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Abstract 
 

The discussion about the importance of how to treat boys and girls equally in school has been 

constant for many years and I think this is an important question. Therefore I chose to 

continue a study I did in 2004. The aim this time has been to look into how the students in the 

school I now studied want things to be. 

 

I have made a questionnaire in year 8 in a relatively big school for children aged 13-16 in 

Värmland. It was in my interest to find out how the students in this school prefer to have their 

physical education. Since it is a school with the students coming from different schools in the 

town district and therefore have a bit different experiences from the subject p.e. I feel this 

study will be relevant for other p.e. teachers in Sweden as well. Making all students move and 

create an interest for exercising outside school as well is one of my most important tasks as a 

p.e. teacher. I therefore think that it is of great importance that the students are allowed to be 

involved in making decisions about their teaching. My exact questions at issue are; What are 

the students’ attitudes towards co-education and single-sex education? Do boys and girls think 

different in the various actions of sports? Do the students want more or less of co-education 

and single-sex education? Are there differences between boys and girls in opinions towards 

co-education and single-sex education?  

 

The result I found shows that most students want to keep the p.e. classes the way they are, that 

is in co-education. The study shows that there are differences in how boys and girls prefer 

things to be though. Girls prefer single-sex education more than boys do. The students that 

wanted single-sex education in some action of sports got to mention this and there were no 

big differences in the choice of actions. 
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Sammanfattning 

 

Diskussionen i skolan om hur viktigt det är att vi behandlar flickor och pojkar lika har varit 

ständigt återkommande under många år och jag anser att frågan är viktig. Därför valde jag att 

arbeta vidare på en undersökning jag gjorde 2004. Målet den här gången var att titta på hur 

just de eleverna på den nu undersökta skolan vill ha det.  

 

Jag har gjort en enkätundersökning i årskurs åtta på en relativt stor högstadieskola i 

Värmland. Mitt intresse låg i att ta reda på hur eleverna på just den här skolan vill ha sin 

idrottsundervisning. Eftersom det är en skola där eleverna kommer från olika 

mellanstadieskolor i kommunen och således har lite olika erfarenheter av ämnet idrott och 

hälsa så känns undersökningen även relevant för övriga idrottslärare i Sverige. Att få alla 

elever att röra på sig och att skapa ett intresse för att motionera även på fritiden är en av de 

viktigaste uppgifterna jag har som idrottslärare. Jag anser därför att det är av stor vikt att 

eleverna får vara med och tycka och bestämma så mycket som möjligt över sin egna 

undervisning. Mina exakta frågeställningar är: Hur ställer sig eleverna till sär- respektive 

samundervisning? Tycker flickor och pojkar olika inom de olika idrottsmomenten? Vill 

eleverna ha mer eller mindre av sär- respektive samundervisning inom de olika 

idrottsmomenten? Finns det skillnader i flickor och pojkars inställning till sär- och 

samundervisning? 

 

Det resultat jag fick fram visar att eleverna till största del vill ha kvar undervisningen som den 

är idag, alltså samundervisning. Undersökningen visar dock att det finns skillnader mellan hur 

pojkar och flickor vill ha det, flickor vill i större utsträckning ha särundervisning. De elever 

som ville ha särundervisning i något moment fick nämna det och här fanns inga större 

skillnader vad det gäller valet av moment. 

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Samundervisning, Särundervisning 
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1. Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
 

När man börjar fundera över sitt examensarbete så upptäcker man snart att det är massor av 

saker som man skulle vilja arbeta med. Jag har funderat kring olika ämnen, men bestämde 

mig till sist för att bygga på ett gammalt arbete som jag och några kompisar jobbade med när 

vi läste B-kursen i idrottsvetenskap för lärare. Den undersökningen gick ut på att ta reda på 

hur elever upplever samundervisning respektive könsuppdelad undervisning inom ämnet 

idrott och hälsa (Byström, Engström, Svensson 2004). Undersökningen gjordes bland 

högstadieelever. Det vi kom fram till då var att de elever som hade samundervisning ville ha 

det kvar och de som hade könsuppdelad undervisning ville ha kvar den. Efter att detta arbete 

gjordes så väcktes ändå nya frågor och det gjorde att man inte riktigt släppte frågan. Bl a 

annat funderade jag på hur jag ville jobba, vilket arbetssätt som skulle vara bäst beroende på 

vilket moment vi jobbade med och om pojkar och flickor kanske skiljer sig i de här frågorna.   

 

Eftersom könsfrågan alltid är aktuell så kändes det fortfarande aktuellt att jobba vidare med 

detta för att se om jag kunde komma fram till något mer i den här frågan. Anledningen är 

också att jag tycker att det är en viktig fråga att ta reda på. Hur vill eleverna ha det och det är 

även spännande att se vad tidigare forskning kommit fram till. På min skola jobbar vi nästan 

enbart med samundervisning men i vissa moment delar vi på eleverna för att vi anser att det 

passar bra där. De elever som jag jobbar med är i åldern 13-16 år och då är det också viktigt 

att ta hänsyn till de fysiska skillnaderna som faktiskt finns mellan pojkar och flickor i den 

åldern.  

 

Jag anser också detta vara ett ypperligt tillfälle för mig att verkligen ta reda på vad eleverna 

tycker för att få något slags utvärdering av mig själv och för att kunna förbättra 

undervisningen för eleverna. Undersökningen är också intressant för andra idrottslärare för att 

de ska få en bild av hur eleverna vill ha det. Just min undersökning kanske främst är intressant 

för mina kollegor men undersökningen i sig är ju även intressant för andra idrottslärare att ta 

efter och genomföra på sina skolor. Att låta eleverna ha inflytande över sin undervisning är 

viktig och de ska få vara med och bestämma i så stor utsträckning som möjligt, detta ger dem 

ytterligare ett större inflytande anser jag. 
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1.2  Syfte 
 

Mitt syfte är att ta reda på vilken inställning elever i åk 8 har till samundervisning respektive 

särundervisning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

2. Litteraturgenomgång 
 

I Skolverkets kursplan Lpo 94 står det att idrottsundervisningen bör sträva efter att 

uppmärksamma både pojkar och flickor i lika stor utsträckning oavsett om man har 

samundervisning eller könsuppdelad undervisning. I läroplanen skiljer vi inte på pojkar och 

flickor vad det gäller de olika momenten i undervisningen, då måste undervisningen vara 

anpassad efter detta. Strävansmålen är de samma för pojkar och flickor och det är ju trots allt 

det vi jobbar efter. Läraren tar dock hänsyn till de olika fysiska skillnaderna mellan könen när 

man sätter betyg. Flera undersökningar visar dock att idrottslärare ofta behandlar flickor och 

pojkar olika men då pekar man ofta på det rena beteendet och inte så mycket på att man 

skiljer mellan könen i bedömningen. Griffins undersökning från 1989 (Annerstedt C, 

Peitersen B, Rönholt H, 2001) visar bl a att:  

 

• Lärare ofta agerar olika tillsammans med pojkar respektive flickor. 

• Pojkar passar mer sällan till flickor under bollspel.  

• Aktiviteter som dans och gymnastik har minskat i klasser med samundervisning.  

• Elever tenderar att agera mer seriöst då det är aktiviteter som anses mera passande för 

det egna könet.  

• Pojkar begränsar flickors möjligheter att lära sig genom att medvetet eller omedvetet 

reta dem.  

• Pojkar begränsar sina egna möjligheter att lära genom att reta flickorna.  

• Flickor såväl som pojkar uppfattar pojkar som duktigare även då så inte är fallet. 

 

En annan undersökning gjord av Carli (1994) och Mattsson (1993 ref. av Annerstedt m fl, 

2001), visar att flickors medelbetyg sänks och pojkars höjs efter att samundervisning införts.  

 

Rönholt (Annerstedt m fl, 2001) skriver att en positiv självuppfattning är viktig för att 

utveckla personlig kompetens. Hon menar att det är viktigt att vara i trygga miljöer där det är 

tillåtet att misslyckas. Rönholt menar vidare att det kanske därför är viktigt att ibland dela upp 

eleverna för att de ska hamna i en tryggare miljö. 
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I en undersökning gjord, på uppdrag från Skolverket, av en grupp forskare vid Örebro 

Universitet (Pressmeddelande Skolverkets hemsida 2003-03-12) visades att det är stor 

skillnad på hur pojkar och flickor upplever idrottslektionerna. Pojkarna känner sig för det 

mesta duktiga, trygga och de känner att de verkligen får visa vad de kan. Flickorna däremot 

känner sig oftare klumpiga och dåliga. De upplever också att de inte riktigt får visa vad de 

kan. Man tror i den undersökningen att en förklaring till dessa känslor hos eleverna kan bero 

på att undervisningen är mer anpassad efter vad pojkarna vill göra.  

 

I en annan artikel i Svenska Dagbladet (2003-10-02)  kunde man läsa att alla undersökningar 

om samundervisning visar att pojkar tar över på lektionerna. Tidningen hade gjort intervjuer 

med lärare och elever på en högstadieskola som tidigare hade haft samundervisning men som 

nu hade särundervisning. Båda könen upplevde att de inte var lika rädda att göra bort sig nu 

som tidigare. Stämningen har blivit bättre och det har blivit lugnare på lektionerna. Det som 

lärarna menade kunde vara en nackdel var att det fanns många, särskilt duktiga flickor som 

tycker att det är kul att ha samundervisning.   

 

Wernersson (1995) skriver att en lösning på problemet könsskillnader är att man undervisar 

pojkar och flickor åtskilda. Detta skulle då ge en naturlig anpassning till vad vardera könet 

behöver. Hon skriver vidare att argumenten för att bedriva särundervisning under förra seklet 

var bl a att flickor inte ansågs vara lika intelligenta som pojkar och om de undervisades 

tillsammans så skulle det hindra pojkarna från att utvecklas kunskapsmässigt. Ett annat skäl 

skulle vara att flickor inte ansågs kunna studera i samma takt som pojkar utan de behövde 

studera i en långsammare takt. Wernersson säger också att detta synsätt förändrats över tiden 

och under 1960- och 70-talen argumenterar man för samundervisning med exempelvis 

argument som att alla individer har rätt att välja sitt liv.  

 

Wernersson (1995) betonar i sin översikt att om man ska bedriva särundervisning så bör man 

fråga sig vad det är man vill uppnå för flickor respektive pojkar? Vinner man det man hoppats 

på, t ex då att flickorna får bättre självförtroende och går dessa vinster absolut inte att få fram 

vid samundervisning också? 
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Eklund (1996) skriver i sin undersökning en del om skillnader mellan pojkar och flickor där 

hon då bl a nämner fysiska skillnader. Hon skriver att de fysiska skillnaderna mellan pojkar 

och flickor är det som gör det svårast att få en bra fungerande samundervisning i ämnet idrott 

och hälsa. Hon hänvisar till olika undersökningar som visar på att flickor och pojkar har 

ganska lika fysiska förutsättningar fram till en ålder av 8-10 år. Med detta menar hon då 

vidare att de kan prestera på samma nivå fram till denna ålder.  Pojkarna fortsätter efter detta 

att utvecklas medan flickornas utveckling stagnerar.  

 

Detta är även Eriksson inne på i sin redogörelse. Han menar att flickorna ofta är mer 

utvecklade motoriskt än pojkar i samma ålder. Flickorna klarar svårare rörelser men de har 

istället generellt sämre muskelstyrka. Han menar dock att skillnaden mellan de olika könen är 

mindre än skillnaden mellan olika individer, i samma ålder (1990) Detta, anser jag, kan vara 

viktigt att ha i åtanke när man undervisar elever.  

 

Eklund (1996) visar också vidare på en undersökning gjord av Döring och Ihlo (1995). De 

kom i sin undersökning fram till att flickor var till en början av experimentet mindre 

utvecklade, men att de sedan kom ikapp och i vissa avseenden gick förbi pojkarna i fråga om 

idrottstekniskt kunnande. De fick även liknande resultat när de gjorde undersökningar på t ex 

bollspel och redskap.   

 

I vår egen undersökning, gjord under våren 2004 (Byström, Engström, Svensson 2004), så 

tittade vi på liknande frågor som i min undersökning nu. Vi gjorde då en enkät på tre olika 

skolor och syftet där var att se om eleverna ville ha sär- eller samundervisning. På två av de 

skolor vi genomförde enkäten hade de mestadels samundervisning och på den tredje hade de 

särundervisning. Resultatet visade att de elever som hade samundervisning ville ha kvar det. 

Det var endast ett fåtal som kunde tänka sig att ha särundervisning. De elever som hade 

särundervisning ville till största delen ha kvar det så. Jag tycker också att detta visar att det 

kan vara viktigt att ha det i åtanke också när man tittar på resultatet.  

  

Carli (1995) skriver också att hon inte tror att undervisningen skulle bli ensidig om man bara 

hade särundervisning. Hon menar att variationen i samundervisningen blir större med en 

kvinnlig lärare jämfört med en manlig. Annerstedt (1996) refererar till en undersökning som 

visar att kvinnliga idrottslärare anser sig mindre kunniga, än de manliga idrottslärarna, vad det 

gäller bollspel.  
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Carli (1996) redovisar också en undersökning gjord 1995 där hon har tittat på hur 

betygsfördelningen mellan pojkar och flickor såg ut. Den visar att bland de elever som hade 

särundervisning så är medelbetyget det samma. Däremot finns det skillnader bland de elever 

som har samundervisning. När undersökningen gjordes hade vi sifferbetyg i Sverige och 

pojkarna hade ett medel på 3,5 i ämnet idrott och hälsa medan flickorna endast hade 3,1.  
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3. Frågeställning 

 
Mina olika frågeställningar blir nu slutligen:  

* Hur ställer sig eleverna till sär- respektive samundervisning?  

* Tycker flickor och pojkar olika inom de olika idrottsmomenten?  

* Vill eleverna ha mer eller mindre av sär- respektive samundervisning inom de olika 

idrottsmomenten?   

* Finns det skillnader i flickor och pojkars inställning till sär- och samundervisning? 
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4. Metod  
 

4.1 Urval  
 

Jag valde att göra undersökningen i årskurs åtta på en relativt stor högstadieskola i Värmland. 

Det finns sju paralleller i årskurs åtta så det är många elever. På denna skola bedrivs idag 

samundervisning i större delen av idrottsundervisningen. För att minska urvalet något så valde 

jag slumpvis, genom lottning, ut fyra pojkar och fyra flickor i varje klass. Lottningen gick till 

så att jag tog klasslistan och där är alla elever numrerade. Sedan drog jag lotter och fick då 

fram olika nummer som jag då jämförde med klasslistorna. Om jag hade fyra flickor redan 

och drog en flicka till så fortsatte jag att dra tills jag hade fått fyra pojkar och fyra flickor. De 

elever som blivit dragna informerades av mig att de blivit framlottade och fick då frågan om 

de ville ställa upp och hjälpa mig, alla tackade ja. Till dessa slumpvis utvalda elever delade 

jag sedan ut enkäterna. Eftersom en del av dessa elever känner mig så var jag mycket 

noggrann med att poängtera att de inte skulle skriva namn på sina enkäter och detta 

kontrollerade jag grundligt så att det inte skulle bli fel. Deras enkäter var ju delvis 

konfidentiella eftersom jag känner till vissa av eleverna. Sammanlagt blev det alltså åtta 

enkäter i varje klass, 28 flickor och 28 pojkar, totalt 56 enkäter.  

 

4.2 Design 
 

Jag valde att jobba med enkäter som är en kvantitativ undersökning. Detta för att jag ville få 

med ett större antal personer och det är då svårt att jobba med intervjuer. Jag lade däremot in 

lite fria frågor för att få lite mer åsikter från varje elev.  

 

4.3 Mätinstrument 
 

Min metod bestod av enkäter och de såg likadana ut för samtliga elever. Dessa delades ut till 

de elever som jag lottat fram i varje klass, fyra flickor och fyra pojkar i varje klass. Jag valde 

att lämna ut dessa enkäter när de hade mentorsträff. Av erfarenhet så vet jag att lämnar man ut 

enkäter under en idrottslektion så vill vissa dra igång och jobba så snabbt som möjligt så då 

slarvar de igenom enkäten och det ville jag undvika.  Jag gick noggrant igenom enkäten så att 

det inte skulle finnas några tveksamheter. Enkäten gjordes relativt kort eftersom jag tror att är 
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enkäten för stor så tröttnar eleverna efter ett tag och svarar kanske inte riktigt som de skulle 

vilja utan gör det bara snabbt. Eftersom jag dessutom känner till vissa av de elever som var 

utvalda så var jag väldigt noga med att poängtera att enkäten var helt anonym och jag 

berättade noggrant vad jag skulle använda den till. Jag informerade också om att de hade  

20 minuter på sig att färdigställa enkäten. Det var ett väl tilltaget tidsintervall eftersom 

enkäten var relativt kort.  

   

Innan jag hade börjat skriva mitt arbete så hade jag förberett ledningen på skolan om att jag 

skulle komma och göra en undersökning och det var inga problem under förutsättning att de 

fick se enkäten. Jag var också noga med att visa enkäten för berörda personer innan jag gjorde 

den för att få den godkänd. De blev också intresserade av att senare läsa mitt arbete för att se 

vad jag kommit fram till. Även idrottslärarna visade intresse för att ta del av undersökningen.  

 

Enkäten bestod av totalt sju frågor. Den första frågan avsåg bara kön. Den efterföljande 

frågan var byggd på att eleverna skulle ta ställning till om de ville ha sam- eller 

särundervisning i sju, av mig, bestämda moment inom ämnet. Sedan skulle de ta ställning till i 

hur stor utsträckning de ansåg sig tycka om att delta i samma sju moment och hur duktiga de 

ansåg sig vara i dessa moment. I de tre sista frågorna skulle eleverna svara på om de ville ha 

sam- eller särundervisning till största delen och om det fanns moment de ville vara uppdelade 

i så skulle de nämna dessa moment och också svara på varför de valt just dessa moment.  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

 
Enkäten hade jag utformat på egen hand men med feedback och hjälp från min handledare. 

Jag utgick från att jag ville ha en ganska kort och rak enkät för att få bra svar. Min tanke var 

att ha fyra svarsalternativ för att inte få något mellanalternativ, eleverna tvingas då att ta 

ställning. Detta gör att undersökningen blir mer mätbar. Svarsalternativen gick från 

Instämmer mycket bra till Instämmer inte alls. Enkäterna delade jag ut på mentorstiden för att 

de skulle kunna göra den i lugn och ro. Ger man dem enkäten under idrottslektionen så blir 

det lätt att de stressar igenom den för att snabbt komma igång och jobba på lektionen.  

 

När jag fått tillbaka alla enkäter gick jag igenom dem för att se om det fanns någon enkät som 

jag var tvungen att plocka bort för att den var fel ifylld. När det var gjort gick jag igenom 
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varje enkät mer noggrant och skrev ner vad de svarat. Eftersom jag också var intresserad av 

om svaren skiljde sig åt mellan flickor och pojkar så gjorde jag slutligen även den 

uppdelningen.  

 

4.5 Bortfall 
 

Jag anser att jag inte har något bortfall beroende på att jag var noggrann vid utlämnandet och 

insamlandet av enkäterna. De elever som hade blivit utlottade gjorde enkäten och innan de 

lämnade in så tittade jag ordentligt för att se så att de inte hade missat att fylla i något, eller 

gjort något annat fel som gjorde att jag inte kunde räkna deras enkät i resultat. Om de hade 

missat något så fick de tillbaka sin enkät för att fylla i ytterligare.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

 
Reliabilitet innebär hur tillförlitlig undersökningen är och validitet innebär att man verkligen 

undersöker det som var från början avsett att undersökas (Davidson B, Patel R 1994). Jag 

anser att min reliabilitet är relativt god. Eleverna fick tydlig information innan enkäten 

delades ut och de fick gott om tid på sig att fylla i den. Enkäten var lätt att förstå och jag tror 

att frågorna inte är för känsliga utan eleverna törs svara precis som de tycker. Eftersom inga 

frågor var överhoppade eller att flera alternativ var ifyllda på samma fråga så tror jag att 

eleverna förstod. Om de hade några frågor så fanns ju jag där hela tiden för att hjälpa dem om 

de behövdes. 

 

Eftersom jag noga planerat påståendena i enkäten så känner jag att jag fått ut det jag ville 

undersöka från början. Det enda som skulle kunna ifrågasätta validiteten är att jag inte testade 

min enkät på någon utomstående innan jag lämnade ut den. Eftersom det verkade som att 

eleverna förstått frågorna väl och att jag inte behövde plocka bort någon enkät så anser jag att 

validiteten ändå är hög.  

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Enkätundersökningen som gjordes var anonym. Jag vet vilka elever som lottades fram men 

jag vet inte vem som fyllt i vilken enkät. 
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5. Resultat 

 

5.1 Bakgrundsdata 

 
Undersökningsgruppen var elever i årskurs åtta på en relativt stor högstadieskola i Värmland. 

Eleverna valdes slumpvis ut genom lottning och sammanlagt svarade 28 flickor och 28 pojkar 

på enkäten. De resultat som jag redovisar i diagramform redovisas i antal elever eftersom 

undersökningsgruppen är färre än 100 stycken.  

 

5.2 Enkätundersökning 
 

I figur 1 ser vi att av alla svarande på enkäten, både pojkar och flickor, så vill de flesta 

fortfarande ha samundervisning på idrotten till största del. Det är 37 elever som till största del 

vill ha samundervisning medan det är tolv elever som vill ha särundervisning. De resterande 

sju eleverna har svarat att det inte spelar någon roll om de har sam- eller särundervisning.  
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Figur 1. Antal elever som vill ha samundervisning respektive särundervisning.  
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Om man sedan delar upp detta resultat vidare så visar det att det finns vissa skillnader mellan 

hur pojkar och flickor tycker i denna fråga. Av flickorna vill 17 elever fortfarande ha 

samundervisning till största delen, medan denna siffra hos pojkarna är högre, 20 elever.  

Detta visas nedan i figur 2.  

I 

20

17

5
7

3 4

0

5

10

15

20

Samundervisning Särundervisning Spelar ingen roll

Spridning flickor och pojkar

Pojkar
Flickor

 
Figur 2. Antalet  flickor och pojkar totalt som vill ha samundervisning respektive särundervisning. 

 

En fråga i enkäten byggde på att eleverna skulle fylla i hur mycket det gillade att delta i vissa 

idrottsliga moment och även hur bra de själva ansåg sig vara i samma idrottsliga moment. Här 

var variationen stor men det man generellt kunde se var att de moment som varje elev gillade, 

de momenten ansåg de sig också vara duktiga i. Det visade också att de elever som ansåg sig 

vara duktiga i flera moment var i störst utsträckning de elever som ville ha kvar 

samundervisningen, något undantag fanns dock.  

 

Jag bad också eleverna att om de ville ha särundervisning i något moment, även skriva vilket 

eller vilka moment de då först och främst tänkte på. Även här var svaren varierande och de 

moment som nämndes var bollsporter, friidrott, skridsko, redskap, dans och styrketräning. Här 

fanns det också en skillnad mellan hur pojkar och flickor tycker. I figur 3 så ser man 

fördelningen mellan hur pojkar och flickor tyckt här.   
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Figur 3. Antalet flickor respektive pojkar som ville ha särundervisning i ovanstående moment.  

 

De elever som här svarat något ombads också att svara varför de valt just de momenten. Alla 

svarade inte här men bland flickorna var svaren att de tyckte att pojkarna kunde vara taskiga 

mot dem om inte de var lika bra. Flickorna tyckte också att de vågade mer om det bara var 

flickor och att killarna var själviska. Någon nämnde också att hon tyckte att det skulle vara 

bra för pojkarna var ju duktigare än flickorna. Bland pojkarna var svaren färre men det mest 

förekommande svaret var att de ville ha särundervisning för att pojkarna är starkare. 
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6. Diskussion 
 

Undersökningen fungerade bra och precis som planerat. Jag tyckte att tydligheten var god 

eftersom jag gick igenom enkäten med eleverna för att det inte skulle bli några frågetecken för 

dem. Det är kanske så att någon av eleverna har missförstått någon fråga men jag tror inte att 

det påverkar mitt resultat i någon nämnvärd utsträckning. Det enda som jag kanske borde ha 

haft var rutor där de fick kryssa i om de ville ha sär- eller samundervisning i störst 

utsträckning. Detta för att det skulle vara mer tydlig för eleverna. Här hade ju vissa elever 

svarat att det inte spelade någon roll för dem. Detta har nog i och för sig ingen större 

betydelse för mitt resultat. Dessa elever är naturligtvis också intressanta för resultatet men de 

elever som tar ställning för sär- eller samundervisning känns mer intressanta eftersom de 

kanske inte alls vill ha det ena eller det andra. De som säger att det inte spelar någon roll, de 

trivs antagligen med vilket som.   

 

Resultaten jag fick fram stämmer ganska bra överens med vad jag hade väntat mig. Jag hade 

trott innan att de allra flesta skulle vilja ha kvar samundervisningen till största del. Detta kan 

ju naturligtvis bero på att de flesta eleverna inte har provat någon annan typ av undervisning 

så de har inte så mycket att jämföra med. Det visade sig att det var fler pojkar än flickor som 

ville ha kvar samundervisningen men det var inte heller så förvånande. Jag tror att just det kan 

bero på att pojkar, i allmänhet, känner sig lite tryggare och har ett något större självförtroende 

vad det gäller ämnet idrott och hälsa. Möjligen kan det vara så att resultat skulle se 

annorlunda ut om alla elever hade fått prova båda arbetssätten under en period för att 

verkligen skapa sig en uppfattning om vilket de tyckte bäst om. Detta visar ju också vår förra 

undersökning på (Byström, Engström, Svensson 2004). Där ville eleverna i mycket stor 

utsträckning ha kvar sin nuvarande undervisningsform, oavsett om det var sam- eller 

särundervisning.  

 

Det som egentligen var mest intressant var att se om åsikterna skiljde sig något mellan könen 

och det gjorde det ju. Något annat som jag indirekt ville få svar på var om det var så att det 

var någon skillnad mellan de flickor som ansåg att de var duktiga på det mesta och de som 

ansåg sig mindre duktiga, vad det gäller om de vill ha sär- eller samundervisning. För det 

första så skiljde det sig ganska mycket hur pojkar och flickor ser på sig själva. Generellt så 

ansåg sig pojkarna vara bra eller mycket bra i fler moment än flickorna. Jag tror att det har en 
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del med deras självbild att göra och inte alls med hur duktiga de faktiskt är. Det borde ha varit 

en ganska jämlik spridning mellan duktiga och mindre duktiga elever, både bland pojkar och 

flickor. I alla fall så visade det sig att de flickor som ansåg sig mindre bra eller inte alls bra 

var mer intresserade av att ha särundervisning än de flickor som ansåg sig duktiga. 

 

Intressant att få svar på var också i vilka moment de skulle vilja ha särundervisning, det kan ju 

vara till stor hjälp för mig i min undervisning. Här fick jag flera förslag och det var inte riktigt 

vad jag hade väntat mig. Jag hade trott att de flesta skulle svara att det ville ha 

särundervisning i de moment som vi redan har det i men så var det inte. De moment som vi 

brukar dela upp eleverna i är redskap och friidrott och det hade en del nämnt. Det som de 

flesta hade skrivit, av dem som hade angett något, var bollsporter. Här har min tanke varit att 

det kan vara bra att blanda dem där så att alla, oavsett kön eller kunnighet, får lära sig att ta 

hänsyn och se till att alla kommer med i spelet på ett bra sätt. Kanske kan jag variera mig här? 

Det var dock intressant att eleverna i relativt stor utsträckning nämnde de moment där vi 

redan, vanligtvis, delar upp dem.  

 

En annan intressant aspekt här var också att det var fler flickor än pojkar som hade valt att 

nämna något eller några moment där de ville ha särundervisning. Detta beror naturligtvis på 

att det var fler flickor än pojkar som ville ha särundervisning, men det kan ju också bero på att 

flickorna ser det som mer viktigt att vara uppdelade av andra orsaker. I min 

enkätundersökning väcker skillnaderna i dessa svar stor uppmärksamhet, eftersom pojkarna i 

huvudsak har angett fyskiska skillnader, medan flickorna däremot endast angett psykiska 

aspekter. Ingen flicka har exempelvis angett att pojkarna är mycket starkare, medan detta var 

det mest förekommande svaret bland pojkarna. Man kan inte utesluta att dessa psykiska 

aspekter grundar sig i fysiska differenser mellan pojkar och flickor, men det är ändå viktigt att 

ta hänsyn till denna tydliga uppdelning (kille-fysik; tjej-psykologi) av svaren.  

 

Självförtroende verkar generellt sett vara en viktig aspekt inom idrotten. Annerstedt (1996) 

pratar ju om att kvinnliga idrottare känner sig mindre kunniga inom bollsporter än manliga. 

Detta borde ju komma någonstans ifrån och inte bara vara specifikt för idrottslärare. Kanske 

känner sig flickor generellt sämre inom bollsporter än pojkar och att det gör att flickorna i stor 

utsträckning hellre vill vara åtskilda där.  
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Jag har funderat en del överhuvudtaget kring det här med uppdelning på olika sätt. Jag tycker 

nog att ibland skulle man t o m kunna dela upp eleverna efter deras kunskaper, det skulle 

kanske bli roligare för alla då. Skolverket menar att det inte är bra med nivågrupperad 

undervisning men trots det så är eleverna ofta nivågrupperade i t ex matematik och engelska 

på många skolor. Min åsikt är att det skulle vara bra ibland men för det mesta ska de 

naturligtvis vara tillsammans, dels för att lära sig att visa hänsyn men också för att lära sig av 

varandra.  

 

Både Eklund (1996) och Eriksson (1990) pratar om olika förutsättningar fysiskt mellan flickor 

och pojkar och jag kan hålla med om att det står klart att det är skillnad rent generellt. 

Däremot så finns det ju alltid undantag och vad gör man med dessa elever? Det är då viktigt 

att tänka på att bara för att man delar upp klassen mellan flickor och pojkar så är det då inte 

självklart att jag som lärare måste sänka nivån när jag jobbar med flickorna. Ibland kan jag 

känna att jag lägger mycket tid på de lågpresterande och inte riktigt har tid med de 

högpresterande eleverna. Med det menar jag inte, att jag inte vill hjälpa de lågpresterande, 

men borde det inte vara så att alla ska få samma möjlighet att utvecklas oavsett vilken nivå de 

startar på? Att de har olika förutsättningar rent fysiskt kommer vi aldrig ifrån men ska inte 

undervisningens huvudsyfte vara att skapa ett intresse för att röra på sig. Då kanske inte det 

viktigaste är jag får fram elever som gör så bra resultat som möjligt.  

 

Undersökningen av Döring och Ihlo (1995) visade på att flickor till en början var mindre 

utvecklade men att de sedan kom ikapp pojkarna. Jag tror att det kan ligga en hel del i det och 

att inte prestationen i sig är det stora problemet. Under mina lektioner kan jag se att många av 

flickorna, som skulle kunna prestera mycket bra, inte riktigt ”tar i” i momenten. Detta grundar 

jag också på att jag sett vissa av dessa flickor i exempelvis skollaget i fotboll där flera av dem 

presterar mycket högre än de gör på en vanlig idrottslektion. Jag försöker också följa flera av 

mina elever i deras föreningar när de spelar matcher och annat på fritiden och även där kan 

jag se skillnader. De pojkar jag följt en del, presterar oftast på samma nivå i sin förening som 

på mina lektioner, medan flickorna generellt presterar mer i sin förening än på lektionstid. 

Sedan kan man fundera vidare på varför det är så. Kanske beror det på att de inte får samma 

utrymme i skolan och de helt enkelt jämför sig med pojkarna och då känner sig mindre 

duktiga. Det är viktigt att påpeka att de fysiska skillnaderna faktiskt finns och att vi flickor 

inte har samma möjligheter att prestera rent fysiskt.  
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Carlis (1996) undersökning visade att när det kommer till betygssättning så hade pojkarna ett 

högre medelbetyg än flickorna i ämnet idrott och hälsa när det gäller samundervisning på 

idrotten. Min erfarenhet säger mig att det är så, men återigen så handlar det inte om att 

flickorna på något sätt är mycket sämre varken tekniskt eller fysiskt. Jag tror återigen att det 

är till följd av att flickorna inte anstränger sig lika mycket för att nå ett högre betyg. Vad det i 

sin tur beror på vet jag inte men min gissning är att det är mer accepterat att som pojke vara 

duktig i idrott jämfört med att vara flicka och vara duktig i idrott. 

  

Eriksson (1990) nämner också att flickorna ofta är mer motoriskt utvecklade men att de inte 

klarar samma moment för att de inte har samma muskelkraft. Det håller jag definitivt med om. 

Generellt så har flickor, även på högstadiet, bättre motorik. Kanske beror det, för dessa elever, 

på att pojkarna utvecklas mycket under just högstadietiden.  

 

Sammanfattningsvis så kan man säga att jag har kommit fram till att de flesta elever vill ha 

samundervisning även om det skiljer sig en del mellan könen. De som vill ha särundervisning 

skulle främst vilja ha det när vi jobbar med bollsporter, friidrott och redskap. Som förslag till 

fortsatt forskning skulle det vara intressant att göra en större studie där eleverna fick prova de 

båda alternativen under en längre period och sedan tycka till igen. Kanske skulle man få ett 

annat resultat då. Det skulle också vara roligt att titta vidare på hur det skulle se ut med 

nivågrupperad undervisning bara för att se vad man vinner och förlorar på det arbetssättet och 

även jobba vidare med självbilden hos då framför allt flickorna.  
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Enkätformulär 
 
OBS!! Kryssa endast ett alternativ på varje fråga genom hela enkäten. Alla 
frågorna gäller idrottslektionerna! 
 
 
   pojke  flicka 
1. Jag är:    
 
2. Hur vill du helst att idrottslektionen skall vara upplagd? 
Kryssa i det alternativ som du föredrar inom varje aktivitet. 
 

killar och tjejer killar och tjejer ibland  
tillsammans var för sig tillsammans 
   och ibland 

                             var för sig 
a) skridskor     
b) dans     
c) individuella bollsporter    
d) bollsporter lagvis     
e) friidrott     
f) cirkelträning     
g) redskap     

 
  
Kryssa för i vilken grad du instämmer i följande påståenden. 
 Mycket bra bra mindre bra inte alls 
3. Jag tycker om att delta i:              

a) skridskor       
b) dans      
c) individuella bollsporter     
d) bollsporter lagvis      
e) friidrott      
f) cirkelträning      
g) redskap      
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 mycket bra bra mindre bra inte alls 

4. Hur bra är du i följande  
moment?  
 
h) skridskor      
i) dans      
j) individuella bollsporter     
k) bollsporter lagvis      
l) friidrott      
m) cirkelträning      
n) redskap      
 
 
5. Hur skulle du vilja att lektionerna var upplagda största delen av tiden på 
idrotten? Vill du ha sär- eller samundervisning? 
 
__________________________________________________________ 
 
6. Om det finns moment där du skulle vilja att flickor och pojkar var 
uppdelade, nämn då här i vilka moment.  
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
7. Om du skrivit ner något/några moment på fråga 6 så förklara här varför du 
vill ha särundervisning i just dessa ämnen.  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
    Tack för din medverkan! 

 

 
 


