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Sammanfattning  

Syfte & frågeställningar 

Idag finns det inget krav på vilken undervisningsform som skall användas i ämnet idrott och 

hälsa vilket ger läraren stor möjlighet till att ändra utefter vad hen ser som mest lämpligt och 

mest gynnande för eleverna. För att göra detta enklare för idrottsläraren är det viktigt att få 

elevernas perspektiv och få veta hur de ser på olika undervisningsformer. Detta självständiga 

arbete hade som syfte att undersöka vad gymnasieelevers (i årskurs tre) uppfattning gällande 

sam- och könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa. För att undersöka syftet fanns 

följande frågeställningar: (1) Vilken undervisningsform föredrar pojkar respektive flickor? (2) 

Vilka för- och nackdelar finns det med respektive undervisningsform? (3) Finns det vissa 

moment då eleverna skulle föredra att ha sam- respektive könsuppdelad undervisning? (4) 

Anser eleverna att bedömningen påverkas av vilken undervisningsform som råder? 

 

Metod  

För att undersöka syfte och frågeställningar har 50 stycken enkäter blivit besvarade och tre 

intervjuer har utförts, samtliga av gymnasieelever i årskurs tre. Enkäterna sammanställdes så 

snabbt som möjligt efter att de blivit ifyllda och intervjuerna transkriberades också omgående. 

Bearbetning av enkäterna skedde genom en statisk analys och intervjuerna genom en 

innehållsanalys.  

 

Resultat 

Resultat kommer fram till att det finns en majoritet av eleverna som tycker att 

samundervisning är att föredra framför könsuppdelad. Dock är det inte alla elever som anser 

att samundervisningen alltid är att föredra utan en del elever anser att idrottsundervisningen 

ska vara uppdelad i någon utsträckning. Detta kan gälla vissa specifika moment medan några 

elever tyckte att undervisningen alltid skulle vara könsuppdelad. Det finns några moment som 

framförallt framkommer som fördelaktiga med en könsuppdelad undervisningsform.  

 

Slutsats 

Elevernas svar har sedan diskuterats gentemot genussystemet och annan forskning på 

området. De slutsatser man kunde komma fram till av resultaten i denna studie var att de 

speglar tidigare studiers resultat väldigt väl men det krävs fortsatt forskning för att kunna dra 

slutsatser som är applicerbara på svensk idrottsundervisning som helhet. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Det samhälle vi lever idag kallar vi ofta för jämställt och även om Sverige är ett av de länder i 

världen som har kommit längst gällande just jämställdhet men det finns fortfarande saker som 

kan bli bättre och därför är begreppet genus av intresse. Hirdman förklarar genus som 

någonting som: 

 

"kan förstås som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där den biologiska 

skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala 

praktiker, vilka får till följd att också̊ biologin kan påverkas/ändras - med andra ord, det 

är en mer symbiotisk kategori än »roll» och »socialt kön»” (Hirdman 1988, s. ) 

 

Detta är något vi använder oss av idag vilket ger upphov till att olika maktstrukturer bildas 

och att kvinnan blir underordnad mannen i samhället. Detta är något som detta arbete kommer 

att utgå från genom att det som kommer att undersökas är gymnasieelevers syn på 

könsuppdelad idrottsundervisning, vilket innebär att man undervisar könen separat, och 

samundervisning, som innebär att man blandar individer som exempelvis ligger på olika nivå 

eller ha olika kön och undervisar dessa tillsammans. Könsuppdelad undervisning ska skiljas 

från särundervisning, som innebär att man delar in i olika grupper som undervisas var för sig 

och detta kan handla om exempelvis nivå och behöver inte nödvändigtvis vara att man delar 

könen. På grund av de maktstrukturer som finns i vårat samhälle är det av särskilt intresse att 

undersöka hur elever ser på könsuppdelad- respektive samundervisning och sedan diskutera 

resultaten utifrån ett genusperspektiv. För att få en bild av hur undervisningen sett ut i Sverige 

genom historien följer en kort redogörelse för de olika undervisningsformerna genom svensk 

idrottsundervisnings historia. 

 

Undervisningen i idrottsämnet i Sverige har under åren varierat mellan könen. Man kan se i 

undervisningsplanen från 1955 att hur undervisningen skulle bedrivas skiljde sig mellan 

pojkar och flickor genom att undervisningen för flickor fokuserade på att utveckla det 

estetiska medan pojkarnas undervisning hade ett större fokus på prestation och tävling 

(Annerstedt et al. 2001). Senare under Lgr 62 och 69 uttrycktes inte skillnaderna mellan 

könen lika tydligt men skillnaderna var någonting som fortfarande levde kvar i 
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idrottsundervisningen. 1962 ska samundervisning varit den obligatoriska 

undervisningsformen i skolan men idrottsundervisningen var ett undantag. Det var först i 

slutet av 1970-talet som man började diskutera huruvida idrottsundervisningen skulle vara 

könsuppdelad eller könsblandad. Detta ledde sedan till att man i Lgr 80 gjorde 

samundervisning obligatoriskt även i idrottsämnet. Med tiden har idrottsämnet blivit betydligt 

mer fritt genom att det i Lgr 11 varken står att någon av undervisningsformerna är 

obligatoriska samt att det inte heller framkommer några skillnader mellan könen (Skolverket 

2011).  

1.2 Forskningsläget 

Denna del kommer att gå igenom den forskning som finns tillgänglig i ämnet. Först kommer 

genus att gås igenom utifrån hur det ser ut i samhället för att sedan inrikta sig mer mot hur 

genus framkommer i skolan och till sist kommer forskning gällande just sam- och 

könsuppdelad idrottsundervisning att behandlas för att få en uppfattning om hur 

forskningsläget ser ut idag och därmed även gå in på vad denna studie kommer att handla om.  

1.2.1 Forskning om genus i samhället 

Eftersom att genus är något vi människor själva skapar är det viktigt att vi särskiljer genus 

från de biologiska könen. Enligt Hirdman (1988) är anledningen till att vi skapar kön att vi 

vill bibehålla den hierarki som finns idag, vi människor är med andra ord bekväma i det 

system vi har idag där männen är överordnade gentemot kvinnorna. Hirdman är inte ensam 

om att komma fram till detta. Thurén är en av de som har samma syn på genus, alltså den syn 

att det är kön som skapas beroende på hur vårt samhälle ser ut ur ett socialt och kulturellt 

synsätt (Thurén 2003). Det som är svårt för forskarna idag är att förstå varför den ena 

grupperingen inom genus är överordnad (mannen) medan den andra är underordnad 

(kvinnan). Därför menar Thurén att man i genusperspektivet visar på hur man ser på vilken 

roll könen får i vårt samhälle och även hur dessa roller fortsätter att föras vidare (Thurén 

2003). Att genus är något som vi människor använder oss av för att skapa kön verkar vara en 

allmän uppfattning bland forskarna inom området. Även Elvin-Nowak och Thomsson håller 

med om detta genom att i sin bok nämna att vi människor konstant är en bidragande faktor i 

den process som skapar kön (Elvin-Nowak & Thomsson 2003).  
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1.2.2 Forskning om genus i skolan 

I en studie av Odenbring (2010) fokuserade man på att visa vilka könskateogriseringar som 

uppkommer vid samtal mellan människor och vad som antas vara manligt och kvinnligt. 

Odenbring menar att det är de sociala könshierarkier som framförallt skapar olika typer av 

könskateogriseringar. Det man kunde komma fram till var att de olika kategoriseringarna får 

olika betydelser beroende på vilken kontext de används i och detta kan ses i skolan genom att 

ungdomar och barn kategoriseras av pedagoger genom att man anses ha olika egenskaper 

beroende på kön.  

 

En annan studie av Holm (2008) som behandlade elever i årskurs 9 på två skolor med syftet 

att studera det maskulina och feminina i skolsammanhang visade på att pojkarna och flickorna 

såg könen som motsatser, detta gällande kön i en större bemärkning. När det gäller mer 

vardagliga händelser var synen på det maskulina och feminina inte lika strikt genom att 

skolungdomarna under vardagen växlar mellan olika positioner gällande makt och 

arbetsindelning. De positioner som ungdomarna intar i vardagen antingen stödjer eller 

motarbetar de olika sätt som kön kan komma till uttryck i olika situationer. Man kunde se att 

det som ansågs som maskulint och feminint skiljde sig beroende på vilken situation det 

handlade om. Sammanfattningsvis menar Holm att maskuliniteten och feminiteten visar sig på 

olika sätt beroende på den enskilde skolans förutsättningar och huruvida könen förhåller sig 

till varandra på just den skolan.  

 

1.2.3 Forskning om sam- och könsuppdelad undervisning 

Carlsten (1989) genomförde en studie 1984 där åttondeklassare fick besvara en enkät där man 

ville undersöka hur eleverna såg på sam- respektive könsuppdelad undervisning. Det som 

kunde ses i denna studie var att majoriteten av både pojkar och flickor såg samundervisningen 

som positivt. Man kunde även se att det vanligaste svaret på frågan “Tycker du att det skulle 

vara upplagt så att pojkar och flickor har skolgymnastik tillsammans?” (Carlsten 1989, s. 79) 

var att man inte ville ha samundervisning under varje lektion utan att det även skulle vara 

uppdelat ibland. Svaren visade inte heller på någon skillnad på hur de respektive könen såg på 

samundervisning.  
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Hussain (1989) genomförde en studie, som innehöll enkäter och intervjuer, med elever i 

åldrarna 13 - 16 år. I sin studie kunde Hussain av sina resultat fastställa att en majoritet, 70 

procent, såg på samundervisning som någonting positivt och att det endast var fem procent 

som hade den motsatta uppfattningen medan övriga elever inte tyckte att det spelade någon 

större roll om de var könsuppdelad- eller samundervisning. I studien kunde man också så en 

trend att pojkarnas syn på samundervisning blev mer positiv mellan åldrarna 13 - 16 medan 

flickornas syn gick i motsatt riktning, alltså en minskning av de som ansåg att det var något 

positivt med samundervisning. Generellt tyckte eleverna att pojkar och flickor kunde 

samarbeta väl med varandra men en större mängd flickor tyckte att samarbetet fungerade 

sämre än vad den motsvarande gruppen hos pojkarna tyckte.  

 

Även skolverket har utfört en egen undersökning med syfte att utvärdera den svenska 

grundskolan (Mattson 1993). Inom idrottsämnet kunde man se en övervägande del av 

eleverna hade en positiv syn gällande samundervisningen, som var den mest använda 

undervisningsformen, medan ungefär 10 procent av eleverna hade en negativ syn på 

undervisningsformen. Även i en undersökning som gjordes senare av Riksidrottsförbundet 

kunde man se att samundervisning var den vanligaste undervisningsformen då det endast var 

20 procent av skolorna som hade en hel eller delvis könsuppdelad idrottsundervisning 

(Stråhlman 2007). 

 

Även om det oftast framkommer att eleverna föredrar samundervisningen finns det 

fortfarande problem inom området. I sin avhandling kommer Carli (2004) fram till slutsatsen 

att det anses att pojkar och flickor har en jämlik idrottsundervisning på grund av att de 

undervisas tillsammans och att de ska utföra samma uppgifter, men Carli håller inte med. 

Detta eftersom att undervisningen bekräftar pojkarna men inte flickorna genom att flickorna 

får lära sig att "kvinnliga" aktiviteter är underlägsna de "manliga" aktiviteterna. 

(Carli 2004). Redelius hänvisar i sin artikel till de Carli kommer fram till: ”Vad som uppfattas 

som god förmåga är alltså inte ett objektivt mått och inte heller en könsneutral fråga” 

(Redelius 2009, s. 44). Med denna kommentar syftar hon till det Carli kommit fram till 

tidigare, att innehållet i idrottsundervisningen är aktiviteter som är maskulint kodade.  
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1.2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Den forskning som sedan är relevant för denna studie är framförallt den om könsuppdelad 

idrottsundervisning då det är detta som studien kommer att behandla. För att sammanfatta är 

samundervisningen den absolut vanligaste undervisningsformen och samundervisningen var 

något som en majoritet av eleverna såg som någonting positivt. Denna slutsats gäller samtlig 

av den forskning som redovisas förutom undantaget att tjejer mellan åldrarna 13 – 16 år 

tenderar att utveckla en mer negativ syn på samundervisningen i förhållande till killarna under 

samma tid.  

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Teorin som denna studie framförallt kommer att utgå ifrån är den som kallas för 

genussystemet. Yvonne Hirdman är historiker och upphovspersonen till teorin. Teorin grundar 

sig i hur synen på det manliga och kvinnliga könet reproduceras. Användningen av teorin 

kommer framförallt att visa sig i analysen av resultatet. Teorin utgår från att det finns två 

olika komponenter som håller upp genussystemet och ser till att det inte fallerar och dessa 

komponenter har några speciella egenskaper, som är följande: att de håller isär könen och att 

de visar även på ett patriarkat, det vill säga ett samhälle där männen är överordnade kvinnorna 

enligt normen. De två komponenterna verkar sedan på olika nivåer i samhället, som i sin tur 

har sitt eget sätt att reproducera de föreställningar vi har om genus.  

 

Den första av dessa nivåer benämner Hirdman kulturell överlagring vilket syftar till de olika 

normerna, eller idealen för hur förhållandet mellan en kvinna och man ska se ut. Denna nivå 

speglar alltså någonting som visar på hur de respektive könen ska bete sig eller vad de gör, 

exempelvis att ena könet gillar bilar medan det andra gillar hästar, vilket inte nödvändigtvis 

behöver stämma överens med verkligheten och detta kan ses i skolan genom att exempelvis 

att ena könet gillar idrott medan det andra könet föredrar bild.  

 

Den andra nivån har Hirdman kommit fram till är social integration som syftar till hur man 

distribuerar arbete mellan könen. Det som anses som manligt och kvinnligt blir i denna nivå 

en faktor som påverkar våran position i hierarkierna och i olika institutioner i samhället. Ett 

exempel på detta kan vara att män kör lastbil och att kvinnor är barnskötare. Eller om man ska 

applicera det till skolans värld skulle det kunna exemplifieras genom att män håller på med 

IT-tjänsterna på skolan medan kvinnorna arbetar i cafeterian eller som skolsköterskor.  
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Den sista nivån av dessa är socialisering vilket syftar till vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Detta kan visas genom olika uttryck som används, exempelvis att “kasta som en 

tjej”. Genom att vi uttrycker oss på detta sätt så förmedlar vi de föreställningar vi har 

angående vad som är manligt och kvinnligt. För att de tre nivåerna på något sätt ska hänga 

ihop med varandra finns det något som Hirdman benämner som genuskontraktet vilket är 

något som binder samman olika föreställningar om manligt och kvinnligt i olika samhällen 

samt vad som förs vidare till yngre generationer. Genuskontraktet kan exempelvis innebära att 

flickor inte använder vissa typer av kläder eller att pojkar inte leker med dockor och 

kontraktet tar även upp huruvida kvinnor och män är lämpliga för olika yrken. Kontraktet kan 

sammanfattas som de normer som finns i dagens samhälle som följs, både medvetet och 

omedvetet. (Hirdman 1988) 

 

Genuskontraktet skulle möjligtvis kunna komma till uttryck i ämnet idrott och hälsa genom 

att pojkarna tar över och därmed hamnar flickorna i skymundan och accepterar det. Larsson et 

al. kommer fram till denna slutsats i en artikel och detta kan vi se genom att ”flickor antas ha 

sämre fysiska förutsättningar än pojkar för att delta i ansträngande eller tekniskt krävande 

fysisk aktivitet” (Larsson et al. 2007, s. 133). Vidare skriver man också att ”Många flickor lär 

sig, som en konsekvens av detta, att ligga lågt. Dem ska man ’ta hänsyn’ till” (Larsson et al. 

2007, s. 133). Någonting som också visar på hur detta "kontrakt" kommer visar sig kan man 

se i Carlis avhandling (2004) där hon kommer fram till att bara på grund av att det ställs 

samma krav, att båda könen undervisas i samma klassrum och i samma aktiviteter innebär det 

inte att undervisningen är jämställd med tanke på att innehållet som finns i idrotten bekräftar 

pojkarna men inte flickorna.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers uppfattning gällande sam- och 

könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa. I studien vill jag även försöka få en bild 

av varför eleverna tycker som de gör samt se om det finns några genomgående teman i 

elevernas svar. Frågeställningarna är: 

 

1. Vilken undervisningsform föredrar pojkar respektive flickor? 
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2. Vilka för och nackdelar finns det med respektive undervisningsform? 

3. Finns det vissa moment då eleverna skulle föredra att ha sam- respektive 

könsuppdelad undervisning? 

4. Anser eleverna att bedömningen påverkas av vilken undervisningsform som råder? 
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna undersöka syftet med studien har det använts både intervjuer (bilaga 2) och 

enkäter (bilaga 3). Anledningen till att enkäter används är på grund av att en generell bild 

skall vara möjlig att ge och intervjuer har använts för att ge en lite djupare insyn i 

bakomliggande orsaker till varför eleverna svarat som de gör. Just intervjuer är bra för att man 

skall kunna belysa mer komplicerade problem. Detta eftersom att man då kan få fram mer av 

erfarenheter och känslor från de deltagande i intervjun. Den typ av intervju som sedan 

används för att samla in data har varit en så kallad semistrukturerad intervju vilket innebär att 

man använder sig av intervjuguide där det står nedskrivet vilka ämnen som ska behandlas 

under intervjuns gång. Eftersom den är just semistrukturerad kan det hända att man avviker 

lite från intervjuguiden men att ämnena som belyses däri ändå tas upp. Intervjuguiden 

används således mer som en guide för att veta vilka ämnen som ska tas upp under intervjuns 

gång. (Denscombe 2009) 

 

Intervjuerna skedde i biblioteket på skolan eftersom att detta var en lugn plats och man kunde 

prata ostört. Intervjuguiden följdes för att få svar på frågeställningarna men för att få mer 

djupgående svar från eleverna ställdes även följdfrågor beroende på vad eleven svarade. På 

detta sätt får man individuella uppfattningar om de olika ämnena som diskuterades under 

intervjun. Intervjuerna spelades in med hjälp av app som agerade som diktafon. Efter 

intervjuerna transkriberades dem för att svaren sedan skulle kunna analyeras. 

 

Enkäterna utformades i programmet Surveymonkey. Utförandet av enkäterna skedde genom 

att jag personligen gick till klasserna i klassrummen och delade ut pappersenkäter för eleverna 

att svara på. En kort presentation av mig själv samt en kort sammanfattning av studiens syfte 

presenterades innan utdelningen. Om frågor uppstod fanns jag på plats för att besvara dessa. 

Efter att alla enkäter hade samlats in från samtliga klasser började sammanställningen av 

resultaten för att se hur många totalt, och hur många av respektive kön som svarat på de olika 

svarsalternativen. För att göra detta användes programmet SPSS och Excel.  
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2.2 Urval 

Inledningsvis kontaktades en rektor på en gymnasieskola genom ett bekvämlighetsurval 

eftersom att tiden var knapp. Rektorn hänvisade sedan till studie- och yrkesvägledaren (SYV). 

Med SYV drogs slutsatsen att enkäterna skulle delas ut till eleverna i årskurs tre eftersom att 

dessa elever inte hade lika fullt upp med nationella prov som övriga årskurser och dessa 

elever ansågs även ha mest erfarenhet gällande idrottsundervisning. En annan anledning till 

att elever som gick tredje året valdes var på grund av att de hunnit fylla 18 år vilket innebär 

att samtycke som målsman inte behövdes. Det är möjligt att någon som inte hunnit fylla 18 år 

går i årskurs tre på gymnasiet men detta kontrollerades innan intervjuerna utfördes. I samråd 

med SYV planerades det in träffar med olika klasser som skulle besvara enkäterna. Det blev 

totalt sex klasser som svarade på enkäterna.  

 

Gällande urvalet till intervjuerna var de frivilliga elever från de olika klasser som besöktes 

som deltog. Eleverna frågades samtidigt som enkäterna delades ut om det fanns någon som 

kunde tänka sig intervjuas. Målet var att det skulle vara ungefär lika många pojkar som flickor 

som svarade på enkäten men detta var svårt då det inte gick att handplocka vilka klasser som 

skulle delta i undersökningen. Målet med intervjuerna var att intervjua fyra personer varav en 

man och en flicka från ett högskoleförberedande program samt en man och en flicka från ett 

yrkesprogram. I slutändan blev det tre personer som intervjuades varav en man och en flicka 

från ett högskoleförberedande program samt en man från ett yrkesprogram. Detta på grund av 

att det inte var möjligt att planera in med ytterligare en till elev.  

 

Populationen var gymnasieelever i årskurs tre vid den valda gymnasieskolan. Urvalet var de 

50 personer som fyllt i enkäterna. Utifrån dessa 50 användes ett bekvämlighetsurval 

(Hassmén & Hassmén 2008) för att få ut de tre personer som intervjuades.  

 

För att hitta personer som skulle kunna tänka sig ställa upp på intervjun användes delvis ett 

bekvämlighetsurval och delvis ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet utgår från att man 

väljer vilka variabler man vill utgå ifrån och i detta fall var det kön och typ av 

gymnasieprogram (Hassmén & Hassmén 2008). Utifrån dessa variabler väljer man sedan 

variabelvärden vilket blev pojkar och flickor för kön och sedan högskoleförberedande 

program eller yrkesprogram för programtyp. För att sedan få en överblick över hur urvalet 

kommer se ut skapas en tabell som visar vilka personer man vill intervjua. 
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Kön Flickor 
 

Pojkar 
 

Programtyp 1 
 

1 2 

Person A 
 

B C 

Tabell 1 – Visar hur det strategiska urvalet av elever ser ut. 

Anledningen till att just dessa variabler används är för att utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna är speciellt variabeln kön av intresse men även på grund av de 

frågeställningar som studien utgår från. Och variabeln programtyp är av intresse för att få en 

diversitet bland de personer som skulle intervjuas.  

2.3 Etiska överväganden 

De som deltar i studien ska informeras om forskningen och dess syfte samt om vad deras egen 

medverkan innebär. Efter att deltagarna informerats får de själva välja att delta eller inte. Det 

krävs alltså ett informerat samtycke med deltagarna. I just denna studie fick de personer som 

svarade på enkäten på skriftligt och muntlig information genom att jag fanns på plats och 

delade ut enkäterna personligen och har därmed fått informationen i flera steg. Ett samtycke 

ficks genom att i informationen på enkäten framkommer det att “Genom att fylla i enkäten 

samtycker du att delta i studien” (se Bilaga 3). Gällande intervjupersonerna fick de skriva 

under ett informerat samtycke på plats samt att information även gavs muntligt innan 

intervjun genomfördes. Eftersom att jag vet vilka som deltagit i studien är de inte anonyma 

men deras svar och uppgifter hålls konfidentiella av anledningen att ingen ska kunna 

identifiera deltagarna utifrån de uppgifter som de lämnat. De som deltagit i studien 

informerades även på plats för hur konfidentialiteten upprätthålls.  

(Vetenskapsrådet 2002) 

 

2.4 Teoretisk ansats och bearbetning av material 

2.4.1 Bearbetning av enkäterna 

För att sammanställa resultaten från enkäterna användes programmet SPSS för att framställa 

antalet svar på de olika svarsalternativen och Excel för att skapa figurerna. För att sedan 

analysera det kvantitativa materialet utgick jag från en statistisk analys för att få en överblick 
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över enkätresultaten och därmed kunde jag även se vilka resultat som stack ut och vilka som 

är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Efter att ha gjort detta användes en 

teoriledd tematisk analys som utgår från att man har förutbestämda teman och sedan bildas 

kategorier till varje tema och tillslut skapas olika koder till vare kategori (Hassmén & 

Hassmén 2008) Dessa teman, kategorier och koder skapades utifrån de frågor som var 

relevant för studien (Bilaga 4) 

2.4.2 Bearbetning av intervjuerna 

För att analysera det material som framkom av intervjuerna användes innehållsanalys. Med 

detta menas att man analyserar materialet vilket i detta fall blir transkiberingen av 

intervjuerna och utfrån dessa hittar man olika teman (Hassmén & Hassmén 2008). Med hjälp 

av de teman som hittades i analysen av intervjuresultaten kunde man svara på studiens 

frågeställningar.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten syftar till att studien ska vara reproducerbar, alltså att om man gör samma studie 

igen så bör resultatet bli väldigt likt (Stukát 2011) Om detta då skulle vara fallet så innebär 

det att reliabiliteten är hög. Eftersom att enkätfrågorna är för samma elever och som det 

verkade i svaren som givits, är lätta att förstå, så är det mycket troligt att resultaten skulle bli 

lika om samma studie gjordes igen. Däremot, eftersom att intervjuerna är kvalitativa och där 

fokus var att få elevernas perspektiv på saker så kan man inte utesluta möjligheten att 

tolkningarna som gjorts av svaren är påverkade av min egen erfarenhet. Däremot har 

intervjuerna följt en samma intervjuguide vilket höjer reliabiliteten. Även metoden är väl 

beskriven för att någon ska kunna reproducera studien. 

 

Validiteten syftar till att hur ”pricksäkra” resultaten är. För att exemplifiera pricksäkerheten 

kan man säga att det handlar om exempelvis att en fråga kan besvaras så att man får svar på 

det man vill ha svar på. Om man får svar som svarar väl på frågan är validiteten hög 

(Stukát 2011). Frågorna till både enkäterna och intervjuerna är utformade efter studiens 

frågeställningar och syftet vilket höjer sannolikheten att man får svar på det man vill ha svar 

på. I studien har, utifrån de svar som givits, validiteten varit hög. Svaren som getts har i 

väldigt stor utsträckning svarat på det som efterfrågades. Det som även styrker validiteten är 

att jag fanns på plats under tiden som enkäterna fylldes i för att svara på eventuella frågor som 

kunde uppkomma.  
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3 Resultat 

3.1 Enkätresultat 

De sammanställda resultaten från enkäterna kommer att demonstreras med hjälp av olika 

figurer. Först kommer resultaten från samtliga elever att redovisas och sedan presenteras hur 

könen skiljer sig åt i sina svar på den aktuella frågan. Frågorna som kommer behandlas är 

först vilken ställning eleverna har gentemot sam- respektive könsuppdelad undervisning och 

sedan hur eleverna tycker att undervisningen skall se ut. Därefter behandlas frågorna om 

könen anser att de kan påverka lektionsinnehållet lika mycket och till sist om eleverna tror att 

de skulle bedömas rättvisare om idrottsundervisningen skulle varit könsuppdelad. 

 

3.1.1 Föredrar eleverna sam- eller könsuppdelad idrottsundervisning? 

 

Nedan följer figur 1 som visar hur samtliga elever svarat på frågan om hur de ser på en 

könsuppdelad idrottsundervisning där svarsalternativen Väldigt positivt (blå), positivt (röd), 

varken positivt eller negativt (grön), negativt (lila) och väldigt negativt (turkos), fanns att 

välja på. Svaren redovisas genom att visa hur många av samtliga elever som svarat på vardera 

svarsalternativ och det angivs i procent. 

 
 

Figur 1 - Elevernas svar på hur de ser på könsuppdelad idrottsundervisning i procent. Totalt 50 

av 50 elever svarade på denna fråga. 
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Figur 1 visar att det är en majoritet av eleverna (62 procent) som ser negativt eller väldigt 

negativt på könsuppdelad idrottsundervisning medan 18 procent ser positivt eller väldigt 

positivt på det och 20 procent som har en neutral syn på saken.  

 

Figur 2 kommer att visa hur pojkarna respektive flickorna har svarat på frågan angående hur 

de ser på könsuppdelad idrottsundervisning. Det röda visar flickornas svar och det blåa visar 

pojkarnas svar. Svaren redovisas i hur många personer av vardera kön som svarat på de olika 

svarsalternativen. 

 
 

Figur 2 - Visar vad flickor respektive pojkar svarat på frågan om hur de ser på könsuppdelad 

idrottsundervisning i antal. Totalt 50 av 50 elever svarade på denna fråga. 

 

Figur 2 visar att det är fler flickor i förhållande till pojkar som ser könsuppdelad 

idrottsundervisning som någonting positivt eller väldigt positivt medan en majoritet i båda 

grupperna ser det som någonting negativt eller väldigt negativt.  

 

I Figur 3 redovisas det hur samtliga elever svarat på frågan om hur de ser på en 

samundervisning i idrott och hälsa där svarsalternativen Väldigt positivt (blå), positivt (röd), 

varken positivt eller negativt (grön), negativt (lila) och väldigt negativt (turkos), fanns att 
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välja på. Svaren redovisas genom att visa hur många av samtliga elever som svarat på vardera 

svarsalternativ och tabellen visar resultatet i procent.  

 

 

 
  

Figur 3 - Elevernas svar på hur de ser på samundervisning i procent. Totalt 50 av 50 

elever svarade på denna fråga. 

 

Figur 3 visar det inte finns några elever som ser varken negativt eller negativt på 

samundervisning medan en majoritet (84 procent) har en positivt eller väldigt positiv syn på 

den undervisningsformen. 16 procent av eleverna har varken en positiv eller negativ syn på 

samundervisning.  

 

Figur 4 kommer att visa hur pojkarna respektive flickorna har svarat på frågan angående hur 

de ser på samundervisning i idrott och hälsa. Det röda visar flickornas svar och det blåa visar 

pojkarnas svar. Svaren redovisas i hur många personer av vardera kön som svarat på de olika 

svarsalternativen. 
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Figur 4 - Visar vad flickor respektive pojkar svarat på frågan om hur de ser på 

samundervisning i ämnet idrott och hälsa. Totalt 50 av 50 elever svarade på denna 

fråga. 

 

Figur 4 visar att det är fler pojkar som ser väldigt positivt och positivt på samundervisning än 

flickor men en majoritet i båda grupperna har svarat på detta sätt. Det är i större utsträckning 

flickor som svarat att man har en neutral syn gällande samundervisning. Även här ser man att 

det inte är någon ur någon av grupperna som ser negativt eller väldigt negativt på 

samundervisning.  

3.1.2 Hade eleverna föredragit könsuppdelad idrottsundervisning? 

I figur 5 redovisas det hur samtliga elever svarat på frågan om eleverna skulle föredra 

könsuppdelad idrottsundervisning i någon utsträckning där svarsalternativen Alltid (blå), 

Oftast (röd), Någon enstaka gång (grön) och Aldrig (lila) fanns att välja på. Svaren redovisas 

genom att visa hur många av samtliga elever som svarat på vardera svarsalternativ och 

tabellen visar resultatet i procent.  
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.  

Figur 5 - Elevernas svar på om de velat ha könsuppdelad idrottsundervisning i procent. 

Totalt 50 av 50 elever svarade på denna fråga. 

 

Figur 5 visar att en majoritet av eleverna (58 procent) aldrig vill ha könsuppdelad 

idrottsundervisning medan fyra procent alltid hade föredragit den undervisningsformen. 12 

procent av eleverna tycker att könsuppdelad idrottsundervisning hade varit någonting som 

man hade kunnat använda sig av ofta och 26 procent skulle vilja ha könsuppdelat någon 

enstaka gång. 

 

Figur 6 redovisar under vilka moment som eleverna, som svarat Oftast, Någon enstaka gång 

eller Alltid på frågan om de föredragit könsuppdelad idrottsundervisning i någon utsträckning, 

hade velat att undervisningen var könsuppdelad. Eftersom att denna fråga var en flervalsfråga 

visar figuren hur många gånger respektive svarsalternativ har kryssats i. Hos de som svarat 

Alltid räknas det som att de eleverna hade kryssat i samtliga alternativ bortsett från annat.  

 



  17 

 
 

Figur 6 - Visar under vilka moment eleverna skulle vilja att undervisningen är könsuppdelad i 

antal. Totalt 50 av 50 elever svarade på denna fråga. 

 

Figur 6 visar, bland de som svarat att man velat ha könsuppdelad idrottsundervisning i någon 

utsträckning, att simning och livräddning och bollspel som är de moment som flest elever vill 

ska vara könsuppdelat då svarsalternativen framkommer tio respektive nio gånger. Friluftsliv, 

lekar och friidrott är även de vanligt förekommande svar. Samtliga moment har blivit 

ikryssade och detta visar då att det inte finns något av de framkomna momenten där någon 

elev inte anser att de skulle bli mer rättvist bedömda i.  

 

I figur 7 visas hur pojkarna respektive flickorna svarat på frågan gällande om de hade velat ha 

könsuppdelad idrottsundervisning i någon utsträckning. Det röda visar flickornas svar och det 

blåa visar pojkarnas svar. Resultatet redovisas i hur många personer av vardera kön som 

svarat på de olika svarsalternativen. 
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Figur 7 -  Visar vad flickor respektive pojkar svarat på frågan om de vill ha könsuppdelad 

idrottsundervisning eller inte. Totalt 50 av 50 elever svarade på denna fråga. 

 

Figur 7 visar att en majoritet av båda grupperna aldrig vill ha könsuppdelad 

idrottsundervisning. Flickor vill i större utsträckning än pojkar ofta ha könsuppdelat medan 

pojkarna i större utsträckning vill ha denna undervisningsform någon enstaka gång. En person 

från vardera grupp vill alltid ha könsuppdelad undervisning.   

3.1.3 Anser eleverna att de kan påverka lektionsinnehållet i samma 

utsträckning som det andra könet? 

Figur 8 visar hur samtliga elever svarat på frågan om det anser att båda könen kan påverka 

lektionsinnehållet i samma utsträckning. Svarsalternativen som gick att välja var: Nej, 

killarna mer (blå), Nej, tjejerna mer (röd) och Ja (grön). Resultatet visas i hur många procent 

av eleverna som valt respektive svarsalternativ. 
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Figur 8 - Elevernas svar på om de anser att de kan påverka lektionsinnehållet lika mycket som 

det andra könet i procent. Totalt 50 av 50 elever svarade på denna fråga. 

 

Figur 8 visar att en majoritet (72 procent) anser att de kan påverka lektionsinnehållet lika 

mycket som det andra könet medan 28 procent anser att det ena könet kan påverka mer. Av 

dessa 28 procent anser två procent att flickorna kan påverka lektionsinnehållet mer och 26 

procent att pojkarna kan påverka i större utsträckning.  

 

I följande figur (9) visas hur pojkarna respektive flickorna svarat på frågan om de anser att de 

båda könen kan påverka lektionsinnehållet lika mycket. Det röda visar flickornas svar och det 

blåa visar pojkarnas svar. Svaren redovisas i hur många personer av vardera kön som svarat 

på de olika svarsalternativen. 
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Figur 9 - Visar vad flickor respektive pojkar svarat på frågan om de anser sig kunna påverka 

lektionsinnehållet lika mycket som det andra könet. Totalt 50 av 50 elever svarade på denna 

fråga. 

 

Figur 9 visar att flickor i större utsträckning än pojkarna själva tycker att pojkarna kan 

påverka lektionsinnehållet mer medan en övervägande majoritet av pojkarna anser att könen 

kan påverka lektionsinnehållet lika mycket. En liten majoritet av flickorna anser att båda 

könen kan påverka lika mycket. En pojke anser att flickorna kan påverka innehållet mer.  

 

3.1.4 Tror eleverna att de hade bedömts rättvisare med könsuppdelad 

idrottsundervisning? 

I figur 10 redovisas hur eleverna svarat. på frågan om de anser att bedömningen hade varit 

rättvisare vid könsuppdelad idrottsundervisning. Alternativen Ja, alltid (blå), Nej (röd) och 

Ja, under vissa moment (grön) var det man kunde välja på. I figuren redovisas resultatet i hur 

många procent av samtliga elever som valt respektive svarsalternativ.  
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Figur 10 - Visar elevernas svar på om de tror de hade bedömts rättvisare om 

idrottsundervisningen var könsuppdelad i procent. Totalt 50 av 50 elever svarade på denna 

fråga. 

 

Figur 10 visar på att en majoritet av eleverna (60 procent) inte tror att de hade bedömts 

rättvisare om undervisningsformen var annorlunda medan 40 procent tror att bedömningen 

hade varit rättvisare om idrottsundervisningen var könsuppdelad. Av dessa 40 procent trodde 

tio procent att de alltid skulle bli mer rättvist bedömda och 30 procent tror att de skulle 

bedömas mer rättvist inom vissa moment. 

 

I figuren som följer (11) redovisas vilka moment som eleverna, som svarat Ja alltid eller Ja, 

under vissa moment på frågan om de anser att de hade bedömts rättvisare om 

idrottsundervisningen var könsuppdelad, tror att de bedömts rättvisare under. Eftersom att 

denna fråga var en flervalsfråga visar figuren hur många gånger respektive svarsalternativ har 

kryssats i. Hos de som svarat Ja, alltid räknas det som att de eleverna hade kryssat i samtliga 

alternativ bortsett från annat. 

. 
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Figur 11 - Visar vilka moment eleverna anser att de skulle blivit mer rättvist bedömda i om 

undervisningsformen varit könsuppdelad i antal. Totalt 50 av 50 elever svarade på denna 

fråga. 

 

Figur 11 visar, bland de som svarat att man tror att man hade blivit mer rättvist bedömt om 

undervisning var könsuppdelad, att bollspel och styrketräning/konditionsträning som är de 

moment som flest elever anser att de skulle bedömas rättvisare i om undervisningen var 

könsuppdelad då det i svarsalternativen framkommer sexton respektive elva gånger. Samtliga 

moment har blivit ikryssade och detta visar då att det inte finns något av de framkomna 

momenten där någon elev inte anser att de skulle bli mer rättvist bedömda i.  

 

I figur 12 visas hur pojkarna respektive flickorna svarat på frågan om de tror att de skulle bli 

mer rättvist bedömda om idrottsundervisningen var könsuppdelad.. Det röda visar flickornas 

svar och det blåa visar pojkarnas svar. Svaren redovisas i hur många personer av vardera kön 

som svarat på de olika svarsalternativen. 
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Figur 12 -  Visar vad flickor respektive pojkar svarat på frågan om de anser att de skulle 

bedömas rättvisare om undervisningen var könsuppdelad. Totalt 50 av 50 elever svarade på 

denna fråga. 

 

Figur 12 visar att pojkar i större utsträckning än flickor anser att de inte hade bedömts 

rättvisare om idrottsundervisningen var könsuppdelad medan en majoritet av flickorna anser 

att det skulle bedömas rättvisare inom vissa moment om undervisningen var könsuppdelad. 

Några av pojkarna tror att de skulle bedömas rättvisare under vissa moment om man använde 

sig av könsuppdelning.  

3.1.5 Sammanfattning av enkätresultaten 

För att sammanfatta resultaten som framkommit i enkäterna kan man se en majoritet av 

eleverna ser könsuppdelad idrottsundervisning som någonting negativt. Det skiljer sig inte 

mycket mellan hur könen svarat på frågan men det som man kan se är att det är fler personer 

av det kvinnliga könet som ser könsuppdelning som någonting positivt än personer av det 

manliga könet. Gällande samundervisningen fanns det ingen som såg detta som någonting 

negativt utan samtliga svar var positivt, väldigt positivt eller varken positivt eller negativt. En 

skillnad som ses är hur svaren mellan könen varierar. De av det kvinnliga könet svarade i 

lägre utsträckning en det manliga könet att samundervisning var något väldigt positivt och fler 
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av det kvinnliga könet såg det som varken positivt eller negativt. I frågan om eleverna 

föredragit en könsuppdelad idrottsundervisning svarade könen väldigt likt varandra. Även om 

en stor del av båda könen svarade aldrig fanns det även de som svarade någon enstaka gång 

eller oftast. Pojkarna svarade någon enstaka gång mer frekvent än flickorna medan flickorna 

oftare svarade att man oftast ville ha könsuppdelat. När det kommer till frågan om hur det 

anser att deras möjlighet att påverka lektionsinnehållet är i förhållande till det andra könet kan 

man se att nästan hälften av flickorna tycker att de är pojkarna som kan påverka mer och en 

person, en man anser att flickorna kan påverka innehållet mer. Sista frågan som redovisas är 

huruvida man tror att man hade blivit mer rättvist bedömd vid könsuppdelning och där kan vi 

se att 40 procent av eleverna anser att man skulle bli det i åtminstone något moment och det är 

nästan hälften av flickorna som svarat på detta sätt medan det är mindre än en femtedel av 

pojkarna som tycker likadant.   

 

3.2 Intervjuresultat 

Svaren som givits under intervjuerna kommer att redovisas genom att utdrag ur intervjuerna 

visas för att besvara frågeställningarna som undersökningen utgår ifrån. Svaren från de olika 

intervjuade personerna kommer att sammanställas och kommer således inte att redovisas var 

för sig.  

3.2.1 För och nackdelar med respektive undervisningsform 

Under denna del av kapitlet kommer det gås igenom vilka fördelar och nackdelar eleverna 

som intervjuats ser med respektive undervisningsform. Det som framkom under alla 

intervjuer var att man ansåg en positiv följd av könsuppdelning skulle kunna vara att både 

pojkar och flickor känner sig mer trygga under lektionen om lektionerna endast var med 

samma kön: "Individerna känner sig mer bekväma … speciellt tjejerna" var ett av svaren som 

framkom. Det sades även att under simning och livräddning att "tjejer är rädda för att killar 

ska lossa bikiniöverdelen eller tjejerna på något annat sätt bli kränkta" och därför ansågs det 

av de intervjuade att det kunde varit fördelaktigt att ha en könsuppdelning under åtminstone 

vissa moment. Det har även i intervjuerna framkommit att det är lättare för pojkar att 

samarbeta med pojkar och för flickor att samarbeta med flickor och detta sågs även som 

fördel bland de intervjuade: "Tjejerna har lättare att komma överens med tjejerna och 

killarna har lättare att komma överens med varann", "Tjejer skulle få mera plats, synas och 

ha roligare på idrotten",  Det framkom en hel del fördelar med könsuppdelad undervisning 
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men de intervjuade föredrog ändå att man skulle ha samundervisning men möjligtvis med ett 

undantag för simning och livräddning då särskilt flickorna kan känna sig kränkta under dessa 

lektioner genom att pojkarna i gruppen gör att flickorna blir obekväma: "Killarna kollar 

mycket på tjejerna", Man skäms lite som tjej och man tycker det är pinsamt eller man tycker 

att killar kollar in en, ibland även läraren". En annan anledning var att "tjejerna inte ska 

tycka det är jobbigt" vilket syftar på att flickorna inte är bekväma under idrottslektionerna. 

Dessa citat ur intervjuerna riktade sig mer till olika fördelar för flickorna Hos pojkarna 

framkom några anledningar till varför man skulle ha könsuppdelat men inte som något som 

kändes nödvändigt. Bland annat sades "Killar tänker att tjejerna inte är nog starka och inte 

kan hänga med i tempot i bollspel", "Killarna tycker att tjejerna inte hänger med och inte är 

lika bra i lagsport" samt att "killar tycker inte att tjejerna är lika engagerade i lektionerna. 

  

Även om man kunde se flera fördelar med att ha könsuppdelad idrottsundervisningen kom 

samtliga personer som intervjuats fram till att det inte är någonting man skulle föredra framför 

samundervisning. Det främsta argumentet för detta var att man tycker att det inte är ett jämlikt 

synsätt att dela upp flickor och pojkar då det sades "Att man delar och särskiljer killar och 

tjejer" som någonting negativt. Det framkom även att den uppdelning som faktiskt sker i vissa 

moment under exempelvis bollspel får en effekt av att man omedvetet undervärderar flickorna 

gentemot pojkarna. Under intervjuerna sades i linje med detta bland annat att "man 

undervärderar omedvetet när man exempelvis säger att det måste vara minst två tjejer på 

planen samtidigt". Detta menade man var någonting som gör att man ser flickorna som 

mindre bra och att det måste vara minst ett visst antal av det könet på planen för att "… även 

tjejerna ska vara med".  

3.2.2 Har könen olika möjlighet att påverka lektionsinnehållet? 

Det som framkommer gällande könens möjlighet att påverka lektionsinnehållet var att det inte 

är någon större skillnad. En av de intervjuade ansåg att lärarna lyssnar mer till vad flickorna 

vill framför vad pojkarna vill: "Läraren lyssnar mer på tjejerna och de fick som de ville 

framför killarna". I det stora hela tyckte samtliga av de intervjuade personerna att det är 

lärarens preferenser som spelar in när det kommer till vilket innehåll som används i 

undervisningen och att lärarna ofta använder sig av bollspel då detta är något som är händigt 

och något som en majoritet av eleverna tycker är roligt och detta syns genom att det 

exempelvis sades i intervjuerna att "… idrottslärarna tycker det är rolig och lätt med bollspel 

och därför blir det mycket bollspel. Det sades även att "intresset i gruppen påverkar 
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innehållet och då blir det lätt bollspel". En effekt som kunde ses i samtliga intervjuer var att 

pojkarna möjligen får mer uppmärksamhet av läraren under lektionen då de tar mer plats men 

detta var ingenting som påverkar huruvida man kunde påverka lektionsinnehållet.  

3.2.3 Rättvis bedömning? 

Gällande huruvida eleverna tyckte att könen bedöms rättvist var den generella åsikten att man 

ansåg att man bedömdes rättvist men man var i samtliga intervjuer inne på att pojkarna tar 

mer plats under lektionen och därför kanske får mer fokus av lärarna vilket kan leda till en 

orättvis bedömning då flickorna i detta fall inte uppmärksammas lika mycket. "Killarna har 

tagit mer plats och får fokus av läraren" sades i linje med detta. Det huvudsakliga temat var 

däremot snarare att det är de personer som idrottar eller har idrottat som ofta får högre betyg 

då läraren ansett att dessa elever kan på grund av att de hållit på med idrott tidigare. Samtliga 

av de intervjuade var inne på samma sak genom att "de som får bäst betyg är de som utöver 

sport på fritiden" eller "… längre väg att gå till ett högre betyg om man inte har hållit på med 

sport för då har läraren tänkt: Ja, han sportar, han kan". Även sades att "de favoriserar de 

som redan har erfarenhet av idrott". Tydligt blir det, enligt de intervjuade, att bedömningen 

inte påverkas beroende på om man är pojke eller flicka utan snarare beroende av vilken 

bakgrund man har gällande idrottande. 

 

3.2.4 Sammanfattning av intervjuresultaten 

Sammanfattningsvis gällande resultaten som framkommit under intervjuerna kan man se att 

de fördelar som de intervjuade tror skulle vara en följd av en könsuppdelad 

idrottsundervisning är att framförallt flickorna skulle komma fram mer och ha roligare under 

lektionen. En könsuppdelning sågs framförallt fördelaktigt i momentet simning och 

livräddning. I övrigt tyckte samtliga av de intervjuade eleverna att könsuppdelning var 

någonting negativt då ingen såg det som någonting positivt att dela könen. Anledningen till att 

könen skulle fortsätta undervisas tillsammans var för att de intervjuade ansåg att det inte 

skulle vara jämställt att dela på könen. Gällande om man ansåg att det var något av könen som 

kunde påverka lektionsinnehållet mer ansåg en person att flickorna oftare fick sin vilja 

igenom medan de andra två eleverna ansåg att lektionsinnehållet snarare berodde på vad 

läraren tyckte var enkelt eller kul och därmed var det ingen skillnad på pojkarnas och 

flickornas möjlighet att påverka. Det man däremot var överens om var att pojkarna ofta får 

mer uppmärksamhet av läraren på grund av att de är mer högljudda och tar mer plats under 
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lektionerna. Man tyckte inte heller att man bedömdes olika beroende på om man var pojke 

eller flicka utan snarare om man var idrottare eller inte. Ingen av eleverna ansåg att pojkarna 

eller flickorna skulle ha en fördel eller nackdel i bedömningen på grund av sitt kön. Det enda 

som möjligtvis skulle påverka bedömning var, precis som nämnt tidigare, att pojkarna får mer 

uppmärksamhet av läraren eftersom att de tar mer plats under lektionerna. Som en följd av 

detta kanske inte flickor får den uppmärksamhet av läraren som man kanske skulle vilja ha 

och på så sätt bedömas orättvist. Eleverna som intervjuades trodde dock att lärarna ändå 

hanterar detta på ett bra sätt.  

4 Diskussion 

Studien hade som syfte att undersöka gymnasieelevers syn på könsuppdelad 

idrottsundervisning. Tanken var att gå igenom vad eleverna generellt tycker för att sedan gå in 

på vilka skillnader det fanns mellan könen. Diskussionen kring enkätsvaren kommer främst 

att diskutera det översiktliga medan diskussionen kring intervjuresultaten framförallt kommer 

ge förklaringar till varför eleverna tycker som de gör. Här nedan kommer samtliga resultat att 

diskuteras gentemot tidigare forskning samt Hirdmans Genussystemet.  

 

4.2 Diskussion kring resultaten 

Enkätresultaten visar att en majoritet av eleverna i sin helhet har en mer positiv syn på 

samundervisningen gentemot könsuppdelad idrottsundervisning men det är en större del av 

flickorna än pojkarna som har en positiv syn på könsuppdelning medan pojkarna i större 

utsträckning svarar att det ser könsuppdelning som någonting negativt och samundervisning 

som något positivt eller väldigt positivt. Däremot visar enkäterna att det är ungefär en lika stor 

del av pojkarna ock flickorna som i någon utsträckning hade velat ha könsuppdelad 

undervisning men det som skiljer pojkarna och flickorna från varandra här är att pojkarna vill 

ha könsuppdelning någon enstaka gång medan en större del av flickorna, gentemot pojkarna, 

oftast vill ha könsuppdelning. De moment där eleverna framförallt hade velat se en 

könsuppdelning är under simning och livräddning samt bollspel vilket är intressant eftersom 

att orsakerna som pojkarna respektive flickorna hade var väldigt skilda. I intervjuerna 

framkommer en förklaring till detta där framförallt pojkarna ville ha uppdelningen under 

bollspel medan flickorna i större utsträckning ville ha uppdelning vid simning och 

livräddning. Det som intervjuerna kommer fram till är att flickorna kan känna sig kränkta och 

otrygga under simningen och livräddningen medan pojkarna hade föredragit en uppdelning i 
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bollspel på grund av att de anser att flickorna inte hänger med i tempot och inte är lika 

engagerade. Alltså föredrar flickor könsuppdelningen för att de ska känna sig trygga under 

lektionen medan pojkarna framförallt ville ha en uppdelning eftersom att de anser att 

flickorna gör att de inte kan "visa vad de går för". När man sedan ser till hur eleverna svarade 

på frågan om de anser sig bli mer rättvist bedömda vid en könsuppdelning så är det 

framförallt inom bollspel som detta är aktuellt. Därmed skulle man möjligtvis kunna dra en 

slutsats att det framförallt är pojkarna som anser att de hade kunnat bli mer rättvist bedömda 

under vissa moment medan flickorna snarare inte ser bedömningen som ett problem utan 

snarare att man vill känna sig tryggare under lektionerna.  

 

Dessa resultat visar framförallt på att fler flickor än pojkar föredrar eller ser positivt på en 

könsuppdelad idrottsundervisning (figur 2) och att de flesta anser att pojkarna tar större plats 

under lektionerna än vad flickorna gör. Detta skulle kunna vara en följd av det Hirdman 

benämner kulturell överlagring, som är den första nivån i genussystemet, då detta är 

någonting som undermedvetet talar om hur förhållandet mellan kvinnor/flickor och 

män/pojkar ser ut (Hirdman 1988) vilket i detta fall visas genom att det är mer accepterat att 

pojkarna tar plats och som en följd av detta hamnar flickorna i bakgrunden. En möjlig 

anledning till att flickorna in större utsträckning ser könsuppdelad idrottsundervisning som 

någonting positivt kan vara att de anser att pojkarna tar över. Den andra nivån, social 

integration, som handlar om hur man fördelar arbete (eller aktiviteter) mellan könen är av 

speciellt intresse i denna studie och resultaten visar på att de finns några moment som 

eleverna framförallt skulle vilja ha könsuppdelad undervisning i. De moment som detta 

handlar om är Simning och livräddning samt bollspel. I intervjuerna kom det sedan fram att 

det framförallt flickorna som skulle föredra en könsuppdelning på simningen och 

livräddningen och pojkarna föredrar en könsuppdelning under bollspelen. Kopplingen till 

social integration blir således att pojkarna, utifrån intervjusvaren som givits, vill ha bollspel 

(läs: manlig aktivitet) uppdelat på grund av att flickorna inte anses hänga med och bidra lika 

mycket medan flickorna vill se en uppdelning, inte på grund av att det är något som är 

speciellt manligt och kvinnligt utan snarare att man helt enkelt vill känna sig trygg på 

lektionerna. Det är i och för sig en så kallad manlig inverkan som gör att flickor känner sig 

otrygga under simningen från början men det är ingen delning som görs på grund av social 

integration som könsuppdelning inom bollspel faktiskt blir. Gällande den tredje nivån, 
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socialisering som syftar till vad som är manlig respektive kvinnligt (Hirdman 1988). I 

intervjuresultaten kan man se att framförallt pojkarna verkar vilja ha uppdelat under 

lektionerna som innefattar bollspel och detta kan ha med vad som är kvinnligt och manligt att 

göra. Exempelvis nämner både Carli (2004) och Redelius (2009) att idrottsundervisningen i 

skolan är präglad av så typiska mansaktiviteter vilket även visar sig här genom att bollspel, 

som kan ses en manlig aktivitet, är det som förekommer allt som oftast i undervisningen. 

Detta skulle alltså kunna vara en följd av att pojkarna påverkar lektionsinnehållet mer än 

flickorna. Det blir således betydligt mer av så kallade ’manliga aktiviteter’. En följd av detta 

kan då bli, precis som Larsson et al. (2007) skriver, att flickorna hamnar lite i skymundan och 

därmed inte visar ’vad man går för’.  

Om man tittar tillbaka till de tidigare studier som gjorts (Carlsten 1989; Hussain 1989; 

Mattson 1993; Stråhlman 2007) kan man se att resultaten från denna studie går i samma linje, 

vilket då syftar till att majoriteten av eleverna föredrar samundervisning och i större 

utsträckning ser den undervisningsformen som någonting positivt om man jämför med den 

könsuppdelade undervisningsformen. Som i Carlstens studie (1989) kunde man se att det 

fanns en del elever som inte alltid ville ha samundervisning vilket även framkommer i denna 

undersökning. I Hussains studie kunde man se att flickornas och pojkarnas syn ändrades på 

olika sätt mellan åldrarna 13 – 16 år då pojkarnas uppfattning generellt gick mot att se mer 

positivt på samundervisning och negativt på könsuppdelad undervisning medan trenden hos 

flickorna mellan dessa åldrar gick i motsatt riktning. I Hussains studie var det fem procent 

som hade en negativ syn på samundervisningen och 25 procent som hade varken en positiv 

eller negativ syn på den undervisningsformen medan i denna studie kunde man se att det var 

noll procent av eleverna som såg samundervisning som någonting negativt och endast 16 

procent som såg det som varken positivt eller negativt vilket då innebär att 84 procent av 

eleverna i denna studie ansåg att samundervisning var någonting positivt gentemot de 70 

procent i Hussains studie.  

Som framtida pedagog är dessa resultat helt klart värt att ha i åtanke vid planering av både 

lektionsinnehåll och vilken undervisningsform man använder sig av. Även om det inte är en 

majoritet av eleverna som hade föredragit könsuppdelad idrottsundervisning är det fortfarande 

elever som hade kunnat må bättre under idrottslektionerna. Min personliga tanke är att det 

förmodligen inte är speciellt många elever som skulle vara emot en könsuppdelning under 
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simning och livräddning eftersom att flickorna i detta fall skulle känna sig tryggare och det är 

nog knappast någon som blir obekvämare av att ha den undervisningen med samma kön.  

4.2 Metodkritik 

Tanken var att det skulle vara betydligt fler som svarade på enkäten än de 50 personer som 

deltog. Anledningen till att det blev färre är på grund av att det blev en miss i kommunikation 

mellan lärare och SYV på skolan. För att få ett bättre underlag för att kunna generalisera hade 

det varit fördelaktigt att ha fler personer som besvarade enkäten. Det blev alltså färre personer 

som svarade på enkäten än väntat. Könsfördelningen, som blev 42 procent flickor och 58 

procent pojkar, hade också kunnat vara bättre här men detta var inte någonting som det fanns 

ett system över utan de klasser som valdes ut var de som hade tid att svara på enkäten. En 

jämnare fördelning mellan könen hade varit fördelaktigt, särskilt eftersom att 

resultatsammanställningen då hade varit lättare att göra. Däremot någonting som blev bra var 

att både klasser på yrkesprogram och klasser på högskoleförberedande program vilket gav en 

bra spridning på de som svarade. Enkäten verkar ha varit lätt att förstå av elever då svaren har 

varit fullgoda, detta kan också vara en följd av att jag var på plats och kunde svara på 

eventuella frågor som eleverna hade. Enkäten har en del stavfel i sig som är en följd av 

autokorrektion när enkäten gjordes men detta var ingenting som störde speciellt mycket och 

enkäten gick ändå att förstå och detta hann tyvärr inte fixas innan enkäterna skulle delas ut på 

grund av tidsbrist. Gällande intervjuerna hade förhoppningen varit att få en till flicka, från ett 

yrkesprogram men detta gick tyvärr inte att planera in. De intervjuer som blev av var väldigt 

bra då eleverna pratade mycket men höll sig ändå till ämnet. Därmed anser jag att svaren som 

gavs vid intervjuerna gjorde det möjligt att få svar på de frågeställningar som studien utgår 

ifrån.  

4.3 Slutsatser 

För att svara på frågeställningarna kan man börja med att dra slutsatsen att en majoritet av 

både pojkarna och flickorna framförallt ser könsuppdelad idrottsundervisning som någonting 

negativt och samundervisning som någonting positivt. Även en majoritet hos båda könen 

ansåg att den nuvarande undervisningsformen (samundervisning) var den man föredrog. 

Däremot fanns det en del elever som tyckte att undervisningen borde vara könsuppdelad, 

åtminstone i några moment, däribland simning och livräddning som ansågs vara det moment 

inom idrottsundervisningen som var mest utsatt, framförallt för flickor eftersom att de kan 

känna sig kränkta under dessa lektioner. Det framkom även att det finns både fördelar och 
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nackdelar hos båda undervisningsformerna men nackdelarna för en könsuppdelning vägde 

tyngre än de nackdelar som fanns med samundervisningen. En majoritet av eleverna ansåg 

också att man bedöms rättvist under den rådande undervisningsformen men även där fanns en 

del elever som tror de skulle bli mer rättvist bedömda om undervisningen var könsuppdelad i 

någon utsträckning.   

 

4.4 Fortsatt forskning  

Det finns mycket att fortsätta forska på kring ämnet och eftersom att större delen av all 

forskning som finns på just könsuppdelad idrottsundervisning ofta handlar om högstadiet så 

skulle det vara nödvändigt att få mer forskning som utgår från gymnasieskolan. Samma typ av 

undersökning som denna studie gör hade varit väldigt bra att göra men med en betydligt större 

omfattning för att kunna dra slutsatser kring elevernas svar. Av intresse skulle också vara att 

undersöka skillnader mellan innerstad och landsbygd eller liknande. Men framförallt krävs det 

att denna typ av forskning reproduceras i större omfattningar så att det finns nog med material 

för att faktiskt kunna dra slutsatser.   
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Bilaga 1 - Informerat samtycke 

Informerat samtycke 

Jag vill börja med att tacka dig för att du har kunnat tänka dig att ställa upp på en intervju för 

att hjälpa mig med mitt examensarbete. 

 

Jag heter Robin Westring och studerar idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm och håller nu på att skriva mitt examensarbete och en del av detta arbete är att 

intervjua elever i årskurs tre på gymnasiet. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur 

gymnasieelever ser på samundervisning respektive könsuppdelad undervisning i ämnet idrott 

och hälsa. 

 

Ljudupptagning kommer att ske under intervjuerna och jag uppskattar att den kommer att ta 

ungefär 30 minuter. Intervjun kommer sedan att transkriberas. Jag kommer att hantera dina 

svar konfidentiellt för att ingen obehörig ska få reda på din identitet.  

 

Det är jag som skriver arbetet på egen hand men har hjälp av en handledare som är utsedd av 

Gymnastik- och idrottshögskolan. 

 

Jag vill här informera att deltagandet i intervjun är frivillig och du får när som helst välja att 

avbryta din medverkan. För att få lov att delta utan målsmans tillåtelse måste du ha fyllt 18 år.  

 

Tack än en gång för ditt deltagande. 

/Robin Westring 

 

 

 

Jag samtycker härmed att delta i studien: 

 

____________________________________________________________________ 
Datum                                           Underskrift 

  



  36 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur ser undervisningen ut idag? 

1. Beskriv en vanlig idrottslektion 

2. Brukar du delta? 

3. Tycker du idrott och hälsa är nödvändigt/viktigt? 

4. Vilken undervisningsform brukar användas? 

1. Finns det undantag? 

2. Hur ser klimatet ut? 

1. Är det okej att göra någonting “pinsamt” under lektionerna? 

2. Om det är könsblandad undervisning:  

3. Är det okej att göra någonting “pinsamt” under lektionerna? 

4. Anser du att det spelar det någon roll om vem det är som ser om 

man gör något pinsamt? 

5. Behandlas killar och tjejer lika under lektionerna? 

6. Hur fungerar samarbetet mellan könen? 

7. Vilka påverkar innehållet i lektionerna mest, killar eller tjejer? 

8. Vem tar mest plats under lektionerna, killar eller tjejer? 

9. Om könsuppdelat: 

1. Använd samma frågor men men utan fokuset på killar 

och tjejer? 

10. Hur hade du velat att undervisningen ska/skulle se ut? 

11. Trivs du med den undervisningsform som är? 

12. Tror du det hade sett annorlunda ut på lektionerna med den 

andra undervisningsformen? 

13. Skulle det vara bättre eller sämre? 

14. Finns det något specifikt moment du hade sett att det hade varit 

fördelaktigt att ha könsuppdelning? 

15. Finns det något specifikt moment du hade sett att det hade varit 

fördelaktigt att ha samundervisning? 
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3. För och nackdelar med respektive undervisningsform 

1. Vad är bra med respektive undervisningsform? 

2. Vad är dåligt med respektive undervisningsform? 

3. Tror du att de dåliga sakerna hade varit bättre med en annan 

undervisningsform? 

4. Hur lärare bedömer killar respektive tjejer 

5. Anser du att bedömningen är rättvis, alltså om killar och tjejer 

bedöms efter samma krav? 

1. Om nej, varför? 

6. Anser du att läraren tittar lika mycket på killar och tjejer? 

4. Övrigt 

1. Är det något du vill tillägga? 

2. Anser du att killar och tjejer olika bra på olika saker i ämnet? 
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Bilaga 3 - Enkät 

 

Enkät om uppfattningar om könsuppdelad undervisning 

 

Jag vill börja med att tacka på förhand för att ni fyller i enkäten och på så sätt hjälper 

mig med min undersökning 

 

Jag som delar ut enkäten heter Robin Westring och studerar vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm och håller nu på att skriva mitt examensarbete och en 

del av detta arbete är att dela ut för elever i årskurs tre på gymnasiet att svara på. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur gymnasieelever ser på samundervisning 

respektive könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa. 

 

De är jag som skriver arbetet på egen hand men har hjälp av en handledare som är 

utsett av Gymnastik- och idrottshögskolan. 

 

Jag vill här informera om att deltagandet i studien är frivilligt och du får när som helst 

avbryta din medverkan. För att få lov att delta utan målsmans tillåtelse måste du ha 

fyllt 18 år. 

 

Jag vill än en gång tacka och uttrycka min uppskattning för ert deltagande. 

 

Genom att fylla i enkäten samtycker du att delta i studien. 
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Frågor 

 

Frågor där svarsalternativen har en cirkel bredvid sig innebär att ni endast väljer ett 

svarsalternativ 

 

Frågor där svarsalternativen har en kvadrat bredvid sig innebär att ni kan välja flera 

svarsalternativ 
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Bilaga 4 – Teman, kategorier och koder 

- Syn på könsuppdelad- respektive samundervisning,  

o Pojkarnas svar 

▪ Positivt 

▪ Negativt 

▪ Varken eller 

o Flickornas svar 

▪ Positivt 

▪ Negativt 

▪ Varken eller 

- Rättvis bedömning 

o Pojkarnas svar 

▪ Ja 

▪ Nej 

▪ Ibland 

o Flickornas svar 

▪ Ja 

▪ Nej 

▪ Ibland 

- Möjlighet till påverkan av lektionsinnehållet och  

o Pojkarnas svar 

▪ Lika 

▪ Pojkarna mer 

▪ Flickorna mer  

o Flickornas svar 

▪ Lika 

▪ Pojkarna mer 

▪ Flickorna mer 

- Föredragen undervisningsform:  

o Pojkarnas svar 

▪ Könsuppdelning 

▪ Samundervisning 

▪ Blandning 



 

  

o Flickornas svar 

▪ Könsuppdelning 

▪ Samundervisning 

▪ Blandning 

 

  



 

  

Bilaga 5 - Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers 

uppfattning gällande sam- och könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa. I studien 

vill jag även försöka få en bild av varför eleverna tycker som de gör samt se om det finns 

några genomgående teman i elevernas svar. Frågeställningarna är: 

 

1. Vilken undervisningsform föredrar pojkar respektive flickor? 

2. Vilka för och nackdelar finns det med respektive undervisningsform? 

3. Finns det vissa moment då eleverna skulle föredra att ha sam- respektive 

könsuppdelad undervisning? 

4. Anser eleverna att bedömningen påverkas av vilken undervisningsform som råder? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Könsuppdelning – Gender disaggreagated 

Kön – Gender studies 

Samundervisning – Co-education 

Undervisningsform – Form of education 

Genus I skolan – Gender in school 

Genus i idrottsundervisning – Gender in physcial education 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog 

Pubmed 

GIH:s artikeldatabas 

DIVA portal 

 

 

 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 



 

  

GIH;s artikeldatabas: Samundervisning; Könuppdelning; Undervisningsform; Genus  

DIVA portal: Genus; Genus i skolan. 

 

Kommentarer 

Det har varit ganska svårt att hitta studier gällande ämnet som gjorts med gymnasieelever 

men det fanns gott om studier som kunde användas där den undersökta gruppen varit 

grundskoleelever. 
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