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Abstract  
 
In the beginning of my clinical education I got the chance to spend time in the school and act 

as a teacher in physical education. That made me learn a lot of different teaching methods 

sincerely because earlier years I’ve acted pupil.  

For me it’s important to pay attention on experiences and opinions on how teachers and pupils 

are reacting to different teaching methods so I later on can teach pupils on a effective way as a 

future physical teacher.  

The purpose with my investigation is to investigate physical educated teachers in Varmland 

and two pupils in the ninth grade to take part from their experiences and opinions related to 

integrated groups respective mixed groups.  

I’ve investigated this through interviews with teachers in physical education as well as pupils 

to obtain detailed and depth to the answers that were given related to my purpose.  

The result from my investigations meant that teachers in physical education as well as pupils 

have different opinions about different theoretical concepts.  

One of the schools are using integrated groups because it’s traditional whilst the other school 

is using mixed groups because it’s important for the future so they can be interacting with 

different genders.  
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 Sammanfattning  
 
I början av min VFU fick jag för första gången chansen att tillbringa tid i skolan och agera 

som idrottslärare, vilket gjorde att jag fick lära mig oerhört mycket nytt men framförallt fick 

jag en bredare förståelse över två olika undervisningsformer. Det som vid denna tidpunkt 

fångade mitt fokus var att lärarna har ett kolossalt komplext arbete. Med vissa klasser 

fungerar samundervisning medan i andra klasser upplevde jag att särundervisning skulle vara 

lämpligt. Det är viktigt att uppmärksamma hur idrottslärare och elever upplever hur det är att 

ha sam- respektive särundervisning under idrottslektionerna för att sedan som framtida 

idrottslärare kunna undervisa elever på ett effektivt tillvägagångssätt och kunna argumentera 

för- respektive nackdelar för sitt beslut.  

Syftet med den här undersökningen är därför att undersöka idrottslärares samt 

högstadieelevers upplevelser och åsikter om sam- respektive särundervisning.  

Urvalet bestod av tre elever i årskurs 9 och tre idrottslärare, alla hemmahörande i Värmlands 

kommun.  

Resultatet av undersökningen visade att en av skolorna använder sig av särundervisning av 

traditionella skäl och för att det anses mest lämpligt för elevernas motoriska utveckling. 

Medan en annan skola anser att det är viktigt att ha samundervisning för att eleverna ska 

kunna samspela med olika kön utan några konstigheter inför framtiden. Den tredje skolan 

ansåg däremot att samundervisning ska användas för att det står i Lgr 11. Det som poängteras 

tydligt i den tredje skolan är begreppen respekt och jämställdhet. Dessa två begrepp anses 

som ytterligt viktiga faktorer för att samspelet mellan olika kön överhuvudtaget ska fungera. 

Resultaten visade förvisso att idrottslärarna upplever att samundervisning är viktigt inför 

framtiden för att på så sätt kunna samspela med andra människor oavsett kön. Medan eleverna 

tyckte att de har större möjlighet att vara delaktiga under idrottslektionerna i samband med 

särundervisningen eftersom under samundervisningarna kan pojkarna upplevas som 

hänsynslösa mot omgivningen och lektionens upplägg.  

 

Nyckelord: undervisningsformer, idrott, jämställdhet, ämnet idrott och hälsa  
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1. Inledning/Problematisering 
 

Under min skolgång så fick jag uppleva många olika scenarion i samband med 

samundervisning. Samundervisningen innebar att flickor och pojkar medverkande tillsammans 

under idrottsundervisningen. Särundervisning är också en undervisningsform som jag tagit del 

av under min skolgång men framförallt under min VFU (verksamhetsförlagda utbildning). 

Särundervisning var i detta fall tvärtom och innebar att idrottsundervisningen skulle vara 

uppdelad så att flickor och pojkar har idrottslektioner var för sig. Det är viktigt för lärare inom 

skolväsendet att vara medveten om de olika undervisningsformerna för att sedan kunna 

motivera och förklara varför en undervisningsform används och varför den andra utesluts. 

 

Personligen upplevde jag att särundervisning var oerhört roliga och givande att medverka i, 

men kan i efterhand reflektera om jag verkligen fick ut min maximala kapacitet sett till 

delaktighet och om alla andra elever kände sig delaktiga och lyckades inskaffa samma mängd 

kunskap gällande betydelsen av fysisk aktivitet som jag gjorde.  När jag blickar tillbaka vet 

jag att det fanns elever som givetvis inte hade samma tankesätt som mig under 

idrottsundervisningarna. Mitt dåvarande tankesätt var inte speciellt uppfinningsrikt och var 

endast att försöka vinna till varje pris i det som utövades och stundtals att försöka involvera 

omgivningen. Däremot fanns det några personer som inte fann idrotten lika intressant och 

valde därför att inte vara delaktiga under samundervisning. Det kunde jag främst uppleva när 

jag hade idrottsundervisning i åk 7-9 men även under min VFU. 

 

Som elev har jag upplevt en uppkommande brist på jämställdhet inom idrottsundervisningarna. 

Då pojkar vanligtvis fått sin vilja igenom t.ex. när elevinflytande varit aktuellt och alla i klassen 

gemensamt ska besluta om vilka aktiviteter som ska röstas fram. Därför hör begreppet 

jämställdhet ihop med sam- och särundervisning. Som framtida idrottslärare är det därför 

viktigt för mig att inneha kunskap inom detta område då jag i ämnet idrott och hälsa ska bidra 

till att skapa möjligheter för eleverna att utveckla deras motoriska förmågor. Och samtidigt 

kunna skapa en mängd olika möjligheter för ett livslångt lärande (Skolverket, 2011). En annan 

viktig orsak till att genomföra denna undersökning är för att framtida idrottslärare ska kunna 

inskaffa en användbar överblick över hur idrottslärare och elever kan uppfatta sam- och 

särundervisning. Därför utförde jag en kvalitativ studie i form av djupintervjuer med hjälp av 

3 idrottslärare och 3 elever.  

 

 



 

2 
 

Vilka för respektive nackdelar anser idrottslärare och elever det finns med sam respektive 

särundervisning? När jag med hjälp av min egen erfarenhet tagit del av dessa två 

undervisningsformer har jag nu lyckats skapa min egen uppfattning av att samundervisning 

bidrar inte endast till motorisk utveckling utan även samarbetet och relationen mellan eleverna 

blir bättre och är viktig inför elevernas framtid. Dessutom att en starkare samhörighetskänsla 

blir tydligare och effektivare i olika klasser.  

 

Tidigare forskning menar på att idrottslärare har haft en orättvis syn på de olika könen. Istället 

för att alla i en grupp ska utföra samma svårighetsgrad så får det ena könet svårare övningar 

medan motsatta könet får aningen lättare övningar. För förtydligande så är det mest 

uppkommande att pojkar får en högre status än flickor (Fagrell, Larsson & Redelius, 2005). 

Denna stereotypa syn på olika kön anser jag borde uppmärksammas i ämnet idrott och hälsa. 

Därför är det angeläget att förutsättningar skapas och på så vis är till nytta för elevernas 

utveckling. Och framförallt öka medvetenhet hos pojkar och flickor att oavsett kön så ska alla 

behandlas lika. Det är en betydelsefull anledning till att jag vill fortsätta med min undersökning 

gällande sam- och särundervisning. 

 
 
 

1.1 Syfte  
 

Syftet med undersökningen är att studera tre idrottslärare och två elevers upplevelser och 

åsikter om sam- respektive särundervisning i ämnet idrott och hälsa.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilken syn har elever och idrottslärare på jämställdhet i idrottsundervisningen? 

 

• Vad anser idrottslärare vara den effektivaste undervisningsformen för eleverna när det 

gäller sam- respektive särundervisning? 

• Finns det tillfällen då idrottslärare anser det mer gynnsamt att använda sär- respektive 

samundervisning? 
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2. Litteraturbearbetning 

2.1 Definitioner  

2.1.1 Genus och kön 
 

Kön är benämningen på uppdelningen mellan män och kvinnor. Genus uppfattas av många 

människor som ett försök till att särskilja egenskaper och relationer som finns och som inte är 

bundna till det biologiska, som istället är mer formade utifrån samhällsperspektiv (Rydhagen, 

2013).  

 

Genus är beteckningen på det sociala könet i form av hur kvinnor respektive män bör agera 

utifrån de föreställningar som finns i samhället. I vårt samhälle kategoriseras olika iaktagelser 

och ageranden. Exempelvis kan leksaker anses vara gjorda endast för pojkar, men det finns ingen 

eller inget som pekar på att en leksak endast bör användas av pojkar utan kan även vara gjord för 

flickor (Wedin, 2009).   

 

2.1.2 Jämställdhet  
 

Rydhagen (2013) menar att det viktigaste med jämställdhet är att se skillnaden mellan rättigheter 

och möjligheter för att på så vis kunna åtgärda dessa problem. I jämförelse med andra nationer så 

är ett återkommande problem att kvinnor har det svårare för sig att läsa på universitet än män. 

Anledningen är för att familjer anser att männen i hushållet bör sköta sysselsättningar utanför 

hemmet medan kvinnan bör sköta hemmet och inte behöva anstränga sig på samma sätt. Denna 

jämförelse bygger mycket på att olika länder har olika kulturer som gör att de förhåller sig till 

vissa regler på speciella sätt (Rydhagen, 2013).  

 

Wedin (2009) förklarar att jämställdhet mellan könen innebär att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter. Han menar vidare att jämställdhet är en kunskapsfråga som kan tolkas på olika vis i 

olika sammanhang. Jämställdhet beskrivs som ett mål eller en vision där fokuseringen är att de 

båda könen d.v.s. män och kvinnor ska inneha lika stor makt att kunna forma samhället och sina 

egna liv.  

 

I en rapport ifrån Skolverket (1994) delas begreppet jämställdhet upp kvantitativ jämställdhet 

och kvalitativ jämställdhet. Den kvantitativa jämställdheten innebär i detta fall att det överallt i 

samhället ska vara rättvist fördelat mellan könen. Medan i den kvalitativa jämställdheten så är 

syftet att med hjälp av männens och kvinnornas kunskaper, erfarenheter och värderingar kunna 
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få fördjupade svar som kan ge inblick på hur människor i skolväsendet upplever sam- respektive 

särundervisning.   

 

2.1.3 Jämlikhet 
 

Riksidrottsförbundet (2003) definierar jämlikhet som att alla människor har lika värden oavsett kön, 

sexuell läggning, etnicitet och social tillhörighet. Även skolverket har en liknande definition av jämlikhet 

(2011). Segregationen i svenska skolor upplevs enligt en artikel i DN (Israelsson, 2013) att 

klyftorna har ökat och en större segregation har uppkommit. Jämlikhet är alla människors 

likavärde i samhället, att alla ska ha samma rättigheter till exempelvis sjukvård, utbildning, 

rösträtt och hälsa. Jämlikhet förknippas också ofta till politiska debatter kring exempelvis 

invandringspolitik. I artikeln (Israelsson, 2013) uppmärksammas det att en jämförelse utförts 

tillsammans med andra länder och dess skolor och har lett till att de skolor som har mest 

likvärdig undervisning resulterar till bättre betyg för eleverna. Dalenius (1998) menar att den 

stora frågan angående ämnet idrott och hälsa huruvida idrottsundervisningsformen bör vara för 

att jämlikheten ska vara så optimal som möjligt. Eleverna ska alltså kunna gynnas till max 

oavsett om det är samundervisning eller om det är särundervisning.   

 

2.1.4 Samundervisning  
 

Samundervisning innebär att pojkar och flickor medverkar i idrottsundervisningarna tillsammans 

med varandra och det är därför inte könsindelat. Ett annat begrepp för samundervisning är 

gemensam undervisning (Eklund, 1996). Samundervisning är en undervisningsform där en av 

många fördelar är att oavsett kön får eleverna möjligheten att samspela med varandra som 

innebär kunskap inför deras nutid såväl som framtid (Eklund, 1999).  

 

2.1.5 Särundervisning 
 

Särundervisning är motsatsen till samundervisning och det innebär därför att flickor utför 

idrottsundervisningen för sig och pojkarna för sig. Dalenius (1998) menar att om 

särundervisning ska fungera på ett korrekt och lärorikt sätt så krävs det att en idrottslärare 

innehar tillräckligt med kunskap för att kunna underhålla de båda grupperna på ett lärorikt sätt. 

Dessutom att de som undervisas genom särundervisning får förklarat för sig vad syftet är med att 

ha särundervisning och inte samundervisning vilket ökar elevernas förståelse och motivation 

(Dalenius, 1998). 
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2.2  Historiskt perspektiv på samundervisning  
 

Gemensam undervisning mellan de båda könen d.v.s. pojkar och flickor har som tidigare nämnt 

argumenterats i över hundra år inom pedagogiken. Under 1970- 1980 talet hade intresset för 

samundervisning blivit större i flera länder, bland annat i USA och flera europeiska länder. 

Forskning angående detta ämne kommer alltid fram till samma konklusion, det vill säga att det 

finns både för- respektive nackdelar med samundervisning (Eklund, 1996). 

 

Förr i tiden argumenterades det flitigt om hur gymnastiken skulle genomföras. Det diskuterades 

exempelvis om gymnastiken borde vara könsindelad dvs. särundervisning eller om den 

effektivaste undervisningsformen för elevernas framtid skulle vara att använda sig av 

samundervisning. För- respektive nackdelar fanns såklart i de båda undervisningsformerna kom 

man fram till. Därför är det fortfarande en stor anledning till varför forskare och idrottslärare 

konstant har konflikter gällande vilken undervisningsform som är mest lämplig i ämnet idrott 

och hälsa (Eklund, 1996).   

 

Flickor och pojkar ansågs vara två olika grupper där det behövdes skilda behov och 

förutsättningar för att de båda könsgrupperna skulle gynnas under undervisningen t.ex. att flickor 

och pojkar har olika intressen. Idrott och hälsa är samtidigt det ämne som i störst utsträckning 

har förknippats med könsindelning och har pågått sedan 1900-talet (Eklund, 1999). Skolidrotten 

har på så vis förknippats med den traditionella genusordningen. För förtydligande innebär 

genusordningen de skillnader som finns mellan flickor och pojkar, exempelvis att kvinnor inte 

innehar lika mycket makt som män. Samundervisning har inte inneburit några större 

förändringar gällande pojkar och flickor i relation till idrott och fysisk aktivitet. Generellt sett 

ligger pojkarnas fokus mer inställt på tävlings och prestationsinriktad idrottsundervisning 

(Larsson, 2005).   

 

2.3 Historiskt perspektiv på särundervisning  
 

Det främsta argumentet för en könsindelad särundervisning har varit att pojkar och flickor har 

varierande intressen, förutsättningar och förmågor vilket gör att både pojkar och flickor måste 

stimuleras på olika sätt.   

Under 1970-1980 talet ansåg läkare att flickors fysiologiska mognadsprocess aktiverades tidigare 

än pojkarnas och innebar därför att flickor hade något försämrad hälsa i jämförelse med pojkar 

(Hakaste, 1992). Rekommendationer från skolöverstyrelsen under dessa år var följande:  
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”Från och med årskurs 5 skall flickor och pojkar om möjligt bilda skilda grupper” (Larsson, 

2005).  

 

Levander (1993) menar att anledningen till att använda särundervisning förr var för att flickor 

mognade både biologiskt och psykiskt sett tidigare än pojkar. Anledningen är för att hos 

pojkarna är det testosteronet som gör att deras hjärnor utvecklas i en annan takt i jämförelse med 

flickor. Vilket gör att mognadsprocessen ser olika ut mellan de båda könen.  

 

År 1998 gjorde en försöksverksamhet ett experiment i Thorildsplansgymnasium. Syftet var att 

undersöka om flickor på skolan skulle lockas mer till naturorienterande- (biologi, fysik, kemi) och 

tekniska ämnen om de fick ha en klass för sig själva d.v.s. särundervisning. Det var för att se om det 

fanns några likheter respektive olikheter i jämförelse med ämnet idrott. Förr var idrottsämnet mer 

anpassat för pojkar och fokuseringen låg till stora delar på pojkar och inte lika mycket på flickorna. 

Eftersom det under den här tiden var vissa ämnen som var mer mansdominerande medan andra ämnen 

ansågs vara mer kvinnodominerande. Ett exempel var att de naturorienterandeämnena var 

mansdominerande medan samhällsorienterade ämnen var kvinnodominerande (Dalenius, 1998). Det som 

man då ville göra var att försöka väcka intresse hos flickorna i de mansdominerande ämnena och 

tvärtom för de ämnena som var kvinnodominerande. På det viset ville man neutralisera alla ämnen så att 

oavsett kön så skulle du kunna ha möjligheten att välja det ämne du var intresserad av oberoende av 

några andra konstigheter. 

 

2.4 För- och nackdelar med samundervisning  
 

Hakaste (1992) menar att samundervisning under idrottslektionerna hjälper flickor och pojkar på 

olika sätt. Genom att ha samundervisning som undervisningsform så ska det leda till att 

pojkarnas beteende och egenskaper blir bättre, då flickorna har en lugnande påverkan på 

pojkarnas vilda temperament. Samtidigt som flickorna uppmuntras till att bli mer självständiga 

och modigare under idrottslektionerna. Den förmågan anses viktig då flickor kan föra vidare det 

in till framtiden (Hakaste, 1992). Detta pågick under 1980 talet och hänvisades då till hur viktigt 

det är att både pojkar och flickor lär sig hur viktigt det är i framtiden att kunna arbeta 

yrkesmässigt och leva tillsammans oavsett kön (Hakaste, 1992). Som en förberedelse för hur det 

fungerar i samhället efter studierna.   

I de olika undervisningsformerna uppges särundervisning ha en påverkan på flickor som gör att 

de får en ökad allmän självkänsla och hävda flickornas intresse. Och med detta menar Dalenius 
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(1998) att det kan påverka eleverna under undervisningssituationer men framförallt i 

samhällsförhållanden.  

 

I en undersökning av Hannon och Ratliffe (2007) var syftet att undersöka hur delaktiga eleverna 

är genom att se hur många gånger flickor respektive pojkar rör det bestämda föremålet i 

undervisningens tema och främst i lagsporter t.ex. fotboll, ultimate frisbee osv. Exemplet med 

fotboll var hur många gånger flickor rör bollen i jämförelse med pojkarna och kan på det sättet se 

hur delaktiga eleverna är. Undersökningen visade att i samundervisning så var inte flickorna 

speciellt delaktiga i de specifika övningarna. Däremot var det tydligt att när 

idrottsundervisningarna har sin första träff är det viktigt att skapa en god miljö mellan könen. 

Om idrottsläraren lyckas med det kan det stimulera och främja eleverna på ett sätt som gör att 

eleverna inte bara utvecklar sina motoriska färdigheter utan även utvecklar sin sociala kompetens 

med det motsatta könet (Olafsson, 2002).  

I början av 1990 talet gjordes en mindre undersökning av Barbro Carli då förändringar skedde 

och i detta fall var det då idrottsundervisningen som skulle övergå från särundervisning till 

samundervisning. Undersökningen visade att samundervisning skulle innebära att flickor fick 

sämre betyg i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till att flickorna skulle få sämre betyg var för 

att delaktigheten minskade och att miljön under samundervisningen inte var en trygg att utöva 

idrott i ansåg flickorna (Carli, 1990).  

 

Eklund (1999) anser att ämnet idrott och hälsa har varit mansdominerande och det på grund av 

att lärarens ansvar inte har hanterats på ett korrekt sätt. Med det menar hon att 

idrottsundervisningen regelbundet har anpassats utifrån pojkars intresse. I samband med detta 

krävs det att idrottsläraren kan ta avstamp ifrån de mansdominerande aktiviteter som ofta leder 

till att idrottsundervisning blir till en manlig fördel. Det är för att pojkarnas intresse prioriteras 

mer än vad flickors intresse gör. Det gör att samundervisning tappar syftet om att de båda könen 

ska kunna samspela med varandra (Eklund, 1999).  

Det är därför viktigt att maktfördelningen inom en grupp fördelas lika mellan de båda könen och 

det är idrottslärarens ansvar att maktfördelningen blir lika. Eklund (1999) påstår även det är 

vanligt med könsrollgränser i samhället och det är därför viktigt att bryta dessa gränser för att 

samundervisning ska behålla syftet.   

 

Som tidigare nämnt så gjorde Hannon och Ratliffe (2007) en rapport med hjälp av olika 

undersökningar som gjorts tidigare. I rapporten uppmärksammas det att flickor som undervisats i 

särundervisning har upplevt att de får större möjlighet att utvecklas och på så vis har deras 
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delaktighet ökat. Eftersom pojkar inte har sitt stora utrymme när de är särundervisning. 

Dessutom tydliggörs det att idrottsläraren tenderar ofta att instruera flickor mer när dem är för 

sig själva än när de är med pojkar. Olika anledningar finns gällande detta men den som väger 

mest är när det gäller samundervisning så läggs stor vikt på att fokusera på pojkars beteende och 

försöka lugna ner dem (Stewart, 1989). En oro finns dessutom inom samundervisningen 

angående skador, aggressiviteten och fysiska kontaktsporter. Eftersom pojkar anses som 

tävlingsinriktade så ökar skaderisken och det gör flickor avskräckta ifrån att delta i vissa moment 

(Hannon, Ratliffe, 2007).  

 

Olafsson (2002) menar att i vissa klasser är det inte lämpligt med samundervisning då kränkande 

kommentar mot flickor ofta är förekommande. Kommentarerna kan handla om utseenden vilket gör att 

flickorna skäms och inte vill närvara på idrottsundervisningen. I sådana fall förklarar Olafsson (2002) att 

flickor känner sig utpekade och påverkar dem negativt. Ett annat exempel uppmärksammas och det är 

när kommentarer förekommer när ett utförande precis ska inträffa, t.ex. en kullerbytta. Dessa 

kommentarer uppfattas många gånger som kränkande och minskar möjligheten radikalt för elever att 

utvecklas (Olafsson, 2002). Det framhävs dessutom att vid samundervisning finns en konstant risk att 

orättvis jämställdhet mellan pojkar och flickor kan uppkomma (Olafsson, 2002). 

2.5 Tidigare forskning  
 

Mellan år 2002 och 2005 gjordes en forskning av GIH som fick namnet Kön- Idrott- hälsa. Forskningen 

hade som huvudsyfte att fokusera på undervisningsprocessen som används av lärarna samt elevernas syn 

på denna process. GIH skulle närvara minst sex gånger vid högstadieskolor runtom i Stockholm och 

deras arbetssätt var att utföra kvalitativa intervjuer på lärare och elever. 

Det som uppmärksammades under denna forskning var att en viss orättvisa existerade under 

idrottsundervisningarna. Orättvisa sett till pojkar och flickor som inte upplever att mål är tydliga samt att 

de mål som finns är till pojkarnas fördel och är ofta grundade på exempelvis kvantitativa mått d.v.s. hur 

långt man kastar och den fysiska prestationsförmågan. Mått och riktlinjer på huruvida eleverna ska 

bedömas har lett till missnöje och i stora fall varit till pojkarnas fördel menar (B. Fagrell, m.fl., 2005). I 

samband med kvantitativa mått och fysiska resultat som stort fokus hamnar på så är idrottslärarens sätt 

att förmedla budskap till eleverna oerhört anmärkningsvärt. Idrottsläraren har stort ansvar att fostra 

eleverna och inte favorisera samt nedvärdera något av könen. Därför krävs det genomtänka uttalanden 

och instruktioner ifrån idrottslärarna. Ett uttalande som uppmärksammas i Larssons (m.fl., 2005) artikel 

är när eleverna ska göra ”lilla korset” i redskapsgymnastik då säger idrottsläraren ”Tjejer ni behöver inte 

göra den här…” och eleverna tar givetvis till sig av det som sagts. I sådana uttalanden kan 
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fostransutvecklingen bli lidande i elevernas framtid. De begriper inte i stunden att uttalandet ifrån 

läraren nedvärderar det ena könet och eleverna accepterar sådana tankar och formas till att fortsätta 

tänka på samma sätt i framtiden. Istället bör eleverna få en större förståelse att oavsett kön är de kapabla 

till att göra precis samma övningar som det motsatta könet (Larsson, m.fl., 2005). Ett annat exempel är 

t.ex. när elever inte lyder läraren och lektionen så hanteras olika problem med eleverna på olika sätt 

beroende på kön och detta uppmärksammas tydligt av Eidevald (2013, kap 6). Eftersom det inte finns en 

färdig mall för huruvida problem ska hanteras så krävs det att lärare är vaksamma över huruvida ens 

elever fungerar. Eidevald (2013) förklarar att det eventuellt kan störa flickor och pojkars 

identitetsutveckling om fel tillvägagångssätt förekommer. Läraren har därför till uppgift som Larsson 

(m.fl., 2005) beskriver att främja jämställda villkor och uppmärksamma jämställdhet mellan de båda 

könen. Läraren behöver ha tillräckligt med vetskap att inte nedvärdera det ena könet, i detta fall 

flickorna. Och istället skapa en negativ möjlighet för flickorna att även i framtiden underkasta sig för 

pojkarna (Larsson, 2005). Jämställdhet har en stor påverkan på huruvida sär- respektive 

samundervisningen kommer att fungera i en klass.  

Artikeln ”Ett ämne i förändring” skrivet av den välkända författaren Jane Meckbach undersöker hur det 

fungerar med undervisningsprocesser, hur utförandet sker och vad pedagoger utgår ifrån samt vad de i 

sin tur kan leda till. Det som är förvånansvärt är som Meckbach (2004) upplyser i sin artikel att några 

jämställdhetsfrågor inte testas och framförallt inte i indelningar av grupper som lyfts fram tydligt i 

artikeln. Meckbach (2004) menar att eleverna inte får någon förklaring till varför flickor delas in för sig 

och pojkar delas in för sig. Det som Meckbach (2004) istället anser kunde vara en förståndig lösning 

skulle vara att indelningen sker på ett annat sätt där fokus riktas mer på exempelvis dela in eleverna i 

deras intressen, erfarenheter eller kunskapsnivåer som de besitter i nuläget istället för att segregera 

könen som är det traditionella tillvägagångssättet.  

I samband med jämställdhet så existerar även begreppet genus inom räckhåll. Genus har förklarats i 

litteraturbearbetningen och har gett en grundlig bild över vad det innebär. Genus har tidigare och är 

fortfarande ett omtalat ämne inom idrott och hälsa men även generellt sett i dagens samhälle. Förr i tiden 

var ett tankesätt att kvinnors största uppgift var att föda och ta hand om hemmet (Hirdman, 2003) Detta 

tankesätt uppmärksammades första gången år 1739 och har sedan dess haft fortsatt likartat tänk hos en 

del människor. Runt 1700- talet fanns det grövre exempel i form av att kvinnor ansågs bli myndiga vid 

25 år medan männen ansågs vara myndiga vid 21 år och detta vara under år 1863. Detta är ett av många 

exempel men kan även användas i nutid som Hirdman (2003) uppmärksammar så är det liknande tänk 

som existerar idag i samhället. Vissa män anser att kvinnor ska underordna sig vid sociala interaktioner 

och tror att kvinnor inte är kapabla till en del specifika yrken och det är det största problemet som finns 

gällande genus. Klyftorna mellan män och kvinnor existerar fortfarande uppmanar Hirdman (2003) men 

kanske inte lika tydligt men leder ändå till sociala problem. En del människor har på så vis fortfarande 
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kvar ett föråldrat tankesätt som påverkar samhället och inte minst skolan men även till stora delar av sin 

omgivning (Hirdman, 2003).  

Ett annat intressant exempel gällande genus gjordes av Hämeenniemi (2011) då syftet var att se 

huruvida människan ska vara könsneutral eller om människan ska kunna få ha det den vill ha. 

Exemplet gick ut på att en förälder hade utmanat den stereotypa ”pojkidentiteten”. Föräldern 

hade beslutat sig för att låta sitt 3 åriga barn bära vilken typ av klädsel som helst. Den 3 åriga 

pojken valde att bära ett par rosa stövlar till förskolan för att han tyckte att dem var fina och var 

glad över dem. Men efter några månader kom pojken hem en dag och var inte lika glad eftersom 

han då hade fått höra av en flicka på förskolan att han hade på sig ”tjejstövlar”. Dessa stereotyper 

leder till att människor inte får möjligheten tycka och tänka som de personligen vill. Friheten 

begränsas och det startar redan vid tidig ålder som i sin tur gör att barn och framtiden fostras till 

att tycka och tänka på speciellt sätt (Hämeenniemi, 2011).  

 

2.6 Sammanfattning  
 

Den tidigare forskningen redogör att samundervisning generellt ofta gynnar pojkar mer än 

flickor. Pojkar föredrar många gånger lagidrotter och flickor får därmed ofta bidra med en 

lugnande effekt i samband med pojkarnas prestationsinriktade inställning. En annan stor fördel 

med samundervisning är att det är förberedande inför yrkeslivet för elevernas framtid. Tidigare 

forskning visar också att det fortfarande saknas mycket information gällande elevernas 

personliga upplevelser angående de två olika undervisningsformerna som skulle vara användbar 

till fortsatt forskning. Däremot finns det tydliga problemställningar som ännu inte besvarats och 

bör i sin tur uppmärksammas ännu mer. I skolverket (2010) beskrivs det påtagligt att 

samundervisning är den undervisningsform som ska tillämpas inom skolväsendet. Men trots 

detta finns det undersökningar som visar på att samundervisning inte alltid är den 

undervisningsform som är den mest gynnsamma undervisningsformen i samband med elevernas 

utveckling. Många av dessa problem har existerat länge och detta för att vissa situationer är 

unika problem som är svårhanterliga där det sällan finns något rätt eller fel. Det största ansvaret 

ligger därför hos idrottsläraren huruvida hen väljer att genomföra sina idrottsundervisningar.  
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3. Metod 
 
I den här delen kommer jag att beskriva design, urval, intervjuguiden, genomförande, databearbetning, 

reliabilitet och validitet samt etiskt förhållningssätt.  

 

3.1 Design   
 

Trost (2010) beskriver olika metoder och förklarar hur de bör struktureras och vilka grundstenar 

som bör finnas. Trost beskriver vidare vad som anses som övergripande när det handlar om att 

skriva uppsatser på olika sätt.  Det förklarades tydligt varför man bör använda sig av kvantitativ 

eller kvalitativ forskningsmetod. Utifrån mitt syfte var det lämpligaste att använda kvalitativ 

forskningsmetod. Detta för att kvalitativ forskningsmetod innebär enkla men samtidigt tydliga 

frågor som kunde leda till att forskaren inskaffade komplexa och djupa svar ifrån 

intervjupersoner. Anledningen till detta val var även för att studien krävde att jag som forskare 

skulle ta fram en innehållsrikbild av elevernas samt idrottslärarnas åsikter. Det innebar att jag 

under min kvalitativa forskningsmetod använde mig av låg grad av standardisering som betyder 

att jag anpassade mig till intervjupersonerna och ställde ibland vissa frågor i olika ordningar som 

jag ansåg vara lämpligast. Under tiden som intervjuerna pågick var frågorna till viss del 

strukturerade med hjälp av intervjuguiden. 

 

Kvantitativ forskningsmetod menar Trost (2010) innebär mer statistiskt med siffror och med 

denna metod är det inte djupa och komplexa svar som uppkommer utan man utgår endast från 

inskaffad statistik. I en kvantitativ forskningsmetod förutsätts det att det existerar en objektiv 

verklighet som är mätbar. Målet med den kvantitativa forskningen blir således att antingen 

verifiera eller falsifiera en hypotes. Till skillnad ifrån begreppet kvalitativ forskning så grundar 

sig den kvantitativa forskningsmetoden på generaliserbara resultat. Medan den kvalitativa 

innehåller mer djupgående och detaljrika resultat.   

 

3.2 Urval  
 

I studien användes ett bekvämlighetsurval. Enligt Trost (2010) är bekvämlighetsurval en metod 

då forskaren medvetet väljer ut individer som ska vara med i studien. Detta förfarande är 

lämpligt då författaren gör en pilotstudie samt har begränsad tid att genomföra sin studie.  Jag 

valde att kontakta tre olika grundskolor i Värmlands kommun genom mail. Jag efterfrågade 

idrottslärare samt elever som kunde ställa upp på att intervjuas. Därefter fick jag olika förslag på 
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personer som kunde tänka sig att intervjuas. Jag bestämde mig för att välja ut personer med olika 

bakgrund för att få bredd i min studie. Sammanlagt var det tre lärare och tre elever som 

intervjuades. Nedan ges en beskrivning av de olika respondenterna i studien.  

 
E = elev, IL = idrottslärare  

 

E1 är en pojke samt elev som gillar att vara fysiskt aktiv på sin fritid genom att vara engagerad i 

olika föreningsidrotter.  

E2 är en flicka samt elev som inte brukar vara delaktig i någon föreningsidrott på fritiden men 

uppskattar idrottsundervisningarna enormt i skolan och anser att det är mer eller mindre 

favoritämnet i skolan.  

E3 är även detta en flicka som spenderar mycket av sin fritid i föreningsidrotten och har 

medverkat inom föreningsidrotten stora delar av sitt liv. Idrottsundervisningarna för E3 är 

oerhört uppskattat och ett av favoritämnena i skolan.  

IL1 är en manlig idrottslärare som arbetar inom Värmlands kommun och har arbetat som 

idrottslärare i 12 år och nästintill varit på samma skola efter att ha tagit examen.  

IL2 är en manlig idrottslärare som även han har arbetat som idrottslärare i 20 år och har även 

varit ledare i olika föreningsidrotter. 

IL3 Är en kvinnlig idrottslärare som arbetat som idrottslärare i fem år. Hon arbetar för 

närvarande på en högstadieskola i Värmlands kommun.   

 

Anledningen till att jag delat in IL1 och E1 är för att de båda kommer ifrån samma skola. Det 

innebär att IL1 är idrottslärare för E1. Detsamma gäller de andra indelningar. På så vis kan man 

se om det finns likheter och/eller olikheter mellan idrottslärare och elev på en speciell skola. 

Men även så man kan se skillnader mellan elever och idrottslärare på andra skolor. IL1 och IL2 

kan med största sannolikhet besvara på frågor grundade på olika erfarenheter som de varit med 

om. Det leder till att idrottslärarna agerar på olika sätt under idrottsundervisningen och det visar 

hur komplex arbetsuppgift idrottslärare kan ha. Men framförallt vilka olika tillvägagångssätt som 

finns.  

 

3.3 Intervjuguide  
 

Intervjuguiden bygger på syftet och frågeställningarna kopplat till min undersökning (se bilaga 

1). Intervjuguiden ska kunna användas som ett manus men samtidigt ska personen som intervjuar 
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inneha tillräckligt god insikt och vara påläst gällande frågorna och inskaffa kunskap för att kunna 

förhålla sig till respondenten på ett effektivt sätt (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I intervjuguider kan man använda sig av följdfrågor för att få mer detaljerade och innehållsrika 

svar (Denscombe, 2009). Därför har jag valt att i min intervjuguide ha en del följdfrågor som jag 

anser vara lämpliga till de frågeställningar som konstruerats. En viktig del i arbetet som hörde 

ihop med konstruerandet av intervjuguiden var att jag tvungen att läsa relevant litteratur för att 

kunna formulera relevanta intervjufrågor. Trost (2010) hävdar att respondenten bör erbjudas en 

frihet att kunna svara på vilket sätt respondenten vill och därför är det viktigt att personen som 

intervjuar besitter relevant och god kunskap för att kunna ställa lämpliga frågor vid rätt tillfällen. 

Därför utgick jag ifrån mitt syfte och mina frågeställningar för att inskaffa den information som 

jag anser vara relevant och innehållsrik för min undersökning. I intervjuguiden har jag använt 

mig av enstaka följdfrågor då jag upplevde att frågorna redan är tillräckligt anpassningsbara och 

tydliga men för anledningen till att så få missuppfattningar som möjligt skulle uppstå. Intervjun 

inleddes sedan med s.k. uppvärmningsfrågor där jag som intervjuare hade för avsikt att knyta 

kontakt med intervjupersonerna. I inledningen av intervjun så förklarade jag även hur intervjun 

skulle genomföras för att återigen minimera riskerna för missuppfattningar.  

 

3.4 Genomförande  
 

Mitt första besök inleddes med att jag kontaktade personer som jag ansåg vara lämpliga för att delta i 

min undersökning. Anledningen till att dem ansågs lämpliga var för att de gick i högstadiet och hade 

idrottslektioner minst en gång i veckan. När intervjuerna med eleverna skulle planeras in var det 

idrottsläraren vid alla tillfällen som hade sett ut tre elever som ansågs passande för intervjun, passande 

innebar att de inte skulle vara allt för blyga samt uppskatta intervjutillfället. Därför använde jag mig av 

mail för att på ett smidigt sätt kunna få kontakt med idrottslärare. Därför var mina två hjälpmedel under 

denna process en dator med fungerande internet samt en telefon för att kunna kontakta dem muntligt så 

att inga konstigheter eller andra funderingar skulle inträffa samt för att det var ett smidigt sätt att 

kontakta idrottslärarna. Därefter fördes samtal mellan mig och idrottslärarna flitigt för att kunna 

bestämma en bra plats där intervjun kan genomföras på ett lugnt och tydligt sätt. Jag utförde en så kallad 

pilotintervju för att testa intervjuguidens relevans och syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Det fungerade 

så att jag som intervjuare prövade mina frågor i förväg genom att intervjua en bekant person. Detta 

gjorde dessutom för att finna en trygghet för hur det sedan skulle fungera när intervjuerna väl satte 

igång.  
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Intervjuerna med idrottslärarna samt eleverna skedde individuellt, vid separata tillfällen, i ett lärarrum 

där endast intervjupersonen och jag som närvarade. Det var inga konstigheter under någon av 

intervjuerna eftersom det var idrottslärarnas egna rum som de hade tillgång till och var därför inte 

tvungen att boka något rum eller liknande. Den viktigaste faktorn för att intervjun skulle bli tydlig för 

mig i efterhand var att vi kunde befinna oss på en plats där det inte var för mycket oväsen så att inte 

respondenterna och jag som intervjuare skulle bli störda.  

Varje intervju hade sitt unika tillfälle, därav blev det tre olika tillfällen då intervjuerna tog plats. 

Besöken inträffade vid tre olika tillfällen och vid tre olika högstadieskolor i Värmland. Detta för att få en 

detaljrik och tydlig uppfattning av vad som kan tillföras till studien.  

Det första intervjutillfället var planerat i god tid och gjordes upp efter att jag och intervjupersonen 

kommunicerat via telefon. Intervjupersonerna vid detta tillfälle var IL1 och E1. Vid den första kontakten 

planerades ett intervjutillfälle med idrottsläraren och med två stycken elever av vardera kön d.v.s. en 

flicka och en pojke. Dock kommer det som senare nämnt endast ske två stycken intervjuer denna dag 

eftersom IL1 endast kunnat ge mig möjligheten att intervjua en elev.  

 

Det andra tillfället ägde rum lite senare med IL2 och E2. Då kontaktades idrottsläraren återigen via 

telefon. Under samtalet planerades ett besök in då jag skulle få förmån att individuellt, vid separata 

tillfällen, intervjua idrottsläraren samt en elev.  

Vid det tredje tillfället med IL3 och E3 planerades ett intervjutillfälle via telefonkontakt. IL3 skulle 

därmed ta ansvar för att ett intervjutillfälle med E3 skulle kunna genomföras samma dag.   

 

3.5 Databearbetning  
 

När intervjuerna sedan genomförts var det dags att övergå till bearbetningen för min studie. Intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon via en applikation som heter röstmemo. Den här applikationen märkte jag 

fungerade utmärkt när pilotintervjun gjordes och då tog jag beslutet att att använda den vid inspelningen 

av intervjuerna.  

Transkriberingen var mestadels för att min undersökning ska bli tydlig och för att jag ska få en större 

överblick över intervjupersonernas svar på mina frågor som jag ställt. Överblicken ska hjälpa mig att få 

och samtidigt inneha en god uppsikt om vad som är relevant i studien så att jag sedan kan övergå till att 

kategorisera de olika svaren jag införskaffat så att jag på det viset kan hitta likheter och olikheter mellan 

intervjupersonerna (Denscombe, 2009). Sammanställningarna av intervjuerna blev tillslut cirka 15 sidor. 

Efter att ha transkriberat intervjuerna började jag att försöka finna och likheter och olikheter i 
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intervjusvaren för att sedan kategorisera dessa i olika teman. Det var många upplevelser och åsikter där 

olika teman bildades utifrån vad jag ansåg vara mest intressant och relevant.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet  
 
Reliabilitet är ett begrepp som innebär tillförlitlighet det vill säga att exempelvis är en mätning stabil och 

förändras inte genom att olika faktorer t.ex. slumpinflytelser. Med det här begreppet menar man att med 

ens undersökning ska någon kunna utföra undersökningen på samma vis och genomförandet ska leda till 

samma resultat (Trost, 2010). Det innebär att tidpunkten då min intervju ägde rum hade slumpmässiga 

förutsättningar. Eftersom intervjupersonerna som jag intervjuade hade sina personliga tankar och åsikter. 

När intervjupersonen genomförde intervjun så fokuserade respondenten på en specifik idrottslärare och 

kunde därmed tycka på ett visst sätt. Medan vissa skolor har två idrottslärare och beroende på vilken 

idrottslärare intervjupersonen fokuserar på så kan åsikter och tankar variera. På så vis är det viktigt att 

poängtera att intervjupersonen utgår ifrån en specifik idrottslärare och inte blandar ihop olika 

idrottslärares sätt att undervisa. Därför är det viktigt att intervjupersonen fokuserar på sin idrottslärare 

och inte på idrottstillfällen då de haft någon annan idrottslärare. Eftersom vissa skolor varierar 

idrottslärare. Under min intervju användes intervjuguiden med frågor och följdfrågor för att inskaffa 

olika nyanser av intervjupersonernas åsikter och synpunkter. På det viset hade jag friheten att inneha en 

variation i frågorna men ta stöd av intervjuguiden för att inte missa viktiga perspektiv och frågeområden. 

Det är för att varierade nyanser ska skapas för att sedan kunna analysera kring dem (Trost, 2010).  

Enligt Trost (2010) har en studie en god valdiitet om den mäter det som den avser att mäta. Validiteten 

kan användas i kvantitativa undersökningar genom att använda litteratur som har samband med det 

aktuella syftet. I alla föregående delar i undersökningen har syftet ständigt varit grunden beroende på 

vilken del som har varit aktuellt t.ex. intervjuguiden.  

 

3.7 Etiskt förhållningssätt  
 

För att intervjupersonen under intervjun ska känna sig trygg och våga uttrycka sina åsikter är det viktigt 

att jag som intervjuare redan från början klargör att intervjun är konfidentiell och framförallt att om 

intervjupersonen skulle känna för att avbryta intervjun så är det fullt möjligt till det när som helst (Trost, 

2010). Därför inledde jag med att förklara tydligt för intervjupersonerna att intervjun kommer vara 

anonym och att om något skulle kännas obehagligt på något vis finns alltid möjligheten att avbryta 

intervjun vare sig det är första eller sista frågan.  
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Denscombe (2009) anser att det finns tre olika stadier som en intervjuare bör vara uppmärksam för att 

intervjun ska bli så framgångsrik som möjligt. Det första stadiet innebär att intervjuaren ska respektera 

intervjupersonernas rättigheter och värdighet. Andra stadiet är att personen inte på något sätt ska bli 

skadad för att han eller hon medverkar i intervjun. Det sista stadiet går ut på att jag som intervjuare 

genomför intervjun på ett ärligt sätt och på det viset visar respekt för intervjupersonens integritet. För 

intervjupersonerna har jag uppmärksammat på ett tydligt sätt att det som sägs under intervjuerna är 

enbart är för min undersökning.   
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4. Resultat  
 
Resultatdelen kommer redogöras i två olika delar. Dessa två delar kommer innefatta två 

huvudteman som kommer höra ihop med respondenternas upplevelser och åsikter som de 

förmedlar om sär- och samundervisning. Under de olika styckena kommer även analyser och 

tolkningar utifrån de tidigare nämnda teoretiska begreppen involveras i förhållande till syftet och 

frågeställningarna.     

 

4.1 Idrottslärares syn på jämställdhet i skolan  
 
Tema 1: Vad har jag som idrottslärare/elev för syn på jämställdhet i skolan?  

Fråga: Vad är jämställdhet för dig som idrottslärare?  

 

IL 1: ”Jämställdhet ska ligga nära trygghetszonen och med det innebära att oavsett om elever uppfattar 

idrottslektionerna som roliga eller tråkiga ska idrottslärare få eleverna att känna sig välkomna”.  

För IL 1 var det viktigt att eleverna först och främst känner sig välkomna och välbemött till 

idrottslektionerna. Det är högprioriterat inte bara för idrottsläraren utan den grundtanken förespråkar 

hela skolan om. Som intervjuperson tolkades detta som att jämställdhet fungerar inte i en klass där 

solidariteten är lidande. För att jämställdheten ska vara ett begrepp att arbeta med krävs det andra 

faktorer som behöver vara välfungerande t.ex. respekt.   

IL 2: ”För mig är det en självklarhet att det ska vara men för mig innebär inte jämställdhet att alla ska 

göra likadant”   

För den här idrottsläraren var det väldigt uppenbart att jämställdhet bör vara en självklarhet för eleverna 

såväl som lärarna. Eleverna ska enligt IL 2 till och med ha en gnutta medvetenhet om att oavsett kön så 

ska maktfördelningen vara lika och vara något uppenbart för dem.  

Vidare berättar idrottslärare 2 följande... 

IL 2: ”Jämställdheten för mig ska dessutom även gå ihop mycket med huruvida arbetet gällande genus 

läggs upp från mig som pedagog. För mig är det viktigt att inte framhäva att exempelvis det ena könet 

är starkare än det andra i vissa fysiska aktiviteter. Det är därför en stor faktor till varför elever ska 

behandlas lika oberoende av kön”.  

Idrottslärare 2 menar på att det är viktigt att neutralisera idrottsundervisningen och främja friheten hos 

de båda könen. Det krävs att eleverna får en skjuts i rätt riktning för sitt självförtroende och får en tro om 

att de är kapabla till i princip vad som helst som komma skall inför idrottslektionerna.  
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IL 3: ”Jämställdhet är ett begrepp som är väldigt komplext men för mig något som kan variera från 

individ till individ, mycket beroende på kulturer osv. Men det bör elever ha bra ”hum” om. T.ex. att allt 

bör fördelas lika mellan de båda könen, och då ser jag det till generella saker i exempelvis samhället”.    

I den här frågan syns tydliga skillnader på huruvida idrottslärare anser angående begreppet jämställdhet. 

Likheter finns dock mellan IL 2 och IL 3 då de båda anser att en viss förståelse gällande jämställdhet bör 

finnas hos individerna.     

Utifrån mitt syfte var det viktigt att fråga eleverna om huruvida de ser på begreppet jämställdhet och vad 

det har för påverkan på sam- respektive särundervisningen. För att på så vis redogöra om det finns något 

som påverkar sam- respektive särundervisning.   

 

4.2 Elevers syn på jämställdhet i skolan  
 
E1: ”Båda ska ha lika mycket att säga till om och lika mycket rätt till allting”.  

Följdfråga: Kan du ge något exempel på det du menar?  

E1: ” Ja men asså ibland när vi ska bestämma saker tillsammans så blir det inte alltid som man vill. T.ex. 

om det är en lektion där vi får bestämma ”själva” vad det är vi ska göra så får killarna det dom vill göra 

bara för att de gapar och hörs mest. Men sen är det ju inte alltid att det är så såklart. Eller det kan också 

vara så att även om fler t.ex. vill köra volleyboll än fotboll så kan läraren dela upp så att de som vill köra 

fotboll får köra fotboll för sig även om dom bara är typ 6st. Då kan jag tycka att man typ får anpassa sig 

lite istället så kan dom 6st som ville spela fotboll istället vara med på volleybollen”.   

Det var en tydlig och självsäker kommentar jag som intervjuperson fick ta del av. E1 beskrev frågan 

med specifika scenarion om vad jämställdhet innebär för henne. Men svaret gjorde så att det uppfattades 

som att det är en grundtanke som finns hos eleverna och kan ha uppstått från idrottsläraren och/eller 

föräldrar som eventuellt har uppmärksammat liknande begrepp tidigare för eleven och förklarat 

innebörden av begreppet på ett annat vis. Däremot blev den fortsatt obesvarade frågan för mig 

personligen att det är smidigt att förklara och berätta att något ska ske på ett speciellt sätt. Dock utförs 

inte alltid innebörden av ett budskap i praktiken.  

Det erfaras som att alla idrottslärare väljer att lägga olika värderingar på huruvida de anser jämställdhet 

är och vad dess innebörd verkligen innebär. En del idrottslärare anser att jämställdhet är något som bör 

ligga till grund med idrottsundervisningen medan andra tycker att det bör vara uppenbart och krävs 

därför inte uppmärksammas mer. Anledningen till att alla inte tycker lika när det kommer till begreppet 
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jämställdhet kan vara för att de har olika erfarenheter och kunskaper om jämställdhet och väljer därför 

att värdesätta vissa saker högre än andra.  

E2: ”Alla ska bli lika behandlade och sånt där… Det ska inte vara orättvist”!   

För E2 handlar jämställdhet om rättvisa. Rättvisan om att alla ska bli behandlade på lika sätt oavsett 

personliga förutsättningar hos eleverna. I samband med ordet behandlad tolkar jag att respondenten (E2) 

vill att jämställdhet ska vara effektiv genom att eleverna blir behandlade med respekt.  

E3 har en komplex syn på den angivna frågan och uttrycker följande… 

E3: ”Ja men asså jämställdhet för mig är att man som människa ska lyssna på varandra om vad man 

har att säga typ… Men sen tycker jag att det är att både tjejer och killar ska typ få lika mycket betalt om 

de jobbar med samma jobb. Jag ser ingenting som gör att killar ska få mer än tjejer eller tvärtom. I 

idrotten ska alla få vara med att bestämma och inte bara killarna eller tjejerna”. 

Det som E3 vill tydliggöra är att alla elever har sin rätt att uttrycka sig om huruvida de tycker och tänker. 

Tolkningen här blir att oavsett ditt kön så ska du som individ ha möjligheten att påverka 

idrottsundervisningen utifrån individernas egna tankar. Med detta svar uppfattas det som att delaktighet 

ifrån de båda könen ska vara en självklarhet och det kvittar vilka förutsättningar individen har.  

Respondenterna har delvis likheter angående hur deras förståelse gällande jämställdhet. En likhet bland 

de tre respondenterna är att dem anser att oavsett kön så bör du ha möjligheten att involvera i 

idrottsundervisningen eller i samhället. Och om det i vissa fall handlar om belöningar i form av löner 

osv så ska lönen vara den lika oavsett om det är en man eller kvinna.   

Fråga: Anser du att det är viktigt för eleverna att förstå vad jämställdhet innebär? Varför? 

IL1:”Grabbar har 20 % mer muskelmassa rent generellt och det måste man ta hänsyn till kan jag tycka 

och det gör ju att vi kan göra lite olika saker”.  

Det som IL1 förklarar kan ses som en för- och nackdel varför idrottslärare anser att särundervisning är 

en bättre undervisningsform. Man behöver dock inte se det som en nackdel och istället försöka se det 

som att de elever som har lätt för idrott och hälsa kan hjälpa elever som exempelvis inte har lika mycket 

muskelmassa. Genom att idrottsläraren skapar slumpmässiga grupper, oberoende av kön. Samtidigt är 

det en konst med att kunna förstå sig på en övning och sedan förmedla det vidare till elever som inte 

förstår. I samband med att en förståelse för individernas och omgivningens förutsättningar skapas så kan 

en uppskattad solidaritet bedrivas.  
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Eklund (1996) förklarade tydligt angående pojkarnas stora utrymme att de har en tendens till att ta 

överskrida en viss maktbalans. Detta uppfattas inte enbart av eleverna som är involverade utan även 

idrottslärare. Det anses därför som ett återkommande dilemma inom idrottsundervisningarna och är 

svårbegripligt. Vilket kan vara en anledning till varför det är återkommande eftersom det inte verkar 

finnas något konkret svar på hur en idrottslärare bör gå tillväga.  

Fråga: När du utbildade dig till idrottslärare, fick du då studera något om jämställdhet och 

anledningen till varför man bör ha sam- respektive särundervisning?  

IL1:”Karlstads universitet är välkänt för att prata väldigt mycket genus och nästan så man blir lite trött 

liksom eftersom man inte bara kan se till individen istället för att kolla på könet”.  

 

Förr i tiden ansågs skolidrotten, då kallad gymnastik, vara anpassad för pojkar. Syftet var då att 

exempelvis främja pojkarnas maximala potential när det gällde deras fysiska förmåga (Annerstedt, 

2001). En del idrottslärare kan omedvetet främja pojkarnas utveckling mer än flickor och tvärtom. Det 

kan möjligtvis bero på att vissa idrottslärare varit aktiva inom läraryrket så länge att de inte kunnat 

justera sin undervisning till de senare läroplanerna. Kan eventuellt vara att en del idrottslärare är kvar i 

samma traditionella tänk och kan därför anse att elevernas fysiska hälsa är det som bör prioriteras och 

bortser ifrån de krav som existerar i exempelvis styrdokumenten.  

 

Fråga: Agerar du annorlunda som idrottslärare om du har en grupp pojkar respektive flickor? 

 

IL 3: ”För mig kvittar det om jag har en grupp killar eller tjejer.. Men.. För att tillägga så är vi i 

princip aldrig könsindelade.. Men man har det hela tiden i bakhuvudet att det inte är någon skillnad på 

om det är gemensamt eller könsindelat men ja.. svår fråga. Skulle gärna vilja att någon annan kollade 

på mig och avgjorde en den bedömningen”! 

 

Uppenbarligen så är det en fråga som blev lite av en tankeställare för IL 3 då hon var tvungen att tänka 

efter hurdan det verkligen låg till de få tillfällen då det är könsindelade övningar eller idrottslektioner. 

Men vill ändå tro att det inte sker någon typ av förändring i sitt pedagogiska utförande. 

 

IL 2: ”Ur en idrottslärares syn är det viktigt att jag är neutral. Dvs att jag inte formar en pojke på ett 

pojkaktigt sätt eller tvärtom. Jag ska endast ge förutsättningar för eleverna att finna sin identitet och 

sedan få dem att känna sig trygga med sig själva och omgivningen”.  

 



 

21 
 

Idrottslärare 1 menar att det är viktigt att eleverna får arbeta med sig själva och vara ansvarstagande men 

krävs därför god uppfattning från pedagogen att ge redskap som eleverna kan använda sig av för att 

exempelvis finna sin identitet och utvecklas.  

 

IL 3: ”Jag vill vara involverad i elevernas fostransutveckling men det krävs arbete eller engagemang 

ifrån hemmen också. Dock anpassar jag idrottslektioner då det får göra egna ställningstaganden och 

tänker extra noggrant på att inte säga att en övning ska endast tjejerna göra och tvärtom. Om jag gör 

det så påverkar jag deras egna tankar och det skall jag inte göra när det kommer till genusfrågor. Där 

ska det vara fritt ifrån traditionella och stereotypa tankar. Med det sagt gör jag det tydligt för alla 

involverade under idrottslektionerna att alla får tycka vad de vill”.  

 

Idrottslärare 3 fortsätter förklara angående den angivna frågan och anser att det krävs ett samarbete 

mellan hemmen och skolverksamheten för att fostransutvecklingen ska bli gynnsamt för eleverna. Och 

att idrottslärare 3 i sin tur kan bidra till att fostra eleverna till självständiga och ställningstagande elever 

som får chansen att tycke och tänka som de vill.  

 

IL 1: ”Men med handen på hjärtat så blir det ju naturligtvis att man ändrar sig lite i sitt beteende.. Jag 

kan tänka mig att idrottslärare som du intervjuat tidigare påstår att dom inte gör det men jag tror att 

alla förändras en aning.. Eh och anledningen till detta tror jag är för att killarna i de flesta 

sammanhang inte är lika lugna och lyhörda som tjejerna, tyvärr.”  

 

Det som idrottslärare 1 uppmärksammar är att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor. 

Idrottslärare 1 påstår att pojkarna är aningen mer spretiga medan flickorna generellt sätt är någorlunda 

lugnare. Dessutom verkar det som att denna genusfråga är en aktuell fråga och nästintill känslig då en 

del av idrottslärarna är försiktiga med sina svar.    

 

4.3 Sam- och särundervisningens och dess betydelse  
 
När IL 1 tillfrågades varför man har särundervisning så visade det sig att det verkar ske av gammal 

vana… 

Frågor: Hur kommer det sig att du valt att använda just denna undervisningsform?    

 

IL 1: ”Det är inte vi som har valt det utan det var så innan vi kom och ibland är det schemat som gör att 

det blir så. Men jag är nöjd med detta beslut. Det främjar de båda könen under våra idrottslektioner på 

ett mycket bra sätt. Anledningen att det främjar det båda könen, i specifika övningar. Men detta är för 
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att de båda parterna får utöva idrottslektionerna i sin takt och i en bättre undervisningsmiljö. När det är 

blandat är det ofta förekommande med kommentarer som kan påverka elevernas självförtroende och 

framförallt deras vilja att fortsätta komma till idrottslektionerna”.  

IL 1 verkar således inte ha speciellt mycket att säga till om när det gäller könsindelningar under 

idrottslektionerna. Däremot är han inte missnöjd över att det är särundervisning. För IL 1 är det tydligt 

att eleverna får större möjlighet att utvecklas i sin personliga takt utan att behöva vara ängslig över att 

någon ska uppmärksamma deras fel under vissa övningar.  

Det innebär att denna skola använder sig av traditionell undervisningsform d.v.s. särundervisning där 

lärarna tar ansvar över hur grupper ska delas in under idrottslektionerna. Dessutom förekommer inte att 

IL1 har begärt att undervisa idrott med hjälp av sam- respektive särundervisning. Det ska dock visa sig 

senare att idrottslärare 1 använder sig av en kombination mellan sam- respektive särundervisning.  

Den andre idrottsläraren (IL 2) har personligen kunnat bestämma vad som är den bästa 

undervisningsformen för sina elever och redogör tydligt för hans val. 

IL 2:”Man ska ha det tillsammans (samundervisning). Det är så samhället ser ut asså vi är pojkar 

flickor och gäller att lära sig att samsas och för att världen ska kunna ta hänsyn till varandra”.  

 

Här finns det ett tydligt syfte och det är inte bara att eleverna ska kunna samsas med varandra för 

tillfället utan även att dem ska kunna bära med sig viktig kunskap och erfarenhet inför framtiden. IL 2 

skiljer sig från IL 1, då IL 2 verkar ha ett mer långsikt tänkande för hur man kan förbereda eleverna inför 

eventuella framtida yrkesliv osv.   

Den tredje idrottsläraren (IL3) verkar också ta samundervisning för given, och menar att detta är en 

undervisningsform som gynnar elevernas situation även utanför skolmiljön. IL 3 skiljer sig också från IL 

1, då IL 3 vet med sig att det finns i Lgr 11 men även att det gynnar eleverna på lång sikt såväl som 

kortsiktigt. Däremot anser IL 3 att det finns sekvenser då det är mer gynnsamt att könsfördela eleverna. I 

hopp om att försöka förhindra olämpliga konflikter.  

IL3: ” Jag anser att under idrottsundervisningen har vi mer eller mindre alltid samundervisning. Mycket 

beroende på att det står i Lgr 11.. Sedan som pedagog tror jag även att det gynnar elevernas utveckling 

både på lång och kort sikt att ha samundervisning som undervisningsform. Eleverna får på så vis 

chansen att samspela med det motsatta könet som kommer vara en viktig del i framtiden men även i de 

andra ämnena. Men ibland så kan jag tumma på den regeln och besluta mig för att i vissa aktiviteter 

som jag vet kan leda till konflikter segregerar jag (dvs könsindelar) undervisningen. På den här skolan 
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är det oerhört viktigt att ha respekt för sin omgivning, för att på så vis kunna integrera med människor 

på ett relativt enkelt sätt”.  

Med det sagt tolkar jag IL3 är mån om att skolan är en förebyggande verksamhet som ska hjälpa 

eleverna att utvecklas och samtidigt påverka elevernas livslånga lust att lära sig. Med hjälp av människor 

i sin omgivning men även individuellt. IL3 kan även vara realistisk i sina värderingar och omjustera 

undervisningen från samundervisning till särundervisning.  

Eleverna uttrycker följande på liknande fråga gällande sam- respektive särundervisning…  

 

Fråga: Vad tycker du finns för fördelar med att ha samundervisning/särundervisning?  

 

E1:”Med killarna för sig kan det bli rätt stökigt för halva klassen vill köra seriöst men så finns det 5-6st 

som bara vill flytta liksom och bryr sig inte. Men det som är bra är när dom faktiskt är seriösa. Då blir 

liksom bättre fart i allt som man ska göra t.ex. fotboll eller basket.”.  

Här är vi inne på att pojkarna kan anses som aningen hänsynslösa mot lektionens upplägg samt de som 

är involverade i lektionen. Det drabbar givetvis eleverna runtom kring och frågan är då vad som är 

lämpligast att använda sig av i ett sådan här scenario. Hakaste (1992) förklarade finns det för- och 

nackdelar med de både undervisningsformerna. Fördelarna med samundervisning är att det enligt honom 

kan få en ”lugnande” effekt på de ”stökiga” pojkarna. Pojkar upplevs ofta som mer dominanta och vill 

gärna ha mycket uppmärksamhet. Detta ledde till att pojkarnas egenskaper och beteende upplevdes bli 

bättre genom att utnyttja samundervisning som undervisningsform. E1 säger dock inte om han föredrar 

särundervisning eller samundervisning men utifrån hans åsikt är det högst troligt att han föredrar 

samundervisning.   

E2: ”Om man gör något fel så är killarna på en t.ex. varför gjorde du så bla bla bla.. T.ex. om vi spelar 

fotboll så passar killarna bara varandra just för att dom kan. Därför kan det vara skönare att vara tjejer 

för sig”.  

I den här frågeställningen menar E2 att pojkarna kan upplevas aningen hotfulla i samband med att 

pojkarna ofta kritiserar flickornas prestationer. Vilket leder till att de kan uppleva samundervisning 

aningen obekväm och anser därför att särundervisning är mer gynnsam. E2:s åsikt blir härmed att 

flickorna i detta fall kan bli mer avvaktande och försiktiga eftersom pojkarna vanligtvis kan uttrycka sig 

på ett sätt som gör att flickorna blir missnöjda. Av den anledningen anser E2 att det kan vara skönare att 

ha särundervisning i idrott och hälsa.  
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E3: ”Det som är bra när vi alla är tillsammans är att det ofta blir roligare men jag vet inte om det är 

det viktigaste… Det känns som att när vi ibland är tjejer för sig och killar för sig så blir det inte lika 

mycket gnäll. Killarna vill alltid vinna och när dom inte vinner så kan dom säga lite taskiga saker som... 

aa… Men när dom inte gnäller så är det jättekul och bra att vara tillsammans med killarna!”  

Det här verkar vara ett klassiskt scenario som jag personligen också kan blicka tillbaka till. Men 

anledningen till att det är ett klassiskt scenario är för att det är en problematisering som även E3 

upplever men är lätt förekommande. Den oönskade känsla som E2 och E3 beskriver uppmärksammas 

också av Larsson (2007) att pojkar generellt sett fokuserar mer på prestationen och är aningen för 

tävlingsinriktade under lektionerna. Det gör att pojkarna på det viset inte tänker sig för innan de 

uttrycker sig eftersom det finns andra saker som har koncentrationen och fokuseringen. Min tolkning är 

därför att E3 uppskattar samundervisning men krävs eventuellt engagemang från pojkarna att de inte 

fokuserar på att gnälla på andra utan istället fokuserar på sitt och samtidigt försöker vara hjälpsamma till 

de som behöver det.  

Fråga: Vad tycker du är mindre bra med sam- eller särundervisning? 

Den här frågan blev något av ett förtydligande eftersom många av respondenterna redan uttryckt sig om 

vad de anser är mindre bra med idrottslektionerna i föregående fråga. De större delarna av E1:s 

idrottslektioner har bestått av särundervisning och i få fall samundervisning. Därför fokuseras frågan i 

detta fall till särundervisning.  

E1: ”Ja men asså det som är jobbigt är att man vill vara med killarna. Det blir liksom att i en del 

övningar som vi har så kan vissa tjejer inte vilja vara med bara för att det är fotboll t.ex. och då tror 

dom att det kommer att göra ont om man är med och spelar. Men i vissa övningar så har vi band istället 

för att man ska behöva tacklas så hårt har IL 1 sagt så då brukar det också vara skönt och vara med 

killarna istället för att bara vara vi tjejer för oss själva och pojkarna för sig själva”.  

E1 uppskattar tillfällen då det faktiskt är samundervisning och menar på att medan det inte är allt för 

hård fysisk kontakt så fungerar samundervisningen bra med hjälp av IL 1:s regler och upplägg.    

En undersökning av Carli (1990) visade att samundervisning bidrog till att flickor fick sämre betyg i 

ämnet idrott och hälsa än pojkarna. Det kan vara denna känsla som E2 beskriver som gjorde att Carlis 

undersökning resulterade till varför flickor fick sämre betyg. Skolämnet idrott och hälsa ska enligt 

Skolverket inte bara främja den fysiska hälsan och det är därför namnet på detta ämne har förändrats 

under tiden och heter nu idrott och hälsa. Förr i tiden fokuserades stora delar av gymnastiken på fysisk 

träning för att utövarna skulle kunna uppnå en bra fysik. Medan det nu har blivit en fråga om att hälsan 

bör vara minst lika viktig och hur elever kan uppnå en bra hälsa m.m.  
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Auriell (1995) påstår i sin forskning att flickor helst undvek tekniskt tänkande och det ansåg han vara på 

grund av att flickor förr i tiden var ointresserade, tekniskt oförmögna, sämre spatialt begåvade (koll på 

omgivningen). Enligt Auriells (1995) forskning har det med att detta är en situation som många 

idrottslärare försöker bortse ifrån men kan i vissa fall stämma överens. Det behöver inte spela någon roll 

vilket kön det är men om exempelvis majoriteten är att flickor upplever idrottslektioner som jobbiga att 

vara med på kan det ha med att göra att de båda könen har olika fysiska förutsättningar. 

Fråga: Om du hade fått välja att antingen ha idrottslektionerna flickor för sig och pojkar för sig 

eller gemensamt flickor och pojkar, vad hade du då valt? Varför?  

 

E1: ”Gemensamt tror jag bäst för just vår grupp för då blir det seriöst när pojkar och tjejer kör 

tillsammans. Kanske just för att vi blir mer seriösa”.  

Här lade E1 till att han gärna hade valt att tillbringa idrottslektionerna gemensamt med flickorna 

(samundervisning) eftersom det då blir seriösare och eftersom det ofta blev oseriöst när pojkarna var för 

sig själva. Levander (1993) menar att en bidragande faktor till att pojkar uppfattas som oseriösa och i 

viss mån omogna är för att mognadsprocessen hos pojkar tar längre tid. Mognadsprocessen är inte lika 

för de båda könen eftersom flickor generellt sett mognar tidigare än pojkar eftersom pojkar innehar 

testosteron som gör att pojkar ofta hamnar i mognadsprocessen senare än flickor.   

E3: ”Jag tycker att det är roligare när alla (pojkar och flickor) är tillsammans för då blir mer på riktigt 

och det blir lite hårdare. När vi är tjejer för sig själva så blir det att vissa tjejer inte går in för det när 

man själv vill gå in för det. Då känner jag i alla fall att jag gärna är med killarna än tjejerna”. 

Det E3 beskriver någorlunda samma sak fast det istället upplevs som att flickorna under 

idrottsundervisningen anses vara mer tillbakadragna även fast de är särundervisning. Den uppfattningen 

uppstår hos E3 eftersom hos pojkarna är det mer intensivt och uppskattas hos denna individ.  

 

4.4 Sammanfattning  
 

Eleverna har en stor variation i huruvida de anser är den lämpligaste undervisningsformen för deras 

personliga utveckling under idrottsundervisningen. Vissa elever uppskattar samundervisning medan 

andra föredrar särundervisning. Det är så samhället ser ut i stora delar av Sverige. Människor måste 

kunna arbeta tillsammans oavsett kön. Eftersom majoriteten av arbetsplatser i Sverige har både kvinnor 

och män. Men på något vis så krävs det att idrottsläraren kan stimulera elevernas utveckling och skapa 

möjligheter för att det ska ske. För att elevernas personliga utveckling ska uppnås i positiv bemärkelse  
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så krävs det att den som bär ansvaret, i detta fall idrottsläraren har en god insikt och en meningsfull 

anledning till varför en viss undervisningsform används och att den andra utesluts, eller som vissa 

idrottslärare väljer att göra att variera mellan sam- och särundervisning. Oavsett vilken 

undervisningsform så är ett tydligt resultat i denna studie att det finns för- respektive nackdelar med de 

båda undervisningsformerna.  

Nämnvärt är även att olika idrottslärare har olika utgångspunkter då vissa idrottslärare använder sig av 

särundervisning av traditionella skäl medan andra idrottslärare använder sig av samundervisning för att 

de anser att det är den undervisningsform som är mest gynnsam för elevernas lärande både kortsiktigt 

men även långsiktigt.  
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5. Diskussion  
 

Diskussionsdelen kommer innefatta tre olika delar där jag kommer inleda med att beskriva 

metoddiskussionen som omfattar beskrivning av den valda metodens för- och nackdelar. I 

resultatdiskussionen reflekterar jag över studiens resultat som ställs i relation till relevanta 

begrepp t.ex. jämställdhet, jämlikhet osv. Samt reflektioner kring tidigare forskning. 

Slutligen kommer jag att ge förslag på fortsatt forskning samt presentera undersökningens 

slutsatser.  

 

5.1 Metoddiskussion  
 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka idrottslärares och elevers upplevelser och 

åsikter om sam- respektive särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Det krävdes därför tre 

stycken elever samt tre stycken idrottslärare som kunde genomföra intervjuprocessen.   

Under den intervjuprocessen fick intervjupersonerna möjligheten att uttrycka sig fritt utifrån 

frågorna i intervjuguiden (Se bilaga 1). Intervjuguiden bestod av frågor som jag ansett vara 

lämpliga i förhållande till mina frågeställningar och syfte.  

 

I mitt arbetssätt använde jag mig av bekvämlighetsurval för att jag ville arbeta effektivt 

tidsmässigt. Det jag gjorde var att kontakta en skola där jag gjorde VFU:n. Idrottsläraren tog 

sedan beslutet om vilka två elever som skulle vara med i intervjuprocessen, E1 samt E2, och det 

skedde utan några bekymmer. Sedan tog jag även kontakt med två andra skolor eftersom det som 

tidigare nämnts så krävdes ytterligare idrottslärare och elever för att skapa en mer bredd i 

uppsatsen. Jag och IL2 kom sedan överens om att han skulle planera intervjutillfälle åt mig med 

2 elever av vardera kön. Det kom tyvärr inte att bli så då IL2 senare skulle anse att eleverna hade 

andra uppgifter som eleverna var tvungna att prioritera. Trots detta lyckades jag åtminstone få ett 

intervjutillfälle med en elev (E3). Detta efter att jag sedan tidigare hade planerat tid med en 

annan idrottslärare som även han skulle ordna två elever. Det slutade dock med att han inte 

kunde ordna två tider med sina elever på grund av mycket annat som behövdes prioriteras med 

skolan. Det gjorde att det inte blev som jag planerat i första läget då jag ville ha två stycken 

elever varav en flicka och en pojke ifrån två olika skolor. Anledningen till varför jag ville ha två 

pojkar och två flickor var för att jag ville ha upplevelser och åsikter utifrån ett manligt och 

kvinnligt perspektiv samt från ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv. 

 

Kvalitativ undersökningsmetod gjorde att jag som intervjuare kunde inskaffa mer detaljrika svar 

från respondenterna och även fördjupade svar som gjorde så att jag kunde få en större överblick 
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angående de olika sätten respondenterna tänkte på. Med en kvantitativ forskningsmetod som 

exempelvis enkätundersökning hade jag inte kunnat införskaffa dessa två viktiga delar på samma 

vis som jag lyckats med i den kvalitativa forskningsmetoden.  

 

Det som var positivt under intervjuprocessen var att jag tydliggjorde för idrottslärare såväl som för 

eleverna att intervjun skedde konfidentiellt och oavsett vad de sade tillhörde det endast min 

undersökning och att respondenterna hade möjligheten att när som helst avbryta intervjun om de på 

något sätt ville det. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
 

I den här delen kommer jag beskriva resultaten i min undersökning samtidigt kommer likheter 

och olikheter presenteras och diskuteras genom olika teoretiska begrepp.   

 

 

5.2.1 Vad har jag för syn på jämställdhet i skolan  
 

Enligt mina resultat märks det att alla respondenter har olika uppfattningar om vad de anser om 

jämställdhet. För respondenterna är däremot uppenbart att det ska vara jämställt under 

idrottslektionerna. Dock är det inte alla som ser likadant på begreppet jämställdhet. E2 menar att 

alla ska bli lika behandlade oavsett kön eller andra etiska förutsättningar. Och det är det jag 

upplever att respondenterna i grund och botten tänker på direkt när de hör ordet jämställdhet. 

Men som IL2 och IL3 påstår att givetvis ska det vara jämställt men med det innebär det inte att 

alla ska göra samma sak. Jag tror att det är här många har svårt att se skillnaden på 

jämställdheten mellan olika kön. Jämställdheten bör vara en grund för många idrottslärare och 

därför är det viktigt att ingen missuppfattar vad begreppet innebär.   

I grunden beror det på att alla har olika uppfattningar angående vad begreppet jämställdhet 

betyder. Det kan bero på många faktorer som t.ex. att idrottslärarna har haft med sig det i sin 

undervisning att veta vad begreppet står för medan eleverna möjligtvis har hört det ifrån vuxna 

eller också studerat angående begreppet på något vis. Idrottslärare må även vara intresserade i 

olika saker på fritiden, t.ex. politik och det gör att vissa idrottslärare har ett bredare spektrum 

över jämställdhetens betydelse.  

Rydhagen (2013) menar att begreppet jämställdhet är att människor ska kunna se skillnaden 

mellan olika rättigheter och möjligheter. Elever i skolämnet idrott och hälsa ska erbjudas samma 

förutsättningar oavsett kön eller bakgrund. Jämställdhet uppmärksammas tydligt i skollagen 
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(2010) där det står att oavsett kön och etnisk bakgrund så ska alla barn få utveckla sina 

färdigheter samtidigt så ska ingen få en framträdande roll eller komma i andra hand. Därför blir 

det extra viktigt att läraren tillrättavisar eleverna på ett lättförståeligt och genomtänkt sätt 

eftersom eleverna kommer bära med sig sitt tänk i framtiden (Eidevald, 2013). Detta kan 

dessutom vara en svår utmaning för idrottslärare då vissa elever kommer ifrån länder där 

jämställdhet inte fungerar på samma vis som det gör i våra skolor.  

I samband med genusfrågan är det viktigt att pedagogen inte uttrycker sig på sätt som kan anses 

som nedvärderande för det ena könet. Även om läraren skulle anse att pojkar är mer 

ansvarstagande och är villiga att ta stort utrymme, likt läraren som E2 beskriver, så är det ännu 

viktigare att motverka dessa stereotypa föreställningar och istället försöka grundlägga ett 

optimalt genuskontrakt med eleverna, d.v.s. att alla elever oavsett könsidentitet ska respekteras 

och få en känsla jämställdhet, redan från första dagen till dagen de slutar (Hirdman, 2003). Detta 

för att eleverna sedan ska kunna använda sina kunskaper om genus ute i arbetslivet etc.    

I skolverket (2014) förtydligas det att skolan ska främja både kvinnors och mäns lika rättigheter 

och möjligheter. Det innebär att idrottslärare har en uppgift att uppmärksamma eleverna till att 

kunna förstå att oavsett kön har både kvinnor och män lika rättigheter i skolverksamheten. Detta 

är därför enormt viktigt för idrottslärare att veta innan man eventuellt ger sig ut i sin 

idrottslärarroll i yrkeslivet. Det kan uppstå situationer där en idrottslärare bör hantera en konflikt 

angående jämställdhet och därför är det viktigt att ha någon sorts kunskap om jämställdhet.  

 
 

5.2.2 Undervisningsformer betydelse och påverkan  
 

Resultatet visar att det finns olika anledningar till varför de båda idrottslärarna använder sig av 

olika undervisningsformer. IL1 menar att det är förutsättningarna som styr lite hur 

undervisningsformerna ska vara uppbyggda d.v.s. om det ska vara särundervisning eller om det 

ska vara samundervisning. Han menar även att den stora anledningen till varför särundervisning 

tillämpas på den skola som han arbetar på är tradition och rutin. Detta då klassernas scheman har 

anpassats efter särundervisningen samt att särundervisningen, på hans skola, har uppfattats som 

den mest effektiva metoden för att få flickor att bli mer aktiva i idrottsundervisningen. IL1 anser 

personligen att på sina idrottsundervisningar tar de båda könen mer initiativ när det är 

särundervisning.   

 

IL2 syftar på att den största anledningen till att deras elever har samundervisning på sina 

idrottslektioner är för att de formar eleverna till hur det ser ut i framtiden efter möjligtvis skolan. 

D.v.s. att eleverna kommer i framtiden vara tvungna att arbeta med varandra i olika yrken och 
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samspela med varandra under hela livet därför är det viktigt för eleverna att de redan får uppleva 

det nu så att det inte blir någon överraskning senare. IL 3 har däremot respekt för dem båda 

undervisningsformerna och anser att båda är nödvändiga vid olika tillfällen. Men eftersom det 

står i Lgr 11 att samundervisning ska tillämpas så används det även i deras idrottsundervisningar. 

Men även IL 3 kan besluta sig för att använda särundervisning under vissa specifika moment. 

Vid sådana tillfällen är det dock viktigt att förtydliga varför ett utförande sker på ett annat sätt. 

Så att eleverna fortfarande har en förståelse och får svar på den mest framträdande frågan varför 

skolan tillämpar särundervisning istället för samundervisning.  

 

Detta är en god anledning tycker jag då vissa yrken må vara mer mans- respektive 

kvinnodominerande men i grund och botten är det viktigt att eleverna kan förberedas på att 

samspela med varandra oavsett kön.  

 

Samundervisning är en undervisningsform som jag tror är gynnsam för eleverna långsiktigt 

medan under idrottsundervisningarna är det kanske inte alltid lika positivt. Anledningen till att 

jag anser att det kan brista under vissa idrottsundervisningar är för att alla klasser är unika och 

involverar olika klimat. I en klass kan gemenskapen vara fenomenal och fungerar som bäst om 

idrottsläraren låter klimatet vara oberörd. Medan i andra klasser krävs det ett visst initiativ från 

idrottsläraren och därför kan särundervisning i vissa förhållanden vara mer gynnsamma för 

elevernas individuella utveckling i ämnet idrott och hälsa. Det innebär att eleverna vågar ta mer 

initiativ under idrottsundervisningen om flickor/pojkar får vara för sig själva i specifika moment.   

E2 menar dock att ett problem är att pojkarna ofta är hårdhänta och utnyttjar bara varandra till 

stora delar av idrottslektionerna. Dessutom om en flicka råkar göra ett misstag får hon ofta höra 

det. Det tror jag kan vara för att pojkar generellt sett har en mognadsprocess som inte går i 

samma takt som flickor. 

 

Jag tror mycket på det som Larsson (2007) anser att pojkar generellt sett har stort fokus på 

prestation och är mer tävlingsinriktade. På det viset glömmer de exempelvis bort andra faktorer 

som är viktiga i omgivningen såsom att ta hänsyn till sina klasskamrater. Därför anser jag att det 

är enormt viktigt för idrottslärare att tydliggöra redan vid de första idrottsundervisningarna vilka 

grunder och värderingar som ska introduceras och därefter följa dessa. Så att inte nya värderingar 

dyker upp under tiden, däremot är det nyttigt att uppmärksamma dessa emellertid då konstigheter 

dyker upp. E1 påstår dock att även om pojkarna är för sig själva så finns det fortfarande personer 

som inte vill vara med på idrottslektionen och då är ofta anledningen för att de inte har något 

intresse för ämnet idrotten. Det jag tänker på är att detta kan med största sannolikhet variera från 
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klass till klass. Olyckligt nog så är det så att pojkarna i denna klass eventuellt har stökiga pojkar 

som helst inte vill vara med. Men om denna klass möjligtvis skulle ha samundervisning tror jag 

nämligen att med ett bra engagemang ifrån idrottslärare så skulle samundervisning kunna skapa 

en lugnande effekt på de stökigare pojkarna och göra att samspelet under idrottslektionerna 

skulle förbättras. 

 

5.3 Fortsatt forskning  

I min undersökning så intervjuades tre idrottslärare och tre elever. Det hade varit intressant att göra en 

undersökning med ett större urval av idrottslärare och elever. För att på så vis få ett mer komplext svar 

huruvida idrottslärare runtom i Sverige har för upplevelser och åsikter angående sär- och 

samundervisning. Dessutom hade det varit intressant att kategorisera kvinnliga samt manliga 

idrottslärare för att se om det skiljer sig något sinsemellan. En eventuell enkätundersökning hade kunnat 

genomföras för att involvera andra kommuner. I min undersökning tydliggörs det att alla respondenter är 

eniga om att jämställdhet är viktigt att främja i skolan. Men det som hade varit intressant att fortsätta 

undersöka ännu detaljrikare är vad jämställdhet betyder för respondenterna. Och framförallt på vilka sätt 

det kan användas under idrottsundervisningarna men även i jämförelse med andra ämnen som 

exempelvis matematik. 

6. Slutsats 
 
Det finns många intressanta åsikter hos idrottslärarna samt eleverna på de tre skolorna. 

Variationen i svaren från respondenterna är intressanta att ta del av för att få en förståelse för 

sam respektive särundervisningens fördelar och nackdelar. Idrottslärare hade olika tolkningar i 

hur de ansåg begreppet jämställdhet hade för innebörd och hur de kan utnyttja jämställdhet i 

samband med sam- respektive särundervisning. Eleverna anser även dem finns för- respektive 

nackdelar med sam- och särundervisning. Ibland kan pojkar i de olika klasserna upplevas som 

stökiga och då vill respondenterna hellre använda sig av särundervisning. Medan när det inte är 

stökigt föredrar eleverna samundervisning eftersom det då anses vara ”roligare”. Som nämnt 

tidigare i undersökningen finns en mängd fördelar respektive nackdelar i de båda 

undervisningsformerna hos både elever samt idrottslärare. Det gör att idrottslärare får ett 

komplext uppdrag som ska hanteras på ett gynnsamt sätt för alla involverade i 

idrottsundervisningarna.    
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor (lärare)  

1. Vad heter du?  

2. Hur gammal är du?  

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur länge har du varit idrottslärare?  

5. Har du varit ledare i något annat bortsett ifrån idrott och hälsa i skolan, i så fall vad?  

6. Har du själv varit aktiv inom någon idrott? 

7. Hur upplever du idrottsundervisningarna rent generellt?  

 

 

Jämställhet 

1. Vad är jämställdhet för dig som idrottslärare? 

2. När du utbildade dig till idrottslärare fick du då studera något om jämställdhet och anledningen 

till varför man som idrottslärare bör ha sam- respektive särundervisning? Om nej, Hade du velat 

göra det och i så fall varför? 

3. Anser du att det är viktigt med jämställdhet under idrottsundervisningen, i så fall varför?  

4. I läroplanen står det ”alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö 

för utveckling och lärande”. Upplever du att det kan vara svårt att skapa en god miljö för pojkar 

såväl som flickor under idrottsundervisningen eller fungerar det oftast bra?  

5. Kan du ge exempel på hur god miljö och jämställdhet kan uppstå under idrottsundervisningen?  

6. Anser du att det är viktigt för eleverna att förstå vad jämställdhet innebär? Varför?  

7. Har du några bra exempel på hur du kan påverka elever till ett positivt tänkande när det gäller 

jämställdhet?  
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Undervisningsform 

1. Vad använder du dig av för undervisningsform? Sam eller särundervisning?  

2. Hur kommer det sig att du valt att använda just denna undervisningsform?    

3. Samundervisning i idrott är en avhandling gjord av Claes Annerstedt. I den avhandlingen 

förklarar Annerstedt att nackdelarna som kan uppkomma vid samundervisning är att ”pojkarna 

kan upplevas som dominerande på flickornas bekostnad” och mycket för att de båda könen har 

olika behov, intressen och förutsättningar, vad anser du om detta sett till dina 

idrottsundervisningar?  

4. Vad anser du finns för fördelar med din undervisningsform?  

5. Vad är den största skillnaden mellan sam- och särundervisning?  

6. Finns det några nackdelar med din undervisningsform? 

7. Vad skulle du som idrottslärare kunna göra för att motverka att nackdelarna förekommer?  

8. Vad tror du som idrottslärare är effektivaste inlärningsmetoden mellan dessa två 

undervisningsformerna d.v.s. sam eller särundervisning för eleverna? Varför? 

Genus och kön  

1. Agerar du annorlunda som idrottslärare om du har en grupp pojkar respektive flickor?  

2. Brukar eleverna få påverka idrottsundervisningens innehåll?  

T.ex. pojkgrupper, samgrupper, flickgrupper? Bra eller dåligt?  Varför?   
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Intervjuguide (elever)  

 

Inledande frågor  

1. Vad heter du?  

2. Hur gammal är du?  

3. Håller du på med någon idrott utanför skolan?  

4. (Om intervjupersonen svarat JA) Hur länge har du hållit på med den idrotten? 

5. (Om intervjupersonen svarat NEJ) Finns det något annat på fritiden som du är intresserad av?   

6. Vad har du för favoritämne i skolan?  

 

 

 

Jämställdhet 

1. Vad är jämställdhet för dig?  

2. Tycker du det är viktigt att det är jämställt på idrottsundervisningarna? Varför? 

 

Undervisningsformer 

 

1. Hur tycker du att idrottsundervisningarna är?  

2. Vad tycker du finns för fördelar med att ha samundervisning/särundervisning?  

3. Vad tycker du är lite mindre bra med samundervisning/särundervisning?  

4. Om du hade fått välja att antingen ha idrottslektionerna flickor för sig och pojkar för sig eller 

gemensamt flickor och pojkar, vad hade du då valt? Varför?  
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