dikotomier. Exempel på vad vi pratar om

är pojksaker och flicksaker och om så kallade bråkiga pojkar och tysta flickor.

Det  manliga  värderas  högre  än  det  kvinnliga: Denna  princip  trycker  på  att

manligt har högre status än vad det som räknas som kvinnligt har. Ett exempel på detta är

att en flicka som kallas ”pojkflicka” värderas högre än vad en pojke som kallas ”flickaktig”

gör. Mäns görande tenderar till att ha ett högre värde än det en kvinna gör.

Genusordningen:  Vilka är då med och skapar genusordningen? Det är vi alla som är

med och skapar detta, både män och kvinnor och detta sker oftast omedvetet.  För oss

upplevs detta som något normalt och att det skall vara så för oss.
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Det som Hirdmans (2003) teori beskriver är hur det så kallade genuskontraktet skapas på

gruppnivå och att det skapas som en struktur i samhället. Med detta innebär det inte att

män har högre status än vad alla kvinnor har.  Likaväl  som det finns kvinnor som har

högstatus finns det män som saknar status. Det är därför som det är viktigt att vi håller isär

grupp- och individnivå
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4. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka elevers inställning till sam- och särundervisning med
fokus på genus i ämnet idrott och hälsa.

4.1 Frågeställningar
-  Vad uppskattas mest hos eleverna; samundervisning eller  särundervisning,  eller  både
och, i ämnet idrott och hälsa?

- Vad anser elever om att könen delas upp efter kompetens i ämnet idrott och hälsa?

- Hur ser eleverna på pojkars och flickors roll i ämnet idrott och hälsa.

12



5. Metod
5.1 Design
Den metod jag har valt att använda mig av är den kvantitativa metoden i form av en

enkät. Jag har valt denna metod för att få in data så jag kan få en överblick över hur

elever ser på genus i ämnet idrott och hälsa. Det som är intresset med en sådan här

undersökning är att finna det som är gemensamt för en grupp, alltså vad som är

representativt.  Den  kvantitativa  metoden  i  form  av  enkät  anses  mest  relevant

eftersom jag vill få fram hur en stor grupp av elever ser på detta område. Hassmén

och Hassmén (2008) skriver att syftet med den kvantitativa metoden är att få in

ytlig  information  av  en  stor  grupp  med  individer,  situationer,  händelser  eller

liknande. Det som görs är att något undersöks på bredden. 

Jag anser att denna kvantitativa metod i form av enkät är mest relevant eftersom

jag  då  får  fram  vad  en  större  grupp  av  elever  anser  om  de  olika

undersökningsfrågorna. Skulle jag valt att intervjua elever och lärare skulle jag bara

få svar från enstaka individer och inte få en överblick av hur en större grupp av

elever ser på sam- och särundervisning. Jag hade alltså fått mer konkreta svar ifall

jag  hade  använt  mig  av  intervju  men  ej  en  överblick  över  vad  majoriteten  av

eleverna anser om det här området. 

5.2 Urval
Jag har valt att utföra studien på elever i årskurs 9 för att jag utbildar mig till lärare

för bland annat det stadiet, men dels också för att jag har stött på genus-frågan själv

när jag undervisat där. Det är både pojkar och flickor som har fått svara på enkäten

för att se om det finns en skillnad i svaren mellan könen. Jag valde årskurs 9 för att

eleverna då kan ha stött på olika konstellationer under sin grundskoletid. Den ena

skolan som undersökningen gjordes på ligger i västra Sverige och den andra skolan

ligger i Värmland.  Eleverna var 15 år gamla. Jag utförde min undersökning på två

olika skolor för att få ett bredare perspektiv på vad elever i årskurs 9 tycker om

området genus i idrott och hälsa. Totalt var det 80 elever som svarade på enkäten

och dessa elever var uppdelade i 4 olika klasser.

5.3 Mätinstrument
Enkäten bestod av 14 frågor (se bilaga) där målet var att undersöka om eleverna

känner sig trygga i en idrottshall, vilken form av konstellation de anser är bäst av

sam- och särundervisning eller om de gillar båda konstellationerna lika mycket. Jag

frågade  även  i  enkäten  om  eleverna  anser  att  de  skall  bli  indelade  efter  deras
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kompetens i ämnet idrott och hälsa. Jag valde just dessa frågor för att jag då skulle

få svar på mina frågeställningar som jag har valt till detta arbete. Dess utformning

gjordes på så sätt att det först var två frågor där resultatet visade vilket kön eleverna

var  och  hur  trygga  de  känner  sig  i  en  idrottshall.  Efter  detta  kom  själva

”huvudfrågorna” som var kopplade till  syftet med denna undersökning, att få en

inblick i vad elever tänker om sam- och särundervisning med koppling till genus.

Enkäten  gjordes  i  programmet  Survey  and  Report  via  Karlstads  universitets

hemsida och sedan sammanställdes resultatet i samma program.

4.4 Genomförande
För att få utföra enkäten kontaktade jag deras idrottslärare som tog kontakt med

skolans  rektor  för  att  få  dennes  godkännande.  Idrottsläraren  och  eleverna

informerades om att jag skriver mitt examensarbete i ämnet idrott och hälsa och

vad arbetet handlade om samt att enkäten var anonym så svaren inte skulle kunna

kopplas ihop med någon specifik elev. När det gäller den ena skolan åkte jag dit och

delade ut enkäterna själv och förklarade varför jag var där och vad mitt arbete gick

ut på. Hassmen och Hassmen (2008) skriver att enligt samtyckelagen har de som

svarar på enkäten rätt att avbryta undersökningen när de vill. Jag beskrev olika ord

som fanns i  enkäten för att  eleverna skulle  förstå  vad de svarade på.  De gjorde

enkäten digitalt, vissa med dator, vissa med mobil och vissa med iPad. Då jag har

undervisat dessa elever tidigare kände de igen mig och var inte rädda för att ställa

frågor om det var något som de funderade över när det gällde enkäten. På denna

skola fick jag hjälp med att skicka ut enkäten på klassernas mailadress då eleverna

har  en  gemensam  mail  och  de  skulle  då  svara  på  enkäten  digitalt.  Eftersom

enkätens länk skickades ut till elevernas mail kunde de som inte var där svara på

enkäten i efterhand som vissa gjorde.

På den andra skolan fick jag hjälp av en vän som jobbar på skolan som idrottslärare.

Jag tog kontakt med henne och frågade ifall det fanns möjlighet att genomföra min

enkät med några av hennes årskurs 9:or. Hon svarade att hon kunde hjälpa mig

med det men att jag bara behövde höra av mig till skolans rektor först för att få

klartecken att det var okej. Det gjorde jag och det var okej. Jag mailade min vän

länken  till  enkäten  och  hon  genomförde  datainsamlingen.  Att  hon  själv  är

idrottslärare kändes bra för då kunde hon svara på frågor om enkäten ifall någon av

eleverna hade behövt hjälp. Hon berättade att det hade funkat bra och att många av

eleverna hade svarat på enkäten.
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4.5 Databearbetning
Som tidigare har nämnts använde jag mig av Survey and Report (KAU, 2018), både

när jag tillverkade enkäten men även när jag gjorde rapporten. Det som jag gjorde

var  att  jag  satte  ett  slutdatum för  när  enkäten  skulle  stängas.  Efter  att  enkäten

stängdes ner gjorde jag om enkäten till en rapport för att få fram vad det blev för

resultat på varje fråga som ni kommer se längre ner i detta arbete.

5.6 Reliabilitet och validitet
Det som menas med reliabilitet är att något är tillförlitligt och har en trovärdighet

skriver Kihlströn (2012). Resultatet som man till exempel får ut från en enkät skall

vara tillförlitligt, den som läser resultatet skall kunna tro på det. Det är viktigt att

den som skapar en enkät är tränad på uppgiften. Det som jag gjorde innan eleverna

fick  svara  på  enkäten  var  att  några  personer  fick  testa  enkäten  (en

pilotundersökning) innan. Detta för och se om de ansåg att de förstod enkäten och

om det var något annat som de ansåg behövde förändras. Testpersonerna kom med

olika förslag till hur jag kunde förbättra min enkät för att den skulle bli så bra som

möjligt, studiens validitet förstärks på så vis skriver Kihlström (2012). Kihlström

(2012) skriver att det är lättare att mäta validiteten på en enkätundersökning då

validitet handlar om studiens giltighet. Som jag har nämnt innan testade jag min

enkät på vissa personer för att få en så bra giltighet som möjligt. Validiteten blir då

större än om jag bara skulle skicka ut enkäten utan att den hade blivit granskad av

andra innan skriver Kihlström (2012). Eftersom jag deltog vid datainsamlingen på

den ena skolan hade eleverna möjligheten att fråga mig om de funderade på något

och detta kan vara positivt för reliabilitet och validitet, men vissa elever kan känna

sig obekväma och inte våga fråga. 

5.7 Etiskt förhållningssätt
För  att  skydda  de  individer  som  deltar  i  undersökningar  använder  man  sig  av

forskningsetiska  principer  när  det  handlar  om  humanistisk  och

samhällsvetenskaplig  forskning.  Humanistiska-  och  samhällsvetenskapliga

forskningsrådets  riktlinjer  består  av  fyra  olika  huvudkrav  och  dessa  krav  är:

samtyckekravet,  nyttjandekravet,  informationskravet  och  konfidentialitetskravet

(Hassmén & Hassmén, 2008; Vetenskapsrådet, 2017).

Hassmén och Hassmén (2008) skriver att med informationskravet menas det att

forskaren  som  konstruerar  och  skall  genomföra  undersökningen  skall  delge

information om vad syftet är med forskningen men även vilka premisser som gäller
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vid deltagandet  av  undersökningen.  Detta  gjorde jag  i  min undersökning då jag

innan undersökningen berättade för eleverna om undersökningen och hur enkäten

gick  till.  Alla  respondenter  måste  ge  sitt  samtycke  till  att  delta,  detta  är

samtyckeskravet. I studien informerades om att om de inte ville svara på enkäten så

behövde  de  inte.  När  undersökningen  utförs  skall  inte  dess  information  kunna

kopplas ihop med de deltagare som svarar på undersökningen, i detta fall enkäten

(konfidentialitetskravet). Detta krav uppfylldes på så vis att enkäten var anonym.

Uppgifterna  som  insamlas  vid  undersökningen  får  endast  användas  för

forskningsändamål och det får inte utlånas för kommersiellt bruk eller så som andra

icke-vetenskapliga syften (nyttjandekravet) skriver Hassmén och Hassmén (2008).

Den  information  som  jag  har  fått  in  under  min  undersökning  kommer  ej  att

användas  till  icke-vetenskapligt  syfte  utan  undersökningen  kommer  endast

användas  i  detta  arbete  när  jag  analyserar  hur  elever  ser  på  sam-  och

särundervisning i  ämnet idrott och hälsa. Detta informerades eleverna också om

innan de fyllde i enkäten.
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6. Resultat
I  resultatet  presenteras  skillnader  mellan  vad  pojkar  och  flickor  har  svarat  på

enkätens frågor. Några elever (N=8) svarade ”annat” på frågan om kön. I resultatet

kommer enbart kategorierna pojkar och flickor redovisas. Detta för att utesluta att

vissa elever kan ha kryssat i alternativ ”annat” för att vara ”roliga”, det uppkom en

sådan aning att så kunde vara fallet i samband med datainsamlingen, och då få ett

missvisande resultat.

Av de elever som svarade på enkäten var 46,6 % pojkar, det var 45,5 % som var

flickor och 8 % som fyllde i kategorin annat. Av dessa elever så var det 72 % som var

aktiva på sin fritid och utförde någon slags idrottsaktivitet medan 28 % ej idrottade

på sin fritid. Undersökningen visar att av flickorna var det 80 % som utförde någon

slags idrottsaktivitet på sin fritid medan det var 65,9 % av pojkarna som var aktiva

med någon idrott på fritiden. De tre vanligaste idrottsaktiviteterna som eleverna

utförde på sin fritid var fotboll (20,4 %), dans (27,3 %) och innebandy (14,3 %). Den

aktivitet  som minst elever utförde på sin fritid var tennis (2,0 %). Eleverna fick

svara på ifall de kände sig trygga eller ej i en idrottshall och resultatet som framgick

där var att 2,4 % av pojkarna inte kände sig trygga, 26,2 % kände sig trygga och 71,4

% av pojkarna mycket trygga i  en idrottshall.  11,9 % av flickorna kände sig inte

trygga i en idrottshall medan 61,9 % kände sig trygga.

6.1 Påverkar genus?
Resultatet visar att den övervägande skaran av elever ansåg att genus inte har så

stor påverkan (62,5 %) i ämnet idrott och hälsa medan en mindre del av eleverna

ansåg att det gör det (37,5 %).
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Figur 1.  Figuren ovan visar om eleverna anser att genus har stor påverkan i ämnet idrott och 

hälsa, eller ej (n=80).

Det var alltså merparten av eleverna som ansåg att genus inte har en stor påverkan i

ämnet idrott och hälsa.

6.2 Tar pojkar och flickor lika stor plats?
Svaret på frågan om ifall eleverna anser att pojkar och flickor tar lika stor plats i

ämnet idrott och hälsa visar att cirka hälften av eleverna ansåg att de ej gör det

medan andra halvan ansåg att pojkar och flickor tar lika stor plats. Svaren är ganska

jämt fördelade här men merparten av eleverna ansåg att pojkar och flickor inte tar

lika stor plats (53,7 %) men en del av eleverna ansåg att pojkar och flickor tar lika

stor plats (46,3 %).

 

Figur 2. Figuren visar hur många elever som svarat ”ja” eller ”nej” på frågan om pojkar och flickor

tar lika stor plats i ämnet idrott och hälsa (n=82).
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Det var alltså några elever som svarade ”nej” på frågan om de ansåg att pojkar och

flickor tar lika stor plats i ämnet idrott och hälsa.

Eleverna fick även en fråga där de fick svara på vilket kön de anser tar störst plats i

ämnet idrott och hälsa, om det är pojkar eller flickor eller ifall pojkar och flickor tar

lika  stor  plats.  Merparten  ansåg  att  det  är  pojkar  som tar  störst  plats  (61,6  %)

medan det nästan inte var någon som ansåg att flickorna tar störst plats (3,5 %).

Lite mer än 1/3 av eleverna ansåg att pojkar och flickor tar lika stor plats i ämnet

idrott och hälsa. 

Figur 3. Figuren ovan visar elevernas svar på frågan vilket kön som tar störst plats i ämnet idrott 

och hälsa (n=86).

Majoriteten av eleverna ansåg alltså att pojkar tar mer plats än flickor i ämnet idrott och 

hälsa.

6.3 Sam- och särundervisning
En  av  frågorna  som  eleverna  fick  svara  på  i  enkäten  var  ifall  de  ansåg  att

samundervisning är bra. Som figur 4 visar ansåg en övervägande andel av eleverna

att  samundervisning  är  bra  (92,7  %).  Det  fanns  ett  fåtal  elever  som  ansåg  att

samundervisning inte är en bra undervisningsform (7,3 %).
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Figur 4. Figuren visar de svar eleverna 

gav på frågan om samundervisning (n=82).

Den  övervägande  majoriteten  av  elever  ansåg  att  samundervisning  är  en  bra

undervisningsform.

Eleverna fick därtill svara på en fråga om särundervisning, och om de anser att det

är en bra undervisningsform eller inte. Övervägande del av eleverna ansåg att det

inte är en bra undervisningsform (72,8 %) medan en mindre skara av elever ansåg

att särundervisning är en bra undervisningsform (27,2 %).

Figur 5. Figuren visar de svar som eleverna gav på frågan om särundervisning (n=81).

I  undersökningen  fick  eleverna  också  en  fråga  som  handlade  om  vilken  slags

undervisningsform  som  de  känner  sig  tryggast  i,  där  de  kunde  välja  mellan;

samundervisning, särundervisning, lika trygg i båda undervisningsformerna och vet

ej (se figur 6). Det var 48,1 % av eleverna svarade att de kände sig lika trygga i båda

undervisningsformerna. Den undervisningsform som de kände sig minst trygga i
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var särundervisning (8,6 %). Det var 33,3 % av eleverna som ansåg att de kände sig

trygga i samundervisning och 19,8 % svarade vet ej.

Figur 6. Figuren visar vilken undervisningsform som eleverna känner sig tryggast i (n=89). 

I  figur  6  kan  vi  se  att  majoriteten  av  eleverna  känner  sig  lika  trygga  i  båda

undervisningsformerna. 

I undersökningen ställdes en fråga om eleverna anser att det finns vissa aktiviteter

som bör delas in i särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Det fanns en del elever

som ansåg att de bör delas in i vissa moment (43,2 %) och vissa som ansåg att det

inte finns moment där en uppdelning bör ske (56,8 %).

Figur 7. Figuren visar ifall eleverna ansåg att det finns vissa aktiviteter i ämnet idrott och hälsa 

där särundervisning bör förekomma (n=81).

Resultatet  visar  att  det  främst  är  i  simning  som  de  vill  att  de  skall  delas  in  i

särundervisning (41,5 %). Det fanns även de som ansåg att de skall delas in i de
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övriga delarna som rörelse till musik, bollsporter, friluftsliv. Där det var 30,2 % som

ville ha särundervisning i bollsporter. Den aktivitet som eleverna ansåg mins behov

att göra en uppdelning i var friluftsliv (9,4 %). Resultatet mellan pojkar och flickor

skiljer sig en del då till exempel 30,4 % av pojkarna ansåg att det skall bedrivas

särundervisning i simning medan det var 46,9 % av flickorna som ansåg detta. Både

pojkar och flickor ansåg att det moment som det minst behövs särundervisning i är

friluftsliv.

Figur 8. Figuren visar vilka områden inom idrott och hälsa som eleverna anser att de skall ha 

särundervisning i (n=53).

Eleverna anser att det finns vissa områden i ämnet idrott och hälsa som de skall ha

särundervisning i och främst vill de ha särundervisning i simning.

6.4 Kompetens

Vidare ansåg 72 % av eleverna att de ej skall delas in efter kompetens i ämnet idrott

och hälsa medan 28 % ansåg att de skall delas in efter kompetens. En jämförelse

mellan pojkar och flickor visar att  det väldigt lika mellan vad pojkar och flickor

ansåg om att delas in efter kompetens där ca ¼ av varje kön ansåg att de skall delas

in efter kompetens medan ¾ delar av varje kön ansåg att de inte skall dela in efter

kompetens.

22



Figur 9. Figuren visar ifall eleverna anser att de skall delas in efter kompetens i ämnet idrott och 

hälsa (n=82).

Det var alltså en övervägande andel av elever som inte tyckte att man ska delas in 

utefter sin kompetens. 

I studien användes fyra olika aktiviteter som svarsalternativ (simning, bollsporter,

friluftsliv och rörelse till musik) för att få en förståelse för vilka aktiviteter eleverna

vill delas in i efter kompetens i ämnet idrott och hälsa. Den kategori som eleverna

helst ville bli indelade i efter kompetens är bollsporter (38,8 %). Det var många av

eleverna  som  även  ansåg  att  de  skall  delas  in  efter  kompetens  när  det  gäller

undervisning i simning (30,6 %). Friluftsliv (14,3 %) och rörelse till musik (16,3 %)

ansåg  de  inte  hade  lika  stor  betydelse  att  delas  in  efter  kompetens  som de  två

tidigare  nämnda  aktiviteterna.  Om  vi  ser  på  vad  varje  kön  svarade  så  ansåg

pojkarna att det är i bollsporter (42,3 %) som de skall delas in i efter kompetens

medan  hos  flickor  var  det  simning  (40,9  %)  som  de  vill  bli  indelade  i  efter

kompetens. 
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Figur 10. Figuren visar vilka områden som eleverna vill bli indelade i efter kompetens i ämnet 
idrott och hälsa (n=49).

Eleverna tyckte alltså att simning och bollsport var de aktiviteter där de främst såg 

en fördel i att bli indelade efter sin kompetens.

6.5 Sammanfattning
Resultatet visar att eleverna ansåg att de vill ha särundervisning i vissa moment i

ämnet idrott och hälsa som i till exempel simning. Resultatet visar även att eleverna

främst  ville  ha  samundervisning  i  ämnet  idrott  och  hälsa.  En  annan  sak  som

framkommer är att större delen av eleverna inte ansåg att de skall delas upp efter

kompetens i ämnet idrott och hälsa.
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7. Diskussion
7.1 Resultatdiskussion
Syftet  med  studien  är  att  undersöka  elevers  inställning  till  sam-  och

särundervisning med fokus på genus i ämnet idrott och hälsa.

Som tidigare har nämnts i arbetet finns det olika genusteorier och den som använts

i detta arbete är Hirdmans (2003) genusteori. Den har tre olika stadier som handlar

om att kvinnor och män hålls isär, det manliga värderas högre än det kvinnliga och

att alla är med och skapar genusordning. Resultatet i denna undersökning visar att

en andel av eleverna anser att flickor och pojkar skall ha särundervisning i ämnet

idrott och hälsa i vissa moment. Men en majoritet anser ändå att pojkar och flickor

ska  undervisas  tillsamman  i  idrott  och  hälsa,  vilket  visar  på  att  eleverna  inte

efterfrågar att pojkar och flickor hålls isär i idrott och hälsa. Samma resultat visade

också Hill och Cleven (2005). Detta är intressant mot bakgrund av att idrotten både

på fritiden och i skolan präglats av ett särhållande mellan män och kvinnor  (Grahn

och Torell Berggren, 2015). Redelius (2005) skriver att barns bild av idrott kommer

ifrån tävlingsidrotten där män och kvinnor historiskt ej skulle idrotta tillsammans

utan de skulle idrotta var och en för sig.  Tidigare studier har också visat att elever

önskat  särundervisning.  Exempelvis  visade Engström  och  Redelius  (2005)  att

elever tycker att pojkar och flickor skall hållas isär under ämnet idrott och hälsa i

skolan,  alltså  att  det  ska vara en naturlig  könssegregerad  verksamhet.  Även om

Larsson m.fl. (2009) skriver att det är svårt att bryta det traditionella könsmönstret

som finns just i skolan kanske resultatet i min studie kan visa på hur en förändring i

organiseringen av idrotten kan påverka ungas bild av relationen mellan pojkar och

flickor. I detta fall genom att undervisningen i idrott och hälsa alltmer har gått från

särundervisning till samundervisning. Detta är ett exempel på hur alla är med och

skapar  genusordningen  (Hirdman,  2003),  både  de  som organiserar  (exempelvis

skolledare  och  lärare)  och  elevernas  egna  förhållningssätt. Grahn  och  Torell

Berggren (2015) visade att om pojkar och flickor får idrotta tillsammans kan nya

upplevelser och nya idéer uppstå, som att fotboll kan vara en aktivitet som flickor

och pojkar kan spela tillsammans och att både pojkar och flickor kan vara duktiga

fotbollsspelare.

Resultatet visade dock att det fanns specifika moment i ämnet idrott och hälsa där

eleverna ville använda sig av särundervisning. Enligt resultatet vill eleverna att de
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skall bli uppdelade i särundervisning när det kommer till simning (41,5 %). Även i

Hill och Cleven (2005) visade det sig att  flickor tyckte att pojkar och flickor skulle

skiljas  åt  när  det  var  vattenaktiviteter  i  undervisningen.  Hill  och  Cleven (2005)

menar att det kan bero på att flickorna tycker att det är jobbigare än pojkar att visa

sig i badkläder. Det moment som de ansåg var minst behövligt med särundervisning

var  friluftsliv  (9,4  %).  Detta  kanske  visar  att  vissa  aktiviteter  i  ämnet  är  mer

könskodade än andra och att vad Larsson m.fl. (2009) beskriver som traditionella

könsmönster är mer eller mindre framträdande beroende på aktivitet och också hur

olika aktiviteter värderas av pojkar och flickor (Hirdman, 2003).

Tidigare forskning visar på att finns föreställningar om vad pojkar och flickor ska

gilla i ämnet idrott och hälsa. Larsson (2012) nämner att en av dessa föreställningar

är att flickor föredrar aerobics och dans i  ämnet idrott  och hälsa och att  flickor

INTE gillar  tävla.  Istället  så  är  det  pojkarna  som gillar  att  tävla  och  att  det  är

pojkarna som föredrar bollspel. Detta som precis har nämnts är en generell tanke

som många har när det gäller pojkar och flickor då det kommer till idrotten, men

forskningen visar faktiskt annat. Enligt Larsson (2012) så föredrar både pojkar och

flickor bollspel och dans inte är med som topp tre. För att koppla ihop detta med

resultatet ifrån denna studie så stämmer det till stor del med tidigare forskning. I

dagens samhälle är det inte bara männen som idrottar utan det är även kvinnor som

gör det och det har blivit accepterat att kvinnor gör det. Om vi ser till resultatet i

undersökningen är det fler flickor än pojkar som utför någon idrott på sin fritid,

alltså har detta ändrats, det är idag tillåtet för en flicka att idrotta, samtidigt som det

är okej för en kille att inte göra det. Denna förändring i att flickors idrotts vanor på

fritiden mer liknar pojkars kan påverka relationen mellan pojkar och flickor i ämnet

idrott  och  hälsa  och  då  att  det  är  mer  accepterat  att  pojkar  och  flickor  har

gemensam undervisning.   Enligt Hirdman (2003) är inte genus statiskt utan det

förändras under tid. 

I undersökningen fick eleverna frågan om de känner sig trygga i en idrottshall. Av

alla som svarade var det en mindre del av eleverna som inte kände sig trygga och det

var ungefär hälften som kände sig trygga i en idrottshall. Som tidigare har nämnts i

detta arbete säger Skollagen (2010:800) att alla har rätt till en trygg skolmiljö vare

sig  vilket  kön  de  tillhör.  Eftersom  det  är  5,9  %  som  ej  känner  sig  trygga  i  en
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idrottshall är det något som lärare behöver arbeta med för att få alla sina elever att

känna sig trygga i idrottshallen.

7.2 Metoddiskussion
 Till stor del anser jag att undersökningen fungerade bra och att jag fick svar på

syftet och frågeställningarna. Det var lagom mycket med frågor i enkäten på så vis

att enkäten inte tog lång tid för eleverna att göra och de flesta av eleverna förstod

frågorna, det var några enstaka som först ej förstod men de förstod efter att jag eller

någon annan lärare förklarade för dem. En sak som var mindre bra, som jag borde

ha tänkt på innan jag skickade ut undersökningen, var att bara låta eleverna ha

möjlighet att fylla i ett svarsalternativ på varje fråga, då det nu blev missvisande

svar ibland. På vissa frågor var det bra att eleverna kunde välja flera svarsalternativ,

till exempel som på frågan vilka moment de ansåg att det var bra att använda sig av

samundervisning i ämnet idrott och hälsa. Där det var mindre bra att använda sig

av flera svarsalternativ var till exempel på frågan vilket kön de ansåg tar störst plats

i ämnet idrott och hälsa. Där valde några elever flera svarsalternativ och då blev

svaren missvisande och jag fick räkna om för att få 100 %.

Undersökningen  är  inte  helt  tillförlitligt  eftersom  vissa  elever  har  svarat  flera

alternativ på vissa frågor och det gör att svaret till viss del kan bli missvisande. En

annan aspekt är att vissa av eleverna valde kategorin annat gällande kön, frågan är

om de gjorde det för att vara roliga eller om de gjorde det för att det stämmer. Då

kan tillförlitligheten bli  missvisande på så sätt  att  procentsatsen för pojkar eller

flickor kunde bli annorlunda ifall de fyllt i rätt kön i första enkätfrågan. Vissa av

dessa elever kanske fyllde i två alternativ där de skulle välja vilket kön de anser att

de är. Hade de endast valt ett alternativ och det alternativ som stämmer in på dem

hade undersökningen blivit mer tillförlitlig.

En fördel  med att  jag valde att  utföra en kvantitativ  metod i  form av enkät har

förhoppningsvis lett till att fler vågar vara ärliga i sina svar eftersom min enkät var

helt anonym. Hade jag valt att intervjua x-antal elever kanske de inte hade vågat

svara mig helt ärligt på vissa frågor för att de inte ville bli dömda eller var rädda för

vad intervjupersonen skulle tycka om deras svar. I enkäten finns det inga rätt eller

fel utan där handlade det om att få fram vad eleverna själva tycker, alltså deras egna

åsikter.
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7.3 Fortsatt forskning
Hur skulle man kunna fortsätta forska om detta? Det som skulle kunna göras är att

man nu fokuserar på att få fördjupade svar och inte ytliga som man får genom en

enkätundersökning. Det finns två andra sätt att arbeta vidare med som jag skulle

tycka vore av intresse. Det ena sättet är observation där man kunde observerat olika

skolor för att få ett bredare perspektiv på hur idrottslärare gör, har de sär- eller

samundervisning?  Det  andra  sättet  är  intervju,  där  man  dels  kan  intervjua

idrottslärare för att få en djupare förståelse för vad de anser är bäst av sär- och

samundervisning, men man kan även intervjuar ett antal elever för att få ett djupare

elevperspektiv på detta forskningsområde
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Bilagor

Såhär såg enkäten ut som eleverna fick göra.
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