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Sammanfattning 

 

 

Syfte med denna undersökning var att få reda på vilken inställning lärare har till 

samundervisning i ämnet idrott och hälsa. Mina frågeställningar är vad som är  nackdelarna 

och fördelarna med samundervisning , enligt lärarna. Vilka pedagogiska och didaktiskt 

ställningstaganden lärarna gör och hur de planerar lektioner med samundervisning på bästa 

sättet.  

För att kunna ta reda på detta har jag valt att använda mig av intervjuer. Jag intervjuade 5 

lärare i Haninge kommmun, som alla undervisar I skolor med årskurs 6-9.  Innan inlämningen 

av denna uppsats kontaktade mig en av lärarna och ville inte vara en del av studien längre så 

studien omfattar 4 lärare, varav tre kvinnor och en man.  

Svaren som jag fick av lärarna var väldigt lika varandra, alla hade en väldigt positiv 

grundinställning till samundervisning i ämnet idrott och hälsa. De tyckte att det är nyttigt för 

eleverna att lära sig att acceptera varandra och att samarbeta. Dock fanns det några punkter 

som de tyckte var negativa, som till exempel att pojkar tar alldeles för mycket plats på 

lektionerna och pga. klassstorleken är det nästan omöjligt att se alla elever.  

När det gäller de didaktiska och pedagogiska ställningstaganden,var lärarna också nästan 

överens. Alla försöker vara tydliga och anpassa rösten efter gruppstorleken, samtidigt som de 

försöker vara bra förebilder till eleverna och ser de som just eleverna och inte som kön.  

När det gäller planering av lektionerna så tyckte några lärare att alla moment lämpade sig för 

samundervisning, det kräver bara lite mer av en som lärare och de andra lärarna tyckte att 

tävling lämpar sig minst av allt för samundervisning. Det är mycket bättre med fria lektioner 

och olika stationer där eleverna får välja själva hur länge de ska träna och testa. 

I diskussionen visar författaren att själva genus konstruktionen i vårt samhälle ligger till grund 

för de olika förväntningar och prestationer av flickor och pojkar.  

Slutsatsen i denna studie är att samundervisning är bra för eleverna enligt lärarna men att det 

kräver mycket av en som lärare för att fü det att fungera.  
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1 Inledning 
 

 

Samhället vi lever i har alltid varit väldigt präglad av den manliga dominansen. Män är överorndade 

kvinnor i många delar av vårt samhälle och har alltid varit det genom tiderna . Dock har de senaste 

åren hänt väldigt mycket när det gäller att motarbeta kvinnoförtrycket. Man arbetar väldigt mycket 

med att kvinnor ska få samma möjligheter som män .  

De traditionella könsmönster finns överallt i vårt samhälle men enligt Marie Nordeberg kan man 

se en förändring där man utmanar dess stereotyper.  

( Malmström, 2008)  

I skolan har det länge funnits antaganden och påståenden att pojkar kräver mycket mer arbete, 

uppmärksamhet och är mycket jobbigare än flickor och dessutom så är det vanligt att lärare och 

pedagoger pratar om att pojkar tar mycket mer plats i samhället och just i skolan än flickor.  

(Skolverket, Varför är flickor bättre än pojkar i skolan?, 2005) 

Denna uppsats handlar om vad lärarna tycker om samundervisning av elever i ämnet idrott och hälsa. 

Det har funnits och finns fortfarande många diskussioner om man ska använda sig av sam eller 

särundervisning och det är väldigt många lärare som tycker olika om detta ämne. Jag har valt att 

undersöka vad lärare tycker om samundervisning i ämnet idrott och hälsa eftersom jag tycker att detta 

är väldigt intressant och jag har genom många samtal med min handledare och andra idrottslärare på 

min skola märkt att detta är ett tema som alla har väldigt olika uppfattningar om.  
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2. Bakgrund 

2.1 Historiskt bakgrund 

 

1962 kallades ämnet gymnastik Och handlade om en allsidig och harmonisk utveckling och en 

god kroppsbehärskning. Kursplanen då sa att man ska från och med årskurs 5 ha delade 

grupper, vilket betydde flickor och pojkar för sig. Flickorna skulle tränas i estetik och 

pojkarna skulle få teknisk grundskolning, styrka, spänst och stilkänsla. Även alla andra 

punkter som togs upp i kursplanen från och med årskurs 5 var indelade i moment för flickor 

respektive pojkar. Det fanns inga anledningar nerskrivna varför flickor och pojkar skulle 

undervisas i egna gruppen eller varför lektionernas innehåll skulle vara annorlunda.   

(Larsson, Fagrell, Redelius, 2005: 2,3) 

Håkan Larsson skriver i sin bok Iscensättning av kön i idrott – En nutidshistoria om 

idrottsmannen och idrottskvinnan (2001) om det första handlingsprogrammet för kvinnlig 

idrott som hette Idrott tillsammans – på samma villkor som antogs 1977 av hela Idrottsverige.  

I det här programmet skulle man beskriva exakt vilka som var hindrena som gjorde det svårt 

för kvinnor att vara aktiva i idrottsrörelsen. Man tyckte alltså att anledningen till att kvinnor 

inte var deltagande var attityden av de manliga idrottsledare, problem med ekonomin och det 

materiella och inte brist på vilja som man antog förr i tiden. Man var övertygad om att om 

bara kvinnorna skulle få plats i idrottsrörselsen så skulle de delta precis som män. Man visste 

att männen dominerade och man ville att de ska använda sin makt för att kunna ge kvinnorna 

möjlighet att vara delaktiga. Man ansåg att kunna blanda män och kvinnor skulle hjälpa mot 

de fördomarna som finns i samhället.  Ett starkt argument till att flickor och pojkar ska 

undervisas i olika grupper i ämnet idrott och hälsa har genom tiderna och än idag varit att man 

förmodar att pojkar och flickor har helt olika behov och förutsättningar och intressen när det 

gäller ämnet idrott och hälsa. (Larsson, 2001:157, 158) 

 

Karin Redelius (2002) skriver i sin bok om Viktor Balck och hans syn på män och idrott. Han 

tyckte att man genom idrotten kan skapa män som är dugande, handlingsfärdiga och 

viljekraftiga.  Redelius (2002) menar att detta måste har haft stor betydelse eftersom Balck 

anses vara en av de som har skapat den svenska idrottsrörelsen. Eftersom idrotten anses som 

något som ska utövas av män så kan man anta att detta gäller ledarskap inom idrott också. 
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Redelius tar upp frågan om könet verkligen spelar så stor roll och hon menar att många 

studier har visat att män och kvinnor har helt olika förutsättningar i de mesta situationer i 

livet. (Redelius,2002:56) 

 

2.1.1 Ämnet idrott och hälsa/styrdokument 

 

När Lgr 80 infördes bytte man namn från gymnastik till idrott vilket samtidigt medförde att 

tävlingsidrotten började får mer och mer dominans och gymnastikens status försvagades. 

Denna kursplan innehöll inga speciella anvisningar som skulle skilja pojkar från flickor. Det 

enda som förekom var att pojkar och flickor skulle spela boll, tillsammans i lag. Detta var 

väldigt ovanligt eftersom bollspel i stor utsträckning klassades som manligt.  

Att pojkar och flickor får samundervisning kunde man se som en strävan mot en jämställd 

samhälle. I Skolöverstyrelsens författningssamling från 1981 benämnde man 

”samundervisning” som:  

 

”ett medel för att utjämna könsrollerna och kan bli ett led i skolans uppgift att verka för 

jämställdhet mellan kvinnor och män” (Skolöverstyrelsen 1981:110) 

Denna jämställdheten som man försökte åstadkomma var dock präglad av att flickornas skulle 

få göra något som egentligen bara pojkar får utövan och nästan aldrig tvärtom.  

Lpo94 säger följande om genus: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sättet 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. (Lpo 

94) 

Läroplanen genom tiderna har förändrats mycket och den har ofta skrivits enskilda läroplan 

för pojkar och flickor. 1970 diskuterades pojkar och flickor separat i löroplanen men med Lgr 
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80 infördes den första könsneutrala läroplanen. läroplanen från 1994 finns det bara 

gemensamma mål för flickor och pojkar och inga skilda läroplan. (Annerstedt, 1983:38) 

2.1.2 Pojkar och flickor i idrottsundervisningen 

 

Fagrell (2000) har gjort  en studie där sjuåriga pojkar och flickor var deltagare och man fick 

fram att både pojkarna och flickorna hade en ganska likartad syn på idrott. Idrott är något som 

är allvarligt, regelstyrt, seriöst och målinriktat och både flickorna och pojkarna tyckte att 

tävlingsmomentet är centralt inom idrotten. Lek däremot ansågs vara mer fritt och det är 

något som man får göra tillsammans, oavsett kön. Barnens syn på idrott hämtades från vuxnas 

tävlingsidrott.  Det är naturligt för barnen att idrotten är könsreglerad och leken betyder för de 

att det inte finns några prestationskrav.  I den undersökningen som Fagrell (2002) gjorde såg 

hon att barnen könsmarkera vissa idrotter utan att de vet om det. Om man könsmarkera en 

idrott så betyder det att man har föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. De kom 

fram till att barnen följer de gamla könsmönster som finns för vissa idrotter, då pojkarna valde 

fotboll, ishockey och bordtennis och flickorna valde balett och konståkning som sina 

favoriter.  

 I studien Skola –Idrott - Hälsa av Larsson, Fagrell och Redelius (2005) har man frågat elever vad de 

tycker om ämnet idrott och hälsa och man har fått som svar att pojkar allmänt tycker det är roligare 

med idrott och hälsa än flickorna. Fler flickor känner sig dåliga i ämnet och skulle vilja slippa vara 

med. Författarna tar upp tidigare forskning om lärarnas syn på samidrott och man har fått som 

svar att många lärare som använder sig av samundervisning är ibland inte nöjde med denna 

form av undervisning och att de gillar att ibland dela upp eleverna efter könet, dvs. i pojk- och 

flickgrupper. Dessutom har man sett att de lärarna som har delat upp undervisningen i flick- 

och pojkidrott känner sig mycket mer nöjda än de andra lärarna.  

I Jane Meckbachs studie av lärares syn på idrott och hälsa, anger lärarna olika anledningar till 

varför de tycker om att arbeta med homogena grupper. De tycker att det är roligare för 

eleverna att jobba i en homogen grupp och att man vill ge flickorna en chans att kunna vara 

med på lektionen och synas mer. Det verkar vara ett allmänt antagande att flickor inte syns 

lika mycket som pojkar på idrottsundervisningen och detta verkar också vara en stor 

anledning till att lärare gillar att ha idrott med flickorna och idrott med pojkarna för sig. 

Författarna ville visa med detta att det finns många olika anledningar till att dela upp eleverna 
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efter könet och inte bara de fysiska skillnaderna, möjligheterna och interessen. (Larsson, 

Fagrell, Redelius, 2005:8) 

”Huruvida flickor blir lämnade utanför beror både på elevgruppens sammansättning, 

undervisningssituationen och flickornas ärdighetsnivå.” (Eklund, 1999:75)  

Det är oftast de flickorna som inte har utvecklat sin fysiska och motoriska förmåga lika bra 

som andra och som är lite blyga, som inte får samma utrymme på lektionerna. Det kan dock 

hända att flickor hamnar utanför även om de är duktigare än pojkarna. (Eklund, 1999:81) 

Författaren Eklund refererar till Vertinsky (1992) som beskriver att när samundervisning och 

mixade klasser infördes höjde man förväntningarna och kraven på lärarna som ska vara 

pedagogisk och social så bra utbildad att den kan ge eleverna möjlighet att utveckla sin fulla 

potential, tillsammans med andra. Dessutom så förväntade man sig att atmosfären skulle bidra 

till detta.  Undersökningar har visat att lärarna är präglade av de såkallade stereotyperna och 

blir påverkade av de i sina förväntningar på flickor och pojkar. (Eklund, 1999:81) 

Eklund skriver att det är svårt att välja innehållet för en lektion i idrott och hälsa eftersom 

man hävdar att intressen hos flickor och pojkar är så olika att det är svårt att hitta något som 

passar båda. Det anses vara bra att pojkarna får en möjlighet att uppleva en idrott som inte 

enbart handlar om tävling och prestation, dock så missgynnar det flickor eftersom delar som 

dans, gymnastik och allmän rörelse har minskat rejält sen man har infört samundervisning i 

ämnet idrott och hälsa. (Eklund,1999:85) 

Claes Annerstedt referear till en utredning av Gillbert och Williamsson (1973, II) som ger 

anledningar till varför män dominerar idrotten: 

 Man tyckte att idrott var skadligt för kvinnorna fysik och att tävlingsidrotten kunde 

medföra att kvinnorna börjar se ut som män och detta kan skada deras sexualitet. 

 Kvinnor är inte lika skickliga som män och därför har de inget rätt till jämlikhet inom 

idrottsvärlden. 

 Kvinnor är inte intresserade av idrott. 
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Dessutom så tyckte Gillbert och Williamson att kvinnor ska får samma möjlighet som män, 

att njut av idrotten och detta kunde bara uppnås om de får vara för sig själva och inte blandas 

med männen. (Annerstedt, 1983:38) 

2.1.3 Forskning om sam och särundervisnning 

 

Larsson, Fagrell och Redelius (2005) skriver att det finns en tendens att kalla pojkgrupper och 

flickgrupper för homogena vilket innebär samtidigt att de skiljer sig från varandra. Dessutom 

så säger de att fenomenet sam och särundervisning bygger  på de föreställningar man har av 

pojkarna respektive flickorna. Man säger att flickor och pojkar är på ett visst sätt och oftast är 

det flickorna som har ”lägre status” än pojkarna. 

Det finns en studie av Barbro Carli som gjordes 1990 och som visar att samundervisning kan 

ha stor påverkan på flickornas prestation i skolan, då flickorna hade mycket sämre betyg än 

pojkarna. Samma fenomen såg man till och med i skolverkets betygsstatistik från 2003 då var 

fjärde pojke och bara var sjätte flicka hade det högsta betyget i ämnet idrott och hälsa. 

Skolverket ( 2003) uppmärksammade också att var tredje flicka och var fjärde pojke fick det 

lägsta betyget i ämnet idrott och hälsa och att idrott och hälsa är det enda ämnet där pojkar får 

genomsnittligt högre betyg än flickor. (Larsson, Redelius, Fagrell, 2005:4) 

Marita Eklund skriver i sin bok ”Samundervisning i gymnastik ”om den historiska aspekten 

när det gäller samundervisning i ämnet idrott och hälsa eller gymnastik som det hette förr i 

tiden. På 1700 talet och i början av 1800 talet fanns det inte ens tanken att ha 

samundervisning eftersom flickor och pojkar fick skild undervisning hela tiden. När man 

förde in gemensamma skolor på landet, för både flickor och pojkar så skedde detta pga. 

ekonomiska skäl och samtidigt som dessa skolor öppnades började man med 

samundervisning. I städerna tog utvecklingen dock lite längre tid.  

Författaren tar upp argument som man använde för att argumentera mot samundervisning som 

till exempel olikheterna som finns mellan pojkars och flickors fysiska utveckling och lärarna 

ansåg att flickornas hälsa var sämre för att de mognade snabbare än pojkar. Förr i tiden ansåg 

man dessutom att det kanske skulle kunna bli moraliska problem att ha flickor och pojkar i 

samma klassrum. Men man tyckte ändå att flickor och pojkar kan påverka varandra på ett bra 

sätt genom sina olika egenskaper. Man tyckte att flickor ska ha en lugnande effekt på 
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pojkarnas vilda temperament och tvärtom att pojkar kan får flickor att bli lite mer modigare 

och självständigare.  

I slutet av 1800 talet när man tyckte att flickor och pojkar skulle undervisas i samma klass 

gällde det dock inte ämnet gymnastik eller idrott och hälsa som det numera kallas, vilket inte 

är en överraskning när man tänker på vilken ställning kvinnor hade i samhället då och särskilt 

när man tänker på vilken låg status de hade i idrottsvärlden. (Eklund, 1999:34) 

Eklund skriver i sin bok om de fysiska skillnader som anses vara det största problemet när det 

gäller att ha samundervisning i ämnet idrott och hälsa. Hon säger att skillnaderna är ganska 

små upp till 8-10 år och efter det är det pojkarna som utvecklas i många olika områden och 

flickorna står lite stilla förutom när det kommer till teknisk skicklighet, idrottsligt och 

gymnastiskt kunnande och inlärningsförmåga. (Eklund, 1999:52) 

 

Eftersom alla dess skillnader som man talar om kommer från statistiska medelvärden måste 

man beakta att det finns den individuella faktorn också, vilket betyder att det finns flickor som 

är bättre än vissa pojkar i vissa grenar och tvärtom. (Eklund, 1999:53) 

Författaren anser att det är väldigt svårt för flickor att ta plats i dagens idrottslektioner 

eftersom pojkarnas dominans när det gäller det fysiska och beteendet är för stor och dessutom 

så är idrotten maskulin, elitistisk och tävlingsinriktad omgivning. Stora delar av kritiken som 

finns mot samundervisning bygger just på denna ojämna fördelningen av dominansen. Under 

många observationer har man sett hur pojkar dominerar lektionerna och flickorna blir retade 

för sin prestation och blir utelämnade av spelen och detta leder till att flickor får mindre fysisk 

träning än pojkar eftersom de drar sig undan när de känner att de inte kan prestera på samma 

nivå som pojkarna och inte blir accepterade. (Eklund, 1999:74) 

Bollspel har en väldigt stor plats i skolans idrott och det lämpar sig inte för samundervisning 

enligt Eklund. Man anser att många av svårigheterna med samidrotten skulle kunna undvikas 

om man kunde undvika eller bollspelet och ger eleverna en större bred och valmöjlighet när 

det gäller fysisk rörelse. (Eklund, 1999:86) 

Det är många idrottspedagoger som är väldigt tveksamma till samundervisning pga. att de 

tvekar på att det finns en möjlighet att uppnå jämlikhet men de är ändå inte villiga att släppa 
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det helt och bara har homogena flick- och pojkgrupper. Evan (1989) påstår att det är viktigt att 

flickorna får känna att det inte alls är så att ”bara pojkar kan” och att de får en möjlighet att 

lyckas i de blandade grupperna. Han säger att samundervisning i idrott och hälsa behövs för 

att kunna bryta de värderingar och normer som finns i samhället och blir av med de 

fördomarna som finns. (Eklund 1999:94) 

Det har gjorts många undersökningar om hur eleverna ser på samundervisning, genom åren 

och i boken har man sammanställt resultaten och har kommit fram till de faktorer som enligt 

eleverna, både flickor och pojkar, talar för samundervisning: 

 man lär känna varandra bättre, man kommer varandra närmare och får bättre kontakt 

till eleverna av det motsatta könet 

 att det är roligare och trevligare 

 undervisningsinnehållet varierar mer  

 fördomarna minskar och det finns inte lika mycket rolltänkande 

 det finns samma rätt för alla och alla blir mer jämnlika 

 

Det som talar mot samundervisning enligt eleverna av båda könen är: 

 olika intressen 

 prestationsförmåga skiljer sig 

 olika kroppsbyggnader 

 grupperna blir för stora 

 kraven blir antingen för höga eller för låga 

 det finns en rädsla att göra bort sig eller bli retad 

 inställningen och beteendet av det motsatta könet 

( Eklund,1999:114) 
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I boken tar man också upp undersökningsresultat på lärarnas inställning till samundervisning i 

”gymnastik”.   

Samundervisninga har många fördelar för både flickor och pojkar. Pojkarna ska få en 

möjlighet att lära sig att man kan njuta av ett spel även om det inte är tävling som rankas 

högst. Johansson hävdar att många av de pojkarna som har deltagit i hans undersökning 

uppskattar samundervisning just pga. att tävlingen inte är det viktigaste utan att spel och lek 

framhävs mycket mer i sådana undervisningssituationer. (Eklund,1999:72)  

 

I undersökningen av Claes Annerstedt, Uppföljning av en årskull idrottslärare – 15 år efter 

examen (1994) har många kvinnliga lärare en negativ inställning till samundervisning 

eftersom det finns så stora skillnader mellan pojkar och flickor. De tyckte att pojkarna är 

väldigt dominanta och har en tendens att vara stökiga och flickorna ansågs vara väldigt blyga, 

försiktiga och inte alls lika dominanta. Dessutom så tyckte dem att det är väldigt svårt att vara 

rättvis när det kommer till betygen pga. de skillnader som finns och som är uppenbara. Men 

det finns också sociala mål som ska uppnås och det tyckte lärarna att det var mycket lättare 

om man använder sig av samundervisning eftersom det gynnar det sociala samspelet.    

(Annerstedt, 1994:32-33) 
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3. Syfte 

 

Syfte med denna uppsats är att jag vill ta reda på vad lärare på fyra olika skolor i Stockholm 

tycker om samundervisning och vilken inställning de har till det. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

- finns det några problem med samundervisning i ämnet idrott och hälsa? 

 

- finns det fördelar med samundervisning i ämnet idrott och hälsa? 

 

- vilka didaktiska ställningstaganden gör lärarna? 

 

- vilka pedagogiska ställningstaganden gör lärarna? 

 

- i vilka moment lämpar sig samundervisning bra/ dålig? 



14 

 

 

4.Teoretiska perspektiv 

 

 

Yvonne Hirdman (1992) säger att ordningen mellan könen har blivit inpräntade i vårt 

samhälle genom strukturer som talar om exakt hur man ska vara, hur man ska tycka och tänka 

och hur det ska se ut med manligt och kvinnligt i vårt samhälle.Författaren kapar 

föreställningsnivå, som ska beskriva genussystemet och där man ordnar in män och kvinnor i 

samhället. Enligt henne så finns det två logiker som styr genussystemet. Den första logiken är 

isärhållandets logik där män och kvinnor ska hållas isär. Denna logiken är enligt Hirdman 

väldigt farligt eftersom hela samhället delas in i två olika grupper med olika förutsättningar 

och förväntningar. Denna isärhållningen anses vara det som är normalt och naturligt för oss 

människor. Den andra logiken som Hirdman tar upp är den manliga överlägenhetsnormen, 

vilket betyder att allt det mannen tycker, tänker eller gör är alltid det rätta och det bästa. 

Denna logik innebär att det finns en maktordning i samhället som värderar mannen och hans 

åsikter högre än kvinnornas. Logiken innebär dessutom att när kvinnor tar över manliga jobb 

så sjunker jobbets värde och tvärtom, när män tar över kvinnliga jobb så stiger deras värde. 

(Hirdman, 1992: 229) 

Yvonne Hirdman (1992) menar dessutom att det finns två olika nivåer , en samhällelig och en 

individuell, som är en av anledningar till varför man skiljer på män och kvinnor. Den 

samhälleliga nivån bygger på att det finns den underliggande ordningen vilket utgör grunden 

till alla andra ordningar som till exempel  de sociala, ekonomiska och de politiska. Med detta 

menas att om man förändrar den maktrelationen som finns mellan män och kvinnor så 

förändrar man samtidigt andra maktcentra och detta betyder att all maktförändring mellan 

män och kvinnor anses som en revolution. I vårt samhälle så är revolutioner inte populära och 

accepteras inte vilket har som följd att man försöker undvika att ändra på maktordningen 

mellan män och kvinnor. Den andra nivån som kallas för den individuella nivån som omfattar 

sexualitet, beroende och hjälplöshet.  Hirdman (1992) menar att könen är så beroende av 

varandra vilket leder till att de gärna följer ” spelets regler”. Redan på 1800-talet var män 

rädda för att kvinnor inte skulle vara lika beroende av de om de skulle får möjligheten att 

jobba och tjäna sina egna pengar och män var rädda för att om en kvinna skulle veta för 

mycket om hon skulle få möjligheten att kunna jämföra, att hon skulle lämna mannen.  

(Hirdman, 1992:230-231) 
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I sin bok Genus- om det stabilas föränderliga former beskriver Yvonne Hirdman begreppet 

genuskontrakt. Detta är ett stereotypiskt och idealtypiskt kontrakt mellan könen och det 

innefattar att en man har ansvaret att beskydda och att försörja och kvinnan är ansvarig för att 

föda barn och ska vara beroende på sin man. Detta kontraktet visar på ett bra vilka olika 

positioner och förutsättningar mannen och kvinnan har i samhället. Detta kontraktet formar 

kvinnan på väldigt många sätt. Det verkar som att det är många fördelar för kvinnan eftersom 

det enda hon behöver göra är att föda barnet och mannen ska se till att hon mår bra. Dessutom 

så kan man se att alla handlingar som kvinnan ska utföra ska gå via mannen och oftast direkt 

genom hans kropp. Hirdman (2001) beskriver att kvinnan ser mannen som sin möjlighet att få 

vara en del av världen och för att kunna uppnå detta är hon skyldig sin man att finnas där som 

kropp/kön, som kropp/barnbehållerska och kropp/arbetsdjur. Kvinnans handlingar ska bara 

utspela sig i det egna hemmet och mannens handlingar utanför hemmet. (Hirdman, 

2001:89,90) Hirdman  (2001) skriver att genus skapas och produceras i olika så kallade 

”rum”. ”Produktion av genus, av Han och Hon skapas i sammanhang där det av olika 

anledningar handlar om att bestämma dem som sort, art eller väsen.”(Hirdman 2001: 93) De 

mönstren som finns i genuskontraktet är inte oklara utan förstärker man genusstereotypernas 

beskrivning genom dess mönster.  

 

Håkan Larsson tar upp i sin bok Iscensättning av kön idrott att kön bildas av någon form av 

konstruktion. Han säger att om man pratar om att kön konstrueras menar man inte att kön inte 

finns eller att man måste välja mellan det biologiska och det sociala könet utan båda aspekter 

kan ses som konstruktioner. Han menar att uppfattningar om vad som anses vara kön och att 

kön bildas av det sociala och det historiska är inte helt obetydliga i relation till hur vi agera i 

det verkliga livet. ( Håkan Larsson ,2001: 19) 

Jag håller med om att könet är konstruerad och detta är viktigt för min studie för att kunna 

förstå varför vissa lärare har vissa förutfattade meningar om vad som anses vara manligt och 

kvinligt. 

 

Enligt Fagrell (2002) finns det ett spel i vårt samhälle som kallas för: Genusspelet. Alla som 

får delta i spelet är människor som har fått benämningen man eller kvinna, vilket betyder att 

alla människor är deltagare. Att kalla någon för man eller kvinna är en av de mest 
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betydelsefulla klassificeringar som vi har i vårt nutida samhälle. Om det inte är möjligt att 

bestämma könet på en människa på en gång så finns det långa processer och utredningar som 

gör detta möjligt.  Reglerna för detta spel kommer från normer, attityder, föreskrifter och 

regler om kvinnligt och manligt som finns i vårt samhälle. Om man har förstått och accepterat 

dessa regler så har man också förstått vad det betyder att vara en normal man eller en normal 

kvinna. Fagrell (2002) menar att de föreställningar som finns om manligt och kvinnligt styr 

oss och vår vardag mer än vad vi kan ana. Dessa föreställningar som finns formar vår bild om 

hur en man eller kvinna ska vara och det kommer automatiskt att det manliga får fler positiva 

drag än det kvinnliga. Det är automatiskt att det kvinnliga underordnas det manliga och det är 

normalt att både män och kvinnor uppfattas det som är manligt som norm för människan. 

Dessa kollektiva föreställningar som skapas kallas för kön eller genus/gender. Med dessa 

begrepp menar man inte könsorganen utan symboler, strukturer, normer och attityder som 

man hänger ihop med manligt och kvinnligt. 

Genom tiden har det alltid varit så att män har haft mer inflytande på de så kallade 

spelreglerna för genusspelet mellan könen och de har dessutom vunnit på att kunna styra över 

familjebildningen och kvinnans sexualitet. Än idag finns det oskrivna regler i vårt samhälle 

som man borde följa för att bli upptagen i den sociala kretsen, som till exempel att välja en 

partner med rätt hudfärg, ålder, utbildning och status. Att följa dess regler och normer i vårt 

samhälle behövs för att kunna känna tillhörighet och för att få erkännande.  

Fagrell säger att så länge det finns något som ett samhälle så kommer vi alltid vara styrda av 

sociala regler och normer. För att kunna vistas i ett samhälle och vara en del av det så behöver 

man kunna läsa och behärska de sociala koderna. Hon menar att social kompetens är inte 

något vi födds med utan något som växer fram i den sociala gemenskapen.  Hur vi ska bete 

oss som man eller kvinna eller hur man ska bete sig till varandra är inte något man måste 

fundera över varje dag utan det är något som vi har växt upp med och som vi upplever som 

naturligt och självklart.  Den maktrelationen som finns mellan könen kan bli störd om en 

kvinna gör något som är klassad manligt. De normer och regler som finns blir tydliga när 

någon gör något oväntad, något som kan anses vara ”fel”.  

Det är inte tillåtet i vår samhälle att yttra sig och hävda att kvinnan ska vara underordnad 

mannen men ändå så finns det vissa beteenden som bara accepteras av det ena könet. För att 

kunna följa de normerna som finns måste en kivnna lära sig hur det är att vara kvinna 
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samtidigt som man måste förstå hur det är att vara det motsatta könet. Detta lärande och 

sökande efter vad som är rätt som man eller kvinna börjar vid födseln.  Enligt Fagrell (2002) 

så är det accepterat i samhället att tänja lite på gränserna mellan kvinnligt och manligt men 

inte att överskrida gränserna.  De reglerna och den ordningen som finns i vårt samhälle ger 

dock oss som lever i detta samhället en viss trygghet. Enligt Fagrell (2002) så utgör idrotten 

en genusregim för hur de olika kropparna ska se ut och ska vara. I sin studie såg Fagrell 

(2002) att många barn ansåg att en manlig kropp är stark, modig och duktig. I studien angav 

några flickor att de kunde tänka sig att pröva en idrott som är klassad som manlig, däremot så 

var det ingen av pojkarna som kunde tänka sig att utöva en kvinnlig idrott. (Fagrell 2002:164-

182)
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5.Metod  

 

5.1 Val av metod 

Den metod som jag har valt att använda för att kunna arbeta med mina frågeställningar på bäst 

möjliga sättet är intervjuer. Som Edvar Befring ( 1994) skriver så är intervjumetodiken ett 

väldigt krävande, flexibel och valid sätt att inhämta information. Jag valde att använda mig av 

kvalitativa intervjuer och enligt Runa Patel och Bo Davidson är det väldigt svårt att definiera 

vad en kvalitativ intervju är men de skriver att kännetecken för en kvalitativ intervju är att det 

alltid finns en väldigt låg grad av standardisering, vilket betyder att respondenten har 

möjlighet att svara med egna ord. En kvalitativ intervju används om man vill får reda på 

någons inställning eller uppfattningar om något fenomen , som i mitt fall , lärarens 

syn/inställning på samundervisning i ämnet idrott och hälsa. (Befring, 1994:78) 

Jag har valt att använda mig av så kallade ostrukturerade intervjuer vilket betyder att intervjun 

blir mer som ett samtal utifrån olika problemställningar. Jag valde att göra detta för jag tycker 

att om man som respondent har möjlighet att svara ganska fritt på olika frågor och inte är 

tvungen att välja olika svarsalternativ så får man som intervjuare mer information och lite 

djupare information. Jag valde att använda mig av intervjuerna för jag tycker att genom den 

personliga kontakten och de öppna frågor har man den bästa möjligheten att få information 

som kan användas i min studie. Det är mycket lättare att ställa följfrågor och kanske fördjupa 

sig i vissa frågor och samtidigt så underlättar det ju för respondenten eftersom man har 

möjlighet att fråga om vissa frågeställningar är oklara. Befring (1994) skriver att det är viktigt 

under intervjuprocessen att man ska vara neutral och att motivera försökspersonen att svara  

uppriktigt. Denna möjlighet skulle inte finnas om man skulle använda sig av enkäter eller 

intervjuer i form av telefonsamtal. 

5.1.1 Urval 

 

Jag har valt att intervjua fem olika lärare i ämnet idrott och hälsa. Alla lärare som deltar i 

denna studien jobbar i Haninge kommun och undervisar åk 6-9. Anledningen till att jag valde 

de är mest av praktiska skäl eftersom jag hade möjlighet att komma i kontakt med dessa fem 

lärare ganska snabbt och pga. tidspressen som fanns kunde jag inte använda mig av lärare i 

andra kommuner. Denna möjlighet fanns eftersom jag hade träffat alla lärare förut och de 
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visste vem jag är. Tre av de lärarna som jag har valt att intervjua är kvinnliga lärare och de 

resterande två är manliga lärare. Jag hade ingen speciell tanke med detta utan det blev som det 

blev eftersom jag visste att jag hade möjlighet att kontakta dessa lärare och får en möjlighet 

att intervjua dem. Alla 5 undervisar bara i ett ämne vilket är idrott och hälsa. Viktigt att veta är 

också att alla lärare undervisar på olika skolor eftersom jag ville undvika att om de jobbar på  

samma skola att de kanske har samma inställning till samundervisning eftersom man arbetar 

ihop. Tyvärr så fick jag reda på  en vecka innan inlämningen av uppstatsen skulle ske, att en 

lärare hade bestämt sig att hoppa av och ville absolut inte att jag skulle använda datan som 

samlades in under hans intervju. På grund av tidsbristen kunde jag inte heller hitta någon 

annan lärare som var villig att  ställa upp, vilket medför att min studie utförs med bara fyra 

lärare och fyra intervjuer.  

 

5.1.2 Genomförande 

 

Det första jag gjorde när vi fick denna uppgift var att jag kontaktade alla lärare, vilket var 

ganska lätt eftersom jag redan hade deras kontaktuppgifter. När jag kontaktade de första 

gången förklarade jag exakt vad jag skulle göra och varför. De fick reda på vilket ämne 

uppsatsen skulle ha och vilket tema jag skulle intervjua de om. I efterhand fick jag reda på att 

lärarna, att de uppskattade detta väldigt mycket eftersom de fick möjlighet att förbereda sig 

lite och kanske fundera lite vad de egentligen har för åsikt om detta.  

Jag fick svar av fyra lärare nästan direkt inom loppet av en vecka och alla var villiga att ställa 

upp och vara delaktiga i min studie. Det var lite svårare att få tag i den sista läraren, eftersom 

jag aldrig fick något svar på mina kontaktförsök. Jag var tvungen att åka till skolan och söka 

upp läraren för att kunna fråga om han/hon ville ställa upp på en intervju. Efter att har träffat 

läraren fick jag som svar att det absolut inte var något problem att delta och vi bestämde en 

tid. Jag bestämde en tid med varje lärare och jag lät de bestämma vilken tid som passade bäst 

och vart de ville träffas, eftersom jag hade möjlighet att passa flera olika tider pga. det flexibla 

schemat som vi hade under uppsatsskrivandet.  Alla lärare ville göra sina intervjuer på sitt 

arbetsrum vilket jag personligen tyckte var väldigt bra eftersom man var lita avskärmad och 

man hade möjlighet att diskutera och fråga olika frågor i lugn och ro utan att man blev störd 

av elever eller annat. Jag berättade för alla lärare innan vi bestämde en tid hur lång tid 
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intervjun skulle ta, så att de kunde förbereda sig och tar sig tid. På det sättet kunde man 

undvika att det blev stressade under intervjun.  

Mina intervjuer tog mellan 15- 30 minuter, beroende på läraren och hur mycket de hade att 

säga. Efter fyra veckor hade jag avslutat de första fyra intervjuarna och den sista intervjun 

fröjde lite längre eftersom det uppstod lite problem när jag skulle kontakta läraren, som jag 

redan nämnt ovan. Som beskrivet fick jag reda på i sista veckan av uppsatsskrivande att en 

lärare hade bestämt sig för att inte delta i min studie. Jag frågade inte varför och vilka 

anledningar läraren hade utan jag tackade ändå för hans insats och att han hade tagit sig tid för 

detta. Sedan tog jag bort all hans data från min uppsats och även mina anteckningar.  

 

5.1.3 Databearbetning 

 

När jag skulle analysera all data som jag hade fått in så gjorde jag först anteckningar om hur 

jag skulle bygga upp resultatet. Jag kollade igenom alla svar som jag hade fått och försökte 

dela in dem efter mina forskningsfrågor.  Jag försökte sammanfatta lite kort vad varje lärare 

svarade på varje fråga och gjorde lite anteckningar för att få en bättre överblick över allting. 

När jag hade fått ordning på alla frågor och under vilken forskningsfråga de skulle placeras 

började jag redovisa resultatet.  Jag valde att utgå från varje forskningsfråga för att kunna 

redovisa vad varje enskild lärare sa om denna frågan 

5.1.4 Tillförlitlighetsfrågor 

 

För att kunna utföra denna studie på bästa möjliga sättet använde jag mig av intervjuer. Jag 

skulle ta reda på lärarnas inställning till samundervisning och jag ansåg att man få mest 

trovärdighet genom att prata med lärarna direkt.  

Jag anser att trovärdigheten av min studie är väldigt hög eftersom jag har haft möjligheten att 

prata med lärarna personligt och utan några störningsmoment. Dessutom så har lärarna haft 

lite tid innan jag intervjuade de för att fundera över ämnet. För att kunna garantera att lärarna 

talar sanningen och faktiskt utför det de säger och får en högre validitet i min studie hade jag 

nog behövt använda mig av observationer. Jag hade behövt observera om lärarna kan styrka 

det dem säger under intervjun genom att använda sig av sina tekniker på lektionen. 
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5.1.5 Etiska aspekter 

När jag skulle intervjua alla lärare hörde jag av mig till de innan och förklarade exakt varför 

jag ville intervjua de, vad studien kommer handla om och jag lät de bestämma tidpunkten för 

intervjuerna. Jag förklarade dessutom för de att svaren endast kommer användas i min studie 

och att jag inte kommer nämna några namn, vilket betyder att alla lärare får vara anonyma. 

Lärarna var inte tvungna att använda sig av mer tid än den tiden under själva intervjun. Under 

min resultatredovisning har jag döpt lärarna till lärare 1-4 för att inte behöver nämna några 

namn. Dessutom så har jag inte nämnt på vilka skolor lärarna arbetar. Det enda jag nämnde 

var kommunen där lärarna är aktiva i. Jag förklarade detta också för lärarna innan att det enda 

som kommer synas är kommunen de arbetar i och alla sa att det var ok för dem. Trost (1997) 

skriver att de etiska reglerna är väldigt viktiga och ska vara i fokus när det gäller forskning. 

(Trost, 1997:92) 

6. Resultat  

 

I min resultatsdel vill jag redovisa svaren som jag har fått av de olika lärarna och samtidigt 

koppla de till mitt syfte och forskningsfrågorna. Eftersom jag använder mig av kvalitativa 

intervjuer är det inte meningen att detta ska bli ett resultat där man får reda på om 

samundervisning är bra eller dåligt, rätt eller fel utan jag ska belysa de olika uppfattningar av 

alla lärare angående samundervisning i ämnet idrott och hälsa med hjälp av mina 

forskningsfrågor.  Syfte med denna uppsats är att jag vill ta reda på vad lärarna tycker om 

samundervisning och vilken inställning de har till det. Utöver det vill jag veta vilka för och 

nackdelar det finns om man använder sig av samundervisning i ämnet idrott och hälsa. 

Dessutom så vill jag veta vilka didaktiska och pedagogiska ställningstaganden de gör för att 

kunna få ut det bäst möjliga från en lektion. 

En sak som jag vill ta reda på är också hur lärarna lägger upp sina lektioner och vilka moment 

som lämpar sig bra eller dåligt för samundervisning i ämnet idrott och hälsa.  Jag har frågat 

alla lärare runt tolv frågor och på vissa frågor hade lärarna samma uppfattning och tänk och 

på vissa så var svaren väldigt olika. Alla lärare har en grundtanke att samundervisning i ämnet 

idrott och hälsa är väldigt viktig och bra för eleverna. De anger många olika anledningar till 

varför de tycker att det är positivt att ha samundervisning. Först vill jag skriva om det som 
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lärarna tyckte är väldigt bra me samundervisning i idrott och hälsa och sedan vill jag tar upp 

de problem och de negativa sidorna som lärarna har nämnt under intervjuerna.  

 

Första forskningsfrågan:  

Finns det fördelar med samundervisning i ämnet idrott och hälsa? 

Lärare 1 tycker att det är väldigt viktigt för att vårt samhälle är uppbyggt på det sättet att det 

finns både män och kvinnor som ska interagera med varandra hela tiden. 

”flickor och pojkar måste samarbeta för att vi ska överleva och vidareutveckla 

samhället.” 

Dessutom så tycker hon att det är bra att det finns samundervisning i idrott och hälsa för att 

det ger flickor, som vill ha en större fysisk utmaning, möjligheten att uppnå detta genom att 

samarbeta med flickorna.  

 

Lärare 2 anser att samundervisning i idrotten är viktig så att flickor som är lite ”tuffare” i sitt 

sätt att vara får möjlighet att leva ut det, när de undervisas tillsammans med andra.  

”De behöver känna att de kan utmana sig själva och lyckas att slå killar ibland.” 

Hon tycker att det positiva med samundervisning i ämnet idrott och hälsa är att man som lärare har 

möjlighet att bygga ihop hela gruppen och dynamiken i hela gruppen, samtidigt som eleverna har en 

möjlighet att skapa en bättre sammanhållning i klassen och lära känna varandra bättre på en helt annan 

nivå än i det vanliga klassrummet.  

Lärare 3 som också har en positiv grundinställning till samundervisning i ämnet idrott och 

hälsa anser att det är bra för att  eleverna lär sig att acceptera varandra och varandra olikheter, 

oavsett kön. Dessutom så får klassen en mycket bättre sammanhållning och vissa flickor 

känner sig mer motiverade eftersom de vill bli lika bra som pojkarna.  

”Samundervisning sporrar ju de mesta eleverna, killarna vill bli bäst inför tjejerna och 

 tjejerna vill visa att de också kan.” 
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Lärare 4 tycker att samundervisning är bra för eleverna eftersom de är tvungna att samarbeta 

och det ger en som lärare väldigt bra möjligheter att arbeta med det sociala. Med det menar 

han att det är viktigt att eleverna lär sig att samarbeta med varandra oavsett kön och man har 

som lärara möjligheten att styra de i rätt riktning när det gäller detta.  

” Det viktigaste vi ska lära oss som människa är hur man samarbeta med varandra och 

att man ska acceptera varandra oavsett kön, läggning, ras, religion etc.” 

Han menar att många elever nuförtiden har väldiga problem med att acceptera varandras 

olikheter och han tycker att det inte finns en bättre möjlighet att arbeta med detta än på en 

idrottslektion.  Dessutom så tycker han om samundervisning för att han får den uppfattningen 

att eleverna vill prestera bättre framför det andra könet vilket är bra.  

 

Andra forskningafrågan: 

Finns det nackdelar med samundervisning i ämnet idrott och hälsa? 

Lärarna var överens att det fanns några nackdelar med att undervisa flickor och pojkar 

tillsammans inom idrott och hälsa även om deras helhetsintryck var positivt.  

Lärare 1 tycker att det negativa med samundervisning är att pojkarna tar väldigt mycket plats 

vilket medför att flickorna inte får samma möjligheter under lektionen att vara delaktiga. 

 ” Det värsta med att pojkarna tar så mycket plats är ju att pedagogerna tillåter detta.” 

” Det har alltid varit så att pojkar tar mycket mer plats än flickor, inte bara på idrotten 

utan överallt  och det har varit så så länge jag kan minnas.” 

Hon menar också att det oftast är pojkarna som vill utöva sina olika idrotter på lektionerna 

och när de väl får detta så uppstår det ofta bråk eftersom de har svårt att förstå att det inte 

gäller samma regler på skolidrotten som på fritiden. Hon säger att det är väldigt viktig som 

idrottslärare att man är alltid närvarande på lektionerna och att man försöker prata med 

eleverna och klargör för de vilka regler som gäller och att det behövs att anpassa reglerna så 

att alla elever ska få samma chans och möjlighet att lyckas.  

Dessutom så menar läraren att ansvaret ligger hos pedagogen när det gäller att förändra 

elevernas syn på kön.  
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 ”Vi måste vara bra förebilder och se till redan från början att ha lika tänk kring könen” 

” När en tjej gör illa sig pratar vi oftast med en mild och ljus röst och när en kille gör 

illa sig  så  pratar vi oftast med vår vanliga röst och säger upp och hoppa det går över, 

vi pushar” 

Lärare 2 tycker att det är vanligt inom samundervisningen att flickorna kommer som nummer 

2 och att pojkarna tar alldeles för mycket plats på lektionerna.  

”I alla klasser är det killarna som tar mest plats och vissa tjejer orkar stå emot och 

tävla med killarna men det finns ju också vissa killar som är för ”svaga” för att vara 

med de andra killarna.” 

Hon menar att man som pedagog har ett ansvar att vara vaksam och ”vaken” under 

lektionerna för att kunna möjliggöra att alla elever får samma förutsättningar för att utvecklas 

i sin egen takt. Hon säger att samidrotten hämmar vissa elever från att vara sig själva och våga 

ta för sig. Problemet med att ha samundervisning är enligt henne att man ska arbeta med så 

många individer, som ligger på olika nivåer och det krävs väldigt mycket av en som lärare att 

få det att fungera. Läraren anser att man behöver ha särundervisning minst en gång i veckan 

för att kunna få gruppen på en jämnare nivå och ger flickorna möjlighet att lyckas på egen 

hand först så att de kan komma in i lektionen med pojkarna, full av självförtroende.  

” I vissa klasser där vi har haft särundervisning en gång i veckan, har flickorna 

verkligen börjat ta för sig och vågat ta mer plats pga. att de har fått bygga upp sitt 

självförtroende i lugn och ro. ” 

Lärare 3 tycker att det negativa med att ha samundervisning i ämnet idrott och hälsa är man är 

tvungen att arbeta med väldigt stora grupper och detta leder till att det är oerhört svårt att se 

alla elever och ge alla lika mycket uppmärksamhet och samma förutsättningar.  

” När man har så stora grupper med elever så måste man vara medveten som lärare att 

det krävs mer av en än på andra lektioner.” 

Hon menar att det blir väldigt svårt att se till individen när man har samundervisning eftersom 

alla är så olika. Dessutom så säger hon att det blir väldigt svårt för flickorna att njuta av en 

idrottslektion eftersom pojkarna är så dominanta och tar så mycket plats så det blir oftast 

omöjligt för de att synas och får den uppmärksamheten de behöver.  
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” Det svåraste med samidrotten är att få allting att gå ihop så att alla elever tycker att 

det är kul med idrotten” 

Lärare 4 tycker att det negativa med samundervisningen i ämnet idrott och hälsa är att 

flickorna har en tendens att inte synas lika mycket som pojkar och han tycker att pojkarna är 

ibland ett hinder för flickornas prestation.  

” Många flickor vågar inte ta plats och vågar inte att testa olika saker eftersom de inte 

vill skämma ut sig framför pojkarna” 

”Ibland känns det om att tejejerna inte ens vill försöka att ta plats för de har accepterat 

att det är så att killarna tar mest plats.” 

Lärare 4 tycker dessutom att grupperna blir alldeles för stora vilket resulterar i att man som 

lärare inte har en chans att se alla elever och ge alla lika mycket uppmärksamhet vilket i sin 

tur då resulterar i mindre bra resultat hos eleverna eftersom de inte har blivit pushade av 

läraren. Han menar att det är viktigt för eleverna att få mycket uppmärksamhet om de ska 

kunna prestera sitt bästa.  

 

Tredje och fjärde  forskningsfrågan: 

Vilka didaktiska och pedagogiska ställningstaganden gör lärarna? 

 

Lärare 1 säger att hon är väldigt angelägen att se sina elever som just elever och inte i kön. 

Hon säger att när hon delar in lag så brukar hon aldrig dela in de i lag efter kön utan hon 

försöker dela in dem efter ovan och vana, mörkt eller ljust hår eller lång och kortare.  

” Jag försöker alltid dela in mina lektioner så att det finns två alternativ ( lätt och 

svårare) som  eleverna kan välja på.” 

 

När hon använder sig av tex. Bollspel så försöker hon förklara för eleverna att de som spelar 

basket på fritiden är bättre eftersom de tränar mycket mer på denna idrott än andra och hon 

förtydligar för eleverna att det inte beror på vilket kön man har utan att allting handlar om 

träning och om viljan att lyckas.  Dessutom så säger Lärare 1 att hon ofta använder sig av 
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idrottsförebilder och att hon alltid försöker nämna både kvinnor och män.  

När hon pratar med eleverna försöker hon vara väldigt tydlig och hon försöker prata med 

varje elev på varje lektion, för att de ska känna sig sedda.  

 

Lärare 2 säger att när det gäller de didaktiska ställningstaganden så försöker hon sätta upp 

väldigt tydliga ramar för eleverna. Hon säger att det viktigaste för henne är att alla elever ska 

känner att hon ser dem och vad de gör under en lektion.  

” Det är viktigt att man hälsar på var och en av eleverna så att de vet att jag ser dem 

och att jag vet att de är här. ” 

” Eftersom killarna tar så mycket plats som de gör är det viktigt för mig att flickorna 

får den känslan och vet att jag ser dem även om de inte skriker högst”  

 

Lärare 3 menar att när det gäller didaktiken så gör hon inga stora förändringar gentemot när 

hon har en grupp av elever med samma kön förutom att man är tvungen att höja rösten lite 

mer ibland och vara lite tydligare än vanligt eftersom man ska hantera en grupp med väldigt 

många elever.  

 ”Jag försöker att se alla elever så gott det går även om det känns omöjligt ibland.” 

Hon menar att varenda elev har olika behov och det som gör det svårt är att vissa elever 

behöver bli pushade väldigt mycket och hela tiden för att uppnå ett mål och vissa elever 

behöver bli lämnade i fred för de arbetar bäst när de har lugn och ro. Som lärare gäller det att 

man känner sina elever och vet vad de behöver för att få ut det mesta av en lektion.  

 

 

Lärare 4 tycker att det viktigaste när det gäller pedagogiken och didaktiken är att man är 

väldigt tydlig med eleverna. När man ska arbeta med så stora grupper av elever krävs det av 

en som lärare att man är väldigt strukturerad och har väldigt mycket översikt och planering. 

Han menar att elevern mår bra av ordning och reda och regler som de vet ska gälla hela tiden.  

” När man står framför en klass med 30 elever så är man tvungen att använda ett annat 

tonläge än framför en grupp med 15 elever.” 
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”Om man vill att eleverna inte ska göra skillnader mellan könen är det viktigt att man 

som lärare är likadan och försöker bortse från elevernas kön och se deras prestation 

som elev istället.” 

 

Femte forskningsfrågan: 

 I vilka moment lämpar sig samundervisning bra/ dåligt? 

 

Lärare 1 är av den uppfattningen att alla moment lämpar sig till samundervisning i ämnet och 

idrott så länge man som lärare är väldigt aktiv. Det enda som hon menar kan bli ett problem, 

är momentet simning. Hon säger att det kan bli lika jobbigt för både pojkar och flickor som 

befinner sig i tonåren.  

” Det kan orsaka problem när man är tvungen att visa sin kropp inför andra, oavsett 

om man är tjej eller kille.” 

Lösningen enligt henne är att erbjuda eleverna att de kan vara i mindre grupper med de 

eleverna de känner sig trygga med, vilket dock medför att det inte är samundervisning längre.  

Lärare 2 har inte alls samma inställning om detta, för hon menar att allting som har med 

tävling att göra lämpar sig absolut inte för samundervisning i ämnet idrott och hälsa.  Det som 

lämpar sig bra för samundervisning är enligt henne , att man delar in lektionen i flera olika 

stationer där eleverna kan välja om de vill ha svåra eller lättare tävlingar eller stationer.   

” Eleverna måste få tävla på sin egen nivå om de ska behålla glädjen och ska känna att 

de kan lyckas” 

Hon menar dessutom att det är viktigt att eleverna får många fria lektioner där de fär välja 

själva vilken station de vill träna på. Att ha många valmöjligheter är enligt henne det bäst 

möjliga sättet att nå alla elever och får de att må bra under och efter lektionerna.  

Lärare 3 har nästan samma åsikter som lärare 2. Hon menar att tävling lämpar sig inte alls för 

samundervisning i ämnet idrott och hälsa. Flickorna får enligt henne inte en rättvis chans att 

kunna tävla mot killar. För att motverka detta tycker hon att det bästa är att dela in eleverna i 
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olika grupper så att de är mindre elever per grupp vilket kan underlätta för eleverna om de 

känner sig ”utpekad” i den stora gruppen.   

” Stationer, lek utan tävling, dans och gymnastik lämpar sig väldigt bra för          

samundervisning” 

Lärare 4 menar att det är möjligt att utföra alla olika moment med en grupp elever av olika 

kön men det gäller att man som lärare har en väldigt bra planering och är väldigt 

uppmärksam. Det är viktigast att alla elever får en möjlighet att träna på det som förväntas 

och enligt han är det bästa att använda sig av olika stationer.  

” Stationer lämpar sig väldigt bra för samundervisning eftersom eleverna får gå runt 

bland stationerna själva och får en möjlighet att träna på och testa alla möjliga 

stationer så ofta de vill,utan att känna sig stressad eller bevakad ” 

 

Han är övertygad om att det går att använda sig av alla möjliga moment inom idrotten så 

länge man som lärare är beredd på att vara uppmärksam och aktiv till 110%.  

6.1 Sammanfattning:  

 

Sammanfattningsvis kan man saga att alla lärare hade en positiv inställning när det gäller samidrott. 

De menar att det positiva med samundervisning är att eleverna får en möjlighet att samarbeta och träna 

på det sociala. Dock har alla lärare haft några punkter som de tycker är negativa aspekter av 

samundervisningen. Några aspekter som de nämnde var att grupperna blir för stora för att kunna få en 

möjlighet att se alla elever och att pojkarna tar alldeles för mycket plats på lektionerna vilket leder till 

att flickorna drabbas och inte får samma förutsättningar som pojkarna att utöva idrott. När det kommer 

till didaktiska och pedagogiska ställningstaganden som lärarna använder sig av så sa de att de försöker 

anpassa röstläge till gruppstorleken och de försöker se eleverna som elever och inte som kön. 

Planeringen var ganska olika från lärare till lärare, några tyckte att fria lektioner med stationer är det 

bästa sättet när man använder sig av samundervisningsmetoden och att tävling inte alls fungerar när 

man undervisar flickor och pojkar tillsammans. De andra lärarna tyckte dock att man kunde använda 

sig av alla moment , det enda som krävs är att man som lärare planerar sina lektioner väldigt noga och 

är väldigt vaksam. 
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7. Analys  

 

Jag ska nu försöka analysera de ovannämnda resultaten med hjälp av Yvonne Hirdmans definitioner 

och tanker om genus som jag har tagit upp i teoretiska perspektiv.  Hirdman (1992) skrev att vi 

fortfarande lever i ett samhälle som domineras av män och har gjort det  nästan hela livet. 

Hon menar att det finns väldigt många anledningar till det, som till exempel det biologiska. 

Detta ser man också i resultatet att alla lärare hävdar att pojkar tar mycket mer plats än 

flickorna på lektionerna, vilket innebär att denna syn på ett mans dominerad samhälle lever 

vidare till och med i vår tid. Hirdman skriver också om att kvinnoforskare i vår tid menar att 

anledningen till att män dominerar samhället och kvinnor blir förtryckta är för att män 

egentligen är svagare än kvinnor och behöver förtrycka kvinnor för att kunna skapa en 

mening i sitt liv och får den känslan av att de är ”någon”. 

Några lärare svarade på mina intervjufrågor med just detta att pojkar känner att de måste 

bevisa att de är bättre än flickorna i allt de gör för att få bekräftelse. De vill visa upp sin 

”manlighet” och sin styrka framför flickorna så att de får känna att de räcker till. 

När man ser vad lärarna svarar när det gäller de pedagogiska och didaktiska 

ställningstaganden som de gör så ser man att alla försöker undvika att undervisa efter den så 

kallade könsordningen som Hirdman (1992) tar upp. Hon menar att denna ordningen mellan 

könen har blivit inpräntat i vårt samhälle genom vissa strukturer som talar om exakt hur vi ska 

vara och,vi ska bete oss, hur man ska tycka och tänka och hur det ska se ut med manligt och 

kvinnligt i vårt samhälle. Alla lärare försöker att undvika detta genom att se eleverna som just 

elever och inte som flickor och pojkar. De hävdar dock också att detta är väldigt svårt 

eftersom det finns dessa strukturer som är förutbestämda och finns i samhället.  

 Hirdman (1992) skriver om  isärhållandets logik som beskriver ett genussystem där man 

ordnar in män och kvinnor i olika grupper med olika förväntningar och förutsättningar.  Hon 

menar att detta anses vara det normala och det som är naturligt för oss människor men 

samtidigt så säger hon att detta kan vara väldigt farligt. Lärarna i min studie är väldigt positiv 

inställda till att mixa flickor och pojkar men samtidigt så anser de också att det vore mycket 
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lättare om man kunde dela på flickor och pojkar eftersom de har så olika förutsättningar och 

möjligheter när det gäller idrott. 

Den andra logiken som Hirdman (1992) pratar om är den manliga överlägenhetsnormen. 

Detta betyder att allt det mannen tycker och tänker eller gör är alltid rätt och inom denna 

logiken finns det en maktordning i samhället som helt enkelt värderar mannen och hans 

åsikter mycket högre en kvinnan och henne åsikter. Utifrån detta så kan man tolka lärarnas 

svar på ett sätt att de är medvetna om detta att pojkar får mer plats i undervisningen men att de 

samtidigt försöker att motarbeta detta genom att försöker ge flickorna tillräckligt med 

självförtroende att de vågar stå upp mot pojkarna och känner att de är lika mycket värda och 

lika bra som pojkarna.  

Utifrån vad Hirdman (1992) skriver om maktförändringar mellan män och kvinnor som 

utspelar sig på den så kallade samhälleliga nivån så är all maktförändring som görs mellan 

män och kvinnor en revolt och är inte populär inom samhället. Lärarna verkar tycka 

annorlunda för de vill att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att synas och höras 

under idrottslektionerna. En lärare svarade med att han uppfattar det som ibland att flickorna 

inte ens anstränger sig för att få mer plats på lektionerna. Det känns som att de har accepterat 

att de synliga skillnaderna mellan flickorna och pojkarna finns och är som de är.  

Hirdman (2001) skriver också om begreppet genuskontraktet, som är ett stereotypiskt och 

idealtypiskt kontrakt mellan könen och detta innebär att man  som man har ansvaret att 

försörja och beskydda familjen och som kvinna har man ansvaret att föda barn, lyda sin man 

och vara beroende av sin man.  Dessa gamla normer som finns för män och kvinnor kan man 

fortfarande se på eleverna nuförtiden. Lärarna beskriver att eleverna lever väldigt mycket efter 

dessa normer, eftersom pojkarna ska vara de starka som ska klara av allting och flickorna är 

lite mer tillbakadragen och avvaktar. Som det framgår av intervjuerna så upplever lärarna att 

pojkarna har väldigt mycket press på sig att prestera och att flickorna nöjer sig oftast med att 

vara delaktig på ett eller annat sätt. 
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8. Diskussion 

Jag ska nu försöker att diskutera mina resultat, med hjälp av tidigare forskning som jag har tagit upp i 

min bakgrund.  Fagrell (2002) skriver om ett så kallad spel mellan könen som finns i vårt samhälle och 

vilket innebär att alla människor som har fått benämningen man eller kvinna får delta i detta spelet. De 

regler som finns för detta spel kommer från alla olika normer, värderingar, attityder, föreskrifter och 

regler om manligt och kvinnligt som finns i vårt samhälle just nu och förr i tiden. Dessa olika 

föreställningar bildar den bilden vi har om hur en man eller en kvinna ska vara och hur man ska bete 

sig. Hon säger dessutom att det är normalt att det kvinnliga underordas det manliga och att det 

sistnämnda anses som normen. Efter att ha pratat med alla lärare fick jag se en tendens till att pojkarna 

styr och dominerar lektionerna. Och alla lärare gav mig som svar att pojkar tar mycket mer plats en 

flickor på idrotten. Jag fick uppfattningen att det verkade vara ganska naturligt och normalt för lärarna 

att situationen är på det sättet. Det var ingen som reagerade särskilt förvånad eller skrämd när de sa 

det.   

Fagrell(2002) pratar mycket om de oskrivna regler som har funnits i vårt samhälle sedan flera hundra 

år tillbaka och som fortfarande finns där. Dessa regler borde man följa om man vill bli en del av det 

sociala livet i samhället och för att man ska kunna känna tillhörighet och för att få erkänande. Lärarna 

som jag intervjuade sa att det är oftast pojkarna som tar mest plats och som försöker vara bäst hela 

tiden, det verkar nästan som att de har något behov av att visa för flickorna att bara det dem gör duger 

och är bra. Och många flickor nöjer sig med att bara vara på lektionen. Enligt svaren som jag fick på 

mina intervjuer så kommer det också fram att det vrekar som att eleverna bara vet hur de ska vara, de 

beter sig på ett sätt, nästan som att alla förväntar sig det också.  Som Hirdman (1992) tar upp i sin 

isärhållandets logik så år  det farligt att dela in samhället i två olika grupper med helt olika 

förväntningar. Fagrell (2002) menar att hur man ska bete sig som man eller kvinna är inte något man 

måste fundera över varje dag utan det är något som vi har växt upp med och som vi upplever som 

naturligt och självklart. Det var några lärare som berättade att vissa flickor är tillräckligt starka för att 

vara med pojkarna och enligt Fagrell (2002) är detta ett sätt att tänja på gränserna mellan manligt och 

kvinnligt och detta är tillåtet i samhället så länge gränserna inte överskridas.  

Fagrell (2000) visar med sina intervjuer med sjuåriga elever att de tycker att det är naturligt att idrotten 

är könsreglerad och att leken betyder för dem att det inte finns några prestationskrav. Fagrell (2000) 

skriver dessutom att om man könsmarkerar en idrott, som barnen i denna studie gjorde så har man 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Lärarna i min studie, har den åsikten att 
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det är viktigt att motarbeta de föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt och att man 

försöker se elever som just elever och inte som kön. Några lärare tyckte att fördelen med 

samundervisning var just att man hade möjligheten att motarbeta de föreställningar som finns om vad 

som ska var manligt och kvinnligt samtidigt som man försöker förklara för eleverna att de reglerna 

som finns i den ”riktiga världen” inte alltid stämmer överens med de reglerna som finns på idrotten. 

De försöker anpassa olika lekar eller idrotter så att alla kan delta under samma förutsättningar.  

I studien Skola-Idrott och Hälsa av Larsson och Redelius (2005)har man frågat eleverna vad de tycker 

om ämnet idrott och hälsa och där var det många flickor som kände att de helst skulle vilja slippa att 

vara med för de känner sig dåliga i ämnet. Lärarna som jag har pratat med har inte nämnt att de känner 

av att flickor kanske tycker att det inte är roligt att vara med på idrotten däremot så var alla överens 

om att det är pojkar som tar mest plats och kräver mest uppmärksamhet. Detta kan vara anledningen 

till att många flickor känner att det är tråkigt med idrott och hälsa, för det känns nästan som att det är 

ett ämne för pojkar.  Författarna av denna studie har också frågat många lärare om deras syn på 

samundervisning i ämnet idrott och hälsa och har fått som svar att många lärare som använder sig av 

samundervisning är oftast inte nöjda med denna form av undervisning och att de gillar att dela upp 

elever i grupper med bara pojkar och bara flickor. Anledningen till detta är att de har märkt att det är 

roligare för eleverna att vara i en homogen grupp och att man vill ge flickorna en chans att synas mer 

under lektionerna.  Lärarna i min studie var alla väldigt positiva inställda till samundervisning i ämnet 

idrott och hälsa. De tyckte att det var bra för elever fick möjlighet att lära sig att samarbeta med andra 

och man kan utveckla elevernas sociala uppförande mycket mer än om man har homogena grupper. En 

lärare har använt sig av särundervining en gång i veckan med vissa klasser och hon har sett stora 

förändringar och förbättringar hos flickorna. De vågade ta för sig mycket mer och kände sig mer 

självsäkra än tidigare när de bara hade samundervisning.  

Larsson och Redlius (2005)skriver att det verkar vara ett allmänt antagande att flickor tar mindre plats 

än pojkar och att detta kan vara en anledning till att lärare gillar att ha flick och pojkgrupper. Detta 

stämmer överens med vad lärarna i min studie ansåg, eftersom alla sa att pojkar tar mycket mer plats 

än flickor och att det vore bra om man kunde ha särundervisning någon gång. Samtidigt så sa lärarna 

att de tycker det är bra med samundervisning eftersom eleverna måste lära sig att acceptera varandra 

och ge varandra utrymme men detta kräver mycket arbete av läraren.  

Håkan Larsson (2001) skriver om att förr i tiden så ansåg man att andledningar till att kvinnor inte var 

aktiva inom idrottsrörelsen var attityden av de manliga idrottsledarna. Man visste attt män dominerade 

idrotten och man ville att de skulle använda sin makt för att få kvinnor vara delaktiga inom 

idrottsrörelsen. Många av de lärarna som jag intervjuade menade att det är viktigt att man som ledare 
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ska vara en bra förebild på alla sätt, men särskilt när det kommer till könsfördelningen. Det är viktigt 

att man som lärare inte gör skillnader mellan flickor och pojkar utan betygsätter deras prestation 

istället för könet. Dessutom är det viktigt att se eleverna som just elever och inte som kön för att kunna 

undvika att man agera utifrån olika förväntningar som man har för kvinnor och män.  

Eklund(1999) skriver att ett starkt argument till att flickor och pojkar ska undervisas i olika grupper 

har genom tidern och än idag varit att man förmodar att flickor och pojkar har helt olika behov, 

förutsättningar och intressen när det gäller idrott och hälsa. Hon har gjort många observationer där hon 

har sett hur pojkar dominerar lektionerna och flickorna blir retade för sin prestation och inte får vara 

delaktiga i olika spel vilket leder till att flickorna får mindre fysiskt träning. Lärarna i min studie är 

alla medvetna om att pojkar dominerar lektionerna och det är därför många av de försöker anpassa 

sina lektioner efter detta. Några lärare anser att det inte är möjligt att nå alla elever om man använder 

sig av olika tävlingssituationer under en lektion. De föredrar att dela in eleverna i mindre grupper och 

låter de testa olika stationer. Vissa lärare gillar att dela in lektionen så att eleverna kan välja den lättare 

eller den svårare delen. Genom att dela in eleverna i olika mindre grupper och göra lektioner som inte 

är så uppstyrda får eleverna möjlighet att testa och träna själva med vänner som de känner sig 

bekväma med vilket leder till att de har roligare på lektionerna och utvecklar en rörelseglädje.  

Slutsatsen i det här är att alla lärare som har deltagit i min studie har en bra inställning till 

samundervisning, dock finns det många problem som följer med detta. De anser att 

samundervisningen kräver mycket mer av en som lärare och det blir svårt att se alla elever. 

Det ligger väldigt mycket fokus hos alla lärare att vara en bra förebild och inte döma eleverna 

efter könet.  

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att se hur eleverna ser på samundervisning 

och hur detta skilje sig från lärarnas syn.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Jag har ju valt att använda mig av intervjuer och jag tyckte det var ett väldigt bra sätt att samla 

in information.  Jag tyckte dock att det uppstod några problem eftersom jag inte kunde spela 

in intervjuerna och detta ledde till att jag kanske missade några viktiga svar som lärarna gav 

mig. Jag känner att jag borde ha skrivit intervjuerna på datorn från första början för då har 

man möjlighet att skriva snabbare än om man antecknar för hand. Men i stort sett tycker jag 

att det gick bra att intervjua lärarna, jag hade några frågor som jag byggde upp intervjun men 



34 

 

 

det blev mer som ett samtal med varje lärare och det gick väldigt bra att ställa följdfrågor.  

Jag tyckte dock att det var väldigt svårt att avgöra hur lärarna kände sig under intervjuerna. 

Det kan vara så att de kände sig pressade att svara på ett visst sätt och kanske inte vågade vara 

helt ärliga, eller berätta om problem som kanske brukar uppstå när det kommer till 

samundervisning i ämnet idrott och hälsa. Jag känner att detta är en svaghet när det kommer 

till intervjuer. Om man blir intervjuad känner man kanske att man vill framstå som en ”bra” 

lärare och vill eller kan inte berätta allt exakt i detalj. Om man har en bra kontakt till de som 

ska svara på intervjufrågorna blir det nog lite lättare för båda parter att vara avslappnade än 

om man inte känner varandra alls.   
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