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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om hjärtfrekvensen (HF) hos elever uppvisar 

könsskillnader vid traditionellt feminina och traditionellt maskulina aktiviteter. 

- Vilken HF uppmäts för flickor och pojkar i årskurs 7 och 8 i maskulina respektive 

feminina moment? 

- Hur skiljer sig den uppmätta HF mellan flickor och pojkar i årskurs 7 och 8 i 

maskulina respektive feminina moment? 

Metod 

Utifrån forskning om vad som anses manligt och kvinnligt genomfördes en och samma 

lektion på tre klasser i årskurs 7 och 8. Lektionen innehöll ett maskulint moment och ett 

feminint moment. I varje klass undersöktes 4-7 elever av varje kön, dessa valdes ut 

slumpmässigt. De utvalda eleverna bar pulsband och deras HF registrerades och jämfördes. 

Resultat 

Resultatet visar att pojkar har en något högre medel- och maximal HF än flickor under båda 

momenten, dessa skillnader är emellertid inte signifikanta. Det visar också att såväl pojkar 

som flickor har en högre uppmätt HF under det maskulina momentet än under det feminina 

momentet. 

 

Slutsats 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickors uppmätta HF under maskulint 

och feminint klassade moment. Det finns således ingen större utmaning i att tillgodose såväl 

pojkars som flickors behov och förutsättningar när en lektion i idrott och hälsa konstrueras. 

Om syftet med lektionen är att uppnå en högre nivå i HF för att få större hälsoeffekter, är 

maskulina aktiviteter att föredra då både pojkar och flickor hade en högre uppmätt HF under 

detta moment. Detta är ett område med utvecklingspotential där arbetet att finna ”de rätta” 

övningarna blir en process för att skapa en bra lektion i idrott och hälsa som stimulerar elever 

till fysisk aktivitet. 
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1 Inledning  

1.1Bakgrund 

De krav och förväntningar som ställs på pojkar och flickor samt hur de bemöts och bedöms i 

skolan har en bidragande orsak till vad de anser vara manligt eller kvinnligt. Skolan har ett 

ansvar att motarbeta traditionella könsmönster. Läraren är enligt samma läroplan ålagd att 

anpassa undervisningsinnehåll och upplägg så att den speglar både maskulina och feminina 

perspektiv samt oberoende av könstillhörlighet, ge eleverna utrymme att utveckla sin förmåga 

och sina intressen. Det är viktigt för respektive kön att bete sig som straighta och som skilda 

sorter, trots att läroplanen utgår från ett jämställdhetsperspektiv. (Lgr11) 

 

Pojkar och flickor har beskrivit olika anledningar till deltagande i idrott och hälsa men även 

olika behov de vill få gehör och utlopp för. Pojkar behöver få utlopp för en mer 

tävlingsbaserad undervisning med fokus på styrka och uthållighet medan flickor behöver det 

sociala momentet där de får idrotta med en vän eller i grupp. (Tergerson & King 2002, s.377-

379) Det konstateras att flickor i större utsträckning deltar av sociala och fysiska skäl där de 

vill ha gemenskap samtidigt som de vill få en vältränad och attraktiv kropp. Pojkar deltar 

däremot mer av individualistiska skäl där de blir bra i idrott men även får möjlighet att tävla 

och prestera. (Larsson 2001, s.70) Flickor är mer motiverade av skolans ämne idrott och hälsa 

om de har en god förståelse om varför de idrottar och kunskaper om idrott de utövar 

(Fairclough, Hilland & Stratton 2012, s.223-224). Ett grundläggande syfte med idrott och 

hälsa undervisningen är att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina 

egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra 

(Lgr 11). 

 

Det finns studier som visar vad som anses maskulint och feminint inom idrott. Det betonas 

redan i låg ålder, tendenser, attityder och egenskaper om vad som ses vara maskulint och 

feminint. (Fagrell 2000, s.132) Koivula (1999:48) har utifrån sin studie tagit fram 12 

egenskaps- och attributskategoriseringar som därefter kan delas in i feminint och maskulint. 

1) estetik och femininitet, 2) fara/risk och våld, 3) laganda, 4) fair play och moral, 5) 

snabbhet, 6) avancerad skicklighet och precision, 7) kommersialism, 8) styrka och uthållighet, 

9) utrustning, 10) maskulinitet, 11) spänning och utmaning samt 12) kognitiv effektivitet. 

(Koivula 1999, s.48) I studierna framkommer det att idrotter som anses som maskulina har 

fått egenskaps- och attributskategoriseringar som styrka och uthållighet, snabbhet samt 
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fara/risk och våld. Bland de maskulina aktiviteterna hittar vi bl.a. boxning, kampsport, 

styrketräning och fotboll. Studien visar att aerobics, dans, ridning och gymnastik ses som 

feminin fysisk aktivitet. (Koivula 1999, s.154-155, Larsson 2001 s. 195)  

 

Det finns även ett starkt traditionellt värde om vilka aktiviteter som respektive kön utövar. 

Under tidigt 1900-tal förknippades kvinnligt idrottande som något onaturligt, en fysiskt aktiv 

kvinna riskerade att mista sin kvinnlighet. Manligt deltagande i kvinnliga aktiviteter kunde 

förkvinnliga mannen likaså som kvinnans deltagande i manliga aktiviteter kunde förmanliga 

henne. (Larsson 2001, s.134) Pojkar förväntas utöva maskulina aktiviteter och flickor 

feminina aktiviteter. Både pojkar och flickor är mycket måna att definiera vad som anses vara 

”tjej-” respektive ”killgrejer”. Pojkar väljer traditionellt sett bort aktiviteter där exempelvis 

dans ingår samtidigt som flickor undviker aktiviteter där våghalsighet och kraft ingår. 

(Fagrell, 2000, s.137-140) Ur ett historiskt perspektiv skiljs det på feminina och maskulina 

aktiviteter och detta lever fortfarande till viss del kvar. I dagens samhälle ses den manliga 

idrotten som normen (Larsson 2001, s.189). Samtidigt får vi inte bortse att kvinnor och män 

har olika kunskaper och erfarenheter som skapar olika värderingar och intressen (SOU 

1987:19, s.2; Larsson 2001, s.167).  

 

1.2 Forskningsläge 

En sammanställning av 40 studier med syfte att undersöka hur stor del av en lektion i idrott 

och hälsa
1
 eleverna är fysiskt aktiva har gjorts. Av de 40 studierna var det 21 som skiljer på 

pojkar och flickor då de presenterar sina resultat. Sammanställningen av dessa 21 studier visar 

att pojkar är aktiva mellan 16 - 61 procent av en lektion i idrott och hälsa och att flickor är 

aktiva mellan 16 - 57 procent. Med aktiv menas att den fysiska aktiviteten är mellan måttlig- 

till högintensiv. Detta mäts med hjälp av pulsklocka eller accelerometer. Momenten i studien 

varierade från enskilda idrotter till lagidrotter och fitness. Inom fitnessmomentet var pojkarna 

aktiva 42.1 procent av tiden och flickorna aktiva 36.7 procent av tiden. (Fairclough & Stratton 

2005, s.223-224) Valet av aktivitet verkar ha stor betydelse för aktivitetsgraden. 

 

HF är generellt sett högre i fitnessaktiviteter (142 ± 24 slag per minut) om det jämförs med 

lagaktiviteter (118 ± 24 slag per minut) och individuella aktiviteter (114 ± 18 slag per minut). 

Inom fitnessaktiviterna ingår bland annat styrketräning, intervallträning, träning med löpband 

                                                 

1
 Benämns i studierna som Physical Education. 
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och cykel. Lagaktivitet innefattade bland annat volleyboll och ultimate frisbee. De 

individuella aktiviteterna var till exempel dans och golf. (Laurson, Brown, Cullen & Dennis 

2008 s.84-86) Det finns ingen forskning som visar att det finns systematiska skillnader i 

pojkar och flickors maximala HF som tyder på att den relativa ansträngningsgraden skulle 

kunna vara likvärdig även om det uppvisas olika HF under momentet. 

 

Enligt läroplanen ska skolan verka för att flickor och pojkar ska få ett likvärdigt inflytande 

över undervisningen. Det är skolans ansvar att främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter där skolan även ansvarar för att motverka traditionella könsmönster. (Lgr 11) 

Tidigare studier uppvisar motstridiga resultat huruvida det finns könsmässiga skillnader 

avseende aktivitetsgrad under lektioner i idrott och hälsa och där valet av moment tycks 

avgörande för aktivitetsgraden (Fairclough & Stratton 2005, s.224). En tänkbar förklaring till 

de fall där pojkar uppvisar aktivitet större del av undervisningstiden än flickor är det 

maskulina idrotter som dominerar. Men detta är kanske inte hela sanningen. Vi vill därför 

undersöka sambanden mellan val av moment och elevernas aktivitetsnivå beroende på kön.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om HF hos elever uppvisar könsskillnader vid traditionellt 

feminina och traditionellt maskulina aktiviteter. 

- Vilken HF uppmäts för flickor och pojkar i årskurs 7 och 8 i maskulina respektive 

feminina moment? 

- Hur skiljer sig den uppmätta HF mellan flickor och pojkar i årskurs 7 och 8 i 

maskulina respektive feminina moment? 
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2 Metod 

 

2.1 Metodval 

En experimentell forskningsmetod valdes där en lektion i idrott och hälsa konstruerades så att 

studiens frågeställningar och syfte kan besvaras.  

    

I en experimentell studie ingriper man i det naturliga skeendet för att studera effekterna av 

ingreppet (Ejlertsson 2003, s.19). Den uppmätta HF under två moment (ett manligt och ett 

kvinnligt idrottsmoment) under en lektion i idrott och hälsa jämfördes utifrån ett 

genusperspektiv. ”Med experimentella designer är det möjligt att studera en eller flera 

faktorers enskilda påverkan på ett visst fenomen” (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 209).  

 

Koivulas (1999) sammanställning om vad som klassas som maskulina respektive feminina 

aktiviteter användes som utgångspunkt när lektionen planerades. Bland de maskulint klassade 

aktiviteterna hittas bl.a. boxning, kampsport, styrketräning och fotboll. Studien visar att 

aerobics, dans, ridning och gymnastik ses som feminint klassade fysiska aktiviteter. (Koivula 

1999, s.154-155) Valet av aktivitet blev styrketräning som maskulin och aerobics som 

feminin. Övningarna genomfördes i cirkelträningsform av fitnesskaraktär utifrån det faktum 

att högst HF uppnås i denna träningsform(Laurson, Brown, Cullen & Dennis 2008, s.85-87). 

 

Styrketräningsmomenten var hämtade från boken Men´s Health, som är en styrketräningsbok 

som vänder sig till män. Boken innehåller mängder av övningar som är anpassade för att 

förbättra mäns styrka. Ur den valdes övningarna: Armhävningar, knäböj + hopp, step up 

(springa på bänk), dips på bänk och crunches. (Kita 2005, s.63-94) Samtliga stationer (5 

övningar) under det maskulint klassade momentet genomfördes i en form av cirkelträning där 

deltagarna arbetade i intervallform under 35 sekunder och vilade under 5 sekunder. Varje 

station genomfördes två gånger. (Bilaga 1) 

 

Övningarna till aerobics momentet var hämtade från boken Basic Aerobic del 1. Boken 

vänder sig till alla som utövar aerobics. Övningarna som valde var: hälkick, utfallssteg, skip, 

utåtrotation i höft stående och höftlyft.(Hedrén, Lind & Niklasson 1996, s. 8-23) Samtliga 

stationer (5 övningar) under det feminint klassade momentet genomfördes även de i en form 
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av cirkelträning där deltagarna arbetade i intervallform under 35 sekunder och vilade under 5 

sekunder. Varje station genomfördes två gånger. (Bilaga 1) 

 

2.2 Urval 

Studien genomfördes ur ett bekvämlighetsurval på elever i årskurs 7 och 8 vid två skolor i 

Stockholm, en centralt och en i närförort. Sammanlagt testades 32 elever (16 pojkar och 16 

flickor), dessa valdes ut genom ett slumpmoment där antalet undersökta deltagare per klass 

var 8-14 elever. På den första skolan (A) genomfördes en pilotstudie och en experimentell 

mätning och på den andra skolan (B) genomfördes två experimentella mätningar. Totalt 

deltog tre grupper i studien varav en på skola A och två på skola B. 

 

2.3 Material och utrustning 

2.3.1 Activio 

Activio är ett pulsmätningssystem som används för att mäta HF hos flera individer samtidigt. 

Activio fungerar genom att deltagarna har på sig ett pulsband runt bröstet. Pulsbandet skickar 

information till en receptor som är ansluten till en dator. Activio har en räckvidd på 141m och 

har kapacitet att mäta 30 pulsband samtidigt. Då situationer där olika moment ska mätas 

under en och samma lektion ger Activio den möjligheten att stoppa och sedan starta insamling 

av ny data. (Schönfelder, Hinterseher, Peter & Spitzenpfeil 2011, s.1-6) 

2.3.2 Ultra Trainer 

Ultra Trainer är en mobilapplikation som gör det möjligt att ställa in träningsintervaller. 

Tidsintervall ställs in för arbete samt för vila. En tydlig signal markerar när intervallen startar 

och när det är dags att vila. Ultra Trainer ger möjlighet att bestämma antalet intervaller som 

även detta ställs in i förväg. Musiken som används under lektionerna styrs av Ultra Trainer 

som reglerar musiken i förhållande till om det är aktivitet eller vila. (UltraTrainer 2012-11-10) 

 

2.4 Procedur  

2.4.1 Pilotstudie och utrustningskontroll 

Utöver pilotlektionen genomfördes en utrustningskontroll på Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) för att kontrollera att utrustningen fungerade. Detta för att i god tid 
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innan den skarpa datainsamlingen inleddes, upptäcka och hinna åtgärda eventuella brister i 

instrument eller procedur (Hassmén & Hassmén 2008, s.32).  

 

Pilotstudien uppmärksammade oss på att flertalet elever sett till kroppsstorleken var mindre 

än pulsbandets minsta omfång. Utrustningen fick därför modifieras genom att slå en knut på 

dragremmen för att optimera passform och signal. Vidare uppvisade pilotstudien att den 

disponerade tiden per station visade sig vara för lång (arbete 45s - vila 15s på respektive 

station) då eleverna inte hann genomföra två varv per moment inom lektionstiden. Eleverna 

hade dessutom svårt att fokusera och några orkade inte tiden ut. Tiden korrigerades till den 

skarpa undersökningen till arbete 35 sekunder - vila 5 sekunder vid varje station med bättre 

resultat. (Bilaga 1) 

2.4.2 Pulsmätningen 

Pulsmätningssystemet Activio användes för att mäta elevernas aktivitet. De elever som var 

slumpvis utvalda att vara med i undersökningen hade fungerande pulsband medan de övriga 

hade avstängda pulsband. Under den tiden som aktiviteten var igång skickade pulsbanden 

information till en mottagare som är ansluten till en dator. Vid varje undersökningstillfälle 

studerades 4-7 elever av respektive kön. Anledningen till ett begränsat antal deltagare i 

mätningen var att det endast fanns 14 fungerande pulsband. Efter avslutad aktivitet lästes 

sedan uppmätt medel- och maximal HF av.   

2.4.3 Undersökning 

Undersökningen ägde rum under ordinarie lektioner i idrott och hälsa vecka 40 och 41. Innan 

lektionerna fanns det gott om tid att ställa iordning och förbereda utrustningen samt 

säkerställa att den fungerar inför mätningen. Då de utvalda momenten inte krävde några 

redskap (med ett undantag för en bänk) behövdes inte stationerna förberedas. Det var samma 

person som instruerade under alla lektionerna. Detta för att instruktionerna skulle vara så lika 

som möjligt på alla pass. Lektionen inleddes genom att upplägget presenterades och 

genomgång av pulsbandens funktion. Därefter tilldelades samtliga elever ett slumpvis valt 

pulsband. Den enda sorteringen var att pojkar tog från en hög och flickor från den andra. Alla 

pulsband var numrerade. Det var helt frivilligt för eleverna att använda pulsbanden.  

 

En kortare uppvärmning i form av svanskull genomfördes så att eleverna skulle bli varma 

samt så att en funktionskontroll av Activio kunde genomföras. Därefter gavs instruktioner av 

övningarna till första momentet. Eleverna fick sedan på egen hand fördela sig lika många på 
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varje station. Stationerna genomfördes i cirkelform där UltraTrainer var förinställd att 

signalera när arbete skulle starta samt när det var paus och byte till nästa station. Efter ett 

avslutat momentet fick eleverna en längre vila för att HF skulle sjunka samtidigt som 

kommande moment presenterades samt vilka övningar som skulle genomföras på respektive 

station (Bilaga 1). Samma process med UltraTrainer genomfördes under moment två.  

Eleverna fick under både det maskulina och det feminina momentet arbeta under 35 sekunder 

och vila 5 sekunder mellan övningarna. Detta upprepades under två varv, med andra ord 

genomfördes en övning två gånger. Vid en av lektionerna genomfördes det feminina 

momentet först och vid två av tillfällena det maskulina. Instruktören var passiv under 

genomförandet av lektionen och varken peppade eller hjälpte eleverna. Enda gången 

instruktören sa något var då det var dags för byte av station.   

2.4.4 Resultatbearbetning   

Efter genomförd lektion sammanställdes all information från pulsbanden. Vid varje lektion 

mättes HF på 4-7 pojkar och 4-7 flickor, som sammanlagt gav värden för 16 personer av 

respektive kön. Värdena sorterades i åtta kategorier: pojkars medel- och maximal HF i det 

maskulina momentet, pojkars medel- och maximal HF i det feminina momentet, flickors 

medel- och maximal HF i det maskulina momentet och flickors medel- och maximal HF i det 

feminina momentet. När värdena sammanställts ströks det högsta och lägsta värdena i varje 

kategori. Anledningen att extremvärdena stöks var att undersöka medelvärden som speglar 

den undersökta gruppen generellt. Signifikant test har inte genomförts då vi genom värden 

kan se att resultatet inte är signifikant. (Figur 1 och 2) 

 

2.4.5 Validitet 

Då möjlighet att stoppa och sedan starta registreringen av datainsamlingen vid flera tillfällen 

under lektionen eftersträvades var Activio det bästa verktyget att använda. Activio används 

dagligen under diverse gruppträningsformen av olika träningskedjor i Norden. (Activio 2012-

10-25) Valet av övningar gjordes ur ett genusperspektiv utifrån existerande litteratur som 

definierat skillnader mellan maskulina respektive feminina moment (Koivula 1999, s.48).  

 

Resultaten hade inte kunnat erhållas genom en annan forskningsmetod då syftet med studien 

var att mäta HF under fysisk aktivitet. Under kvasiexperimentella studier kan det vara 

problematiskt att uttala sig om orsak-verkan-samband, så kallad kausalitet (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 138). Den interna validiteten kan ifrågasättas då det finns både fysiska och 
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psykiska faktorer att ta hänsyn till som kan påverka pulsens frekvens (Ibid., s.133). Vi har 

dock valt bland annat att bortse från dessa faktorer och mäter enbart objektivt hur HF är under 

momenten. Validiteten är god i vår studie då vi på ett objektivt sätt mäter det vi vill undersöka 

och besvarar våra frågeställningar och syfte. 

2.4.6 Reliabilitet 

För att säkerställa en hög reliabilitet i studien, där kontroll över de ingående variablerna 

behövdes, blev valet av metod experimentell. Studien har i avsikt haft att undersöka hur HF 

hos elever förändras mellan en traditionellt feminin och en traditionellt maskulin fysisk 

aktivitet.  

 

Reliabiliteten ökar om resultatet inte påverkas av slumpmässiga fel på grund av dåligt 

konstruerade instrument. (Hassmén & Hassmén 2008, s.131) I en studie där en jämförelser 

mellan mätinstrument: Acentas, Activio, Polar och Suunto, gjordes framkom det att Activio 

hade bäst resultat där 10 av 10 pulsband visade kontakt under hela mätningen (Schönfelder, 

Hinterseher, Peter & Spitzenpfeil 2011, s.1-6). Samtidigt kan vi inte förlita oss helt på 

systemet då deltagarna medvetet eller omedvetet kan påverka resultatet. ”Nyckelord när det 

handlar om testadministration är standardisering och kontroll.” (Hassmén & Hassmén 2008, 

s.132) Under hela undersökningen bevakades deltagarnas HF så att onaturliga avvikelser 

kunde upptäckas. De aktiva pulsbanden kontrollerades under uppvärmningen så att eventuella 

problem kunde åtgärdas innan undersökningen började. Genom att växla mellan att starta med 

maskulint och feminint moment motverkas att trötthet påverkar utgången av undersökningen 

vilket kunde ha varit fallet om samma moment alltid inlett lektionen. 

 

”Dagsformen” är en av flera faktorer som kan variera från dag till dag vilket gör att 

reliabiliteten i studien kan ifrågasättas. (Hassmén & Hassmén 2008, s.133) Risken fanns även 

att deltagarna kände sig obekväma i användandet av pulsbanden vilket kan ha gjort att de inte 

kunde fokusera fullt ut på övningarna. Bristande teknik och ovana övningar kunde även det 

resultera i att HF varierade. Vi var emellertid ute efter att dokumentera könsskillnader. Det 

fanns ingen anledning att tro att ovana, dagsform och nervositet påverkarade resultatet olika 

hos flickor respektive pojkar. 
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2.4.7 Etiska övervägande 

Under studien utgick vi från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer 

innefattar dessa tre grundregler: 

 

Informationskravet - Forskarna skall informera deltagarna i studien om vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som kan tänkas påverka deltagarnas vilja att deltaga. Deltagarna i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002) 
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3 Resultat  

Undersökningen genomfördes på två skolor i årskurs 7 och 8. Data från totalt 32 elever 

samlades in, då ytterligheterna från respektive kön ströks så baseras sig resultaten från 

pulsmätningar på 28 elever, 14 pojkar och 14 flickor.  

 

3.1 Uppmätt maximal hjärtfrekvens   

Figur 1. Uppmätt maximal hjärtfrekvens, n=28 

 

Figur 1: Visar genom den genomsnittliga maximala HF i de två momenten för maskulint och feminint moment. 

Felstaplarna visar det högsta respektive lägsta uppmätta värdet.  

 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor under varken det maskulina 

eller det feminina momentet. Under det maskulina momentet har pojkarna i snitt en uppmätt 

maximal HF på 184 slag/min och spridningen var mellan 169 och 197 slag/min. Flickorna 

hade i snitt 181 slag/min i maximal HF med en spridning mellan 171 och 191 slag/min.  

 

Pojkarna hade under det feminina momentet i snitt en uppmätt maximal HF på 177 slag/min 

med en spridning mellan 158 och 189 slag/min. Flickorna hade en genomsnittlig uppmätt 

maximal HF på 175 slag/min med en spridning mellan 156 och 186 slag/min.  
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3.2 Uppmätt medelhjärtfrekvens  

Figur 2. Uppmätt medel hjärtfrekvens, n=28 

 

Figur 2: Den genomsnittliga medel HF visar ingen signifikant skillnad mellan könen i maskulina respektive 

kvinnliga moment. Felstaplarna visar det högsta respektive lägsta uppmätta värdet.  

 

Sammanställningen visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan pojkar och 

flickor. Under det maskulina momentet hade pojkarna en uppmätt medel i HF på 155 slag/min 

med en spridning mellan 116 till 174 slag/min. Flickorna hade en uppmätt medel i HF på 149 

slag/min med en spridning mellan 123 och 169 slag/min.  

 

Pojkarna hade under det feminina momentet en uppmätt medel i HF på 145 slag/min och en 

spridning mellan 111 och 171 slag/min. Flickorna hade en uppmätt medel i HF på 140 

slag/min med en spridning mellan 114 och 164 slag/min. (Bilaga 1 och 2) 

 

3.3 Sammanfattning av resultatet 

Inga signifikanta skillnader går att utläsas i undersökningen. Däremot ses tendenser till 

olikheter mellan pojkar och flickor samt uppmätt HF under maskulina och feminina moment. 

Resultatet visar att pojkar både har högre medel HF och maximal HF än flickor under båda 
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momenten. Skillnaden var störst på medel HF på det maskulina momentet där skillnaden var 

sex slag per minut. Under det feminina momentet var skillnaden fem slag per minut. Maximal 

HF skilde tre slag mer per minut under det maskulina momentet och två slag per minut under 

det feminina momentet. Undersökningen visar att både pojkar och flickor hade en högre 

uppmätt HF under det maskulina momentet än under det feminina momentet.  

 

3.4 Sammanfattning två frågeställningar 

3.4.1 Vilken HF uppmäts för flickor och pojkar i årskurs 7 och 8 i 

maskulina respektive feminina moment? 

Flickorna hade i genomsnitt en uppmätt max HF på 181 slag per minut under det maskulina 

momentet och med 175 slag per minut under det feminina momentet (Figur 1). Vidare hade 

de en genomsnittlig uppmätt medel HF på 149 slag per minut under det maskulina momentet 

och 140 slag per minut under det feminina momentet (Figur 2).  

 

Pojkarna hade en genomsnittlig uppmätt max HF på 184 slag per minut under det maskulina 

momentet och 177 slag per minut under det feminina momentet (Figur 1). De hade en 

genomsnittlig uppmätt medel HF på 155 slag per minut under det maskulina momentet och på 

145 slag per minut under det feminina momentet (Figur 2).   

  

3.4.2 Hur skiljer sig den uppmätta HF mellan flickor och pojkar i årskurs 

7 och 8 i maskulina respektive feminina moment? 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkars uppmätta hjärtfrekvens under 

varken det maskulina eller feminina momentet. Det finns däremot tendenser till skillnader 

inom både det maskulina och feminina momentet. Dessa tendenser var att pojkar både hade 

en högre uppmätt max- och medel HF samt att både pojkar och flickor hade en högre uppmätt 

max- och medel HF under det maskulina momentet än under det feminina.  
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4 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka om HF hos elever uppvisar könsskillnader vid traditionellt 

feminina och traditionellt maskulina aktiviteter. Tidigare forskning visar på skillnader mellan 

pojkar och flickors HF under lektioner i idrott och hälsa. Pojkar ligger ett par pulsslag högre 

än flickor (Larsson 2001; Fairclough & Stratton 2005; Fagerell 2000; Laurson, Brown, Cullen 

& Dennis 2008). Vår studie visar på liknande tendenser, det vill säga att pojkarna ligger ett 

par pulsslag högre än flickorna. Möjliga anledningar till dessa resultat kan vara att pojkar är 

tävlingsinriktade, pojkarna har större erfarenhet av övningarna samt att pojkarna ur ett 

genusperspektiv vill prestera bättre än flickorna.  

 

Under undersökningen upplevde vi att eleverna rörde sig lika mycket då de gjorde samma 

stationer och arbetade enligt samma intervallschema. (Bilaga 1) Att det fanns tendenser till 

skillnader i uppmätt HF kan bero på att pojkarna tog ut sig mer än flickorna. Det kan också 

bero på att eleverna fick ha på sig pulsband och på grund av det var extra motiverade att röra 

på sig. En av anledningarna till att pojkar är mer motiverade till fysisk aktivitet än flickor är 

tävlingsmomentet enligt flera forskare (Larsson 2001; s.70-71, Tergerson & King 2002, 

s.377-379). En teori är att pojkarnas tävlingsinstinkt bidrog till att de tävlade för att komma 

upp i så hög HF som möjligt. Mycket fokus i vår undersökning låg på mätningen av HF som 

kan ha utvecklat tävlingsinstinkter hos eleverna. Både genom att de haft pulsband på sig och 

att de arbetat utifrån en intervallform. På så sätt ses detta som en bidragande orsak till att 

pojkarna låg lite högre än flickorna i uppmätt HF. Samtidigt ska det tilläggas att både 

pojkarna och flickorna låg på en generellt hög HF, 147±8 slag i minuten under 

lektionstillfällena.  

 

Att eleverna använde sig av pulsband för första gången kan ha inneburit att eleverna tog i mer 

än de hade gjort om de inte haft pulsband eftersom det var nytt och spännande. Detta var en 

confounder som tros påverkat resultatet. Om det hade funnits möjlighet till mer tid hade det 

kunnat genomföras fler lektioner med pulsband på samma elever. Genom att göra det hade 

eleverna skaffat sig en vana att använda pulsband och på så sett kunde resultatet blivit mer 

verklighetstroget. Det fanns ingen anledning att tro att ovana eller entusiasm över att ha på sig 

pulsband för första gången påverkade resultatet olika hos flickor respektive pojkar. 

 

Både pojkarna och flickorna hade högre uppmätt maximal och medel HF under det maskulina 

momentet dessa var dock inte signifikanta värden. Att båda könen hade högre uppmätt HF 
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under det maskulina momentet tolkade vi som att de tog ut sig mer under detta moment. 

Anledningen till att de ansträngde sig mer kan vara att eleverna känner sig bekvämare i den 

maskulina idrottsvärlden eftersom den ses som norm. Flickorna har dessutom en möjlighet att 

utmana pojkarna på deras villkor. Ur ett genusperspektiv finns en anledning att tro att 

pojkarna inte vill se sig besegrade av flickorna i moment som klassas maskulina vilket gjorde 

att de anstränger sig mer.   

 

Vad som anses vara maskulint och feminint har gjorts av flera forskare (Fagrell 2000; Koivula 

1999; Larsson 2001). Lektionen som genomfördes med deltagarna under studien innehöll 

övningar som kategoriseras som maskulina respektive feminina. Indelningen blev 

styrketräning som maskulin och aerobics som feminin aktivitet som genomfördes i 

intervallträningsform. Valet att genomföra lektionen i intervallform gjordes då 

intervallträning även det anses som en fitnessaktivitet och faller in i vårt syfte med studien 

och fungerar som ett verktyg att besvara våra frågeställningar.  

 

Valet av fitnessaktivitet före lagaktiviteter och individuella aktiviteter tog grund utifrån 

tidigare genomförd studie (Laurson, Brown, Cullen, & Dennis 2008, s.85-91), där HF 

generellt sett är högre vid dessa aktiviteter jämfört med lagaktiviteter och individuella 

aktiviteter. Vi har i vår studie inte jämfört HF mellan olika aktiviteter utan valt att se om det 

skiljer sig i HF mellan respektive kön och genusklassad aktivitet. I studien framkommer att 

HF i fitnessaktiviteter låg på 142±24 slag i minuten (Laurson, Brown, Cullen & Dennis 2008, 

s.85-91) vilket vår studie kan förstärka där vi kom fram till liknande resultat där medel HF 

hos båda könen och respektive moment totalt låg på 147±8 slag i minuten.  

 

Då vi bortser från fysiska och psykiska faktorer som kan påverka deltagarnas HF verkar 

Activio objektivt och ger oss det resultat som behövs för att besvara frågeställningar. Hur 

tillförlitlig anses mätutrustningen Activio vara? Reliabiliteten ökar där resultatet inte påverkas 

av slumpmässiga fel på grund av dåligt konstruerade instrument (Hassmén & Hassmén 2008, 

s.131). Processen för att säkerställa hur vida Activio fungerade inför en mätning har 

standardiserats. Detta gav oss möjlighet att få kontroll över all data som registreras och 

reagera vid eventuella felkällor. En trygghet i valet av mätinstrument var att ledande 

träningskedjor dagligen använder sig av Activio under sina träningspass vid arbete i olika 

pulszoner (Activio 2012-10-25). Även föreningar på elitnivå utför ”fys-tester” vid GIH där 
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Activio används som mätinstrument (LTIV 2012-09-30). Detta höjer tillförlitlighet till 

mätinstrumentet som har använt under vår studie för mätning av deltagarnas HF.  

 

Sett till valet av övningar så kan det ifrågasättas hur pass mycket det skiljer sig mellan dessa. 

Styrketräning och aerobics kategoriseras båda som fitnessmoment och de riskerar att 

förväxlas med varandra beroende på hur utförandet av respektive övningar går till. 

Övningarna var hämtade från två specifikt inriktade böcker. Övningar som i sin tur klassas 

som maskulina och feminina moment. (Koivula 1999, s.154-155) Då valet att arbeta med 

intervaller under lektionen fanns risken att omedvetet påtvinga eleverna att arbeta så intensivt 

som möjligt då tiden var relativt kort. Det finns en risk att eleverna utförde övningarna med 

felaktig teknik som kan ha resulterat i en högre HF då fler muskler aktiveras och kroppen får 

arbeta mer för att tillgodogöra den energi som krävs. Ett korrekt utförande av en övning kan 

resultera i hög HF även där deltagaren kan utmana och pressa sig själv till att klara så mycket 

som möjligt. Hur pass god erfarenhet eleven innehar av respektive övningar och vana att träna 

kan påverka resultatets utgång. Ovana och svaghet kan resultera i mjölksyrebildning hos 

deltagaren innan HF hinner stiga, vilket kan tvinga dem att avbryta genomförandet av 

övningen för att återhämta sig innan de fortsätter vidare. Detta kan resultera i att HF hamnar 

på en låg till medelhög nivå och att deltagaren inte kommer upp i pulsvärden som hade 

möjliggjorts vid en god erfarenhet och vana av träning då mjölksyra kan påverka prestationen 

negativt.  

 

Fagrell (2000) har i sin studie påvisat att pojkar traditionellt sett väljer bort aktiviteter där 

exempelvis dans ingår, och flickor undviker aktiviteter där våghalsighet och kraft ingår 

(Fagrell 2000, s.137-140). Enligt Larsson (2001) förväntas pojkar utöva maskulina aktiviteter 

och flickor förväntas feminina aktiviteter där både pojkar och flickor är mycket måna att 

definiera vad som anses vara ”tjej-” respektive ”killgrejer”. Påståendet om att välja bort vissa 

aktiviteter före andra stämmer inte överens med det vi under vår studie har sett där deltagarna 

aktivt deltagit i momenten utan att under lektionens gång påpeka att det är feminint eller 

maskulint.  

 

I framtida studier hade det varit intressant att följa klasser under en längre period och studera 

under vilka moment eleverna har högst uppmätt HF. En vana att använda pulsband hade 

etablerats och teknik hade troligtvis även det förbättrats. En tro är att eleverna skapar en 
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trygghet till miljön i undervisningen och till övningarna så att de kan utmana sig själva mer 

och få mer trovärdiga resultat.  
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4.1 Slutsatser 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickors uppmätta HF under maskulint 

och feminint klassade moment. Det finns således ingen större utmaning i att tillgodose såväl 

pojkar som flickors behov och förutsättningar när en lektion i idrott och hälsa konstrueras. För 

att ta resultatet i studien och applicera det på idrott och hälsaundervisningen blir resultatet att 

eleverna har tendenser till högre HF vid maskulina aktiviteter. Om syftet med lektionen är att 

uppnå en högre nivå i HF för att få större hälsoeffekter, är maskulina aktiviteter att föredra 

framför feminina. Detta är ett område med utvecklingspotential där arbetet att finna ”de rätta” 

övningarna blir en process för att skapa en bra lektion i idrott och hälsa som stimulerar elever 

till fysisk aktivitet.  
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Bilaga 1 

LEKTIONEN 

Övningar är hämtade ur litteratur – Men’s Health samt Basic Aerobics del 1. 

Presentation av oss + utdelning av pulsband – 10 minuter 

 

Uppvärmning: 

SVANSKULL – 10 minuter – hämta förlorat band hos lärare – vunnet band hängs runt halsen. 

 

Huvudaktiviteter: 

”Maskulint” – 10 minuter – (+5 min presentation) 

Stationer 35s-5s – 5 övningar/stationer – 2 varv – dynamisk träning med kroppen = ca 7 

minuter! 

 Armhävningar (på knä) 

 Knäböj + hopp 

 Step up (springa på bänk) 

 Ryggextension 

 Crunches 

Tid mellan delarna – 5 minuter – vätskepaus 

”Feminint” – 10 minuter (+5 minuter presentation) 

Stationer 35s-5s – aerobics/micropass/dans – 5 övningar/stationer – 2 varv = ca 7 minuter! 

 

 Hälkick 

 Utfallssteg 

 Skip 

 Utåtrotation i höft 

 Höftlyft 

 

Vi använder telefonapplikationen Ultra Trainer – intervaller 35 sekunder arbete – 5 sekunder 

vila * 10 repetitioner = ca 7 minuter totalt arbete fördelat på två varv. 

 

Avslutning+ sammanfattning: 5 minuter 

TOTAL TID: ca 50 minuter 
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Bilaga 2  

Sammanställning av flickorna hjärtfrekvens 

Maskulint moment maximal HF slag/min Feminint moment maximal HF slag/min 
175 174 
191 186 
180 174 
185 175 
209 205 
187 177 
171 156 
187 172 
173 176 
158 155 
176 178 
185 186 
178 158 
183 185 
177 185 
185 169 

Maskulint moment Medel HF slag/min Feminint moment Medel HF slag/min 
152 126 
169 163 
123 114 
158 150 
186 173 
164 152 
142 126 
150 127 
156 149 
133 121 
119 126 
163 164 
132 106 
127 136 
159 162 
151 148 

De högst respektive lägsta värdena i varje kategori är röd markerade, dessa var inte medräknade i resultatet.  
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Bilaga 3  

Sammanställning av pojkarnas hjärtfrekvens 

Maskulint moment maximal HF slag/min Feminint moment maximal HF slag/min 
187 188 
183 203 
169 120 
171 161 
190 187 
160 158 
206 180 
179 184 
178 165 
196 189 
195 181 
187 189 
185 178 
197 187 
183 169 
175 164 

Maskulint moment Medel HF slag/min Feminint moment Medel HF slag/min 
165 145 
158 150 
101 91 
145 137 
166 149 
137 136 
188 158 
138 111 
157 142 
172 171 
173 149 
174 173 
116 127 
171 164 
149 146 
150 143 

De högst respektive lägsta värdena i varje kategori är röd markerade, dessa var inte medräknade i resultatet.  
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Bilaga 4 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka om HF hos elever uppvisar könsskillnader vid traditionellt 

feminina och traditionellt maskulina aktiviteter. 

- Vilken HF uppmäts för flickor och pojkar i årskurs 7 och 8 i maskulina respektive 

feminina moment? 

- Hur skiljer sig den uppmätta HF mellan flickor och pojkar i årskurs 7 och 8 i 

maskulina respektive feminina moment? 

Vilka sökord har du använt? 
Svenska: Fysisk aktivitet, genus, idrott och hälsa, skola, experiment, mätning 

 

Engelska: Physical activity, gender, physical education, school, experimental 

 

Var har du sökt? 
Google Scholar, Ebsco, SportDiscus, PubMed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Physical activity and gender and physical education and school* and experimental 

 

Google Scholar: Gender and physical education 

 

 

Kommentarer 
Vi utgick från de studier vi hittade som liknade vår studie. Därefter gick vi igenom deras 

resultat och tidigare forskning. Vi avgränsade oss till att endast använda oss av Peer Review 

artiklar och avhandlingar. För att få tips och rådgivning tog vi hjälp av sakkunnig personal på 

Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) inom genus och träning.  

 

Största delen av litteratursökningen gjordes på GIHs bibliotek där vi fick hjälp att hitta 

avhandlingar inom vårt område.  

 


