
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

Sam- eller särundervisning? 

 

– En intervjustudie om 

flickors inställning till olika undervisningsformer 
 

 

 

Nenlil Odisho 
 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete på avancerad nivå 166:2014 

Idrott, fritidskultur och hälsa skolår 6-9 

Handledare: Kerstin Hamrin 

Examinator: Bengt Larsson 



 

 

2 

Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i 

årskurs 9. Jag är även intresserad av att undersöka om undervisningsformerna sam- och 

särundervisning påverkar flickornas inställning positivt eller negativt. Jag har använt följande 

frågeställningar. 

 

- Vilken inställning har flickor i årskurs 9 till ämnet idrott och hälsa? 

- Påverkar sam- eller särundervisning flickornas inställning till ämnet idrott och hälsa? 

 

Metod 

Jag använde kvalitativa intervjuer. Sex flickor blev intervjuade från två olika skolor. Tre av 

flickorna hade särundervisning och de resterande hade samundervisning. 

 

Resultat 

Flickorna har en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa och menar att ämnet har en 

positiv inverkan på dem. De tycker att det är kul och roligt med idrott. Flickorna påverkas 

både negativt och positivt av undervisningsformerna. De menar att delaktigheten sjunker för 

de blyga och rädda och att de flickor som är ”säkra” inte utvecklas. Undervisningsformerna 

påverkar inte flickornas inställning utan endast deras uppfattning om delaktighet, 

prestationsnivå och utveckling. 

 

Slutsats 

Det finns fördelar och nackdelar med sam- och särundervisning. En fördel är att flickornas 

inställning inte påverkas av undervisningsformerna utan av andra faktorer. Nackdelen är att 

vissa flickor inte utvecklas i samma grad som killarna. 

 

 

Nyckelord: Genussystem, sociokulturellt lärande, sam- och särundervisning, idrott och hälsa. 
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1. INLEDNING 

Under mina år som studerande har jag sett hur olika lärare arbetar och även sett hur flickor 

hamnar i skuggan av pojkarna drottssalen. Denna problematik har jag främst märkt i 

lagsporter där pojkar och flickor måste samarbeta för att kunna vara aktiva i spelet. En tanke 

som har slagit mig är om undervisningsformerna sam- och särundervisning kan vara orsaken 

eller en lösning på detta. I en studie som Skolverket ligger bakom framgår att både pojkar och 

flickor är positiva till ämnet idrott och hälsa men det var flest pojkar som var positiva. Det 

framgick även att pojkarna i större utsträckning kände att de fick visa vad de kunde på 

lektionerna jämfört med flickorna. Pojkar hade också generellt bättre betyg i ämnet idrott och 

hälsa än flickor (Eriksson et al., 2005, s. 127) Frågan är vad ska man göra som lärare för att 

flickorna ska tillgodogöra sig den kunskap som förmedlas? Enligt Lgr 11 ska ämnet idrott och 

hälsa syfta till att elever utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Eleverna ska få kunskaper om 

hur fysisk aktivitet förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. De ska även under sin 

skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter så att de utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga (Skolverket, 2011, s. 1). 

2. BAKGRUND 

2.1 Skolidrottens historia 

Den som utvecklade ämnet idrott och hälsa och såg till att gymnastiken fick rum i den 

svenska skolan var Per Henrik Ling. Han lyfte fram skolidrotten år 1776 och hade en vision 

om gymnastikens fördelar. Ling menade att gymnastiken förbättrade människan ur en 

friskvårdsaspekt men att den även kunde förbättra landets försvarsförmåga. Han talade om en 

gymnastik som byggde på fyra delar: 

 

Pedagogisk gymnastik – detta motsvarar dagens skolgymnastik 

Militär gymnastik – denna del bestod av mycket fäktning och syftade till att forma många 

män till att kunna försvara sin nation. 

Medikalgymnastik – förenklat kan man säga att den medikala gymnastiken motsvarar 

sjukgymnastiken. 

Estetisk gymnastik – gav eleverna utrymme att komma i kontakt med sitt inre väsen för att 

sedan kunna uttrycka känslor och tankar (Annerstedt, Peitersen & Rønholt, 2001, s. 79-80). 
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Tanken bakom Ling gymnastiken var att det skulle finnas ett samband mellan olika 

kroppsövningar och vetenskap. Utifrån anatomisk och fysiologisk rörelse skulle det skapas en 

harmonisk helhet. När harmonin var uppnådd så skapades hälsa menade Ling (Ibid, s. 116). 

Lings gymnastik var enbart tänkt för män och leddes av män. Under en stor del av 1800-talet 

var det männens fysiska fostran man riktade in sig mot. Detta kom att förändras år 1868 då 

flickskolekommittén lämnade in ett förslag på att kvinnorna hade ett lika stort behov av idrott 

som männen. Införandet av gymnastik för kvinnor gick mycket trögt men på 1880-talet 

genomfördes en stor undersökning som påvisade att kvinnornas hälsotillstånd var mycket 

sämre än männens. Det var då flickors behov av gymnastik började tas på allvar och man lät 

kvinnorna utöva Lings gymnastik (Ibid, s. 99). 

 

På 1800-talet uppfostrades kvinnan till att bli fru och mamma. Detta kom dock att förändras 

då kvinnorna började söka sig ut på arbetsmarknaden med krav på högre utbildning. Denna 

samhällsförändring bidrog till en förändring på flickskolorna och även flickors möjlighet att 

få samma utbildning som pojkarna. I slutet av 1800-talet diskuterade man olika lösningar och 

tanken med en samkönad utbildning trädde fram (Richardson, 2004, s. 126). Flickskolorna 

togs bort under 1900-talet och man införde fem år senare samrealskolor. Denna process blev 

väldigt lång, då tanken att flickor och pojkar skulle gå i samma skola möttes av motstånd. En 

del röster ansåg att det var olämpligt både av moraliska och pedagogiska skäl. Men senare 

kom de ekonomiska och praktiska fördelarna att väga tyngre vilket gjorde att de högre 

skolorna successivt blev tillgängliga för flickor. Samskolor växte fram bredvid flickskolorna 

som avvecklades 1962 (Ibid, s. 126-127). 

2.2 Sär – och samundervisnings framväxt 

 

Hur var då debatten om sam- respektive särundervisningens fördelar och nackdelar? Hur 

motiverades ett kvarhållande av särundervisning och vilka argument lades fram till 

samundervisningens fördel? Några aspekter kan lyftas fram. Enligt Richardson (2004)  

innefattar sam- och särundervisning flera olika delar. Författaren menar att kan man skilja 

mellan tre aspekter: Ur den första aspekten hävdar Rickardson (2004) att Psykologiska 

könsskillnader mellan flickor och pojkar länge spelade en stor roll i diskussionen där man ofta 

pekade på klara skillnader i begåvning så som utvecklingstakt i både fysiskt och psykiskt 
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avseende. Även intresseskillnader påpekades där flickors intresse för estetiska, sociala och 

verbala aktiviteter ställdes emot pojkars intresse för tekniska, praktiska och friluftsbetonade 

aktiviteter. Ur den andra aspekten Studiegång menar författaren att flickskolan hade en 

långsammare studiegång. Detta uppskattades av många föräldrar men det fanns också en 

rädsla för att pojkarna skulle ta över och kräva mer av lärarens uppmärksamhet än vad 

flickorna skulle få om samundervisning genomfördes. De menade att pojkarna skulle ”ta för 

sig” för mycket på de tysta flickornas bekostnad. Om den tredje och sista aspekten 

Demokratifostran skriver författaren att med hjälp av samundervisning skulle eleverna få 

större förståelse för det andra könet (Richardson, 2004) och pojkarna skulle tvingas att lära sig 

”hyfs och gott uppförande” (Ibid, s. 128-129). Olika lösningar diskuterades om huruvida man 

skulle införa sam- och särundervisning. Man menade att i det fanns en stor skillnad avseende 

begåvningsgrad hos båda könen psykiskt. Flickorna var dessutom mer känsliga under 

puberteten än vad pojkarna var. Detta ansågs vara något negativt men det kom senare att 

förändras. Flickorna ansågs vara mer verbala och estetiska samt hade mera sociala intressen 

jämfört med pojkarna som var tekniska, praktiska och hade intresse för friluftsliv. 

Studiegången som sedan länge var etablerad i flicksskolan hade en långsam studietakt. I 

realskolan där pojkarna gick var det en tuffare skolgång, och det utdelades ofta bestraffning 

för dåligt uppförande. Många föräldrar blev oroliga över att det skulle bli samundervisning 

eftersom de var rädda för att pojkarna skulle ta allt för stor plats när de skulle dela klassrum 

med de tysta flickorna. Då kom politikerna på ett sätt att förindra det genom att införa något 

som kom att kallas för demokratifostran som skulle syfta till att det skulle bli bättre att ha 

samundervisning då bägge könen kunde lära sig av varandra. Rektorerna menade att med 

hjälp av samundervisning så skulle pojkarna lära sig att uppföra sig på ett mer positivt sätt 

(Ibid, s 120). 

 

Även Svenska gymnastiksällskapet diskuterade fördelarna och nackdelarna med sam-och 

särundervisning. De höll en debatt om ”samundervisning i gymnastik” där de tog upp 

samundervisning i idrottsämnet. Det som framkom i debatten var att samundervisning bidrog 

till att flickors och pojkars beteende men även deras personliga egenskaper förbättrades. 

Samundervisning hade även en positiv inverkan på pojkarna då det hade en lugnande effekt 

på dem. Flickorna uppmuntrades till att bli mer självständiga och modigare. Slutligen ansågs 

det att samundervisning skulle skapa gemenskap mellan flickor och pojkar, och att det skulle 

leda till att de samarbetade bättre både i skolvärlden och i arbetslivet. Dock fanns det röster 
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som menade att pojkarna ofta dominerade i skolundervisningen och det skulle ge en negativ 

effektiv för flickorna (Eklund, 1999, s. 12). 

 

2.3 Den svenska läroplanen 

I svenska läroplanen Lgr 11 finns det delar som talar för och emot sär- och samundervisning. 

Det står till exempel att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Skolan ska kunna ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. Läser man vidare i läroplanen står det att skolan ska 

bidra till en harmonisk utveckling hos eleverna. Det står också att undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättning och behov. Sedan tas även demokratiska värden upp 

som ska speglas inom skolvärlden, där alla människor är lika mycket värda, jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Skolan ska se till att ingen blir diskriminerad på grund av sitt kön. 

Och genom de demokratiska värderingarna ska eleverna få chansen att ha inflytande på 

undervisningen(Lgr 11, s3). Detta talar både för sär- och samundervisning då all undervisning 

ska spegla våra demokratiska värden, undervisning ska främja jämställdhet för att ingen ska 

bli diskriminerad. 

3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Flickor och pojkars inställning till ämnet idrott och hälsa 

Det är svårt att skapa sig en enhetlig bild av vad föräldrar, lärare och samhället tycker och 

tänker kring sam- eller särundervisning. Föreliggande studie undersökte flickors inställning 

till sam- och särundervisning och hur det påverkar dem. 

 

Enligt NU- 05 anser flickor och pojkar att idrott och hälsa är ett viktigt ämne, dock visar 

rapporten att det finns en skillnad mellan könen och hur de känner sig under lektionstid. 

Pojkarna tycker oftare att det är roligt med idrott, där de känner att de får visa vad de kan och 

är duktiga och trygga. Flickorna däremot känner oftare än pojkarna att de är klumpiga, dåliga 

och otrygga.  I jämförelse med pojkarna får flickorna i mindre utsträckning visa vad de kan 

samt att de blir mindre trötta och svettiga på lektionerna (NU -05, s32). I rapporten framgår 

det också att det finns aktiviterer som ger högre deltagande hos något av könen. Några 

exempel som tas upp i rapporten är att pojkar föredrar bollaktiviteter allra mest men styrka, 

kondition och olika banor är nästan lika populärt. Redskapsgymnastik, dans och aerobics ger 
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högre deltagande hos flickor än hos pojkar. Även Hill & Cleven (2005)  är inne på samma 

spår. De undersökte vilka aktiviter pojkar och flickor föredrog i årskurs 9. Resultatet visade 

att pojkarna föredrog styrketräning, innebandy och landhockey som mest medan flickorna 

föredrog simning, dans, gymnastik, aerobics och vollyboll. Författarna menar att man bör 

lägga märke till indelningen eftersom det är vad som klassas som typiska aktiviteter för vad 

som upplevs ”manliga” och “kvinnliga. Det framgick även att pojkarna föredrog 

samundervisning i högre grad än flickorna. Författaren menar att anledningen kan vara att 

pojkarna drar mer nytta av samundervisning än vad flickorna gör. I studien framgår det att 

nästan två tredjedelar av pojkarna hade ämnet idrott och hälsa som sitt absoluta favoritämne 

jämfört med drygt en tredjedel av tjejerna (Hill & Cleven, 2005 s-187-197). 

 

Även Redelius (2004) kunde se skillnader mellan pojkar och flickors syn på ämnet idrott och 

hälsa. Författaren hävdar att pojkar överlag är mer positiva till ämnet jämfört med flickorna. 

Av 374 flickor som ingick i studien hade cirka 33 procent en positiv inställning jämfört med 

46 procent av pojkarna. Cirka 21 procent av flickorna hade en negativ inställning och 41 

procent var neutrala. När det gäller pojkarnas inställning så var det 13 procent som var 

negativa till skolämnet idrott och hälsa och 38 procent var neutrala (Ibid, s. 165) Mer än 

hälften av pojkarna, 56 procent, känner sig duktiga i ämnet idrott och hälsa men bara 30 

procent av flickorna känner att de är duktiga. Över häften av flickorna instämmer däremot 

delvis i att de känner sig dåliga, vilket knappt var tredje pojke gör (Redelius, 2004, s. 162). 

 

I en nationell utvärdering som genomfördes år 2005 i ämnet idrott och hälsa kunde man se att 

pojkar fick högre betyg i skolämnet idrott än flickor(ibid, s25). Flickor får generellt högre 

betyg än pojkar i alla andra ämnen men inte i idrott. Denna trend har fortsatt menar Redelius 

(2004), det vill säga att pojkar i högre utsträckning får bättre betyg i idrott och hälsa (Ibid, s. 

163). 

 

3.2 För och nackdelar med sam – och särundervisning 

Gray och Wilson genomförde en undersökning i England om vad lärare upplever kring sär- 

och samundervisning. I studien framgår att lärarna använde särundervisning som en metod att 

höja elevers betyg främst hos flickorna. Författarna menade att flickor och pojkar gynnas men 

att de gynnas på olika sätt, exempelvis så skriver författarna att lärarna i studien menade att 
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flickor får en möjligt att visa sig och slippa de dominanta pojkarna i särundervisning och 

därmed kunna förbättra sitt betyg. Genom att flickorna slipper hålla sig tillbaka och får 

möjligheten att prestera utan att pojkarna är närvarande (Gray & Wilson, 2006 s.290). I USA 

är samundervisning den främsta undervisningsmetoden och det största argumentet för det är 

att skapa jämlikhet och minska diskriminering. Hannon och Ratliffe (2007) hävdar i sin studie 

att lärare och flickor har bättre kommunikation mellan sig när det är könsuppdelad lektion 

eftersom möjligheterna då finns för flickorna att delta och att kunna prestera. I studien 

framgår det också att aktiviteten bland eleverna ökar och är mer jämlik avseende 

prestationsnivå på lektioner när det är särundervisning.  Dock hävdar Hannon och 

Ratliffe(2007) att samundervisning också har sina fördelar, det ena är att eleverna lär sig att 

respektera sig själva och andra, men också att de elever som är duktiga och behöver utvecklas 

gynnas av samundervisning (Hannon & Ratliffe, 2007 s.64). 

 
Liknande fördelar med särundervisning kunde man även se i en studie som Derray och 

Phillips genomfört (Dearry & Phillips, 2004 s23-23). I den framgår att flickorna var mer 

engagerade på lektion när de hade särundervisning, de hade dessutom en närmare relation 

med läraren. Derray och Phillips jämförde elever som går på högstadiet som har sam- eller 

särundervisning.  I studien framgick det att fler flickor deltog på idrottslektionerna när det var 

könsuppdelat. En viktig orsak till detta menar författaren är miljön, de skriver vidare att 

idrottssalen inte blir lika hotande jämfört med när det är gemensam undervisning. Författarna 

skriver att de flickor som var mindre atletiska vågade ta mer plats på idrottslektionerna, och 

vågade utmana sig själva, vilket bidrog till att flickornas välbefinnande också ökade (Ibid, 

s.23-24). Det är även intressant att lyfta fram Lyu och Gills studie som handlar om elevers 

upplevelse kring fysisk kompetenes, glädje och ansträngning i sär- och samundervisning i 

skolidrotten.  I studien framgår att upplevd kompetens är en viktig faktor för att kunna 

motivera fysisk aktivitet och att den motiverande bestämningsfaktorn påverkas av 

klassrumsmiljön(Lyu & Gill, 2011, s. 247). I studien framgick att undervisningsformerna 

sam- och särundervisning hade olika effekt på eleverna, exempelvis så gynnades de kvinnliga 

eleverna av särundervisning. Flickorna i särundervisning hade högre poäng i upplevd fysisk 

kompetens, glädje och fysisk ansträngning jämfört med flickorna i samundervisning. (Ibid). I 

studien deltog 546 ungdomar. 
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Även McKenzie, Prochaska, m.fl. (2004) ser fördelar med särundervisning. Författarna gjorde 

en undersökning på flickor och pojkars aktivitet, det vill säga de undersökte hur mycket 

eleverna rörde på sig i sam – respektive särundervisning. Det författarna kom fram till var att 

flickor var mer fysiskt aktiva under samundervisning än under särundervisning. När det 

kommer till pojkarna så fanns det ingen skillnad, utan de var lika aktiva under bägge 

undervisningsformerna. De skillnader som förekom under särundervisning var att flickorna 

fick mer tid till teknikövningar medan pojkarna fick mer tid till spelet (McKenzie, Prochaska, 

m.fl. 2004 s.446-449). Enligt Eklund (1996) är det svårt att få en bra och fungerande 

samundervisning på grund av de fysiska skillnaderna mellan pojkar och flickor. Författaren 

hävdar att pojkar och flickor är ganska lika när det kommer till de fysiska förutsättningar men 

bara i åldern 8- 10 år. Eklund(1996) menar att eleverna kan prestera på samma nivå fram tills 

de är 8- 10 år men sen stannar flickornas utveckling av medan pojkarna fortsätter att 

utvecklas. Därmed blir prestationen olika beroende på kön. Carli(1996) hävdar att flickorna 

har hamnat i kläm efter införandet av samundervisning.  Författaren menar att de traditionella 

könsmönstren inte har jämnats ut utan de har bara blivit tydligare och starkare, där idrotten är 

en pojkidrott med flickor som deltagare. Reformen har alltså inte fått den effekten som 

förväntades utan snarare en motsatt verkan, där jämställdheten har minskat(Carli 1996, s 39- 

41). En av orsakerna till detta skulle kunna vara att de aktiviteter som var populärast bland 

pojkar också är de vanligaste i undervisningen (Skolverket 2005, s 28). 

 

3.3 Elevers uppfattning om sam- och särundervisning 

När det gäller vad elever anser om undervisningsformerna sam – och särundervisning så kan 

man se i Larssons(2004) studie att cirka 52 procent av eleverna vill ha idrottsundervisning där 

flickor och pojkar är tillsammans, 23 procent tycker att flickor och pojkar kan ha idrott 

tillsammans ibland, 22 procent menar att pojkar och flickor ska vara för sig och 12 procent 

kan tänka sig ha en annan indelningsform än kön (Ibid, s141). Larsson(2004) besökte sex 

klasser varav en av klasserna bara hade särundervisning och ytterligare en annan klass hade 

särundervisning några gånger i veckan. De övriga klasserna hade mestadels 

samundervisning(Ibid, s139). 
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Forsström (2005) har gjort en studie om elevernas åsikter kring sam – och särundervisning i 

Sverige och i Finland. Författaren använde sig av en enkätundersökning och i den framgår det 

att de flickor som hade samundervisning i sina länder har en positiv inställning till den 

undervisningsformen. Det framgår också att flickorna som hade särundervisning föredrog 

denna form. De pojkar som hade särundervisning föredrog samundervisning, de tror att den 

undervisningsformen skulle gynna dem, betygsmässigt.  En annan uppsats som berör ämnet 

sam – och särundervisning är Byströms (2007) enkätstudie, där författaren har gjort en studie 

på elever som går i årskurs åtta. Resultat visar att de flesta eleverna ville fortsätta att ha 

samundervisning, men det fanns även några elever som föredrog särundervisning. En 

majoritet av de eleverna var flickor. 

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Hirdmans genussystem som handlar om oskrivna normer 

som män och kvinnor har att förhålla sig till. Denna teori synliggöra om pojkar och flickor 

behandlas olika.  Den hjälper även till att belysa de strukturer och grupper som flickor och 

pojkar delas in i samt hur de blir bemötta. 

4.1 Genussystemet 

Yvonne Hirdman använder begreppet genus och definierar det som en uppdelning mellan kön 

och roll. Med denna förklaring menar författaren att män och kvinnor tilldelas olika roller 

utifrån det biologiska könet, som man antingen väljer att spela eller inte (Hirdman, 1988, s. 

116). Det finns synliga och osynliga normer som både män och kvinnor måste förhålla sig till. 

Dessa normer är vad som reproducerar och upprätthåller uppfattningen om vad som är 

manligt och kvinnligt (Ibid, s. 54). 

 

Hirdman (1988) menar att genussystemet uttrycks genom ett genuskontrakt som består av tre 

nivåer, den kulturella överlagringen, den sociala integrationen och den direkta socialiseringen. 

Genom socialiseringen ärvs de förväntningar och normer som finns i samhället. 

Genuskontraktet ärvs, då den äldre generationen lär den yngre vilka förväntningar som finns 

på pojkar och flickor. Den kulturella överlagingen innefattar normer om hur män och kvinnor 

bör vara. Den sociala integrationen kan förknippas med könssegregationen i arbetslivet. I 

dessa kontrakt hävdar Hirdman att det är både kvinnor och män som är med och skapar olika 

roller som sedan anknyter till sociala normer och förväntningar som män och kvinnor ska 
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förhålla sig till. Författaren poängterar att det inte handlar om att kvinnor blir förtryckta av 

män utan att de bägge förhåller sig som att kvinnan är underordnad mannen och därför anses 

kvinnorna bli förtryckta (Ibid, s. 52). Hirdman (1988) talar också om en samhällelig nivå som 

bygger på att den underliggande ordningen finns, vilket utgör grunden till alla andra ordningar 

som till exempel de sociala, ekonomiska och politiska. Med detta menas att om man förändrar 

den maktrelation som finns mellan män och kvinnor så förändrar man samtidigt andra 

maktrelationer som bidrar till en maktförändring mellan män och kvinnor (ibid, s. 52). 

 

I genussystemet finns det två viktiga grundregler som måste följas för att kontraktet ska 

upprättas. Den första grundregeln kallas för Dikotomin och innebär att manligt och kvinnligt 

ska hållas isär och den andra grundregeln kallas för Hierarkin och innebär att mannen alltid 

ska placeras högst upp på pyramiden, det vill säga att män är normen. Mannen utgör då 

normen för det normala (Ibid, s. 51). Författaren menar att med hjälp av dessa två grundregler 

får män och kvinnor möjlighet till olika typer av arenor och kan agera på olika sätt i dessa. 

Förr i tiden hade mannen mer frihet och uppmuntrades till att vara självständig jämfört med 

kvinnor som förknippades med hemmet och barnafödande. Det manliga könet anses vara det 

positiva och det kvinnliga det negativa (Ibid, s. 55). 

 

4.2 Lärandeteori – sociokulturellt perspektiv 

Förutom Hirdmans genussystem kommer jag också att avvända mig av Vygotskijs 

lärandeteori i studien. Teorin handlar om ett perspektiv på lärande som betyder att människor 

lär sig hela tiden i olika sociala sammanhang. Vygotskij arbetade med frågor om lärande, 

utveckling och språk.  Jag väljer att använda det sociokulturella perspektivet då det hjälper till 

att förstå och belysa hur lärande kan ske, i vilka situationer och hur lärandet kan uppstå. 

 

Säljö menar att kunskap och insikt är något vi utvecklar med andra i gemensamma aktiviteter. 

Författaren hävdar att den huvudsakliga nyckeln i ett sociokulturellt perspektiv är att kunskap 

sker i samspel mellan individer (Säljö, 2010, s.18). I boken Lärande i praktiken skriver Roger 

Säljö att människor ingår i och omges av en rad olika praktiker. I dessa praktiker lär sig 

individen hur hen bör agera i olika situationer. Utifrån detta perspektiv sker lärande inte 

enbart genom undervisning utan även i aktivt deltagande i olika aktiviteter (Ibid, s. 48). 

Människor skapar färdigheter och kunskaper med hjälp av kommunikation och interaktion 
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med andra individer. Det är ett samspel med kulturella skillnader (Säljö, 2006). En 

utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet är att våra förmågor inte kan vara helt 

förutbestämda i våra gener, utan att de formas i vår miljö (Ibid, s. 13). Säljö (2006) menar att 

det finns redskap som hjälper människan att hantera vår vardag genom att förmedla en bild av 

den. Dessa redskap kan antingen kallas för artefakter eller tecken. Med artefakter definierar 

författaren de fysiska redskap som hjälper till i lärandet, det kan exempelvis vara kartor eller 

en kompass.  Och tecken betyder språkliga redskap. (Ibid, s. 80). Vygotskij kallade detta 

samspel mellan människan och redskap för mediering. Han menade att alla samtal mellan 

människor är uttryck för mediering och att vi individer ständigt fungerar som medierade 

resurser när vi integrerar. Vygotskiji menar att allt från ett uppmuntrade tonläge eller en 

frågande blick gör lärande möjligt (Ibid, s. 83). 

 

Enligt Vygotskij kan människan befinna sig i två olika utvecklingszoner. Med begreppet 

utvecklingszon lägger man fokus på potentialen i förståelse och inte den förväntande 

kompetensen. Det är vad eleven individuellt kan prestera utan någon form av stöd och sedan 

vad denna kan prestera under lärarens ledning eller i samarbete med andra kamrater. Detta 

innebär alltså att eleven med hjälp av stöd i form av handledning eller i samarbete med andra 

elever kan hantera problem som egentligen ligger utanför elevens kunnande (Ibid, s. 120). 

Inom det sociokulturella perspektivet på lärandet sker människans lärande, och handlande, 

inom sociala praktiker. Med andra ord innebär detta att människans lärande inte bara handlar 

om att behärska kunskaper och färdigheter utan också om att kunna avgöra när vissa 

kunskaper är relevanta samt att kunna förstå hur kunskaperna fungerar i olika situationer 

(Ibid, s. 128). 

5. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i 

årskurs 9. Jag är även intresserad av att undersöka om undervisningsformerna sam- och 

särundervisning påverkar flickornas inställning positivt eller negativt. Jag har använt följande 

frågeställningar för att uppnå syftet: 

 

- Vilken inställning har flickor i årskurs 9 till ämnet idrott och hälsa? 

- Påverkar sam- eller särundervisning flickornas inställning till ämnet idrott och hälsa? 
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6. METODIK OCH ARBETSPLAN 

Studien har en kvalitativ ansats.  Med hjälp av intervjuer kan jag fördjupa min förståelse för 

vad den intervjuade tycker och tänker genom att ställa följdfrågor (Johansson & Svedner, 

2010, s. 31). Dalen (2008) hävdar att det finns ett huvudsakligt mål inom kvalitativ forskning 

och det är att ta reda på hur människor tänker i olika siutationer i deras sociala verklighet. Då 

syftet med studien är att få en mer djupgående kunskap om flickornas inställning till ämnet 

idrott och hälsa samt huruvida undervisningsformerna påverkar dem, valde jag att inte ha 

någon form av gruppintervju utan att ha enskilda intervjuer med flickorna 

6.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att testa och se om frågeställningarna i studien blev besvarade 

med hjälp av intervjufrågorna. Deltagarna i pilotstudien blev slumpmässigt utvalda och hade 

en personlig relation till mig. Efter pilotstudien gjorde jag några korrigeringar såsom att 

förtydliga fråga 5 i intervjuformuläret men jag la också till en fråga: hur ofta skulle du säga att 

du deltar på idrottsundervisningen? 

6.2 Urval 

Med tanke på att jag ska bli lärare för högstadiet årskurs 6-9, ansåg jag det lämpligast att göra 

undersökningen på en högstadieskola. Det var även viktigt att skolorna hade sam- och 

särundervisning i ämnet idrott och hälsa. I studien intervjuade jag sex flickor som går i 

årskurs 9. Tre av dessa flickor gick på skolan där jag hade min verksamhetsförlagda 

utbildning och som har samundervisning och de resterade gick på en annan skola som ligger 

norr om Stockholm och som har särundervisning. 

6.3 Genomförande 

Det första jag gjorde var att utforma studiens syfte och frågeställningar. Efter detta 

formulerades intervjufrågorna. Därefter tog jag kontakt med två skolor via telefon; skolorna 

hade antingen sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Idrottslärarna kontaktades 

och jag förklarade mitt syfte med studien. Varje lärare valde slumpmässigt ut tre flickor för 

intervj. Intervjuerna varade cirka 20 minuter och ägde rum i skolans lokaler såsom klassrum 

eller idrottsal. Eleverna intervjuades en och en. Jag talade om för dem att jag kommer att 
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använda mobilen för att spela in intervjuerna, men förklarade att de skulle vara anonyma och 

att inspelningen endast är för mig. Under intervjuerna förde jag även anteckningar genom att 

skriva ner stödord 

6.4 Databearbetning 

Patel och Davidsson(1994, s101) menar att det är svårt att hålla minnet vid liv om man låter 

det gå för långt tid mellan intervjun och bearbetningen. Jag började med att bearbeta 

materialet två dagar efter att jag hade gjort intervjuerna. Bearbetningen av intervjuerna bestod 

av att lyssna genom de inspelade intervjuerna och ordna de olika svaren i kategorier. Detta 

tillvägagångssätt beskrivs av Patel och Davidsson som ett exempel på hur man kan gå tillväga 

vid bearbetning av ett material(ibid, s102). Jag började med att göra en sammanfattning av 

varje elev där jag tog ut likheter och oliketer som jag ansåg vara relevanta för min studie. 

Därefter delade jag in elevernas svar i rubrikerna sam- och särundervisning. Jag har inte 

använt mig av allt det transkriberade materialet utan det som jag har tagit fram från 

intervjuerna är det som är vara relevant för studiens syfte. 

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

För att uppnå en god reliabilitet i denna studie har jag spelat in alla mina intervjuer med hjälp 

av en mobiltelefon, vilket har medfört att risken att missförstå och skapa egna tolkningar 

minskar men också att man fokuserar på samtalsämnet. Det framgår också i min studie att jag 

har använt mig av en intervjumall som har varit till hjälp för att få svar på studiens 

frågeställningar. Liksom realibiteten anser jag också att validiteten av studien är trovärdig. Då 

jag, har genomfört en pilotstudie för att testa och se om mina frågeställningar i min studie 

blev besvarade, och har ett intervjuunderlag som är relevant till mina frågeställningar.  Det 

vill säga jag har undersökt det jag har haft för avsikt påsätt att undersöka och sedan 

analysterat materialet med hjälp av relevanta teoretiska begrepp.  

 

6.6 Forskningsetiska principer 

Studien förhåller sig till Vetenskapsrådets fyra etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet. Jag tog kontakt med lärarna och berättade om syftet med undersökningen. 

När jag väl kom i kontakt med eleverna som skulle bli intervjuade så talade jag om hur allting 

kommer att gå till, vad min undersökning handlar om och deras rättigheter. Det vill säga att de 
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när som helst under intervjuns gång kan avbryta och tala om för mig att de inte längre vill 

delta. 

 

Konfidentialitetskravet I min studie framgår inte elevernas riktiga namn utan jag har valt att 

använda fiktiva namn. Jag har dessutom valt att skydda skolorna genom att inte skriva ut 

skolornas namn, vilket betyder att skolorna inte kan spåras  

 

Samtyckeskravet Innan jag påbörjade intervjuerna bad jag om elevernas samtyckte, vilket jag 

också fick.  

 

Nyttjandekravet Allt datamaterial har endast använts i ett uppsatsarbete vid GIH.  Jag 

berättade också att datamaterialet inklusive de inspelade intervjuerna kommer att förstöras när 

arbetet är avslutat.  

 

7. RESULTAT 

Under denna rubrik har jag strukturerat resulatet utifrån mina frågeställningar, där jag lyfter 

fram en frågeställning i taget och ger en sammanfattning av elevernas svar. I redovisningen 

har jag vävt samman svaren för eleverna som hade samundervisning och särundervisning.  

Eleverna som hade samundervisning kallar jag för Bella, Maria och Stefanie och de med 

särundervisning kallas Nahrin, Cherin och Ellen. Kapitlet avslutas med en 

resultatsammanfattning. 

7.1 Flickors inställning till ämnet idrott och hälsa 

Eleverna med samundervisnings hade samtliga en positiv inställning till ämnet idrott och 

hälsa. 

 

Bella berättade att hon tycker att det är kul med idrott och menar att idrott är det skolämne 

som har en positiv inverkan på eleverna. Eleven säger: 

 

”. Man blir pigg och glad av ämnet, sen är det extra kul i idrotten när vi får bestämma 

vad vi ska göra på idrotten”. 
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Även Maria var inne på samma spår och menade att det var skönt att komma bort från 

klassmiljön ibland. Hon berättade däremot att det finns vissa moment inom idrotten som hon 

tycker är jobbiga och det är bollsporter och konditionsträning. 

 

Stefanie har också en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa och är delaktig så länge 

hon inte är sjuk. Bakom den positiva inställningen finns det olika faktorer. Eleven berättar 

själv 

 
”Jag gillar och sporta, och jag håller på med på fritiden och sen har jag en jättebra 

idrottslärare, och det blir ännu roligare. Men det bästa på idrotten är när vi har 

bollsporter”. 

 

Eleverna som hade särundervisning är delaktiga och har en positiv bild av idrottsämnet. Men 

den bilden kan förstöras för Nahrin ibland. Eleven berättar: 

 

”det är roligt och kul, jag tycker om idrotten. Men ibland kan läraren bara komma in 

och låt oss välja och oftast blir det att allt alla väljer vad de vill göra. När det ibland kan 

vara roligare att spela i lag. Sen är det kul att idrotta för att vi är bara flickor och ingen 

skäms. Ibland kan vi köra extra hårt mot varandra och det är också kul” 

 

Även Cherin tycker om att idrotta och menar att hon gillar att träna och att röra på sig. En stor 

anledning till det är tack vare hennes pappa som är fotbollstränare. Eleven är delaktig så länge 

hon inte har glömt gymnastikkläder eller är sjuk. 

 

Ellen har också en positiv inställning till ämnet: 
 

”jag tycker det är roligt eller jag menar spännande. Det är spännande att gå till 

idrottssalen och sen få reda på vad vi ska göra. Ibland kan det avgöra om idrotten blir 

rolig eller inte. Men jag tycker om allt, oftast. 

 

 

Sammanfattningsvis hade flickorna med samundervisning en positiv inställning till ämnet 

idrott och hälsa. De är delaktiga så gott det går och tycker att det är kul med idrott och menar 

att idrottsämnet har en positiv inverkan på dem. De elever som hade särundervisning har 
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också en positiv inställning till idrottsämnet. Flickorna tycker det är kul, roligt och spännande 

med idrottsundervisningen. 

 

7.2 Flickornas påverkan av sam – och särundervisning 

I de klasser som hade samundervisning förekom även särundervisning i vissa moment, men 

också när eleverna fick välja vad de ville ha på idrotten eller dela in sig själva i lag. Bland 

flickorna var det två av tre flickor som ansåg att de påverkades positivt av särundervisning 

men menade att de inte skulle kunna ha idrottslektioner där det bara var flickor hela tiden. 

Några argument var att de inte skulle kunna utvecklas, att det skulle vara tråkigt och att man 

inte får lära känna pojkarna i klassen. Trots att samtliga flickor hade en förståelse för att 

undervisningsformerna sam- respektive särundervisning kan påverka vissa elever negativt 

eller postivit. 

 

Exempelvis så berättade Bella att när särundervisning förekom så påverkades hon positivt. 

 

”Ibland kan pojkarna köra för hårt och då vill jag inte ta bollen för det kan göra ont. 

Men när vi bara är flickor så vågar jag springa och ta bollen för jag vet att jag kanske 

kan få den. Man tar mer för sig när det är bara flickor”. 

 

Maria tycker också att det är bra med särundervisning trots att hon har samundervisning. Hon 

menar att det är då flickorna kan visa vad de kan och ta för sig mer i idrotten. Maria tycker att 

det är bra att pendla mellan sam- och särundervisning men menar att hennes delaktighet i 

idrotten skulle öka om det bara var särundervisning. Hon säger att hon vågar göra fel framför 

flickorna och är ibland rädd för att göra fel framför pojkarna.  

 
”Det är många flickor i klassen som är rädda för pojkarna, de skriker och säger elaka 

saker typ som ”dålig du är” eller så kan de skratta när man missar bollen.” 

 

Stefanie menar istället att det skulle vara konstigt för henne om hon hela tiden skulle idrotta 

med flickorna. Hon säger att hon kan förstå att vissa flickor vill ha särundervisning och menar 

att det finns flickor i klassen som kanske kan få möjligheten att få visa vad de kan och ta för 

sig mer än vad de i vanliga fall skulle göra om pojkarna hade varit där, men för henne så hade 

det varit konstigt att bara idrotta med flickorna. Enligt Bella så skulle det kännas tråkigt att 
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idrotta med bara flickorna. Medan Maria skulle delta mer på idrotten om hon hade 

särundervisning. 

 

Stefanie hade en neutral inställning till särundervisning medan de två andra flickorna hade en 

positiv inställning till undervisningsformen. Samtliga kunde dock inte tänka sig att ha det så 

hela tiden. Alla ansåg att det var viktigt att man pendlade mellan sär – och samundervisning. 

Bella säger: 

 
”Det bör vara en gemensam undervisning det finns dåliga pojkar och bra flickor och 

alla är olika och hjälper därför till på olika sätt”. 

 

Stefanie är också inne på samma spår och säger: 

 

”Det är viktigt med samundervisning man lär sig att samarbete med alla och inte bara 

flickorna. Pojkarna kan lära sig av flickorna och flickorna kan lära sig av pojkarna” 

 

Maria poängterar att det är viktigt att blanda lite då och då för då får flickorna möjligheten att 

också ta plats och få synas.  

 

”Jag hade varit mer aktiv på idrotten om det bara var flickor, många flickor är rädda för 

pojkarna för det är så aggressiva och skjuter hårda skott.” 

 

Bella menade att om hon bara hade särundervisning så skulle hon inte vara lika delaktig som 

hon har varit. 

 

”Det är roligare att ha idrott med pojkarna och sen tycker jag det är kul att möta dom i 

innebandy”. 

 

Stefanie säger att hon gillar samundervisning och att hennes delaktighet inte har med pojkarna 

att göra.  

 

”när jag inte är med på idrotten så beror det inte på att pojkarna är där utan det är för jag är sjuk eller 

glömt ombyte” 
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Enligt eleverna som hade särundervisning så förekom samundervisning ibland i idrotten och 

två av flickorna hävdar att de föredrar särundervisning framför samundervisning, medan 

Cherin föredrog samundervisning.  Nahrin berättar att: 

 

” Nån gång kan vi ha idrott med pojkarna och det tycker jag är kul. Men jag tycker det 

är roligare när det är bara vi flickor. Det blir inte så bråkigt och skrikigt när pojkarna är 

med. Pojkarna pratar högt och bråkar, det blir oftast kaos under lektionen och sen blir 

det att ingen lyssnar på läraren” 

 

Ellen är i samma tankar som Nahrin. 

 

”När vi har gemensam lektion så retar pojkarna oss flickor och det påverkar oss. De 

brukar skratta och sen vill de vinna hela tiden. Då blir det svårt för oss flickor att ta 

plats för killarna är så aggressiva” 

 

Cherin var den enda eleven av de flickor som hade särundervisning som föredrog 

samundervisning.  

”Jag tycker om att ha idrott med pojkarna, jag känner att jag utvecklas mer än genom att 

ha idrott med bara flickorna. Med pojkarna så kan jag bli utmanad och det är roligt. Jag 

tycker om att vinna och spela hårt. Precis som pojkarna. Oftast när vi flickor spelar 

fotboll så är det så pass lågt tempo att det blir tråkigt att spela” 

 

Eleverna berättar också att deras delaktighet inte skulle påverkas om de hade idrott med 

pojkarna eller inte. Nahrin berättar: 

 
”jag hade inte idrottat mer om jag hade samundervisning. Jag tycker det är bra som det 

är nu och vi flickor vågar ta för oss och jag själv känner att jag kan prestera bättre. Jag 

önskar däremot att jag hade en lärare som tyckte om att göra annorlunda saker och inte 

bara bollsporter” 

 

Ellen känner samma sak som Nahrin:  

 

”Jag tycker det är enklare att göra sitt bästa utan att skämmas om det är bara vi flickor. 

Det är lättare och ta för sig och visa vad jag kan. Oftast så är pojkarna så snabba och de 
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syns mer än mig så det blir svårt plus många flickor blir obekväma för pojkarna kanske 

kan retas” 

 

Cherin däremot tycker om att ha samundervsning. 

 

”Jag hade inte varit mindre aktiv om vi hade idrott med pojkarna oftare, det skulle vara 

bara roligare för jag tycker om att ha idrott med dom. Men jag skulle heller inte idrotta 

mindre om jag hade bara idrott med flickorna.” 

 

Cherin funderar vidare och säger: 

 

”Men jag förstår varför vissa flickor bara vill ha idrott med flickorna, pojkarna kan retas 

ibland men man får bara reta dom tillbaka så blir dom tysta. Jag önskar att vi hade fler 

lektioner med pojkarna för att det är roligare men också så skulle alla va bekväma och 

kanske inte retas för man lära känna varandra” 

 

 

Nahrin och Ellen tycker också det är kul att ha idrott med pojkarna men menar att det bara får 

ske ibland. De föredrar särundervisning för att de tycker att det är skönare och bekvämare att 

ha idrott med bara flickorna. Rent generellt har flickorna en positiv inställning till ämnet idrott 

och hälsa men att de olika undervisningsformerna kan påverka dem antigen positivt eller 

negativt. 

 

7.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattning för elever med särundervisning 

Enligt Nahrin är hon med och deltar så ofta hon kan. Hennes bild av idrottsämnet är positiv 

men hon tycker att läraren förstör genom att eleverna får göra vad de vill. I dagsläget så har 

Nahrin särundervisning och tycker det är bra. Hon säger att det är kul att idrotta med tjejerna 

och att ingen skäms för varandra. Cherin är alltid delaktig och har ett intresse för idrott. Hon 

tycker det är kul att idrotta och röra på sig och har även föräldrar med idrottslig bakgrund. 

Ellen har också en positiv inställning till ämnet och tycker det är roligt och spännande. Hon 

menar att det alltid är kul att få veta vad de ska göra på idrotten och säger att det ibland kan 

bli tråkigt beroende på vad som görs. 
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Nahrin känner att flickorna vågar ta för sig och hon känner själv att hon presterar bättre mär 

det är särundervisning. I vissa fall kan det förekomma att de har idrott med killarna och 

Nahrin tycker det kul. Men hon föredrar särundervisning och säger att när de har idrott med 

killarna så pratar de högt och bråkar. Det blir kaos under lektionen och ingen lyssnar på 

läraren. Hon berättar att både tjejerna och killarna tycker att det är skönt med särundervisning 

då de får vara själva. Hon fortsätter och berättar att killarna i klassen är tävlingsinriktade och 

blir lätt arga om de förlorar. Hon tillägger att det är roligt att idrotta med killarna ibland, för 

att då får hon möjlighet att lära känna killarna i klassen. Nahrin säger att tjejerna gnäller 

jättemycket. Hon föredrar särundervisning men menar att hennes delaktighet inte påverkas om 

de har samundervisningen eller inte. Hon poängterar också att hon då skulle utvecklas mindre 

på idrotten eftersom alla inte har samma förutsättningar att vara bra på något och det blir extra 

svår att visa sina kunskaper när killarna hörs och syns hela tiden. 

Cherin tycker om att idrotta med killarna och känner att hon inte utvecklas genom att bara ha 

idrott med tjejerna. Hon känner sig mer utmanad när hon har idrott med pojkarna. Hon 

berättar att det är roligt att vinna och killarna spelar hårt och det är roligt. Cherin menar att 

tjejerna i klassen mest vill dansa medan hon gillar bollsporter och vill spela fotboll hela tiden. 

Hon tycker att det är lägre tempo när hon har idrott med tjejerna. Trots detta säger Cherin att 

hennes delaktighet inte skulle försämras eller förbättras om hon hade idrott med killarna eller 

om det förblir som det är idag. Hon menar dock att hon skulle utvecklas mer och lära sig mer 

om hon hade idrott med killarna. Cherin forsätter och säger att hon förstår varför vissa tjejer 

alltid vill ha särundervisning men enligt henne kan man ha det i bara vissa lektioner. Cherin 

föredrar samundervisning och säger att alla skulle bli bekväma med varandra om det kunde 

lära känna varandra 

Ellen har särundervisning men det kan förekomma att de har samundervisning, hon 

personligen föredrar särundervisning. En av orsakerna är att killarna får och tar för stor plats 

och att tjejerna påverkas av killarnas närvaro. Ellen förklarar sig och menar att killarna retar 

och skrattar åt tjejerna, vilket gör tjejerna obekväma. Hon säger också att när de har 

gemensam idrott blir det väldigt tävlingsinriktat och då vågar tjejerna inte ta plats. Ellen 

tycker att killarna är för snabba och för aggressiva. Särundervisning är vad Ellen föredrar av 

den anledningen att det är då det är enklare för henne att göra sitt bästa utan att skämmas inför 

någon. 
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Sammanfattning för elever med samundervisning 

Enligt Bella är det en utmaning att idrotta med pojkarna då hon ser det som en möjliget att 

förbättras i ämnet. Hon säger att ibland kan killarna köra för hårt och då vill hon inte vara med 

för det gör ont.  Särundervisning förekommer inte så ofta under Bellas idrottsundervisning. 

Den enda gången hon kan minnas var när de fick bestämma vilken typ av aktivitet de skulle 

ha. Då delade de in idrottshallen i två delar och per automatik så hamnade pojkarna för sig 

och flickorna för sig. Bellas inställning till särundervisning är neutral och hon menar att de 

gånger särundervisning har förekommit så har det varit positivt, eftersom då har hon kunnat ta 

för sig och våga mer med flickorna. Hon skulle dock inte kunna ha det så hela tiden. Bella 

menar att det skulle vara tråkigt att alltid ha idrott med flickorna och att hon i framtiden 

kanske skulle vara mindre delaktig. Enligt Bella bör det vara gemensam undervisning i ämnet 

idrott och hälsa. Hon menar att det finns dåliga pojkar och bra flickor och att alla är olika och 

kan hjälpa till på olika sätt. 

Maria tycker däremot att det är bra med särundervisning trots att hon har samundervisning. 

Hon menar det är då flickorna kan visa vad de kan och ta för sig mer. Maria tycker att det är 

bra att pendla mellan sam- och särundervisning men menar att hennes delaktighet i idrotten 

skulle öka om det bara var särundervisning. Hon säger att hon vågar göra fel framför flickorna 

och är ibland rädd för att göra fel framför pojkarna, som att missa när man har chansen att 

göra mål. Maria berättar att många flickor i klassen är osäkra inför pojkarna, för att de kan 

säga elaka säger så som ”dålig du är”, ”kan du inte skjuta hårdare” etc. Hon fortsätter och 

säger att många flickor vågar exempelvis inte spela fotboll med pojkarna för de är aggressiva 

och skjuter hårt. Maria poängterar att det viktigt att blanda lite då och då mellan dessa 

undervisningsformer. 

Stefanie föredrar samundervisning och menar att det skulle vara konstigt för henne om hon 

hela tiden skulle idrotta med tjejerna. Hon säger att hon kan förstå att vissa tjejer vill ha 

särundervisning och menar att det finns tjejer i klassen som kanske kan få möjlighet att få visa 

vad de kan och ta för sig mer än vad de i vanliga fall skulle göra om pojkarna hade varit där, 

men för henne hade det varit konstig att bara idrotta med tjejerna. Stefanie tycker det är kul att 

idrotta med sina klasskamrater och tycker speciellt om att spela fotboll med pojkarna. Hon 

föredrar samundervisning men ändrar sig lika snabbt och säger att det inte spelar någon roll 

för henne. Stefanie säger att det är bra att ha gemensam undervisning då man lär sig 

sammarbete med alla och inte bara med flickorna. Hon tillägger att pojkar kan lära sig av 
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flickor och flickor kan lära sig av pojkar. Hennes delaktighet påverkas varken av den ena eller 

den andra undervisningsformen. 

 

8. ANALYS 

8.1 Genussystemet 

Enligt Hirdman (1988) tilldelas män och kvinnor olika roller utifrån det biologiska könet, som 

vi människor antingen väljer att spela med i eller inte. Det är synliga och osynliga normer som 

både män och kvinnor måste förhålla sig till och det är dessa normer som reproducerar och 

upprätthåller uppfattningen om vad som är manligt och kvinnligt (Hirdman, 1998, s. 54, 116). 

I intervjuerna framgår detta då ett flertal elever beskriver att särundervisning skulle främja de 

flickor som är blyga, rädda eller de som inte tar plats. De motiverar sina svar med att berätta 

hur det känns att idrotta med pojkarna. Ett exempel är att pojkarna är aggressiva, och att 

flickorna inte kan ta plats för att pojkarna är bråkiga och skrikiga. Detta tyder på att flickorna 

har uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och väljer att reproducera det 

biologiska könet genom att låta pojkarna ta plats. 

 

En annan logik som Hirdman (1988) talar om är hierarkin som innebär att mannen alltid ska 

placeras högst upp på pyramiden, det vill säga att mannen är normen. Han utgör normen för 

det normala, och vad som är rätt och fel (Ibid, s. 51). I intervjuerna framgår hur vissa flickor 

är obekväma med att ha idrott med pojkarna. De är rädda för att göra fel, ett exempel som 

Maria tar upp är rädslan som uppstår när hon ska skjuta mot mål och är rädd för att missa. Ett 

annat exempel är hur Ellen känner sig i pojkarnas närvaro, och rädslan som uppstår när 

pojkarna ska skratta och retas för att hon gjorde fel. Utifrån detta så kan man tolka flickornas 

svar som att de är medvetna om att pojkarna får mer plats och att de har accepterat det 

Hirdman talar om, att mannen är utgör normen för det normala och vad som är rätt och fel. 

 

Hirdman (1988) talar även om en samhällig nivå som bygger på att det finns en ordning som 

utgör grunden för alla andra ordningar som till exempel de sociala, ekonomiska och politiska. 

Med detta menar författaren att om man förändrar den maktrelation som finns mellan män och 

kvinnor så förändrar man samtidigt andra maktrelationer och det leder till en maktförändring 

mellan män och kvinnor. I mina intervjuer finns det röster som tyder på en sådan revolution 
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som Hirdman talar om, en förändring som skulle leda till en maktförändring mellan kvinnor 

och män. Bella är ett exempel där hon ansåg att det skulle vara samundervisning i ämnet idrott 

och hälsa och motiverade sitt svar med att det finns dåliga pojkar och bra flickor och att alla 

är olika och kan hjälpa till på olika sätt. Ett annat exempel är Stefanie som hävdade att det 

skulle vara konstigt att idrotta med bara flickor och menade att pojkar kan lära sig av flickor 

och flickor kan lära sig av pojkar. 

 

Det framgår av intervjuerna att flickorna själva lever efter de sociala normer och 

förväntningar som män och kvinnor ska förhålla sig till enligt Hirdman (1988). Ett flertal 

flickor beskriver att de har förståelse för de flickor som vill ha särundervisning eftersom 

pojkarna är snabba och aggressiva så att de blyga och rädda flickorna inte får möjlighet att 

kunna prestera eller göra sitt bästa. 

8.2 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

I resultatdelen framgår det att Stefanie är den enda elev som menar att det är viktigt att ha 

samundervisning för det skapar bättre sammanhållning i klassen. Hon hävdar också att flickor 

kan lära sig av pojkar och pojkar av flickor, precis som Säljö (2010) framhåller att lärande 

sker i samspel mellan individer. Dock så finns det inget som tyder på att det ska vara ett 

samspel mellan en flicka och en pojke. I intervjuerna framgår att om eleverna har 

särundervisning så är det vissa flickor som tar för sig och ger sitt yttersta på idrotten, precis 

som Säljö talar om att människor ingår i och omges av en rad olika sociala praktiker där 

individen lär sig hur denne ska agera i olika situationer, i flickornas fall genom aktivt 

deltagande och genom en gemensam social praktik. Det fanns även de flickor som skapade 

kunskap genom interaktion med andra. Cherin är ett exempel och menar att hon utvecklas och 

lär sig mer när hon har idrott med pojkarna. Hon tycker att det är tråkigt att idrotta med flickor 

och inte lika utmanande som att idrotta med pojkar. Även Bella är inne på samma spår som 

Cherin och ser det som en möjlighet att känna sig utmanad för då kan hon bli ännu bättre i 

idrott. 

 

I mina intervjuer framgår att vissa elever upplever att grupperingen inom klassen är en stor 

faktor för deras lärande. De menar att de samspelar bättre och känner sig tryggare med de 

elever som har samma kön. Det fanns även vissa elever som hävdade att de presterar bättre 

med de elever som har ungefär samma kunskapsnivå, vilket ibland kan betyda pojkarna. Detta 
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tyder på att det är viktigt att möta eleverna i deras utvecklingzoner för sitt lärande. Det är av 

stor betydelse att läraren konstruerar grupper i klassen som är homogena. Vygotskij hävdar att 

eleverna samspelar med omgivningen i en ständig dialog och att lärandet är en förutsättning 

för utveckling. Barn upptäcker många viktiga saker genom samarbete med varandra (Ibid, s. 

120). Dels med olika kön men också med elever som kanske har samma kunskapsnivå eller 

högre kunskapsnivå. 

 

9. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 

och undersöka om undervisningsformerna sam- och särundervisning påverkar flickorna 

positivt eller negativt. 

 

9.1 Flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 

Angående flickors inställning är de flesta delaktiga i skolidrotten till vida de inte är sjuka eller 

skadade. De har en relativt positiv inställning till ämnet. Vissa elever menar att idrotten har en 

positiv inverkan på dem men anser, att det är kul, roligt eller skönt att komma bort från 

klassrumsmiljön och in i idrottssalen.  Slutsatsen som jag kan dra av detta är att flickors 

inställning till ämnet är ganska positiv. Tidigare studier visar också att flickors inställning till 

idrotten är positiv men inte lika positiv som killarnas. (NU -05, s32). (Hill & Cleven, 2005 s-

187-197). (Redelius, 2004) Larsson(2004)  . I Larssons (2004)studie framgår det också att 

flickor generellt får högre betyg än pojkar i alla andra ämnen men inte i idrott och hälsa. 

Denna trend har även fortsatt menar Redelius (2004), det vill säga att pojkar i högre 

utsträckning får bättre betyg än flickor (Ibid, s. 163). 

 

9.2 Flickornas påverkan av sam – och särundervisning 

Huruvida sam- eller särundervisning påverkar flickor positivt eller negativt ser olika ut men 

det verkar finnas en påverkan. Ellen och Maria som idag har särundervisning hävdar att om de 

skulle slås ihop med pojkarna så skulle deras delaktighet sjunka. Cherin och Bella som 

däremot har samundervisning idag menar också att deras delaktighet skulle påverkas men 

även deras kunskapsnivå. Cherin och Bella hävdar att de inte skulle utvecklas om de bara 

hade idrott med flickorna. Utifrån elevernas svar kan man se att de påverkas både negativt och 
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positivt. Larsson (2004) hävdar att det är svårt skapa sig en enhetlig bild av vad flickor och 

pojkar tycker och tänker kring sam- eller särundervisning. Larsson (2004) menar att 

anledningen till det är, att de elever som idag har särundervisning vill ha det fortsättningsvis, 

och det samma gäller för de elever som har samundervisning. 

 

9.3 Flickornas inställning till idrott i relation till sam – och särundervisning 

 

I undersökningen framgår det att flickorna har en förhållandevis positiv inställning till ämnet 

idrott, men flera säger att de känner sig dåliga när de ska konkurrera med pojkarna. I Karin 

Redelius (2004)  undersökning framgår att flickorna känner sig dåliga när de har idrott med 

pojkarna. Detta påpekas i Lyu & Gills studie där kvinnliga elever med särundervisning 

gynnades. I studien framgår att flickor som hade särundervisning hade högre poäng i fysisk 

kompentens, glädje och fysisk ansträngning jämfört med flickorna som hade samundervisning 

(Lyu & Gill, 2011, s. 247). En koppling och tolkning till hur samundervisning påverkar 

flickor negativt är att de inte får någon möjlighet att bli sedda eller visa vad de kan bland 

killarna. I min studie framgår det att vissa elever känner att de är duktiga endast när det får 

möjlighet att prestera, visa vad de går för eller helt enkelt inte behöver vara rädda för att göra 

misstag.  I Lgr 11 står att demokratiska värden ska speglas inom skolvärlden, med alla 

människors lika värde, och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det står också att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt att skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011, s. 3). I min studie 

framgår att de traditionella könsmönstren finns kvar. Det kan man se från elevernas intervjuer 

när de beskriver hur det känns att idrotta med killarna som spelar hårt, är snabba, och elaka 

etc. För att man ska kunna motverka detta problem anser jag att det är viktigt att arbeta med 

attityden kring jämställdhet hos eleverna. Dels för att kunna anpassa och möta elevernas 

förutsättningar och behov men också för att påvisa orättvisorna som finns mellan flickor och 

pojkar. 

 

Flickorna har olika åsikter om att ha sam- eller särundervisning. De menar att de vågar mer i 

särundervisning och att pojkar och flickor inte är lika fysiskt starka. Vissa menade att 

gemenskap och det sociala samspelet främjas. Detta är något som de flesta flickorna både i 

sär- och samundervisning påpekade, vare sig de var nöjda med sin undervisningsform eller 

inte. En skillnad som märktes var att vissa elevers upplevda delaktighet påverkades och 
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därmed deras upplevda prestationsnivå. Det enda som påverkades var deras delaktighet och 

detta kan man förändra om man använder en annan indelningsform. Förhoppningsvis skulle 

detta leda till att flickorna blir lika bekväma som pojkarna samt att de tar för sig och vågar 

lika mycket. 

9.4 Metoddiskussion 

Jag använde intervju som undersökningsmetod och jag tyckte att det var ett bra sätt att samla 

in information på. Nu i efterhand ser jag att fördelen med intervjuer var att jag kunde vara 

följsam och gå på djupet med det informanten lägger fokus på. Jag kunde även ställa 

följdfrågor för att få mer förståelse (Patel & Davidsson, 2003, s. 14). Dock anser jag att 

urvalet var något för litet och det hade varit intressant att ta med pojkarnas och lärarnas 

perspektiv, dels för att få olika infallsvinklar kring sam- och särundervisning men också för 

att få ett större underlag. Studiens frågeställningar är besvarade men det tunna underlaget gör 

det svårt att dra långtgående slutsatser utifrån resultatet. 

 

Det finns mycket forskning kring sam- och särundervisning men det hade varit intressant att i 

vidare forskning se hur det ser ut i hela Sverige eller utomlands kring dessa två 

undervisningsformer. Detta hade gett oss möjlighet att jämföra flickors och pojkars syn på 

sam- och särundervisning på ett geografiskt plan både inrikes och utrikes. Det vill säga ser det 

annorlunda ut exempelvis i Sverige och USA beroende på var man bor eller vilken skola man 

går på? 
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BILAGA 1 

Intervjuformulär: 

 

Hur ofta skulle du säga att du deltar i idrottsundervisningen? 

Känner du att idrottsundervisningen ger dig något? 

Hur upplever du idrotten? Roligt? Jobbigt? Är det en positiv eller negativ bild? 

Finns det något som ni tycker är dåligt respektive bra med idrotten? 

Brukar ni ha lektioner där pojkarna är för sig och flickorna för sig?’ 

Vad tycker du om det? 

Hade du velat ha det så? I så fall varför? 

Om du har haft sam- respektive särundervisning i idrott: Var det bra eller dåligt? Motivera. 

Tror du att du skulle vara mer delaktig i idrotten om du hade idrott med bara flickor? Eller om 

det var gemensamundervisning? I så fall varför tror du det är så? 

Har du något inflytande på om det ska vara gemensam undervisning eller inte? 

Får ni vara med och påverka idrottens innehåll? I så fall hur? 

Vilka brukar påverka idrottens innehåll? Är det flickorna, pojkarna, läraren? 

Vad föredrar du sam- eller särundervisning? Varför? 

Vilken undervisningsform har ni på idrotten idag? Vet du varför ni har denna form? 

Förekommer det att ni har sam- respektive särundervisning i vissa moment? Vad tycker du 

om det? 
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BILAGA 2 

Litteratursökning 

Syftet med denna studie är att undersöka flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i 

årskurs 9. Jag är även intresserad av att undersöka om undervisningsformerna sam- och 

särundervisning påverkar flickornas positivt eller negativt. Jag har använt följande 

frågeställningar för att uppnå syftet: 

- Vilken inställning har flickor i årskurs 9 i ämnet idrott och hälsa? 

- Påverkar sam- eller särundervisning flickorna positivt eller negativt? 

- Finns det något samband mellan flickornas inställning och undervisningsformerna? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Samundervisning, särundervisning, sam- och särundervisning i ämnet idrott, sociokulturellt 

lärande, Hirdman, genussystem. 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, sub.su.se, google.se. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog – sam- och särundervisning i ämnet idrott, särundervisning, 

samundervisning 

 

Google.se – Sociokulturellt lärande, genus system 

 

 

 

Kommentarer 
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Det fanns mängder av bra material, vilket både var positivt och negativt. Den lätt åtkomliga 

informationen var det positiva och det negativa var all den mängd som man fick i 

sökresultatet. Jag fick sålla ut mycket information för att hitta relevant information för min 

studie. 

 


