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Abstract 

 

My examination is about co-education and single-sex education. My purpose was to examin if 

the pupils confidence to their own capability whitin the subject of athletics and health could 

improve through single-sex education. I also wanted to examin if the pupils are positive or 

negative to single-sex education. 

     The poll took place on a school in Dalsland. I interviewed twelve pupils, three teachers and 

one headmaster. 112 pupils also answered an inquiry. 

     The boys are of the opinion that they improved their physical abilitys most at single-sex 

education meanwhile their social skills were most improved when they had co-education. The 

girls thinked that they improved their physical abilitys and the social skill most at co-

education. 

     A majority of the pupils, above all the girls, was positive to single-sex education. The 

pupils could see them self continue with single-sex education so long as they also had co-

education. They belive that co-education is a more amusing teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Co-education, Single-sex education, Athletics, Health



Sammanfattning 

 

Mitt examensarbete handlar om samundervisning och särundervisning. Jag avsåg att 

undersöka om elevernas tilltro till den egna förmågan i ämnet idrott och hälsa kunde 

förbättras genom särundervisning. Jag ville också undersöka om eleverna är positivt eller 

negativt inställda till särundervisning. 

     Undersökningen ägde rum på en skola i Dalsland. Jag intervjuade tolv elever, tre lärare och 

en rektor. 112 elever fick också svara på en enkät.  

     Pojkarna ansåg att de utvecklade sina fysiska förmågor mest vid särundervisning, medan 

de utvecklade sina sociala förmågor mest vid samundervisning. Flickorna ansåg att de 

utvecklade sina fysiska och sociala förmågor mest vid samundervisning. 

     En majoritet av eleverna, framförallt flickorna, var positiva till särundervisning. Eleverna 

kunde tänka sig fortsätta arbeta med särundervisning på villkor att man också hade 

samundervisning. De tycker att samundervisning är en mer underhållande undervisning. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Innan jag startade upp med mitt examinationsarbete hade jag tänkt inrikta mig mot barn och 

fetma. Problemet var att det redan fanns mycket forskning inom området så jag fick tänka om. 

När jag hade mitt första handledarmöte med Albrecht Jung diskuterade vi olika 

ämnesområden och kom fram till att sam- och särundervisning var ganska intressant. Jag gick 

därifrån och lät det sjunka in lite. Snart insåg jag att ämnet hade en ganska stor potential. Man 

kunde inrikta sig direkt mot ämnet idrott och hälsa. Särundervisning hade även diskuterats lite 

flyktigt på min VFU-skola. Flera flickor led tydligt av dåligt självförtroende och av pojkarnas 

omognad och nyfikenhet.  

      Jag fann ett uttalande från skolminister Jan Björklund som väckte mitt intresse ytterligare. 

Han menade att en könsuppdelning i vissa ämnen kan vara att föredra. Det kan gynna båda 

könen och leda till bättre resultat. Björklund ansåg vidare att det finns en skillnad i mognad 

hos pojkar och flickor. 

 

1.2 Syfte 

 

Jag avser att undersöka om elevernas tilltro till den egna förmågan i ämnet idrott och hälsa 

kan förbättras genom särundervisning. Jag vill också undersöka om eleverna är positivt eller 

negativt inställda till särundervisning. 

 

1.3 Frågeställning 

 

• Anser eleverna att deras personliga utveckling i ämnet idrott och hälsa kan gynnas 

genom särundervisning?  

• Vill eleverna fortsätta med någon form av särundervisning? 

 

1.4 Disposition 

 

I kommande avsnitt presenteras det aktuella forskningsläget inom området. Därefter följer 

min litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången handlar främst om sär- och 
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samundervisning inom ämnet idrott och hälsa. I nästa avsnitt sker en genomgång och 

beskrivning om hur jag gått till väga när jag arbetade med examensarbetet. I resultatet som 

följer metoddelen går jag igenom vilka svar jag har fått på min enkät samt vid mina intervjuer. 

Vid slutet av arbetet följer en diskussion där jag sammanfogar litteraturgenomgången med 

resultatet och egna åsikter. Sista delen är en kort avslutning där jag besvarar min 

frågeställning. 
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2. Tidigare forskning 

 

Det finns mycket litteratur, doktorsavhandlingar och artiklar skrivna om genusperspektiv i 

skolan. Det skrivs mycket om våra fördomar om pojkar och flickor, hur de ser ut, vad man 

kan förvänta sig av dem och vilka idrotter de förväntas ägna sig åt. Det är däremot svårt att 

hitta tidigare forskning gjord kring ämnet sam- och särundervisning. En bok ägnad helt åt 

problemet sam- och särundervisning har jag inte hittat fast det finns en del tidningsartiklar. I 

Tidskrift i Gymnastik & Idrott finns många bra artiklar. De flesta artiklarna är skrivna av 

kända idrottsforskare som till exempel Claes Annerstedt, Barbro Carli och Birgitta Fagrell. 

Nackdelen är att många av artiklarna snart börjar bli oaktuella. Artiklarna kommer ut då 

diskussionerna är som mest aktuella. Man kan exempelvis nämna att ett flertal artiklar kom ut 

strax efter att samundervisning infördes i skolan på 1980-talet. På Skolverket är det också 

svårt att hitta material om sam- och särundervisning men jag hittade en rapport som var 

användbar, Undervisning för flickor – undervisning för pojkar …eller… undervisning för 

flickor och pojkar. Dock inriktade den sig mest mot den teoretiska och inte den praktiska 

delen av undervisningen.  

     Håkan Larsson uppmanar fler forskare att skriva fler uppsatser om sam- och 

särundervisning för att intresset hos lärarstudenter är stort. Han skriver också att det finns 

mycket att diskutera kring kön och idrott.1

                                                 
1 Idrottsforum.org/Löpsedeln, Malmö högskola 2003-06-22 
http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html 
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3. Litteraturgenomgång 

 

3.1 Pojkar och flickor 

 

Ur fysiologisk synpunkt är det ingen större skillnad på pojkar och flickor fram till puberteten. 

Under och efter puberteten ökar klyftorna. Flickan utvecklas till kvinna och pojken utvecklas 

till man. Kvinnan får mer underhudsfett och det kan ses som ett hinder och mannen ökar i 

muskelmassa vilket är positivt utifrån ett idrottsperspektiv.2 Vad är det som skiljer pojkar och 

flickor åt förutom de fysiologiska skillnaderna? 

     När man nämner pojkar i allmänhet tänker många på brottning, boxning, ishockey, 

klätterträd och hög ljudnivå. När man pratar om flickor går tankarna gärna till målarböcker, 

rosa rosetter, förtroliga samtal, dockor, dans och bakning.3 Det finns även de som menar att 

man redan från början talar på ett mjukare sätt till flickor än till pojkar och vi tar mer robust i 

pojkar än flickor. Vi klär också barnen i speciella kläder. Flickor ska gärna ha rosa och kjol på 

sig medan pojkar gärna ska ha kläder i blått eller svart.4 En del flickor och pojkar går emot 

strömmen. Alla är vi olika individer och gillar olika saker. En del män blir frisörer och en del 

kvinnor innebandytränare. 

     Enligt Svaleryd är det ofta så i våra föreställningar att flickor och pojkar har olika 

egenskaper. De väljer att leka olika lekar med olika leksaker. Flickorna ska vara snälla, söta 

och hjälpsamma. Pojkarna är och ska vara aktiva och krävande. Inom forskningen talar man 

om flick- och pojkkulturer.5 

     Pojkarna är aktiva, högljudda och gränsöverskridande. Det leder till att de får mycket tid 

och uppmärksamhet i skolan. Ofta kan det leda till negativa förmaningar, förbud och 

irritation. Svaleryd menar att om pojkar upprepade gånger får möta negativa reaktioner så kan 

det leda till en osäkerhet runt sin egen identitet.6 

 

En pojke med stark könsidentitet har inget behov av att visa upp sig 

eftersom han i sitt inre vet att han är en pojke – och trivs med det.7 

 

                                                 
2 Fagrell, B m.fl. (2002) 
3 Svaleryd, K (2005) 
4 Fagrell, B m.fl. (2002)  
5 Svaleryd, K (2005) 
6 Svaleryd, K (2005) 
7 Svaleryd, K sid 17 (2005) 
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     Pojkar umgås gärna i stora grupper. De vill gärna leka lekar som innehåller ett 

tävlingsmoment och fysisk aktivitet. Herren på täppan är en vanlig lek som man ofta ser 

pojkarna leka på skolgården när vädret tillåter. Pojkarna tränar mycket ledarskap, 

initiativförmåga, kroppsuppfattning, jagkänsla, självständighet, mod och styrka.8 Brännberg 

menar att pojkar och män insocialiserats i en träningsvärld som bejakar den hierarkiska 

ordningen, konkurrensen och aggressiviteten.9  

     När Svaleryd diskuterar kring flickor så menar hon att flickorna tränar på att gå in och ut 

ur relationer. De tränar aldrig på att vara ensamma. Flickorna värnar så mycket om sina 

relationer att de aldrig visar upp sin ilska. De blir rädda för konflikter för det hotar deras 

relationer. Det leder i sin tur till att de inte vill ta beslut och ställningstagande.10  

     När flickor växer upp ger man dem mycket uppmärksamhet för att de är söta och fina i 

håret. Vi uppmärksammar dem också för vad de gör och när de hjälper till. Uttryck som ”åh, 

du är så snäll” och ”vad duktig du är” är vanligt. Det kan i värsta fall leda till att de endast 

känner sig sedda när de hjälper andra och när de har klätt upp sig. Man ska ge barn mycket 

uppmärksamhet och beröm men det är viktigt att också komma ihåg att berömma dem vid 

andra tillfällen. 11 

     Beroende på en klassificering, enligt vilka våra synliga yttre könsorgan vi har, så 

uppfostras vi till olika människor. Våra föreställningar om ”manligt” och ”kvinnligt” 

påverkar oss mer än vi kan tro. Våra föreställningar leder till förutfattade meningar och 

påverkar hur vi bemöts och hur vi bemöter andra.12 

     Tillåter vi att pojkar får mer tid och utrymme förstår snart flickorna att de kommer i andra 

hand och får därmed mindre uppmärksamhet. Duktiga flickor får minst uppmärksamhet och 

duktiga pojkar mest. Det syns ofta i lekar och andra sammanhang att pojkarna och flickorna 

vet, direkt eller indirekt, vad som gäller i hemmet såväl som i skolmiljö.13  

     Svaleryd tycker att andra sätt att undervisa på kan kanske leda till att förändra skolans 

genusskapande undervisning. Flickor och pojkar kan därmed få nya erfarenheter i 

pedagogiska miljöer. De kan få utveckla sin syn på sig själva och på omvärlden. Den 

enskilde individen får ökade möjligheter till en allsidig mognad.14 

                                                 
8 Svaleryd, K (2005)  
9 Brännberg, T (1998) 
10 Svaleryd, K (2005) 
11 Svaleryd, K (2005) 
12 Svaleryd, K (2005) 
13 Svaleryd, K (2005) 
14 Svaleryd, K (2005) 
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3.2 Idrott och genus ur ett historiskt perspektiv 

 

Per Henrik Ling (1776-1839) är skaparen av den svenska gymnastiken (Linggymnastiken). 

Ling drevs av ett revanschbegär efter att Sverige 1809 förlorat Finland. Han gillade de 

fornnordiska idealen och vikingatiden framstod som en guldålder, vars ideal han ville 

återuppliva och omsätta i praktiken.15 Ling delade in gymnastiken i fyra inriktningar, 

pedagogisk gymnastik, militärgymnastik, medikalgymnastik och estetisk gymnastik. 

Pedagogiska gymnastiken motsvarade skolgymnastiken, den militära gymnastiken bestod 

mest av fäktning, medikala gymnastiken var sjukgymnastik och den estetiska gymnastiken 

motsvarade balett och danskonst.16 Den estetiska gymnastiken var minst viktig. 

Linggymnastiken fick ett stort genomslag och det blev de unga männens ansvar och till viss 

del även kvinnornas moraliska ansvar att lystra till statens behov. Sverige skulle resa sig igen 

och statens behov var det primära medan medborgarnas behov var det sekundära.17 

     Linggymnastiken föraktade tävlingsformen. En riktig man hade ett harmoniskt ”jag” i en 

disciplinerad kropp. Den manliga kroppen var skapelsens krona. Kvinnokroppen var en 

ofärdig kopia av manskroppen. Kvinnokroppen ansågs innehålla en begränsad mängd energi 

varav det mesta gick åt till att försörja livmodern. Man var även rädda för att den kvinnliga 

kroppen skulle bli mer lik mannens kropp vid hård träning. Runt 1900-talet när man blev mer 

influerad av den engelska sporten försvann den här rädslan men ersattes istället med att 

kvinnorna skulle få en avvikande sexuell läggning. Kvinnokroppen ansågs dock inte längre 

vara en ofullständig manskropp.18  

     Många områden inom idrotten fick kvinnorna inte utöva. De ansågs vara skadliga för 

henne själv men framför allt för hennes förmåga att föda friska och starka barn. 

Hushållsarbete var bra men fysisk aktivitet utöver det var direkt skadligt och avkomman 

skulle bli sämre. Höll kvinnan på med idrott och andra förråande aktiviteter så kunde det bli 

problem för kvinnan att bli gift. Gymnastik och andra aktiviteter som utvecklade kvinnans 

grace och skönhet var bättre. Gymnastiken blev mer kvinnlig i början på 1900-talet och kom 

att betonas av rytm och grace. 19  

     Intresset för folkhälsan ökade markant i Sverige under 1930- och 40-talen. När idrottens 

uttrycksformer ändrades passade det staten. Statens intresse för folkhälsan samt framväxten 

                                                 
15 Lindroth, J m.fl. (1995) 
16 Annerstedt, C m.fl. (2001) 
17 Engström, L-M & Redelius, K (2002)  
18 Engström, L-M & Redelius, K (2002) 
19 Fagrell, B m.fl. (2002) 
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av bilden om folkhemmet och välfärdsstaten ledde till en minskning av betoningen manlighet 

i idrotten. Detta ledde i sin tur till att man ville ha ut fler kvinnor i idrottsrörelsen fast få kom. 

Det var först runt 1970-talet som kvinnorna började komma till idrottsanläggningarna. Under 

70-talet så började man häva många officiella hinder för kvinnor att delta i idrott. Många 

portar öppnades för kvinnorna som nu också kunde börja utöva de ”manliga” 

idrottsgrenarna.20 Idrottsrörelsen hade även en benägenhet av att göra sig större och man 

utformade ett bidragssystem. 1976 fick idrotten pengar som var öronmärkta för kvinnlig 

idrott. Idrottsrörelsen antog 1977 en handlingsplan som hette Idrott tillsammans – på samma 

villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Målsättningen var då att få in fler kvinnor i 

rörelsen, fast det låga kvinnodeltagandet ansågs bero på attitydproblem hos män i 

idrottsledningar. Trots detta skulle inte idrotten förändras för att passa kvinnorna utan det var 

kvinnorna som skulle anpassa sig. Den kvinnliga könsrollen ansågs som ett problem och 

kunde man föra den närmare den manliga könsrollen skulle det kvinnliga idrottsdeltagandet 

öka. En ny handlingsplan kom ut 1989 och den hette Idrottens jämställdhetsplan. Nu skulle 

inte kvinnorna bara in i idrotten utan de skulle också integreras. Kvinnorna skulle inte i första 

hand ändra sig för idrottens skull utan idrotten skulle förändras till förmån för kvinnorna.21 

     Idag råder en linje som går ut på att man ska fördjupa sig i kunskaper om flickors och 

pojkars olika villkor och förutsättningar. Detta ska ledda till en bättre anpassad idrott där vi 

kan tillgodose pojkar och flickors olika behov. Vi ska i vår undervisning veta skillnaden 

mellan pojkar och flickor för att under lång sikt ge alla individer samma möjlighet till 

personlig utveckling. Könstillhörigheten har stor betydelse för flickor och pojkar under 

uppväxttiden och den måste vi ta hänsyn till.22 

                                                 
20 Olofsson, E (1989) 
21 Engström, L-M & Redelius, K (2002) 
22 Engström, L-M & Redelius, K (2002)  
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3.3 Pojkars och flickors mentalitet gentemot idrott 

 

Pojkar och flickor, män och kvinnor har en djupt rotad tankegång om hur det manliga könet 

ska bete sig och vilka idrotter mannen ska utöva. Detsamma gäller om det kvinnliga könet. 

Detta visar sig redan i tidiga åldrar, redan i sjuårsåldern har barn stora kunskaper om vad som 

anses ”rätt”. De har också en klar bild av vad lek och idrott är och det har pojkar och flickor 

en likartad syn på. Idrott för dem är något som är allvarligt, seriöst, målinriktat, regelstyrt och 

dessutom är tävlingsmomentet viktigt.23 I idrotten är man fokuserad på vad som händer just 

nu och i leken riktar man mer fokus på kamrater och friheten. Leken är dessutom inte så 

regelstyrd. Det är viktigt att nämna att leken är könsneutral, den är till för både pojkar och 

flickor medan idrotten är uppdelad. I idrotten är man var för sig.24 

     Fagrell undersökte barn i sju-åtta års åldern, vilka individuella idrotter som ansågs vara 

till för antingen män eller kvinnor. Hon undersökte även om det fanns några neutrala idrotter 

som kunde passa båda könen. Resultatet var: 

• Neutrala sporter: Simning, badminton, tennis, bordtennis, golf, löpning, skidor och 

orientering 

• Manliga eller kvinnliga idrotter: Dans/balett, konståkning, ridning, gymnastik, 

tyngdlyftning, boxning, fäktning, rally, backhoppning, skytte. 

 

     Ishockey och fotboll var två lagsporter hon undersökte och dessa var mer eller mindre till 

för ett av könen.25 

     När pojkarna och flickorna fick bestämma vad de gillade mest valde pojkarna att de helst 

av allt ville spela bordtennis, fotboll och ishockey. Flickornas favoriter var ridning, 

konståkning och simning. När pojkarna fick gissa vad flickorna gillade och inte gillade så 

gissade man att de helst ville utöva ridning, konståkning och balett. Flickorna skulle inte vilja 

syssla med boxning, rally och fäktning. Flickorna i sin tur gissade att pojkarna ville ägna sig 

åt fotboll, ishockey och tyngdlyftning. De skulle inte vilja utöva balett och ridning. 

Lagidrotten var pojkarnas territorium medan flickorna valde idrotter där man hade en relation 

till djur eller till en estetisk dimension. Utifrån dessa resultat kan man tydligt se att de har en 

                                                 
23 Engström, L-M & Redelius, K (2002) 
24 Fagrell, B (2001) 
25 Fagrell, B (2001) 
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klar bild av den traditionella idrottens genusideologi och att de kopplar ihop vissa idrotter 

mer än andra till ett speciellt kön.26 

     Pojkar och flickor väljer den idrott de vill syssla med ofta beroende på hur de ser på sig 

själva och hur omvärlden ser på dem. Pojkar brukar vara prestationsinriktade och flickorna 

relationsorienterade. Pojkarna lever i stunden och fokuserar mest på aktiviteten och 

prestationen. Flickorna beskrivs som en ”varakultur” där den sociala gemenskapen och 

individernas likheter, att passa in, betyder mest.27 Närhet och förtrolighet betyder mer än 

individualismen och tävlingen. Gruppen är viktigast. För flickor räcker det inte med att bli 

bäst, de är människor först och i andra hand idrottsutövare. Flickorna är duktiga och vill 

prestera fast de fokuserar på andra saker än pojkarna. För flickorna handlar det om att hitta 

sin egen personlighet, ett djupare motiv för idrottandet. Framgångar är en trevlig bonus. För 

pojkarna räcker det med att bli bäst. Deras personlighet är idrottsutövaren. De är i första hand 

idrottsutövaren och människan i andra hand.28  

     Annerstedt anser att lärarna agerar olika gentemot pojkar och flickor. Pojkar får beröm för 

sina resultat, flickor för sina försök. Pojkar får mer instruktioner, mer beröm, men också mer 

kritik än flickor. Annerstedt skriver också att flickor såväl som pojkar anser att pojkarna är 

bättre på speciella aktiviteter även då det faktiskt inte stämmer. Det framgår även att flickor 

uppmanas att delta i olika aktiviteter men de hålls samtidigt tillbaka av vilket sätt de måste 

utöva den på. De uppmanas att vara medvetna om hur de ser ut. Flickorna ska även vara 

försiktiga och lugna i sitt beteende. Pojkarna hindras bara av olika säkerhetsfaktorer.29 

     Våra tankar kan sväva iväg så långt att när någon passerar den osynliga gränsen om vad 

som är manligt och kvinnligt så kan vi börja fatta misstankar om personen i fråga. Det kan till 

exempel handla om sexuella avvikelser, att manliga konståkare och kvinnliga fotbollsspelare 

kan få en stämpel som homosexuella är inte ovanligt.30 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Engström, L-M & Redelius, K (2002) 
27 Widlund, H (2003) 
28 Idrottsforum.org/Löpsedeln, Malmö högskola 2003-06-22 
http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html 
29 Annerstedt, C (1995) 
30 Idrottsforum.org/Löpsedeln, Malmö högskola 2003-06-22               
http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html 
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3.4 Sam- och särundervisning 

 

Sam- och särundervisning är en term för hur pojkar och flickor är uppdelade i klasser. 

Samundervisning innebär att pojkar och flickor har lektioner tillsammans. Särundervisning 

betyder att pojkar är i en klass för sig och flickorna i en klass för sig.  

      Jag inriktar mig främst på särundervisning i ämnet idrott och hälsa.  

 

3.4.1 Sam- och särundervisning förr. För- och nackdelar 

 

”Bör flickor undervisas på vissa sätt och pojkar på andra – eller har elevens kön ingen 

betydelse för vilka undervisningsmetoder som skall väljas? Når man kanske till och med 

bättre resultat just därför att flickor och pojkar undervisas tillsammans? Åsikterna är många, 

men ”bevisen” få.”31  

     När man ska ta ställning till påståenden om vilka undervisningsmetoder som är bäst för 

pojkar och flickor måste man bland annat fundera på: Hur är det nu, vad är önskvärt och vad 

är möjligt? Kanske kan man lösa ett problem men samtidigt skapa ett annat. Hur tänkte man 

egentligen förr när man hade särundervisning? 

     För att lösa problemet om könsskillnader undervisade man pojkar och flickor åtskilda i 

olika grupper, klasser eller skolor. Undervisade man pojkar och flickor åtskilt så skulle en 

naturlig anpassning till respektive grupps behov och möjligheter ske. Särundervisning var till 

en början en självklarhet. Argumenten för särundervisning under 1800-talet var bland annat: 

• Flickor var inte kroppsligt anpassade att studera i samma takt som pojkarna. Flickor 

som under puberteten ansträngde sig för hårt riskerade hälsan och släktens 

kvarlevnad. De kunde få problem med att föda livsdugliga barn. 

• Pojkarna var mer intelligenta. Flickorna skulle vid samundervisning hindra 

pojkarnas utveckling. 

• Flickorna hade en annan sorts intelligens som gjorde dem intellektuellt underlägsna. 

Flickornas var istället känsligt, moraliskt och religiöst överlägsna. 

• Det var ett hot mot sedligheten. 

• Kvinnans enda ”naturliga uppgift” ansågs ligga i att vara maka, mor och husmor.32 

 

                                                                                                                                                         
 
31 Wernersson, I, sid 1 (1995) 
32 Wernersson, I (1995) 
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     Argumenten för särundervisning kom från religiöst grundad moral, från samhällsintresset 

och från den tidens naturvetenskapliga kunskaper. Överheten och mannen var av Gud satta att 

härska. Samhällskiktet såg ut som en pyramid. Pojkarna från överklassen var högt upp och 

skulle fostras till framtida makthavare.33  

     När samhället kom att förändras så ändrades även målen i skolan för pojkar och flickor. På 

1960- och 70 talet så argumenterade man för samundervisning på följande sätt:     

• Det fanns inga skillnader i intelligens. Detta motiverar alltså inte att pojkar och flickor 

skall undervisas olika. 

• Relationerna mellan vuxna män och kvinnor skulle förbättras och relationerna mellan 

könen skulle avdramatiseras. Sexualmoralen var förändrad. 

• Att män och kvinnor var verksamma inom alla viktiga områden blev ett 

samhällsintresse. Båda könen skulle därför ha samma kunskaper och liknande 

erfarenheter. 

• Individen skulle ha rätt till att gå sin egen väg och därför hade samhället en skyldighet 

att ge rättvisa förutsättningar till alla.34 

 

      I England fanns också förespråkare för samundervisning fast ur ett pojkperspektiv. Det var 

lugnare och klimatet mindre hårt. Detta gynnade pojkarna. Pojkarna slapp dessutom att 

placeras längst ned på rangskalan, längst ned fanns ju alltid flickorna! 

     Särundervisning av pojkar och flickor började återigen diskuteras på 80-talet. Argumenten 

är dock förändrade och argumenten nya nu jämfört med hundra år tidigare.  

• I flickgrupper kan flickorna få möjligheten att utvecklas socialt och intellektuellt utan 

att störas av pojkdominansen som brukade prägla samundervisningen. 

• Flickorna kan i egna grupper träna specifika sociala förmågor och hävda sina egna 

intressen. 

• Kvinnliga lärare skulle framträda i alla roller i klassrummet och vara tydliga 

rollmodeller för flickorna. 

• Flickorna har egna inlärningssätt och i samundervisning får de inte tillräckligt 

utrymme.35 

 

                                                 
33 Wernersson, I (1995) 
34 Wernersson, I (1995) 
35 Wernersson, I (1995) 
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     På 1960- och 70 talet så diskuterade man feminiseringen av skolan i de tidigare åldrarna. 

Det blev en stor kvinnlig dominans och pojkarna fick inte tillräckligt med rörelsefrihet både 

socialt och fysiskt, de fick heller inga manliga förebilder. Lärarna ägnade mer tid åt pojkarna 

än för flickorna i klassrummet fast då mest i form av tillrättavisningar och olika kontroller. 

Pojkarnas naturliga behov av att slåss och bråka möter för stora hinder. Kvinnorna i skolan 

praktiserade att skolan skulle vara fri från våld och det skulle också råda ordning och reda. På 

senare tid har diskussionen om särundervisning återigen kommit upp. De flesta problemen nu 

är samma som man hade förr. Pojkarna har också problem som kräver särbehandling. Nedan 

följer varför pojkarna skulle utvecklas positivt med särundervisning. 

• I pojkgrupper kan pojkarna utvecklas socialt och intellektuellt, de hindras inte av den 

kvinnliga dominansen.  

• Manliga lärare ska undervisa i pojkgrupperna. Pojkarna behöver tydliga rollmodeller. 

• I pojkgrupper får pojkarna utrymme för specifika social förmågor, de kan i leken ge 

uttryck för aggressivitet. 

• Pojkarna kan framförallt träna inlevelse och empati utan att flickorna tar över.36 

 

     Pojkarnas dominans i skolmiljö kan ses som ett led i upprätthållandet av manlig dominans 

mer än för att den försvårar undervisningssituationen. 

 

3.4.2 Sam- och särundervisning nu 

 

1982 infördes samundervisning i idrott. Särundervisning hade fått en negativ klang och den 

ansågs odemokratisk. Det skulle inte göras någon skillnad mellan pojkar och flickor. 

Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80) förespråkade att det gemensamma målet skulle vara 

att tillfredställa elevernas rörelsebehov och en allsidig utveckling. Huvudprincipen i och med 

Lgr80 skulle vara att pojkar och flickor fick undervisning tillsammans i idrott i grundskolan. 

Man skulle endast i speciella moment praktisera särundervisning. Detta skulle vara ett medel 

till att utjämna könsrollerna.37  

     Många ställde sig tveksamma på 1980-talet till de nya tankegångarna. De fysiska och 

psykiska skillnaderna skulle bli för stora. Grupperna skulle bli allt för heterogena och 

träningseffekten skulle bli lidande. Pojkarna skulle bli alltför dominerande och det skulle bli  

                                                 
36 Wernersson, I (1995)  
37 Annerstedt, C (1985) 
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svårt att sätta betyg. Förespråkarna för samundervisning menade istället att 

syreupptagningsförmågan inte skulle styra undervisningen. De fysiska prestationerna skulle 

tonas ned, det är berikande att elever lär sig förstå och acceptera varandras särdrag.38  

     Enligt Skolverket ska man ”utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse 

och respekt för andra.”39 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) så står 

det att eleverna ska lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.40 

     Det finns idag många förespråkare för båda undervisningsmetoderna. Anledningarna är 

många men de flesta är fortfarande snarlika dom som gällde på 1980-talet. Man diskuterar 

mycket om betygsättning, vilka aktiviteter som passar undervisningen, om det är skillnad på 

undervisningen och om det är en kvinnlig eller manlig lärare som leder lektionen o.s.v. 

     I debatten om samundervisning framställs ofta flickorna som förlorare enligt idrottsläraren 

Bengt Johansson. ”Undervisningen sker på pojkarnas och de manliga lärarnas villkor. 

Flickorna får inte den gymnastiska träning som de är mest lämpade för och mest intresserade 

av. Samgympan påverkar flickornas självuppfattning i negativ riktning. Flickorna går miste 

om kvinnliga förebilder. De får också sämre möjligheter att ventilera ”kvinnliga problem” 

med någon vuxen. Och flickor får sämre betyg än pojkarna!”41  

     Bengt Johansson anser att bollspel passar bättre för pojkarna även om några flickor är 

duktiga. Han möts dock av invändningar när han föreslår att flickorna ska spela för sig själva. 

Flickorna vill spela emot pojkarna ibland och detta gäller även andra aktiviteter. Det finns 

fördelar och nackdelar i alla aktiviteter. Han erkänner också att dans och rytmik är hans svaga 

sida och att det inte är lika stort fokus på det, men pojkarna drabbas trots det minst lika 

mycket som flickorna. Bengt Johansson menar att genom samundervisningen har de flesta av 

hans elever fått en ganska god allsidig träning. Flickorna får mer motion och såväl pojkar som 

flickor lär sig att tycka om idrott trots att man inte inriktar sig så mycket på resultat och 

prestationstänkande. På hans skola är det dessutom flickorna som har högst betyg.42 

     I en undersökning som Barbro Carli arbetar med har hon kommit fram till att flickor i 

samundervisningsgrupperna har lärt sig på ett naturligt sätt att flickor är underlägsna pojkar. 

Samundervisning är tvivelaktigt om man ser till vad flickorna får ut av lektionerna. 

Aktiviteterna som flickorna gillar förekommer nästan inte. De aktiviteter som förekommer 

                                                 
38 Annerstedt, C (1985) 
39 Skolverket, Grundskola/Idrott och hälsa 2000-07 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=
2087 
40 Lpo 94 
41 Johansson, B, sid 17 (1996) 
42 Johansson, B (1996) 
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sker på pojkarnas villkor. Flickorna beskriver pojkarna som tävlingsinriktade, aggressiva, 

hårda, bråkiga, barnsliga eller omogna. En del av flickorna i undersökningen säger att 

överbetoningen av bollspel, tävling och vad pojkarna gillar är något man får finna sig i. ”Ett 

grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika 

aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse 

och respekt för andra.”43 Flickorna berättar även att om man hade undervisning i rena 

flickgrupper så skulle det bli för mycket dans och redskapsgymnastik. Det här påståendet 

håller inte Carli med om. Hon skriver att det inte finns några som helst belägg för att 

undervisningen skulle bli ensidig i särundervisning. Variationen i samundervisning är större 

om man har en kvinnlig lärare jämfört med om man har en manlig lärare. Störst variation är 

det i flickgrupper med kvinnliga lärare.44 Claes Annerstedt berättar däremot om en 

undersökning där det visar sig att kvinnliga lärare inte känner att de är speciellt kunniga i 

bollspel och männen har brister inom de så kallade kvinnliga idrotterna. Det tycks följa 

traditionella könsmönster. Kvinnliga lärare som har haft gymnastik som en av sina 

favoritgrenar under sin skoltid är mer negativa till samundervisning än de som hade en annan 

favoritgren.45  

     Barbro Carli uttrycker oro för att de kvinnliga idrottslärarna försvinner från högstadiet på 

grund av samundervisningen. Hon tar också upp att en del flickor har olustkänslor kring den 

manliga idrottsläraren. Trots att det handlar om tonårsflickors känslor är det problematiskt att 

en manlig lärare kan utsättas för misstankar och anklagelser om olämpligt beteende även om 

de är oskyldiga och har gjort något oavsiktligt.46 

     1995 gjorde Carli en undersökning om betygssituationen i ämnet idrott. Hennes 

undersökning visade att pojkar och flickor hade samma medelbetyg vid särundervisning. 

Betyg under 1995 sattes på en skala mellan 1-5. Medelbetyget var 3,2. Pojkar och flickor hade 

lika många femmor. Pojkarna hade fler fyror men samtidigt fler ettor. Eleverna i 

samundervisningen hade däremot olika medelbetyg. Pojkarna hade 3,5 och flickorna 3,1. 

Flickorna hade procentuellt flest ettor, tvåor och treor men minst fyror och femmor.47 

     Carli menar genom den här undersökningen att flickorna missgynnas av samundervisning. 

Hon är inte riktigt säker på varför pojkarna får bättre betyg. Är det på grund av pojkarnas sätt 

                                                 
43 Skolverket, Grundskola/Idrott och hälsa 2000-07 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=
2087 
44 Carli, B (1995) 
45 Annerstedt, C (1996) 
46 Carli, B (1995) 
47 Carli, B (1996) 
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att få uppmärksamhet, dominerar de ”scenen” eller är de bara bra på att få sin vilja igenom? I 

samundervisningen jämför man direkt pojkar mot flickor, i särundervisningen sker inte det.48 

     Skolverket gjorde under 2002 en utvärdering av ämnet idrott och hälsa. Man pekar bland  

annat på att pojkar får högre betyg än flickor. ”Läsåret 2001/02 hade 64,9 % av pojkarna i år 9 

VG eller MVG i ämnet idrott och hälsa. ”För flickorna i år 9 så har 52,7 % VG eller MVG.”49 

Idrott och hälsa är det enda ämnet i skolan där flickor har lägre betyg än pojkar. 

Utvärderingen pekar på att pojkar och flickor har olika syn på ämnet. Pojkarna känner sig 

lugna och trygga samtidigt som de tycker att det är roligt och de får en chans att visa upp vad 

de kan. För flickorna är det tvärtom. De får inte visa vad kan och de känner sig ofta klumpiga 

och dåliga. Undervisningen är mer anpassad för pojkar än för flickor och bollspel som inte 

anses som flickornas bästa gren prioriteras i undervisningen.50 I Lpo 94 så står det att skolan 

skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom att ha en 

varierad och balanserad samansättning av innehåll och arbetsformer i idrottsundervisningen.51  

     Vill man ha ett könsperspektiv på undervisningen så kan det vara svårt. Man måste veta 

vad man vill uppnå och vad man är beredd att betala. Något som är positivt vid ett tillfälle kan 

vara negativt vid ett annat tillfälle.52 

     Håkan Larsson tycker att frågan om sam- och särundervisning har behandlats som ett 

pedagogiskt problem. Problemet har handlat om våra uppfattningar om pojkar och flickor 

samt vad som intresserar dem i idrott. Enligt hans uppfattning har frågan hamnat i en 

återvändsgränd. Ska pojkar och flickor ha idrott tillsammans är inte ett pedagogiskt problem i 

sig, utan det är ett symtom på en pedagogisk problematik.53 Claes Annerstedt tar upp ett 

liknande påpekande. Jämlikhet mellan könen uppstår inte inom idrott bara för att man placerar 

pojkar och flickor i samma gymnastiksal, ”det är de pedagogiskt - didaktiska avsikterna och 

övervägandena som är de väsentliga för resultatet av undervisningen.”54

                                                 
48 Carli, B (1996) 
49 Skolverket/Pressmeddelande 2003-03-12 
http://www.skolverket.se/sb/d/246/a/1367       
50 Skolverket/Pressmeddelande 2003-03-12 
http://www.skolverket.se/sb/d/246/a/1367 
51 Lpo 94 
52 Wernersson, I (1995) 
53 Idrottsforum.org/Löpsedeln, Malmö högskola 2003-06-22               
http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html 
54 Annerstedt, C, sid 15 (1996) 
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4. Metod 

 

4.1 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningen skedde i årskurs 9 på en skola i Dalsland. 149 elever fick prova på 

särundervisning i fyra veckor. 112 elever svarade på enkäten. Organisatoriska skäl gjorde att 

tolv elever blev intervjuade, sex pojkar och sex flickor. Eleverna blev inte slumpvis utvalda 

till intervjuerna. Kraven var att eleven som skulle bli intervjuad fick endast ha missat en 

lektion under de fyra veckorna. I och med att skolan som undersökningen skedde på är min 

gamla VFU-skola känner jag till eleverna ganska bra. Jag ville att eleven som blev utvald till 

intervju skulle ha lätt att prata och inte var allt för blyg. En intervju där man bara får svaren ja 

och nej är inte bra och upplysande. Nackdelen med att endast intervjua elever med god 

närvaro är att man inte får ta del av vad eleverna med dålig närvaro tycker. Det kan finnas 

speciella anledningar till varför de inte dyker upp på lektionerna. Jag tycker ändå att perioden 

som eleverna hade särundervisning var så kort att det var mest intressant att lyssna till dem 

som hade god närvaro. Eleverna som blev utvalda till intervjuer har varit elever med positiva 

och negativa känslor inför ämnet idrott och hälsa.   

     Jag intervjuade också tre lärare inom ämnet idrott och hälsa samt en rektor. Två av lärarna 

arbetar på skolan som undersökningen skedde på. Lärarna blev utvalda efter hur många 

lektioner de hade med klasserna i årskurs nio. Den tredje läraren var en kvinnlig lärare som 

arbetar på en annan skola i Dalsland. Jag intervjuade henne för jag ville få fram en kvinnlig 

röst samtidigt som hon faktiskt arbetar med särundervisning. 

     Jag intervjuade rektorn på skolan för att det är han som har det yttersta ansvaret för 

undervisningen. 

 

4.2 Bortfall  

 

En och en halv grupp missade en vecka av undersökningen på grund av praktiskt 

arbetslivsorientering (PRAO). Undersökningen hade pågått under fler veckor om inte eleverna 

skulle haft jullov.  

     Några av eleverna kan ha missat lektioner på grund av olika övningar till julframträdanden. 

En lektion blev också helt inställt på grund av Luciafirande.  
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     Vissa av elevernas enkätsvar kunde jag inte använda vid redovisningen av enkäten. Några 

elever svarade ibland på båda svarsalternativen när de endast skulle svara på ett av dem.   

 

4.3 Genomförande och tillvägagångssätt 

 

Tre grupper fick pröva på särundervisning under fyra veckor, v. 47-50, vilket de inte är vana 

vid. Vecka 46 informerades eleverna om att de skulle delas upp och varför. Vecka 50 startade 

intervjuerna och eleverna fick även svara på enkäten. Undervisningsperioden bestod 

huvudsakligen av redskapsgymnastik. 

     Kvalitativa intervjuer har nästan alltid en låg grad av standardisering, det vill säga att 

intervjuaren ger utrymme i frågorna så att respondenten kan svara med egna ord. Mina 

intervjuer innehöll också en hög grad av strukturering. Hög grad av strukturering innebär att 

intervjuaren kan i en kvalitativ intervju ställa frågorna i en bestämd ordning. 

     När man genomför en kvalitativ intervju är syftet att upptäcka och identifiera den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.55 Inför varje intervju så 

informerades mina intervjupersoner om syftet till studien. Jag försäkrade också att de var 

anonyma. De tre lärarintervjuerna plus intervjun med rektorn dokumenterades med 

anteckningar. Anledningen till att det blev fyra intervjuer som dokumenterades med 

anteckningar berodde på att bandspelaren gick sönder och jag hade problem med att få tag på 

en ny. Ljudinspelningar skedde dock vid elevintervjuerna. Vid ljudinspelningarna frågade jag 

eleverna om de gick med på att bli inspelade vilket man enligt Patel och Davidson måste 

göra. Jag följde också vad Johansson och Svedner skriver på sidan 26. Jag försäkrade att 

ingen mer än jag skulle lyssna på intervjuerna och att de senare skulle bli raderade.56 Är man 

en oerfaren intervjuare så kan det vara svårt att föra anteckningar samtidigt som man ska 

lyssna på korrespondenten. En fördel med ljudinspelningar är att svaren registreras exakt. En 

nackdel kan vara att bandspelaren gör respondenterna nervösa och man inte får de svar man 

hoppas få. Patel och Davidson menar att saker och ting kan hända när man stänger av 

bandspelaren, de behöver inte framstå som t.ex. förnuftiga och logiska. En annan nackdel 

med ljudinspelningarna är att det tar väldigt lång tid att skriva ut. Fördelarna med att 

anteckna intervjuerna är däremot tvärtom. Det tar inte lika lång tid att skriva ut men det 

förutsätter att jag direkt efter intervjun förtydligar mina anteckningar.57     

                                                 
55 Patel, R & Davidson, B (2003) 
56 Johansson, B & Svedner, P-O (2001) 
57 Patel, R & Davidson, B (2003) 
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     När jag skrev frågorna ville jag att de skulle vara lätta att förstå så att alla mina 

intervjupersoner förstod vad jag menade. Patel och Davidson tycker att det gäller att vara 

kritisk och gå igenom frågorna vid enkäter och intervjuer. Vad behövs egentligen? Man fick 

gärna vända sig till en kollega ”utifrån”. Jag använde mig av min handledare.58 Jag valde ändå 

innan intervjuerna att gå igenom vad som menades med sam- och särundervisning och pojk- 

och flickgrupper så att det inte skulle kunna missuppfattas. Vid genomgången av enkäten 

förklarade jag också vad som menades med frågorna och vilka svar som jag var ute efter.     

Man ska vara noga med instruktionen och med enskilda frågor. Frågornas formulering ska 

inte få missuppfattas.59  

    Innan jag började med mina intervjuer gjorde jag en pilotintervju med en av idrottslärarna 

på skolan. Detta ville jag göra för att skaffa mig lite extra erfarenhet samt att se om frågorna 

fungerade. Patel och Davidson tycker att en pilotintervju är en bra förberedelse för en 

kvalitativ intervju. Man ska kunna utveckla underlag för den egentliga intervjun.60 Efter 

pilotintervjun så diskuterade jag och läraren vad som kunde förbättras och vi kom fram till att 

båda parter ska ha tillgång till ett frågeformulär så att man inte glömmer bort frågan och 

svävar ut alldeles för mycket. 

     Intervjuerna skedde antingen i idrottslärarnas lärarrum eller i deras lunchrum. Det växlade 

beroende på vart det var ledigt så att vi kunde sitta ostört. Vid intervjuerna använde jag mig 

av mitt frågeformulär (bilaga 1). 

     I slutet av arbetet när jag gick igenom fotnoter, överskrifter, litteraturförteckning och dylikt 

använde jag mig av Uppsatshandboken som är skriven av Siv Strömquist. 

 

                                                 
58 Patel, R & Davidson, B (2003) 
59 Patel, R & Davidson, B (2003) 
60 Patel, R & Davidson, B (2003) 
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5. Resultat 

 

5.1 Intervjuer 

 

Nedan följer vilka svar jag fick på mina intervjuer. 

  

5.1.1 Elevsvar 

 

Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- flickgruppen? 

Pojkarna svarade:  

Pojkarna tyckte att särundervisningen fungerade bra, vissa av pojkarna kände att de fick mer 

utrymme. En av pojkarna tyckte att det var bra för att flickorna inte vågade göra lika mycket 

saker när pojkarna var med. Även om pojkarna tyckte att arbetet fungerade bra så nämnde de 

nackdelar med särundervisningen. De tyckte att det i pojkgruppen kunde bli lite stökigt och 

att det var mer ordning och reda när flickorna var med.  

Flickorna svarade: 

Flickorna tyckte också att det fanns positiva och negativa aspekter med särundervisning. Det 

positiva var att det kunde bli bättre skärpa och att flickorna vågade göra mer. En av flickorna 

tyckte att det var bra för då kunde hon lära känna de andra flickorna i den andra gruppen 

bättre. En flicka tyckte att arbetet fungerade bra men hon ville ändå vara med pojkarna för de 

var mer engagerade. En flicka ansåg att det var en bättre balans när pojkarna var med och att 

undervisningen kunde bli lite ”fjantig” i flickgruppen. 

 

Vilka fördelar upplever du att det finns att arbeta i pojk- flickgruppen? 

Pojkarna svarade: 

Pojkarna tyckte att de oftast är starkare och kan arbeta med mer fysiska aktiviteter än 

flickorna. I till exempel redskapsgymnastiken kunde de då lägga sig på en högre och mer 

avancerad nivå direkt i början av undervisningsperioden. En pojke ansåg att det var en fördel 

för flickorna med särundervisning för de vågar inte delta i alla övningar när pojkarna tittar 

på. 
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Flickorna svarade: 

Flickorna ansåg att de vågade göra mer saker när pojkarna inte var med. Flickorna kände att 

de kunde bli lite tillbakadragna eftersom pojkarna tog stor plats. Dessutom blev det ett lugnare 

klimat, pojkarna var ofta skrikiga och stökiga. En flicka påpekade att hon gärna ville ha 

särundervisning vid olika bollspel för pojkarna redan var så duktiga. 

 

Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- flickgruppen? 

Pojkarna svarade: 

Ingen av pojkarna fann några direkta nackdelar med särundervisningen. Däremot tyckte en av 

pojkarna att det var roligare att vara tillsammans med flickorna. 

Flickorna svarade: 

De flesta av de intervjuade flickorna ville gärna vara med pojkarna, men av olika anledningar. 

Lektionerna var roligare vid samundervisning. Två flickor ville vara med pojkarna för att det 

då blir mer allvarligt. När flickorna var för sig själva kunde det bli mer skratt istället för spel. 

En annan flicka berättade att vissa flickor i hennes grupp kände sig lite diskriminerade när de 

var uppdelade, de kände sig ”sämre” än pojkarna. Hon trodde däremot att de mest ville ha 

något att klaga över. De övriga två flickorna hade svårt att hitta nackdelar med 

särundervisning, men de ville inte ha det hela tiden. Det skulle vara bra med variation i 

undervisningen. 

 

Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- flickgrupp? 

Pojkarna svarade: 

Två av pojkarna som blev intervjuade svarade att de inte trodde att särundervisningen gjorde 

någon direkt skillnad i deras utveckling i ämnet idrott och hälsa. De övriga pojkarna tyckte 

däremot att de kunde utveckla sina fysiska förmågor mer i en pojkgrupp. Tempot blev högre 

när flickorna inte var med. En av pojkarna trodde det berodde på att det gällde att vara bäst i 

pojkgruppen och att man inte kunde satsa lika mycket när flickorna var med, om man inte 

ville ”impa” på dem såklart. 

Flickorna svarade: 

Fyra av sex flickor i intervjun kände att de inte utvecklades mer i en flickgrupp. Flera av 

flickorna trodde att det berodde på att de kunde ta hand om sig själva och ta ett eget ansvar. 

En av dessa flickor trodde däremot att det kunde vara bra för andra flickor för då kan de få ett 

bättre självförtroende och våga gå emot pojkarna senare vid samundervisningen. Det var två 

flickor som kände att de kunde utvecklas mer vid särundervisning fast en av flickorna 
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berättade att det berodde på vilken aktivitet det var. Hon vill helst ha särundervisning vid 

bollspel men det spelade ingen roll om man var tillsammans med pojkarna när man hade 

redskapsgymnastik och simning. Den andra flickan menade att hon utvecklades mer vid 

särundervisning för då vågade hon testa flera olika aktiviteter och att det i sin tur ledde till en 

ökad förmåga. Hon kände att hon ofta hamnade i bakgrunden och tittade på mer vid 

samundervisning. Hon kände sig då bortglömd av både lärare och andra elever.  

 

Kan en blandning av sam- och särundervisning vara bra? 

Pojkarna svarade: 

Alla intervjuade pojkar var positiva till en blandning av sam- och särundervisning men det 

berodde på olika faktorer. En faktor var vilka aktiviteter man hade. En pojke gillade att spela 

ut flickorna då och då på klassiska ”tjejsporter”, som volleyboll, badminton och pingis. En 

annan pojke tyckte att flickorna gärna fick vara med när man lekte olika lekar. Slutligen gav 

en pojke ett förslag på hur man kunde lägga upp undervisningen. Så här sa han: ”Köra så här 

olika perioder tre veckor med särade och sen tre veckor tillsammans.” 

Flickorna svarade: 

Flickorna var liksom pojkarna positivt inställda till en blandning av sär- och samundervisning.  

 

Vill du fortsätta arbeta med pojk- flickgrupper? 

Pojkarna svarade: 

Många pojkar ville fortsätta med särundervisning i olika former. Pojkarna ville ha 

särundervisning men bara om man blandade med samundervisning. De tycker att det oftast är 

roligare att vara med flickorna. De tyckte även att det ibland kunde vara skönt att bara vara 

pojkar för sig. En pojke sade bland annat att det då skulle bli mer bollsport och så skulle det 

inte finnas några flickor som förstör. En annan pojke tyckte att i och med att man har två 

lektioner i veckan med idrott och hälsa så skulle en av lektionerna vara samundervisning och 

den andra särundervisning. 

Flickorna svarade: 

Fem av sex flickor ville ha en blandning av sär- och samundervisning. Anledningen till att 

den sjätte flickan inte var positivt inställd till särundervisning var för att hon inte tyckte att det 

var roligt. Hon tyckte att det var roligare med samundervisning. 
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5.1.2 Lärarna samt rektor svarar 

 

Lärarna har jag döpt till Eva, Rolf och Daniel. Rektorn på skolan heter nu Nicklas. Det har jag 

gjort för att skydda deras identiteter. 

 

Vilket är syftet med gruppindelningen? (Frågan har endast Eva besvarat)  

Det var särundervisning när jag kom hit och därefter har vi aldrig ändrat på det. Jag och 

eleverna trivs med det. Jag gjorde en gång en undersökning där jag intervjuade flickor i åttan. 

Flickorna hade haft samundervisning på en tidigare skola. De tyckte att det var jätteskönt att 

bara vara tjejer på gympan. 

 

Är eleverna medvetna om det bakomliggande syftet? (Frågan har endast Eva besvarat) 

Nej det är de inte, det är ingen som frågar heller. 

 

Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med flickgrupper? 

Nicklas svarade:  

Flickorna vågar vara med mer, kroppsfixeringen minskar, men det är ju dubbelbottnat. 

Kroppsfixeringen minskar just då, men man har ju inte gjort något åt själva problemet. 

Eva svarade:  

Massor, jag kan till exempel gå in i omklädningsrummet om det behövs. Vid mottagningar på 

redskapsgymnastiken är det bra för mig att ha flickor. Jag räcker inte till fysiskt om jag skulle 

ta emot pojkarna. Vid mottagningar måste man också vara redo på att ta tag i eleverna. Det 

kan vara känsligt för min manliga kollega om han skulle vara hos flickorna. 

Rolf svarade:  

Inga direkta fördelar, men det är lugnare undervisning, jag tror att det beror på att flickorna är 

mer mogna. De har ett mer målmedvetet arbete. Flickorna öppnar sig mer, de arbetar mer, 

samarbetet blir bättre och resultaten kan bli bättre i allmänhet. Man känner sig mer som en 

pedagog i flickgruppen. I pojkgruppen är man mer som en tränare. Har själv arbetat med 

flickgrupper i årskurserna 7-9. Jag har goda erfarenheter.  

Daniel svarade: 

Det blir en tryggare miljö, det resulterar sedan i att de syns mer som individer, de vågar ta för 

sig mer. På sikt kan det leda till att betygen blir högre. Man kan styra och anpassa 

undervisningen efter flickorna. 
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Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta med flickgrupper? 

Nicklas svarade: 

Man bekräftar skillnaderna mellan pojkar och flickor. 

Eva svarade: 

Inga. 

Rolf svarade: 

Det beror på hur man kommer in i gruppen. Det kan vara jobbigt för manliga lärare om man 

kommer in snett, man måste också vara mer försiktig hur man skämtar i flickgruppen. Det kan 

finnas många grupperingar i flickgruppen. Är det en stark negativ grupp kan det vara svårt att 

agera, jag kan till exempel inte gå in i omklädningsrummet. Vissa tjejer i den här åldern kan 

vara skygga. De kan exempelvis inte prata om mens, utan det kommer fram på omvägar bland 

annat genom föräldrar. Den tysta mobbningen, blickarna och så vidare är svårare att upptäcka 

i flickgrupper. Kroppsfixeringen kan spåra ut och störa undervisningen. Det kan vara en 

bieffekt att ta bort pojkarna får då blir flickorna dubbelt så många i omklädningsrummet. De 

kan komma på idéer så att de får sluta tidigare så att de hinner göra sig fina. Glömmer 

flickorna något kan de gömma sig mer än pojkarna bakom andra saker såsom ont i magen, ont 

i huvudet och mens. De kan klunga ihop sig och gömma sig bakom varandra. Om det finns en 

stark och idrottsintresserad flicka i gruppen kan det vara svårt att hitta en bra nivå på 

undervisningen. Rent statistiskt är det fler i flickgruppen än i pojkgruppen som sitter på 

läktaren, vad gör man med dem? 

Daniel svarade: 

Vet inte om det finns nackdelar, självklart finns det nackdelar för flickorna som vill mäta sig 

med pojkarna. Undervisningen blir inte utmanande nog. 

 

Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med pojkgrupper? 

Nicklas svarade:  

Man kan få ut fysiskt mer av pojkarna. 

Eva svarade:  

Kan inte riktigt uttala mig, har ingen erfarenhet. Jag undervisar bara flickor. Senast jag 

undervisade en pojkklass var när de gick i trean, nu går de i åttan. 

Rolf svarade: 

Pojkarna har andra förväntningar på sig än flickorna. De är mer tävlingsinriktade och 

resultatfixerade. Man kan arbeta mer på det sättet. Det är lättare att hantera mobbningen i 

pojkgruppen. Den är mer fysisk och verbal. Jag kan också komma in i omklädningsrummet 
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och reagera på något sätt. Pojkarna slipper att spela ”småtuppar” för flickorna, nyfikenheten 

minskar. Hur arbetet går beror mycket på stämningen i gruppen, ibland blir det positivt ibland 

negativt. 

Daniel svarade: 

Man kan styra undervisningen efter pojkarna. De behöver ibland ”grabbig” undervisning. Jag 

vet inte annars, pojkarna tar ju för sig överallt. 

 

Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta med pojkgrupper?(Eva har inte 

besvarat frågan) 

Nicklas svarade: 

Man stärker pojkarna onödigt mycket. Man lär dem inte att ta hänsyn till flickorna. Drar man 

isär grupperna blir det än mer onaturligt. 

Rolf svarade: 

Grupperna blir större i pojkgrupperna än i flickgrupperna. Går man ifrån samundervisning till 

särundervisning blir pojkarna väldigt många. Det blir också trängsel i omklädningsrummet. 

Har man många idrottsintresserade pojkar i gruppen kan det bli för mycket tävlan. Vid 

samundervisning kan flickorna lugna ner dem lite. Det finns många svaga och omotiverade 

pojkar som är med flickorna, vad gör vi åt dessa elever? Kan vara, behöver inte vara, att det 

blir svårare för en kvinnlig lärare. De får till exempel inte gå in i omklädningsrummet. En 

kvinnlig lärare kan dock ha en lugnande effekt på en pojkgrupp. Liksom det finns få fördelar 

är det få nackdelar. 

Daniel svarade: 

Här finns naturligtvis nackdelar också, man tappar ju den sociala biten och hänsynen mot 

andra som finns vid samundervisningen. Det kan vara svårt att till exempel få in dans på 

lektionerna vilket är lättare hos flickorna. 

 

Hur upplever du att det är att vara pedagog i pojkgruppen respektive flickgruppen? (Nicklas 

har inte besvarat frågan) 

Eva svarade: 

Väldigt bra. Jag kan ju gå in i omklädningsrummet och ta hand om saker om det behövs. Jag 

kan göra mottagningar i flickgruppen. Det som vi pratade om innan. 
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Rolf svarade: 

Man känner sig mer som en pedagog i flickgruppen. Det pedagogiska när man förklarar och 

hur man ska gå tillväga går bra hos flickorna, de är mer osäkra, man måste visa innan de 

börjar arbeta. Detta fungerar dåligt hos pojkarna, de vill sätta fart direkt. De tror sig kunna allt 

redan från början. Mer lek och tävling. Man är mer tränare hos pojkarna. Hos flickorna är det 

viktigare att hamna med en kompis, det är inte så noga med resultatet. Tvärtom hos pojkarna, 

de är mycket målmedvetna och resultatet är viktigt. Bra vid samundervisning är att flickorna 

kan lugna ner pojkarna. Det blir positivt för bägge parter. 

Daniel svarade: 

Det är enklare att undervisa när de är delade. Det blir så stor spännvidd på 

prestationsförmågan, det är som jag sa tidigare, det är lättare att anpassa undervisningen. Jag 

trivs med pojk- och flickgrupper. För länge sedan arbetade jag ju så, då var det helt 

annorlunda på idrotten. Det är lättare att peppa tjejerna vid särundervisning och samtidigt 

plocka ned pojkarna. Det är undervisningen som styr. 

 

Hur tror du att det är att vara pedagog i pojkgruppen respektive flickgruppen? (Frågan har 

endast Nicklas besvarat) 

Är man utbildad kan det vara lättare hos pojkarna, man kan få igång dem på ett bra sätt fast 

man kan få lite mer disciplinproblem hos pojkarna. Hos flickorna kan disciplinen öka, men 

man kan få arbeta en del med deras motivationsproblem. Det kan vara ett bekymmer att vara 

manlig lärare hos flickorna. Mannen kontra tonårsflickan, det kan uppstå olustiga situationer. 

 

Kan du tänka dig att arbeta med särundervisning i framtiden? (Frågan har endast blivit 

besvarad av Rolf och Daniel) 

Rolf svarade: 

Det beror på vilka villkor. Särundervisning löser inte alla problem. I vissa fall löser den en del 

problem men inte alla. Jag skulle gärna ha särundervisning vid redskapsgymnastik och 

simning om det fanns behov. Vi behöver kunna använda båda hallarna, inte att man delar den 

på mitten. Jag är mer för samundervisning. Eleverna borde skaffa sig den sociala tryggheten 

och har man den inom klassen fungerar det jättebra. Otryggheten kan bli större när man 

blandar två klasser och gör nya grupper. Har man så många klasser som jag har kan det bli 

svårt att känna till alla elever och sätta betyg på dom vid olika arbetssätt. Som jag uppfattar 

det så blir det sämre om två klasser med otrygga flickor slås ihop. Annars kan jag tänka mig 

arbeta med särundervisning i korta perioder. 
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Daniel svarade: 

Jag tror inte på särundervisning hela tiden. Man ska kunna ha samundervisning ibland och 

särundervisning ibland. Man måste vara flexibel och ha parallellagda lektioner som vi har här. 

Framförallt nu vid kroppsfixeringstider. Särundervisning ska ingå i undervisningen, man ska 

kunna dela in dem efter aktiviteter. Det är inte svart och vitt. Är det bra för gruppen ska man 

dela på dom. Annars är det optimalt med samundervisning. Om de kan ta hänsyn åt varandra 

så måste det ju vara det bästa. 

 

Kan du tänka dig att införa särundervisning i någon form på skolidrotten? (Frågan har 

endast Nicklas besvarat) 

Man kan testa i perioder men man måste vara medveten om varför, vilket syfte man har med 

uppdelningen. Man måste också ha med sig lärarna.  

 

Tror du att eleverna kan utvecklas mer i en särdelad undervisning? 

Nicklas svarade: 

Det kan bli en framgång för flickorna. Man går dock ifrån läroplanen att det ska vara 

jämlikhet, man ska överbrygga skillnaderna hos pojkarna och flickorna. Man förstärker 

problemen till exempel att pojkarna inte tar hänsyn till flickorna.  

Eva svarade: 

Man kan ju höra vad flickorna säger, de trivs och det är ingen som vill byta. 

Rolf svarade: 

Socialt är jag tveksam, vi har inget särsamhälle. Vi har inga pojk- och flickskolor. Betygen är 

formade så att de inte ska bedömas olika. Vid samundervisning får eleverna positiva saker av 

varandra. Pojkar och flickor har många positiva sidor som de kan dela med sig av, pojkarna 

får en mer social del och många flickor som saknar de vassa armbågarna kan få ta del av 

pojkarnas tävlingsinstinkt. Vid särundervisning kan de lära sig lite mer men man kan kanske 

ha behov- eller nivågrupperingar. Skygga pojkar och flickor ihop till exempel. Man kan lägga 

undervisningen på deras nivå. På kort sikt kan eleverna lära sig mer på särundervisning men 

inte på lång sikt för det finns viss kompetens i olika grupper. Att komma åt en flickgrupp med 

många grupperingar kan vara svårt. Det är lättare att komma åt problemen vid 

samundervisning så länge som man har förutsättningarna. Man får heller inte glömma bort att 

många flickor är duktigare än pojkarna.  
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Daniel svarade: 

Framförallt för flickorna i så fall. De kan få en bättre utveckling. Det har vi sett så det vet vi, 

men man får inte sätta likamedtecken mellan särundervisning och framgångar. Allt blir 

automatiskt inte bättre bara för att man börjar med särundervisning. Kan vara en fördel, men 

inte alltid. Vid samundervisning och höjdhopp bromsar man de duktiga och springer förbi de 

svaga. Har man många höjdhoppställningar som här fungerar det. Den yttre miljön och 

fysiska förutsättningar styr undervisningen. 

      

5.2 Enkät 

 

Totalt 112 elever besvarade enkäten, varav 66 var pojkar och 44 flickor. 

 

Jag utvecklas mest socialt i blandgrupper eller pojk- flickgrupper? 

Pojkarna svarade: 

56 (86 %) pojkar svarade att de utvecklar sina sociala förmågor mest vid samundervisning 

och 9 (14 %) pojkar svarade att de utvecklar sina sociala förmågor mest vid särundervisning. 

    En enkät gick inte att använda. 

Flickorna svarade: 

35 (76 %) flickor svarade att de utvecklar sina sociala förmågor mest vid samundervisning 

och 11 (24 %) flickor svarade att de utvecklar sina sociala förmågor mest vid särundervisning. 

      

Totalt sett tyckte 91 (82 %) elever att de utvecklar sina sociala förmågor mest vid 

samundervisning och 20 (18 %) elever tyckte att de utvecklar sina sociala förmågor mest vid 

särundervisning. 

      

Jag utvecklas kroppsligt mest i blandgrupper eller pojk- flickgrupper? 

Pojkarna svarade: 

26 (40 %) pojkar svarade att de utvecklar sina fysiska förmågor mest vid samundervisning 

och 39 (60 %) pojkar svarade att de utvecklar sina fysiska förmågor mest vid särundervisning. 

     En enkät gick inte att använda. 

Flickorna svarade: 

25 (58 %) flickor svarade att de utvecklar sina fysiska förmågor mest vid samundervisning 

och 20 (42 %) flickor svarade att de utvecklar sina fysiska förmågor mest vid särundervisning. 
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     En enkät gick inte att använda. 

 

Totalt sett tyckte 51 (46 %) elever att de utvecklar sina fysiska förmågor mest vid 

samundervisning och 59 (54 %) elever tyckte att de utvecklar sina fysiska förmågor mest vid 

särundervisning. 

 

Jag vill fortsätta arbeta i någon form med pojk- flickgrupper, ja eller nej? 

Pojkarna svarade: 

30 (50 %) pojkar svarade att de i någon form ville fortsätta arbeta med särundervisning. De 

övriga 30 (50 %) pojkarna svarade att de inte ville fortsätta arbeta i någon form med 

särundervisning.  

     6 enkäter gick inte att använda. 

Flickorna svarade: 

28 (61 %) flickor svarade att de i någon form ville fortsätta arbeta med särundervisning. De 

övriga 18 (39 %) flickorna svarade att de inte ville fortsätta arbeta i någon form med 

särundervisning. 

      

Totalt sett ville 58 (55 %) elever i någon form fortsätta arbeta med särundervisning och 48 (45 

%) elever ville inte fortsätta arbeta i någon form med särundervisning. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Övergripande diskussion 

 

Vissa pojkar kände att de fick mer utrymme och flickorna vågade testa mer när pojkarna inte 

var i närheten. Den kvinnliga idrottsläraren Eva som jag intervjuade berättade att på deras 

skola fanns det flickor som hade haft samundervisning på en tidigare skola. Nu tyckte de att 

det var jätteskönt att det bara var tjejer på ”gympan”. Litteraturen har diskuterat problemet 

med att pojkarna tar så stort utrymme på lektionerna att flickorna blir lidande. Enligt Barbro 

Carli tyckte flickorna att pojkarna var tävlingsinriktade, aggressiva, bråkiga, barnsliga eller 

omogna. 

     Pojkarna ansåg att de oftast hade fysiska fördelar jämfört med flickorna och kunde då 

starta undervisningen med mer avancerade övningar. Däremot måste de pojkar som siktar 

mot ett högre betyg också fungera som bollplank och ledare för de elever som har svårigheter 

i ämnet idrott och hälsa. Eleverna ska försöka lära sig att samarbeta med varandra. I 

skolverkets kursplan för idrott och hälsa står det: ”Ett grundläggande syfte med ämnet är 

också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, 

utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.”  

     Eva nämner i intervjun att det finns klara fördelar med att vara kvinna i en flickgrupp för 

hon kan gå in i flickornas omklädningsrum. Vid användning av till exempel trampets behöver 

hon aldrig vara orolig vid mottagningar. Har man otur kan det uppstå olustiga situationer för 

en manlig lärare. Enligt Barbro Carli i en av hennes undersökningar har vissa flickor 

olustkänslor kring den manliga idrottsläraren. Trots att det handlar om tonårsflickors känslor 

är det problematiskt att en manlig lärare kan utsättas för misstankar och anklagelser om 

olämpligt beteende även om de är oskyldiga. 

     En flicka påpekade i intervjun att hon inte ville ha bollspel tillsammans med pojkarna för 

att pojkarna redan var så duktiga. Enligt Bengt Johansson är bollspel bättre anpassat för 

pojkar även om några flickor är duktiga. Barbro Carli menar att samundervisning är 

tvivelaktigt om man ser till vad flickorna får ut av lektionerna. Aktiviteterna som flickorna 

gillar förekommer nästan inte. De aktiviteter som förekommer sker på pojkarnas villkor. I 

Lpo 94 står det att skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall 

åstadkommas genom att ha en varierad och balanserad samansättning av innehåll och 

arbetsformer i idrottsundervisningen. I Skolverkets utvärdering av ämnet idrott och hälsa 
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2002 pekade man bland annat på att pojkar får högre betyg än flickor. Idrott och hälsa är det 

enda ämnet i skolan där flickor har lägre betyg än pojkar. Flickorna får inte visa vad de kan 

och de känner sig ofta klumpiga och dåliga. Enligt skolverket är undervisningen mer 

anpassad för pojkar än för flickor och bollspel som inte anses som flickornas bästa gren 

prioriteras i undervisningen. Jag tycker att särundervisning är att föredra vid vissa bollsporter 

och samundervisning vid andra. Jag tycker att särundervisning är att föredra vid fotboll och 

innebandy. Samundervisning fungerar bra vid olika racketsporter och ultimate frisbee.   

     Fyra pojkar som jag intervjuade trodde att de kunde utveckla sina fysiska förmågor mer 

vid särundervisning än i samundervisning. Det är ett högre tempo när flickorna inte är med. 

De flesta av flickorna tyckte däremot att de utvecklades mer tillsammans med pojkarna. En  

flicka sa dock att det berodde på aktiviteten. Hon ville helst inte ha bollspel tillsammans med 

pojkarna. En flicka menade att hon vågade prova mer och fick mer uppmärksamhet hos både 

läraren och de övriga eleverna. Att flickan känner så beror nog på att flickgruppen blev 

väldigt mycket mindre. Barbro Carli menar att flickor i samundervisningsgrupper har lärt sig 

på ett naturligt sätt att flickorna är underlägsna pojkarna. Pojkarna får högre betyg och är bra 

på att få uppmärksamhet och dessutom dominerar de på lektionerna. Annerstedt skriver att 

pojkar får mer instruktioner och mer beröm. Han menar också att flickor uppmanas att delta i 

olika aktiviteter men de hålls samtidigt tillbaka av vilket sätt de måste utöva den på. 

     En nackdel med särundervisning är enligt Rolf om man har för många pojkar i samma 

grupp. Det kan då bli allt för stor fokusering på tävlingsmomentet. Vid samundervisning kan 

flickorna lugna ner pojkarna. Daniel menar att det kan bli svårt att få in dans och rytmik i  

pojkarnas undervisning. En pojke sa i en intervju att han gärna ville ha särundervisning för det 

skulle innebära mer bollsport, trots att schemat i huvudsak består av olika bollsporter. 

Flickorna är enligt honom med mest bara för att bli utspelade i olika ”tjejsporter". Daniel tar 

upp en av de absolut största, enligt mig, anledningarna till varför särundervisning kan vara ett 

mindre bra alternativ till samundervisning. I samundervisningen måste man visa hänsyn mot 

andra. Ur en social synpunkt är även Rolf tveksam för han menar att man lever ju trots allt 

inte i ett särsamhälle. Skolverkets kursplan för idrott och hälsa är tydlig på den här punkten. 

Man ska ”utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra”. I 

Lpo 94 står det att eleverna ska lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.  

    Eleverna tycker att det är roligast med samundervisning. Vid särundervisning saknar många 

av pojkarna flickorna och flickorna saknar pojkarna. Vid intervjuerna berättar eleverna att de 

gärna vill fortsätta med särundervisning, dock endast om man blandar med samundervisning.       



 31 

     Rolf och Daniel föredrar samundervisning men är positiva till särundervisning i korta 

perioder. Det ska ingå i undervisningen och man ska kunna dela in dem efter aktiviteterna. 

Rolf har gärna särundervisning vid redskapsgymnastik och simning. Daniel menar att om det 

är bra för klassen kan man ha särundervisning. Rolf föredrar samundervisning för att 

eleverna ska skaffa sig en social trygghet och finns den inom klassen fungerar oftast 

klasserna bra. En nackdel menar han istället är att grupperna kan bli än mer otrygga när man 

delar upp klasserna och gör om dem till nya grupper. Jag tror inte att otryggheten skulle bli 

sämre i grupperna om man delade upp dem, det är ju därför man delar upp eleverna, för att 

gruppen och individen skall bli tryggare. Blir eleverna mer otrygga vid särundervisning så är 

inte det ett bra alternativ för eleverna. Då måste man se över situationen på ett annat sätt.  

     Både Rolf och Daniel påpekar noga att särundervisning inte löser alla problem och många 

yttre faktorer måste stämma för att man ska kunna ha särundervisning. Eleverna tyckte att 

man till exempel varannan lektion kunde ha särundervisning eller att man hade det periodvis. 

Riktigt så enkelt är det inte. Rolf och Daniel menade att man ska kunna använda båda 

hallarna, man behöver då inte dela upp den stora hallen i mitten. Man ska även vara flexibel 

och lektionerna måste vara parallellagda.   

     Rolf och Daniel berättar att om man har särundervisning så kan det leda till positiva 

effekter för flickorna. De öppnar sig mer och vågar ta för sig. Arbetet blir bättre och det leder  

till att både resultat och betyg kan öka på sikt. Skolverkets kursplan i idrott och hälsa menar  

att ”alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och 

erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor”. Enkäten visar dock att en liten majoritet av 

flickorna (58 %) tyckte att de utvecklade sina fysiska förmågor mest tillsammans med 

pojkarna.  

     Både Rolf och Daniel anser att eleverna kan utveckla sina fysiska förmågor, men de är 

tveksamma till om eleverna kan utveckla sina sociala förmågor vid särundervisning. Pojkar 

och flickor kan ge varandra väldigt mycket. Pojkarna får lära sig ta hänsyn och flickorna kan 

få ta del av pojkarnas tävlingsinstinkt menar Rolf. Vi lever dessutom inte i ett särsamhälle 

och vi har inga pojk- och flickskolor. Betygen är formade så att pojkar och flickor inte ska 

bedömas olika.  

     Jag bör också nämna att flickorna har högre snittbetyg än pojkarna i ämnet idrott och 

hälsa. Skolan går alltså emot skolverkets och Barbro Carlis forskning om att pojkarna oftast 

har högst betyg. 



 32 

6.2 Övrig diskussion 

 

När man går igenom litteraturen får man en känsla av att man aldrig diskuterar den starka 

flickan och den ”svaga pojken”. De starka pojkarna ställs alltid mot de ”svaga flickorna”. 

Rolf undrar vad som händer med de ”svaga pojkarna och de starka flickorna” vid 

särundervisning. Man får inte glömma bort att många pojkar behöver flickorna och att 

flickorna behöver pojkarna. Jag är själv en fotbollsspelare och kan vara ganska 

tävlingsinriktad. Trots att det är jobbigt att erkänna så har till och med jag har blivit 

”tunnlad” av flickor, dock inte av många. Även om det finns många försiktiga flickor som 

vill ha särundervisning så är det viktigt att inte glömma bort alla de duktiga flickor som finns. 

De behöver också en utmanande undervisning. Många flickor har ett behov av att mäta sig 

med pojkar.  

     Har man särundervisning kan det vara bra att vara flexibel som lärare och tillåta ett litet 

antal pojkar och flickor att byta grupper. Man går visserligen ifrån grundidén att flickorna 

och pojkarna ska vara för sig själva men det kan kanske fungera ändå. Mycket av problemet 

ligger i att pojkarna tar för sig och flickorna inte vågar. Varför inte låta ”svaga pojkar” och 

starka flickor, om inte bara för en litet tag, byta grupp. Att experimentera och testa nya 

organisationsformer påstår jag är nyttigt för de flesta av eleverna och lärarna.    
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7. Avslutning 

 

• Anser eleverna att deras personliga utveckling i ämnet idrott och hälsa kan gynnas 

genom särundervisning? 

• Vill eleverna fortsätta med någon form av särundervisning? 

 

 Anser eleverna att deras tilltro till den egna förmågan i ämnet idrott och hälsa gynnas genom 

särundervisning? 

De flesta pojkarna svarade i intervjuerna att de utvecklar den fysiska förmågan främst vid 

särundervisning. 60 % av pojkarna svarade i enkäterna att de utvecklar sin fysiska förmåga 

mest vid särundervisning. I enkäten svarar 86 % av pojkarna att de utvecklar sina sociala 

förmågor mest vid samundervisning. 

     De flesta flickorna svarade i intervjuerna att de utvecklar den fysiska förmågan främst vid 

samundervisning. 58 % av flickorna svarade i enkäterna att de utvecklar sin fysiska förmåga 

mest vid samundervisning. En flicka sa i en intervju att hon utvecklar sina sociala förmågor 

mest vid särundervisning men däremot svarade 76 % av flickorna att de utvecklar sina sociala 

förmågor mest vid samundervisning. 

      

Vill eleverna fortsätta med någon form av särundervisning? 

Eleverna tycker att det är roligast med samundervisning. Vid särundervisning saknar många 

av pojkarna flickorna och vice versa. Vid intervjuerna berättar eleverna att de gärna vill 

fortsätta med särundervisning, dock endast om man blandar med samundervisning. 

     Deras svar motsvaras i enkätsvaren där 50 % av pojkarna och 61 % av flickorna ansåg att 

de ville fortsätta arbeta med särundervisning i någon form. 

 

När man gick över från särundervisning till samundervisning sa förespråkarna till 

samundervisningen att syreupptagningsförmågan inte skulle styra undervisningen. De fysiska 

prestationerna skulle tonas ned, det är berikande att elever lär sig förstå och acceptera 

varandras särdrag. Ska man inrikta sig mot sociala faktorer i ämnet idrott och hälsa så har man 

eleverna med sig. Att många av eleverna ansåg att de utvecklade sina sociala förmågor mest 

vid samundervisning var för mig ett glädjande besked. Det betyder att huvuddelen av eleverna 

ändå har förstått huvudsyftet med samundervisning, att pojkar och flickor kan samarbeta och 

visa hänsyn mot varandra. 
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     Att 50 % av pojkarna inte alls ville ha särundervisning förvånar mig faktiskt. Jag trodde att 

fler pojkar ville slippa flickorna så att de kunde ägna sig ännu mer åt de fysiska delarna i 

ämnet idrott och hälsa utan att behöva bry sig om flickorna. Jag tror att den höga procentuella 

delen negativa elever, både pojkar och flickor, kan minska om de får arbeta och diskutera mer 

kring särundervisning. Kanske har jag fel. Det hade varit intressant och komma tillbaka och 

göra en ny undersökning. Vid den här undersökningen hade eleverna till största del 

redskapsgymnastik, hade resultatet sett annorlunda ut om nästa period hade handlat om något 

sorts bollspel?  
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Bilaga 1. Frågeschema 

 

Elevfrågor: 

 

1) Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- flickgruppen? 

2) Vilka fördelar upplever du att det finns att arbeta i pojk- flickgruppen? 

3) Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- flickgruppen? 

4) Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- flickgrupp? 

5) Kan en blandning av sam- och särundervisning vara bra? 

6) Vill du fortsätta arbeta med pojk- flickgrupper? 

 

Lärarfrågor: 

 

1) Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med flickgrupper? 

2) Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta med flickgrupper? 

3) Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med pojkgrupper? 

4) Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta med pojkgrupper? 

5) Hur upplever du att det är att vara pedagog i pojkgruppen respektive flickgruppen? 

6) Kan du tänka dig att arbeta med särundervisning i framtiden? 

7) Tror du att eleverna kan utvecklas mer i en särdelad undervisning? 

 

Frågor till den kvinnliga idrottsläraren: 

 

1) Vilket är syftet med gruppindelningen? 

2) Är eleverna medvetna om det bakomliggande syftet? 

3) Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med flickgrupper? 

4) Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta med flickgrupper? 

5) Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med pojkgrupper? 

6) Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta med pojkgrupper? 

7) Hur upplever du att det är att vara pedagog i pojkgruppen respektive flickgruppen? 

8) Tror du att eleverna kan utvecklas mer i en särdelad undervisning? 

 



 

Frågor till rektor: 

 

1) Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med flickgrupper? 

2) Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta med flickgrupper? 

3) Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med pojkgrupper? 

4) Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta med pojkgrupper? 

5) Hur tror du att det är att vara pedagog i pojkgruppen respektive flickgruppen? 

6) Tror du att eleverna kan utvecklas mer i en särdelad undervisning? 

7) Kan du tänka dig att införa särundervisning i någon form på skolidrotten? 



 

Bilaga 2. Enkätfrågor 

 

Kryssa i alternativet som du tycker passar bäst. 

 

1) Jag är:  Pojke (   ) Flicka (   )   

 

2) Jag utvecklas  

      mest socialt i? Blandgrupper (   ) Pojk- flickgrupper (   ) 

 

3) Jag utvecklas  

      kroppsligt mest i?  Blandgrupper (   ) Pojk- flickgrupper (   ) 

 

4) Jag vill fortsätta arbeta  

      i någon form med  

      pojk- flickgrupper? Ja (   ) Nej (   ) 



 

Bilaga 3. Intervjusvar 

 

Intervju med rektor (Nicklas): 

 

     Han har arbetat som rektor på skolan sedan våren 2000.      

     Jag är för arbete i samundervisning. Jag ser många faror med särundervisning. Jag tror att 

man förstärker problemen som finns, till exempel att flickorna inte vågar delta och problemen 

med kroppsfixeringen. Det kan vara bra att köra samundervisning i perioder för att till 

exempel bland annat se om det gör någon skillnad på flickornas deltagande i skolidrotten. 

1) Flickorna vågar vara med mer, kroppsfixeringen minskar, men det är ju dubbelbottnat. 

Kroppsfixeringen minskar just då men man har ju inte gjort något åt själva problemet. 

2) Man bekräftar skillnaderna mellan pojkar och flickor. 

3) Man kan få ut fysiskt mer av pojkarna. 

4) Man stärker pojkarna onödigt mycket. Man lär dem inte att ta hänsyn till flickorna. Drar 

man isär grupperna blir det än mer onaturligt. 

5) Är man utbildad kan det vara lättare hos pojkarna, man kan få igång dem på ett bra sätt 

fast man kan få lite mer disciplinproblem hos pojkarna. Hos flickorna kan disciplinen öka 

men man kan få arbeta en del med deras motivationsproblem. Det kan vara ett bekymmer 

att vara manlig lärare hos flickorna. Mannen kontra tonårsflickan, det kan uppstå olustiga 

situationer. 

6) Det kan bli en framgång för flickorna. Man går dock ifrån läroplanen att det ska vara 

jämlikhet, man ska överbrygga skillnaderna hos pojkarna och flickorna. Man förstärker 

problemen till exempel att pojkarna inte tar hänsyn till flickorna. Vad man inte diskuterar 

är vad som händer med de svaga och tysta pojkarna. 

7) Man kan testa i perioder men man måste vara medveten om varför, vilket syfte man har 

med uppdelningen. Man måste också ha med sig lärarna.  

 

Intervju med den kvinnliga idrottsläraren (Eva): 

       

     Hon har arbetat i 26 år och är utbildad i Schweiz.  

1) Det var särundervisning när jag kom hit och därefter har vi aldrig ändrat det. Jag och 

eleverna trivs med det. Jag gjorde en gång en undersökning där jag intervjuade flickor i 



 

åttan. Flickorna hade haft samundervisning på en tidigare skola. De tyckte att det var 

jätteskönt att bara vara tjejer på gympan. 

2) Nej det är de inte, det är ingen som frågar heller. 

3) Massor, jag kan till exempel gå in i omklädningsrummet när det behövs. Vid mottagningar 

på redskapen är det bra för mig att ha flickor jag räcker inte till fysiskt om jag skulle ta 

emot pojkar. Vid mottagningar måste man också vara redo på att ta tag i eleverna. Det kan 

vara känsligt för min manliga kollega om han skulle vara hos flickorna, det kan hamna en 

hand på rumpan i värsta fall. 

4) Inga. Det finns ju saker som man måste arbeta med i varje klass men så är det ju vare sig 

man har pojkar eller flickor. Pojkarna är så brötiga, det är ingen som bryr sig om någon 

ramlar. Tvärtom är det hos flickorna, de är ju som små mödrar allihop. 

5) Kan inte riktigt uttala mig, har ingen erfarenhet. Jag undervisar bara flickor. Senast jag 

undervisade en pojkklass var när de gick i trean, nu går de i åttan. 

6) – 

7) Väldigt bra. Jag kan ju gå in i omklädningsrummet och ta hand om saker om det behövs. 

Jag kan göra mottagningar i flickgruppen. Det som vi pratade om innan. 

8) Man kan ju bara höra vad flickorna säger, de trivs och det är ingen som vill byta. 

 

Intervju med lärare (Rolf):  

      

     Han har en cirka 30 års lång erfarenhet och har forskat inom ämnet idrott i skolan i Polen. 

Han har nästan skrivit en doktorsavhandling. Han har arbetat i Sverige sedan 1986. Han har 

en fyra år lång utbildning på idrottsakademin i Warszawa, Polen. 

1) Inga direkt fördelar men det är lugnare undervisning, tror att det beror på att flickorna är 

mer mogna. De har ett mer målmedvetet arbete. Flickorna öppnar sig mer, de arbetar mer, 

samarbetet blir bättre, resultaten kan bli bättre i allmänhet. Man känner sig mer som en 

pedagog i flickgruppen. I pojkgruppen är man mer som en tränare. Flickorna är inte lika 

målmedvetna. Det tar ett tag innan man får med flickorna de kan vara reserverade mot 

manliga idrottslärare. Det kan vara mer naturligt med en kvinnlig lärare. Man behöver 

arbeta under en längre tid med flickorna. Har själv arbetat med flickgrupper i årskurserna 

7-9. Har goda erfarenheter. Om pojkarna eventuellt hade kunnat gå till slöjden blir det 

också lugnare runt omkring, pojkarnas nyfikenhet stör inte. 

2) Det beror på hur man kommer in i gruppen. Kan vara jobbigt för manliga lärare om man 

kommer in snett, man måste också vara mer försiktig hur man skämtar i flickgruppen. Det 



 

kan finnas många grupperingar i flickgruppen. Är det en stark negativ grupp kan det vara 

svårt att agera, jag kan till exempel inte gå in i omklädningsrummet. Vissa tjejer i den här 

åldern kan vara skygga, de kan exempelvis inte prata om mens utan det kommer fram på 

omvägar bland annat genom föräldrar. Den tysta mobbningen, blickarna och så vidare är 

svårare att upptäcka i flickgrupper. Kroppsfixeringen kan spåra ut och störa 

undervisningen. Det kan vara en bieffekt att ta bort pojkarna får då blir flickorna dubbelt 

så många i omklädningsrummet. De kan komma på idéer så att de får sluta tidigare så att 

de hinner göra sig fina. Glömmer flickorna något kan de gömma sig mer än pojkarna 

bakom andra saker såsom ont i magen, ont i huvudet och mens. De kan klunga ihop sig 

och gömma sig bakom varandra. Om det finns en stark och idrottsintresserad flicka i 

gruppen kan det vara svårt att hitta en bra nivå på undervisningen. Rent statistiskt är det 

fler i flickgruppen än i pojkgruppen som sitter på läktaren, vad gör man med dom. 

3) Pojkarna har andra förväntningar på sig än flickorna. De är mer tävlingsinriktade och 

resultatfixerade. Man kan arbeta mer på det sättet. Det är lättare att hantera mobbningen i 

pojkgruppen, den är mer fysisk och verbal. Jag kan till exempel komma in i 

omklädningsrummet och reagera på nått sätt. Pojkarna slipper att spela ”småtuppar” för 

flickorna, nyfikenheten minskar. Hur arbetet går beror mycket på stämningen i gruppen 

ibland blir det positivt ibland negativt. 

4) Grupperna blir större i pojkgrupperna än i flickgrupperna. Går man ifrån samundervisning 

till särundervisning blir det så många. Det blir också trängsel i omklädningsrummet. Har 

man många idrottsintresserade pojkar i gruppen kan det bli för mycket tävlan. Vid 

samundervisning kan flickorna lugna ner dem lite. Det finns många svaga och 

omotiverade pojkar som är med flickorna, vad gör vi åt dessa elever? Kan vara, behöver 

inte vara, att det blir svårare för en kvinnlig lärare. De får till exempel inte gå in i 

omklädningsrummet. En kvinnlig lärare kan dock ha en lugnande effekt på en pojkgrupp. 

Liksom det finns få fördelar är det få nackdelar. 

5) Man känner sig mer som en pedagog i flickgruppen. Det pedagogiska när man förklarar 

och hur man ska gå tillväga går bra hos flickorna, de är mer osäkra, man måste visa innan 

de börjar arbeta. Detta funkar dåligt hos pojkarna, de vill sätta fart direkt. De tror sig 

kunna allt redan från början. Mer lek och tävling. Man är mer tränare hos pojkarna. Hos 

flickorna är det viktigare att hamna med en kompis, det är inte så noga med resultatet. 

Tvärtom hos pojkarna, de är mycket målmedvetna och resultatet är viktigt. Bra vid 

samundervisning är att flickorna kan lugna ner pojkarna. Det blir positivt för bägge parter.  



 

6) Beror på vilka villkor. Särundervisning löser inte alla problem. I vissa fall löser den en del 

problem men inte alla. Jag har gärna särundervisning vid redskapsgymnastik och simning 

om det finns behov. Vi behöver kunna använda båda hallarna, inte att man delar den på 

mitten. Jag är mer för samundervisning. Eleverna borde skaffa sig den sociala tryggheten 

och har man den inom klassen funkar det jättebra. Otryggheten kan bli större när man 

blandar två klasser och gör nya grupper. Har man så många klasser som jag har kan det bli 

svårt att känna till alla elever och sätta betyg på dom vid olika arbetssätt. Som jag 

uppfattar det så blir det sämre om två klasser med otrygga flickor slås ihop. Annars kan 

jag tänka mig arbeta med särundervisning i korta perioder. 

7) Socialt är jag tveksam, vi har inget särsamhälle. Vid samundervisning får de positiva saker 

av varandra. Pojkar och flickor har många positiva sidor som man kan dela med sig av, 

pojkarna får en mer social del och många flickor som saknar de vassa armbågarna kan få 

ta del av pojkarnas tävlingsinstinkt. Vid särundervisning kan de lära sig lite mer men man 

kan kanske ha behov- eller nivågrupperingar. Skygga pojkar och flickor ihop till exempel. 

Man kan lägga undervisningen på deras nivå. På kort sikt kan de lära sig mer på 

särundervisning men inte på lång sikt för det finns viss kompetens i olika grupper. Att 

komma åt en flickgrupp med många grupperingar kan vara svårt. Det är lättare att komma 

åt problemen vid samundervisning så länge som man har förutsättningarna. Man får inte 

glömma bort att många flickor är duktigare än pojkarna. Vi har inga pojk- och flickskolor. 

Betygen är formade så att de inte ska bedömas olika. 

 

Intervju med lärare (Daniel): 

 

     Han utbildade sig på GIH i Örebro och har arbetat sedan 1975. 

1) Det blir en tryggare miljö, det resulterar sen i att de syns mer som individer, de vågar ta 

för sig mer. På sikt blir det också så att betygen blir högre. Man kan styra och anpassa 

undervisningen efter flickorna. 

2) Vet inte om det finns nackdelar, självklart finns det nackdelar för flickorna som vill mäta 

sig med pojkarna. Undervisningen blir inte utmanande nog. 

3) Man kan styra undervisningen efter pojkarna. De behöver ibland ”grabbig” undervisning. 

Jag vet inte annars, pojkarna tar ju för sig överallt. 

4) Finns naturligtvis nackdelar också man tappar ju den sociala biten, hänsynen mot andra 

som finns vid samundervisningen. Det kan vara svårt att få in dans till exempel vilket är 

lättare hos flickorna. 



 

5) Det är enklare att undervisa när de är delade. Det blir så stor spännvidd på 

prestationsförmågan, det är som jag sa tidigare, det är lättare att anpassa undervisningen. 

Jag trivs med pojk- och flickgrupper, för länge sedan arbetade jag ju så, då var det helt 

annorlunda på idrotten. Det är lättare att peppa tjejerna vid särundervisning och samtidigt 

plocka ned pojkarna. Det är undervisningen som styr. 

6) Jag tror inte på särundervisning hela tiden man ska kunna ha samundervisning ibland och 

särundervisning ibland. Man måste vara flexibel och ha parallellagda lektioner som vi har 

här. Framförallt nu vid kroppsfixeringstider. Jag kan arbeta med särundervisning men inte 

permanent. Det ska ingå i undervisningen, man ska kunna indela dem efter aktiviteter. Det 

är inte svart och vitt. Är det bra för gruppen ska man dela på dom. Annars är det optimalt 

med samundervisning. Om de kan ta hänsyn åt varandra så måste det ju vara det bästa. 

Det är skillnad på gymnasiet där de mognat där finns det ingen anledning till 

särundervisning. Fast däremot de flickor som inte fungerade på högstadiet funkar ju inte 

här heller. Det handlar naturligtvis om självförtroende. 

7) Framförallt för flickorna i så fall. De kan få en bättre utveckling. Det har vi sett så det vet 

vi. Men man får inte sätta likamedtecken mellan särundervisning och framgångar. Allt blir 

automatiskt inte bättre bara för att man börjar med särundervisning. Kan vara en fördel 

men inte alltid. Vid samundervisning och höjdhopp bromsar man de duktiga och springer 

förbi de svaga. Har man många höjdhoppställningar som här fungerar det. Den yttre 

miljön och fysiska förutsättningar styr undervisningen. 

 

Intervju elev nr. 1 (pojke) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- flickgruppen? 

- Joo jag tycker det fungerar rätt bra. Tycker att det känns lite konstigt nu i början tack vare 

att jag inte är van med det men annars tycker jag att det fungerar bra. Mer utrymme. 

- Vilka fördelar du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Mm jag vet inte helt men, äh...ja vad ska jag komma på kan inte komma på nått bra 

svar...svårt att säga...men...jaa...kommer inte på nått jättebra svar men...tycker att det är 

som normalt för. 

- Normalt för? 

- Ja typ alltså att det är inte nån jätteskillnad om man jobbar kille och kille eller tjej och 

kille i samma grupp. Bara att...jag tycker bara att det fungerar bra. 

- Ser du några nackdelar? 



 

- Nej inte så. 

- Inte så? 

- Nej. 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en sån här pojk- flickgrupp? 

- Mm jag vet inte, tror inte det jag tror det är ungefär samma.  

- Tror du att en blandning av sam- och särundervisning kan vara bra? 

- Jaa för vissa är det kanske bra. För mig spelar det ingen roll men...jaa visst det kan väl 

vara bra. 

- Ähum, jag menar så här om det kan vara bra att ha samundervisning vissa perioder och 

särundervisning andra perioder? 

- Visst, vissa saker är kanske mer om man säger så så vill tjejer helst inte ha bad med 

killarna och vissa grenar är kanske bättre, som pojkar oftast är om man säger så starkare 

då är det ingen ju typ kamp mellan flickor och pojkar om vilka som är starkare, vissa 

grenar brukar alltid alla tjejer sätta sig på läktaren och ser på. Annars tycker jag att det är 

bättre. Och ibland kan det bli kamp mellan pojkarna om vilka som är starkast då kanske 

det är bättre. Det finns ingen för kvinnor att mäta sig för. 

- Kan du tänka dig att fortsätta arbeta så som vi har gjort här nere nu? 

- Jaa, jag ser inget fel på det men jag ser inget fel i att blanda heller så. Jag tycker det 

fungerar bra. Jag tycker bägge fungerar bra. 

- Du tycker att det är bra att vara blandade? 

- Jaa det är ju inte olikt man brukar ha jag tycker det är roligare med olikt än vanligtvis. 

- Roligare med olikt än vanligtvis, jaa? 

- Om man till exempel skiftar lite alltid, att det inte alltid är samma. 

- Ok nu förstår jag, men då tackar jag så mycket. 

 

Intervju elev nr. 2 (pojke) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgrupper? 

- Det är väl bra, tycker jag (fniss).  

- Vilka fördelar upplever du att det finns med arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Nae jag ser inga fördelar, bara att det är mindre grupper så det går att hinna med mer 

stationer 

- Mm. Ser du några nackdelar med att arbeta i pojk- och  flickgrupper? 

- Nej 



 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- flickgrupp? 

- Nej det tror jag inte. 

- Kan det vara bra att ibland ha samundervisning och ibland särundervisning? 

- Jaa det tror jag, det skulle vara bra. 

- Kan du berätta varför? 

- Nae jag vet inte. 

- Kan du tänka dig att fortsätta arbeta så här, med pojk- och flickgrupper? 

- Det väl skulle funka. 

- Skulle funka? 

- Ja 

- Varför det? 

- Ähh det spelar ingen större roll jag får det mesta gjort än då. 

- Då tackar jag. 

  

Intervju elev nr. 3 (flicka) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgruppen? 

- Det är mycket annorlunda än när man är med blandade grupper för det blir lätt att det går 

mer överstyr, att det blir fjantigt och det är bättre balans när det är blandade grupper 

tycker jag. Bättre skärpa. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Jaa, om man till exempel det beror väl på om det är många känner sig obekväma och vara 

blandade eller var för sig så det beror vilken grupp man har i så fall.  

- Ser du några nackdelar med att arbeta i pojk- och flickgrupper?  

- Ja det blir lätt att det blir fjantigt och man det går överstyr på nåt vis ja. Dom gånger som 

vi spelat till exempel volleyboll och såna där så blir det lätt mycket skratt istället för man 

spelar och ja. 

- Det är mer allvar när killarna är med? 

- Ja. Fast jag tror att killarna också skärper sig också när tjejerna är med. 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- flickgrupp? 

- Hur menar du då? 

- Både din fysiska och social del. 



 

- Jag tycker...det är svårt. Jag utvecklas väl lika mycket oavsett om jag är med pojk- eller 

flickgruppen för att jag har kontroll över mig själv. Att jag tar ansvar för min egna, 

mycket, så för mig spelar det ingen större roll. 

- Kan en blandning av samundervisning och särundervisning var bra? 

- Ja, om man växlar och till exempel i badet, det är bra med variation också så man får båda 

delarna. 

- Är det bra att bara vara flickor vid badet? 

- Nej det tycker jag att man kan blanda också. 

- Kan du tänka dig fortsätta arbeta med pojk- och flickgrupper? 

- Ja någon gång ibland då i så fall men inte hela tiden, det blir jobbigt i längden. 

- När kan du tänka dig att ha särundervisning? 

- Inte hela tiden. 

- Men vilka aktiviteter passar bäst? 

- Lagsport tycker jag är roligare om man är blandade men om man som vi håller på nu med 

gymnastiken så kanske det funkar det med så här också. 

- Det är bättre med särundervisning nu? 

- Mm ja det tycker jag. 

- Då tackar jag så mycket. 

- Ja.  

 

Intervju elev nr. 4 (flicka) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgruppen? 

- Öhh bra. Är det när det är för sig?  

- Ja precis. 

- Mm...ja. 

- Du tycker det fungerar bra? 

- Ja, jag tycker det är bättre, fast inte hela tiden men ibland. 

- Varför tycker du att det är bättre? 

- ...Vågar göra mer tror jag. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Oftast är så att killarna kan mer också så då lär dom mer så från grunden eller vad jag ska 

säga (fniss). Så är det i alla fall. Eller jo det är i typ sporter och så som jag tycker det är 

bättre med flick- och pojkgrupper. Inte när vi gör så här andra saker. 



 

- Sporter är det? 

- Typ bandy, handboll och sånt. 

- Vilka nackdelar ser du att arbeta pojkar för sig, flickor för sig? 

- Vet inte...eller...det är väl roligt att vara med killarna också det är väl det kanske. Det blir 

kanske inte lika kul. 

- Upplever du att kan utvecklas mer i pojk- och flickgrupp? Pojkar för sig, flickor för sig? 

- Jaha. Ja kanske...fast man lär sig även när killar är med också, ja jo det tycker jag. Att man 

lär sig mer när man tjejer och killar också men det är lite blandat. 

- Lite blandat? 

- Ja. 

- Blandat på vilket sätt då? 

- Öh (fniss)...olika  saker vi gör eller ja, men jag tycker man ska ha båda i alla fall.  

- Men kan du precisera med vad du menar vad, vart du tycker att du utvecklas mest. Är det 

vid bollspel eller vid redskaps gympa... 

- När man är med tjejer och killar eller bara... 

- Om det är tjejer för sig? 

- Ok. Öh bollspel utvecklar jag nog mer om jag bara är med tjejer. 

- Det spelar ingen roll om det är redskapsgymnastik eller simning? 

- Nej det spelar ingen roll om vi är tjejer eller killar. 

- Och en blandning av samundervisning och särundervisning tyckte du... 

- Ja 

- Var bra om jag förstod dig rätt? 

- Ja 

- Kan du tänka dig fortsätta arbeta med pojkar och flickor för sig? 

- Ja fast inte bara då. 

- Fast inte bara? 

- Nej, ungefär som vi gjort nu. 

- Ok, tack så mycket. 

- Varsågod.   

 

Elevintervju nr. 5 (flicka) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgruppen? 



 

- Bra, tycker jag, man liksom, det är ju roligt och vara med killarna också men det är 

ändå kul för i våran klass känner jag inte de andra tjejerna så jättebra så man får mer 

kontakt med dem så. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgruppen? 

- Ja det är ju att man typ får lära känna dom andra bättre och så. Sen att man kanske får 

prata med dom andra tjejerna om man typ blir uppdelade eller någonting, jag vet inte. 

- Du känner inte att du känner träffa dom andra tjejerna lika bra när ni är tillsammans? 

- Nej jag tror inte det i alla fall. 

- Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Det vet jag inte riktigt men, jag tycker inte det spelar så stor roll ändå men det är kul 

att vara med hela klassen också.  

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- och flickgrupp? 

- Mm naej, nej det tror jag inte. Det är nog ungefär lika.  

- Kan en blandning av samundervisning och särundervisning vara bra? 

- Ja det tror jag är bra om man har både och, det tror jag. Det spelar ingen roll. 

- Det spelar ingen roll vilka aktiviteter ni har? 

- Nej det tror jag inte. 

- Kan du tänka dig fortsätta arbeta med pojk- och flickgrupper? 

- Ja, fast inte jämt.  

- Fast inte jämt? 

- Nej. 

- Tack så mycket! 

 

Elevintervju nr. 6 (flicka) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgruppen? 

- Det fungerar bra alla arbetar mycket mer nu alla gör mycket mer grejer när vi är 

delade. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Mm ja tjejerna är när vi är så här bara tjejer så vågar man mera. Man vågar testa mer 

grejer för om det massa killar i närheten så blir det kanske att man blir lite sådär 

tillbakadragen.  

- Dom tar stor plats? 

- Ja. 



 

- Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Det finns inga. Inte vad jag kommer på. Nej. 

- Du tycker att det bara är positivt med att bara vara tjejer? 

- Ja 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- och flickgrupp? 

- Ja definitivt det gör jag.  

- På vilket sätt då? 

- Man vågar ju testa mer grejer och såna saker som man. Man vågar ju testa och så lär 

man sig ju mycket mera när man vågar testa också, när man vågar pröva på olika 

saker. Då lär man sig ju mycket mer än när man tittar på.  

- Känner du att du tittar på mer när.. 

- Ja då blir man liksom, ja dom tar ju mycket mer plats så att man hamnar liksom lite i 

bakgrunden och då märks man ju inte lika mycket känns det som, så det blir ju till att 

man glömms bort nästan känns det som. 

- Att läraren glömmer bort dig?  

- Ja både det och av andra elever. 

- Kan en blandning av samundervisningen och särundervisning vara bra? 

- Ja det tycker jag för det blir lite variation man kan både…ja, jo. 

- Det är bra att vara med pojkarna ibland också? 

- Ja det är det. 

- Och du kan tänka dig fortsätta arbeta med pojk- och flickgrupper? 

- En gång i veckan hade ju vart, vi har ju två lektioner så en av dom kan jag tycka skulle 

vara blandade och en isär. Tycker jag skulle vara ganska bra. 

- För då blir det lite blandning? 

- Ja. Helt klart. 

- Du känner inte att du vill tillägga någonting? 

- Nej det tror jag inte. 

- Då är det klart, tack så mycket.   

 

Elevintervju nr. 7 (pojke) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgrupper? 

- Ja det funkar bra. Det är inga större problem 

- Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 



 

- Pojkarna brukar ju oftast vara starkare så då kan man ju göra flera fysiska större grejer 

med pojkarna än vad man kan göra med flickorna. 

- Är det några mer saker du kommer att tänka på? 

- Nej. 

- Vilka nackdelar upplever att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Ja…man, jag vet faktiskt inte. Nej jag kommer inte på några nackdelar just nu men det 

finns säkert nått. 

- Ingen du kommer på så spontant? 

- Nej. 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- och flickgrupp? 

- Mm ja kanske fysiskt men ja det är nog både och. 

- Både och? Hur menar du då? 

- Ja att man kan nog utvecklas i flickgrupper och pojkgrupper men man utvecklas väl 

mer i pojkgrupper, fysiskt sett. 

- I rena pojkgrupper? 

- Ja.  

- Så du känner att du kanske kan utvecklas lite mindre om ni är tillsammans pojkar och 

flickor? 

- Man gör ju mindre grejer som är styrkeberoende. 

- Kan en blandning av samundervisning och särundervisning vara bra? 

- Ja det kan det väl. Fast man lär ju känna varandra mer på särundervisningen. 

- Du lär känna killarna bättre på särundervisning? 

- Ja det man lär ju varandra bättre om man har samundervisning i klassen dom känner 

man ju redan och tar man särundervisning lär man ju känna andra bättre. 

- Jaha du menar så. 

- Vill du fortsätta arbeta med pojk- och flickgrupper? 

- Beror på man kan göra det nån gång per vecka. Man har ju två gympalektioner så man 

kan ju göra en som vi gör nu. 

- Du känner inget som du vill tillägga? 

- Nej…Det är roligare att vara olika pojkar och flicka. 

- Öhh 

- Det är roligare. 

- Att vara ibland… 

- Ja 



 

- Tillsammans och ibland… 

- Delat. 

- …och ibland delat? 

- Ja 

- Ok då tackar jag så jättemycket. 

 

Elevintervju nr. 8 (pojke) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgrupper? 

- Tycker det är bättre...det är mer ordning tror jag när vi är både killar och tjejer. 

- Än när ni är tillsammans? 

- Det är mer jål då, när det är bara killar. 

- Det är mindre när ni är killar och tjejer tillsammans? 

- Ja 

- Hur upplever du att det funkar nu? 

- Det funkar väl bra. Det är roligare när vi är killar och tjejer i samma grupp. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Ja jag vet inte...mer...om vi gör någonting som kan man gå på höga grejer och så här med 

en gång. 

- Ni kan lägga er på en högre nivå? 

- Ja 

- Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Det är att man får vänta det tar längre tid och så här innan man kommer upp, maxar och 

sånt där. 

- Ni får lägga er lite lägre? 

- Ja 

- Det är inte säkert att man hinner med innan lektionen är slut. 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- och flickgrupp? 

- Jag vet inte men om det är killar bara killar så blir det väl att man lägger sig på en högre 

nivå. 

- Att det konstant är en lite högre nivå? 

- Ja. 

- Kan en blandning av samundervisning och särundervisning vara bra? 

- Ja det är...som det har varit nu så har det ju funkat rätt så bra. 



 

- Kan det vara bra att... 

- Köra så här olika perioder tre veckor med särade och sen tre veckor tillsammans. 

- Skulle det funka? 

- Ja jag tror det. 

- Vill du fortsätta arbeta med pojk- och flickgrupper? 

- Ja det vill jag så här så det skiftar så här. 

- Så att det inte alltid... 

- Ja. 

- Så det är ibland med samundervisning och ibland särundervisning? 

- Mm ja. 

- Tack så mycket! 

 

Elevintervju nr. 9 (flicka) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgrupper? 

- Det fungerar bra. 

- På vilket sätt då? 

- Det är ungefär som allt annat fast man gör väl, det är som det mesta egentligen. 

- Hur då? 

- Vet inte vad jag ska säga (skratt)...man gör väl det man ska och så. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Det kan vara lugnare ibland för killarna kan vara lite stökiga och så här skrikiga och typ ta 

för sig väldigt mycket. 

- Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Jag tycker inte det finns så många egentligen om man inte gör det hela tiden tycker jag det 

är bra också så man kan variera lite. Fast det kan vara bra och dela upp det också. Vissa 

kompisar kan tycka att det är diskrimminerande att det är tjejer och killar. 

- Varför är det diskrimminerande? 

- Dom tycker väl inte att det ska vara tjejer för sig för dom känner sig dåligare, fast jag tror 

det mest är för att de vill ha nåt att klaga på.  

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- och flickgrupp? 

- Nej. 

- Kan en blandning av sam- och särundervisning vara bra? 



 

- Ja. Det kan vara vissa kan väl kanske göra lite mer med tjejer för sig då fast det är ju inte 

bara bra att ha sånt heller. Det är bra och blanda. 

- När kan det vara bra och blanda? 

- Typ när det är mycket bollsporter och sånt tror jag. 

- Att ni är för sig när det är bollspel? 

- Ja 

- Kan du tänka dig fortsätta arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Ja 

- Du tycker det är rätt så bra? 

- Ja 

 

Elevintervju nr. 10 (pojke) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgrupper? 

- Jo det blir ju bra då men det blir ju ja alla vill ja vara bäst då men. Så det blir ju lite 

slagsmål och så här (skratt). 

- Ni vill vara bäst i pojkgruppen? 

- Ja  

- Det är mindre så när ni är tillsammans med tjejerna. 

- Ja det blir det. Lite lugnare tempo. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Det blir mer tempo 

- I  pojkgrupperna? 

- Ja 

- Så  att tjejerna dra ner tempot lite grann? 

- Ja dom kan gör det (skratt). 

- Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- ...mm vad ska jag svara...jag vet inte riktigt...ingen aning. 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- och flickgrupp? 

- Ja det tycker jag. 

- På vilket sätt då? 

- Så hära det blir mer tempo då ja man tränar ju mer och så där och försöker bli bäst i 

gruppen då men det finns ju alltid nån som är bättre. 



 

- Du känner inte att du kan satsa på det viset när ni är tillsammans med flickorna? 

- Nej. Nej det kan jag inte jo föresten jo det går ju föresten om man vill impa på nån tjej. 

- Kan en blandning av samundervisning och särundervisning vara bra? 

- Ja det kan det väl. 

- När då? 

- Ja du...det vet jag inte riktigt. Ingen aning. 

- För du svarade ju det kan det väl. Vad tänkte du på då? När du svarade att det kan vara bra 

med en blandning. Tänkte du på nått speciellt då? 

- Ja det gör jag. Vet inte hur jag ska förklara men... 

- Då hoppar vi över den och tar nästa. 

- Vill du fortsätta arbeta med pojk- och flickgrupper? 

- Ja det vill jag. 

- Tycker du att det är bättre att vara pojkar för sig och flickor för sig? 

- Ja då blir det mer bollsport och ingen som förstör vid badmintonen och så.  

- Vill du alltid ha det pojkar för sig och flickor för sig? 

- Nej inte alltid. 

- När ska flickorna vara med då? 

- (Skratt) Det beror på vilka saker man ska göra så. 

- Vad kan det vara för saker? 

- Volleyboll och såna där tjejsporter. 

- Tjejsporter? 

- Så att man kan spela ut dom lite. 

- Tjejsporter vad är det mer än volleyboll då? 

- Volleyboll, badminton och sen pingis. 

- Tack så mycket. 

 

Elevintervju nr. 11 (pojke) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgrupper? 

- Det fungerar väldigt bra faktiskt.  

- På vilket sätt då? 

- Ja för tjejer vågar inte göra så mycket när de är med pojkar och så här. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Mm 



 

- Vilka fördelar, vad är bra med att arbeta i uppdelade grupper? 

- Det är det att de får göra saker, att de får göra saker för varandra och inte för killar. Eller? 

- Du menar att tjejerna vågar göra mer saker än när dom inte är med killarna? 

- Ja de vågar kanske inte göra allting när killarna står och kollar kanske. 

- Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Det tror jag inte finns några. 

- Du tycker det är... 

- Det är väldigt bra. 

- Det är bara bra? 

- Ja, positivt. 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- och flickgrupp? 

- Ja det kan man för när man är med pojkarna kan man göra lite mer tunga grejer och 

tjejerna lite mer lätta grejer. Om dom vill ha det så. 

- Kan en blandning av samundervisning och särundervisning vara bra? 

- Ja.  

- När då? 

- Ja det vet jag inte. Jag fattar inte den. 

- Nej ok. Kan det vara bra att vara flickor och pojkar tillsammans vissa lektioner... 

- Ja 

- Och pojkar för sig och flickor för sig vissa lektioner? 

- Ja det är bra. Ibland kan man göra många lekar med tjejer och killar.  

- Finns det några andra tillfällen då det kan vara bra att vara tillsammans med tjejerna? 

- Ja lära känna varandra och sånt.  

- Det är det som är... 

- Ja 

- Man lär känna varandra bättre med samundervisning? 

- Ja. 

- Vill du fortsätta arbeta med pojk- och flickgrupper? 

- Ja det är kul? 

- Det är kul? 

- Ja det är bra. När pojkar kan vara för sig och sånt.  

- Är det nått du vill tillägga? 

- Nej. 

- Tack så mycket. 



 

Elevintervju nr. 12 (flicka) 

 

- Hur upplever du att arbetet fungerar i pojk- och flickgrupper? 

- Jo det fungerar väl bra men så jag som tycker inte det är så roligt eftersom jag tycker 

det är roligare med killar för dom engagerar sig mer. Tjejerna står mest i ett hörn och 

inte är så aktiva. 

- Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Kanske att nu då som tjejerna får nu väl göra lite mer de vågar gå fram mer då men tar 

de inga initiativ så tar killarna över allting det blir inte samma sak. Om man jämför 

med mig då som mer går är med dom blir det typ lättare för de andra så blir det mer så 

här: ”Jag gör bort mig herre gud” Sån är inte jag eller vad ska jag säga. 

- Du tar lättare initiativ när du är med pojkarna? 

- Ja. Jag tycker det är mycket roligare då för tjejerna dom anstränger sig inte så som 

killarna gör och då blir det mer det är inget kul med tjejerna då är det roligare att spela 

med killarna tycker jag(skratt). 

- Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta i pojk- och flickgrupper? 

- Det är ju det att det inte blir samma sak. Jag som tjej vill ju gärna spela med killarna 

men så var det ju nu när vi fick dela upp så blev det ju inte samma sak men okej vi 

sprang ju över sen ändå men. 

- Upplever du att du kan utvecklas mer i en pojk- och flickgrupp? 

- Kanske. Tjejerna kanske får mer självförtroende och vågar gå emot dom sen. Jag vet 

inte. Nåt sånt i alla fall men vissa är ju som jag och vissa är ju inte som jag. Jag har ju 

redan vad ska jag säga utvecklats till att vara med dom. Jag vågar ju det om man kan 

säga så. 

- Du upplever att du kan utvecklas mer tillsammans med pojkarna? 

- Ja mm. 

- Kan en blandning av samundervisning och särundervisning vara bra? 

- Jo kanske då får ju tjejerna få ju göra det som är kul och så där. Ingen kille som 

springer iväg med bollen eller vad vi nu gör typ nåt innebandypass eller nåt. För spelar 

vi typ innebandy så är det ju killarna som tar bollen och passar bara varandra. Tjejerna 

står i var sitt hörn och sen står de bara där. Dom vågar inte säga ifrån och vågar inte gå 

på eller. Säger man inte ifrån så får man inte det man vill (skratt) har jag lärt mig efter 

alla år. 

- Så du tycker att vissa lektioner är bra att ha… 



 

- Ja vissa kan vara det för vissa tjejer vill behöver nästan det för annars är dom inte med 

på idrotten för annars och tar inte med sig gympakläder och bla bla bla. 

- Vill du fortsätta arbeta med pojk- och flickgrupper? 

- Nej helst inte. För jag tycker inte det är kul. Jag tycker det är roligare att vara med 

killarna. 

- Tack så mycket! 

- Mm. 

  
  

 

 
 
 


