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1. Inledning 
  

 Mitt intresse för elevers inställning till skolämnet idrott eller gymnastik väcktes under min första 

utbildningsperiod vid Gärdesskolans högstadium i Stockholm. Jag introducerades i en ny 

undervisningsform i skolämnet idrott och hälsa nämligen, samidrott. Under min egen 

högstadietid hade jag säridrott och detta ansåg jag som en självklarhet, dvs. att flickor och pojkar 

idrottade var för sig. Detta då jag var och fortfarande är av den åsikten att könen är så olika och 

att de även vill göra olika saker under idrottslektionerna. Det kändes även tryggt för mig att bara 

idrotta med flickor för då behövde jag inte tänka på hurudana kläder jag hade på mig eller känna 

mig pinsam för att visa upp sig så lättklädd som t-shirt och shorts för pojkarna. Fortfarande anser 

jag att säridrott var den rätta undervisningsformen för mig under min högstadietid. Av denna 

orsak var jag nyfiken på om elever idag känner som jag gjorde och om inställningen skiljer sig 

mellan de olika undervisningsformerna. Inför detta arbete hade jag en förutfattad åsikt om att 

elever skulle ha samma åsikt angående undervisningsformen i idrottsämnet som jag hade under 

min högstadietid. 

  

 Ett intresse för hur eleverna känner sig samt inställning till idrottsämnet vaknade hos mig då jag 

och en studiekamrat senaste hösttermin gjorde ett projektarbete om elevernas inställning till detta 

ämne i skolår 9.  Efter detta arbete ville jag veta mera om denna fråga och kom på att en 

jämförande studie mellan länderna Finland och Sverige i detta område.  Jag har valt att begränsa 

mitt undersökningsområde till elever i skolår 8. Eftersom jag anser detta skolår, då eleverna är 

cirka 15 år, är en känslig ålder eftersom det sker en hel del förändringar rent utvecklingsmässigt 

både fysiskt och psykiskt som jag anser är intressant att undersöka.  

 

Denna studie inleddes med sökande efter material inom det valda området. Då material om 

liknande studier inte kunde hittas, ansåg jag detta som en viktig kunskap framför allt för mig som 

har erfarenhet av idrottsundervisningen från Finland men utbildar mig till idrottslärare i Sverige. 

Att utbilda sig till lärare i ett annat land tror jag kan ge mig både positiv och negativ kunskap 

oberoende i vilket land jag i framtiden kommer att jobba i som idrottslärare. Av dessa orsaker har 

jag valt att göra en studie i elevers inställning till idrottsundervisningen i skolår 8 i Finland och 
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Sverige. Jag har även studerat styrdokumenten samt valt att belysa könsaspekten dvs. om flickors 

och pojkars inställning skiljer sig beroende på undervisningsformen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att genom en jämförande studie undersöka elever i 

år 8 i Finland och Sverige och deras inställning till idrottsämnet och 

undervisningsformerna sär- och/eller samundervisning. Vidare har ett syfte varit 

att studera de två ländernas styrdokument ur ett historiskt perspektiv, samt hur man sett på könet i 

relation till idrott i de båda länderna. 

Detta har lett till följande frågeställningar: 

1. Hur har man sett på de olika undervisningsformerna ur ett historiskt perspektiv?  

2. Vad står i de svenska respektive finska läroplanerna om vilken undervisningsform som skall 

bedrivas i skolorna?  

3. Hur skiljer sig elevernas inställning till skolämnet Idrott och hälsa/gymnastik i sam- respektive 

särundervisade klasser? 

 

1.2 Definitioner 

I mitt arbete förekommer det en del begrepp vilka jag har valt att definiera såsom följande: 

samundervisning är lektioner där flickor och pojkar undervisas tillsammans och särundervisning 

är lektioner där pojkar och flickor undervisas var för sig. Jag har valt att använda mig av 

idrottsundervisning för att beskriva skolämnet idrott och hälsa som det kallas i Sverige och 

gymnastik som det heter i Finland. 

Läroplanen är det dokument man använder sig av i både Finland och Sverige vilken talar om 

utbildningens mål, innehåll och tidsfördelning och som gäller för alla program och ämnen. Den är 

tillsammans med tim- och kursplanen till hjälp för att förverkliga de uppställda målen. 

Kursplanen omfattar vad ett enskilt ämne ska innehålla och vilka mål som finns i ämnet.  Jag har 

även valt att förklara hur styrningen av skolan sker i de båda länderna. Vilket kön vi tilldelas 

avgörs av vårt biologiska arv. Genus betyder den kulturella tolkningen av skillnader mellan män 

och kvinnor.1 

                                                 
1 Nationalencyclopedin <Yvonne Hirdman> Kön, Genus, 

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=genus 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Skolans styrdokument i Finland och Sverige 

Finlands högsta undervisningsmyndighet är undervisningsministeriet.2 Deras uppgift är att 

övervaka all utbildning som är bunden till statsbudgeten, (alla grundskoleutbildningar är bundna 

till denna budget i landet) samt att bereda lagstiftning och statsrådsbeslut som berör utbildning i 

landet. Finlands riksdag beslutar om de allmänna principerna för utbildningspolitiken och 

utbildningslagstiftningen. Det är statsrådet, undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen, 

som tillsammans svarar för verkställandet och styrningen av utbildningspolitiken i landet.  Dessa 

myndigheter får direktiv från undervisningsministeriet samt från riksdagen och 

utbildningsstyrelsen som har utvecklat lärogrunderna och den nationella ramen för en läroplan. 

Detta dokument görs upp kommunvis, regionvis eller skolvis i enlighet med vad 

utbildningsanordnaren som ansvarar för att göra upp läroplanerna beslutar. I läroplanen bestäms 

om fostrings- och undervisningsarbetet i den grundläggande utbildningen och vidare att de mål 

och innehåll som fastställs i dessa grunder preciseras, liksom övriga aspekter som sammanhänger 

med hur undervisningen skall anordnas. Det är kommunens skyldighet att ordna utbildning för 

alla kommunens barn.3 

 

I Sverige är det riksdagen som fastställer skollagen. Denna lag innehåller de grundläggande 

bestämmelserna om utbildningen inom alla skolformer. Denna lag tar upp de övergripande målen 

för utbildningen i landet, samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas. 

I lagen finns även bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna 

eftersom det är kommunens ansvar att ordna utbildning till samtliga av kommunens barn. 

Regeringen fastställer läroplaner samt kursplanerna för det obligatoriska skolväsendet. 

Läroplanen och skollagen skall tillsammans styra verksamheten i skolan.4 Varje enskild kommun 

                                                                                                                                                              
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O224158&i_word=k%f6n (2005-10-11) 
2 Utbildningsstyrelsen< Mikael.Nandelstadh@oph.fi> Läroplans- och examensgrunder, (2004-05-19) 

<http://www.oph.fi/svenska/SubPage.asp?path=446,1764> (2005-03-19) 
3 Utbildningsstyrelsen< Mikael.Nandelstadh@oph.fi> Läroplans- och examensgrunder, (2004-05-19) 

<http://www.oph.fi/svenska/SubPage.asp?path=446,1764> (2005-03-19) 
4Skolverket<skolverket@skolverket.se>  Skollagen, (2005-02-15) 

<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&info=8&skolform=21&id=IDH&extraid> (2005-03-14) 
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skall även göra en skolplan för hur skolorna i kommunen skall uppfylla de nationella kraven som 

regeringen fastställt. Varje skola skall dessutom fastställa en lokal plan utgående från 

styrdokumenten för att kunna uppfylla sin verksamhet. Skolverket är den centrala 

förvaltningsmyndigheten för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna i landet. 

Denna myndighets uppgift är att ange mål för att styra, informera för att påverka samt att granska 

för att förbättra utbildningssystemet.5  

 

2.2 Skolidrotten under 1800-talet fram till 1999 i Finland 

Under 1800-talet undervisades flickor och pojkar var för sig i alla skolämnen. I städerna 

undervisades flickor och pojkar i de lägre åldrarna i samma skola men undervisningen skedde 

under olika tidpunkter. I de högre åldrarna hade man skilda folkskolor för de båda könen. På 

landsbygden skedde elementärundervisningen i hemmet och för de äldre barnen, 10-16 åriga 

flickor och pojkar fanns separata folkskolor.6 

  

År 1843 bestämdes att idrottsämnet skulle undervisas fem timmar i veckan i skolan. Det var 

Finlands riksdag som bestämde detta och kallade denna förordning för Gymnasii- och 

Skolordning. Men det var först i 1871 års skolordning som ämnet blev obligatoriskt i skolan. 

Trots att idrottsämnet blev obligatoriskt undervisades inte eleverna i idrott i skolorna. Detta då 

skolorna i landet led brist på utrymme för att kunna bedriva idrottsämnet och kompetenta lärare.7  

  

I slutet av 1800-talet vaknade tanken om gemensam undervisning för flickor och pojkar dock inte 

i idrottsämnet. Man uppfattade det som en självklarhet att de båda könen skulle ha säridrott. Det 

var samhällets syn på fysisk aktivitet för kvinnor samt moralbegreppen som styrde 

undervisningsformen.8 I skolordningen från 1872 skulle idrottsundervisningen för pojkarna 

eftersträva styrka och uthållighet. Man inspirerades av den svenska undervisningen som bestod 

av Per-Henrik Lings militäriska gymnastikformer, vilket medförde att denna form var ett vanligt 

                                                 
5 Skolverket 
6 Marita Eklund. Lärarens syn på samundervisningen i gymnastik (Åbo: Åbo Akademis förlag, 1999) s. 6-9. 
7 Hans Meinander. Lik Martallen som rågfältet: Hundra år finlandssvensk gymnastik, (Finlandssvenska gymnastik förbundet, 

1996) s. 32. 
8 Marita Eklund, s. 34-39. 
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inslag i undervisningen. Flickornas undervisning dominerades under denna tid av smidighet och 

stabilitet med gymnastiska övningar till musik (”norjuus ja wakavuus ruumiin liikunnoissa”).9 

 

De vanligaste idrottsformerna under den senare delen av 1800-talet var för pojkarna var 

skidåkning, skridskoåkning (främst i städerna), löpning, gymnastiska övningar genom militäriska 

kommandon, fäktning samt brottning.10 I början av 1900-talet förekom i skolår ett och ibland 

även i skolår två och tre i en del av samskolorna samidrott under ledning av flickornas 

idrottslärarinna. Detta accepterades av samhället då skolöverstyrelsens gymnastikinspektör Ivar 

Wilskman ansåg att flickor och pojkar i de yngre åldrarna tryggt kunde idrotta tillsammans.11 

Efter Finlands självständighet 1917 ansåg många ledande politiker och skolmyndigheter att 

utbildningsinstitutionens betydelse var att höja medborgarnas allmänbildning och skapa en 

fosterlänsk självkänsla.12 

 

En kommitté tillsattes för att skriva läroplanen för folkskolan och i läroplanerna från 1927 och 

1932 ansåg man att idrottsämnet fodrar mer uppmärksamhet än tidigare. Trots den nya läroplanen 

där båda könen skulle ha rätt till en likvärdig allmän utbildning ansågs det att flickor och pojkar 

skulle undervisas var för sig i idrottsämnet. Argumenten som låg till grund för detta beslut var 

bl.a. att könens uppgift i samhället skiljde sig. Flickorna skulle inte få anstränga sig för mycket 

då deras viktigaste uppgift i livet var att föda friska barn och därför skulle undervisningen bestå 

av gymnastiska friövningar, redskapsövningar, rörelse- och sånglekar samt lätta springlekar. 

Pojkarna däremot skulle ha mera fysiskt ansträngande lektioner med bl.a. gymnastikövningar av 

militärisk karaktär som långa marscher och skidturer som kombinerades med orientering och 

vapenövningar. Detta för att man ansåg att pojkarna bättre skulle klara av en kristid samt även 

klara av de krav som landets försvar möjligtvis skulle kunna ställa på dem vid ett krig.13 
 

                                                 
9 E-L.Wuolio, L. Jääskeläinen,. Kyykkyyn ylös! 150 vuotta koululiikuntaa. (Helsinki: Liikuntatieteellisen seura julkaisu, 1993:136) 

s. 17ff. 
10  E-L.Wuolio, L. Jääskeläinen s. 20.  
11 Ibid., s. 25. 
12  Jan-Erik Höglund. Idrott och gymnastik-tillsammans på samma villkor? (Diss. Åbo: Åbo Akademi, 1998) s. 6. 
13 Folkskolans läroplanskommitté 1927 och 1932 s. 61, s. 182-185; Juvonen (1978) Läroplanen för grundskolan, Helsingfors, 

inget förlag nämnt, s. 45. 
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Under 1970-talet uppstod i många länder diskussioner kring samundervisningen i idrottsämnet. 

Trots att man i Sverige under 1980-talet inrättade samundervisning i idrottsämnet påverkade inte 

detta Finlands ställning till att genomföra detta.14 I de läroplaner för grundskolan som skrivits 

fram till 1994 har man haft skilda kursplaner för flickor och pojkar i gymnastik. Målen har varit 

desamma men där går det att utläsa att jämlikheten mellan könen befrämjas om man beaktar 

flickors och pojkars olika utveckling och intressen. I de allmänna målen tas även upp att man bör 

beakta flickornas fysisk-motoriska färdigheter som utvecklas tidigare än pojkarnas. Enligt 

läroplanen finns det en skillnad mellan flickors och pojkars prestationer och färdigheter. Detta 

betyder att trots att innehållet i idrottslektionerna skulle vara densamma för de båda könen skulle 

innehållet vara olika för de båda könen i de olika skolår.15 

 

I den grundskoleförordning som varit i kraft från 1984 till sista december 1998 står i paragraf 44, 

”I gymnastik skall flickor och pojkar från och med årskurs tre undervisas skilt för sig, när det 

finns orsak därtill. Även på grundskolans högstadium skall flickor och pojkar undervisas skilt för 

sig”.16 Detta betyder att de finska skolmyndigheterna alltså ansett att de båda könen bör ha 

säridrott i skolan.  

 

I de senaste läroplanerna från 1994 och 1999 för grundskolans och gymnasiet är kursplanen för 

flickor och pojkar densamma i idrottsämnet. Man nämner ingenting om vilken undervisningsform 

som skall anordnas i ämnet.17  I den nyaste skolförordningen från 1999 nämns heller ingenting 

om vilken undervisningsform som skolan skall ha eller hur undervisningen skall anordnas.18 

Detta innebär att läraren eller skolan kan välja vilken undervisningsform man anser vara den 

bästa.  

 

I Finland är det främst Marita Eklund som forskat i införandet av samidrotten i skolan då främst 

från lärarens synvinkel. Enligt denna studie anser de finländska idrottslärarna att eleverna 

föredrar idrottsundervisning i skilda grupper. Forskaren påpekar ”att om samundervisning skulle 

                                                 
14 Marita Eklund, s. 34f. 
15 Marita Eklund, s. 35f. 
16 Kouluhallitus, (1985) Peruskolun petussuunnitelman perusteet, (Helsinki: inget förlag nämnt,  1985) s. 175ff. 
17 Utbildningsstyrelsen. Grunderna för grundskolans läroplan 1994. (Helsingfors: 1994) s. 109ff. 
18 Marita Eklund, s.38.  
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införas i skolorna skulle detta medföra en del nya organisatoriska och undervisningsmetodiska 

krav på läraren som t.ex. fortbildning på området.”19 Det största hindret till införandet av 

samundervisning i idrottsämnet anser jag beror på de rådande stereotyper i samhället och inom 

idrotten som fortfarande råder i landet. Idag skriver kommunerna sina egna läroplaner, detta kan 

kanske vara till fördel för idrottsundervisningen i skolorna eftersom ämnesmålsättningarna blivit 

mer allmänt formulerade och borde därför undanröja de sista formella hindren för införandet av 

samidrott i skolan. 

 

2.3 Skolidrotten i Sverige från 1800-talet till idag 

Under hela 1800-talet hade innehållet i ämnet för pojkarna en militärisk prägel som omfattade 

bl.a. fäktning och vapenövningar. Synen på de båda könen var att de var två helt skilda grupper 

med skilda behov.20 Undervisningen var fokuserad på pojkarna i förberedande syfte inför den 

kommande militäriska insatsen. I 1807 års skolordning nämns för första gången att 

gymnastikämnet skulle finnas med på skolschemat i läroverken en gång i veckan. 

Undervisningen skedde under rasterna i stora grupper om 100-150 elever och bestod främst av 

ställningsgymnastik.21 År 1820 skrevs skolämnet in i skolstadgan för läroverken som bara 

omfattade pojkar. Undervisningen skulle ske tre gånger i veckan. Målet var att öva pojkars 

kroppshållning, motverka olikheter mellan kroppens olika sidor samt stärka elevernas karaktär 

genom systematiska kroppsövningar. Trots att gymnastikämnet nu var officiellt infört i 

läroverken i och med denna skolordning fick den i praktiken ingen egentlig effekt. Flera skolor 

hade ingen lärare i ämnet eller så anställdes en okunnig instruktör med låg lön.22   

 

År 1842 infördes folkskolan i Sverige. Den skulle ge undervisning åt båda könen. Eleverna 

undervisades i alla ämnen i separata flick- och pojkgrupper. I gymnastikämnet hade pojkarna 

                                                 
19 Ibid., s. 378ff. 
20Anna Bystedt. Sam- eller särundervisning?, Om den kvinnliga respektive manliga idrottsläraren får välja. Examensarbete vid 

Idrottshögskolan i Stockholm 2001: 6 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2001) s. 6ff. 
21 Claes Annerstedt. Skolgymnastikens utveckling i Sverige (Göteborg: Göteborgs universitet, Institution för pedagogik, 1981) s. 

23-24. 
22 Suzanne Lundvall, Jane Meckbach. Ett ämne i rörelse: Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska 

Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992. Diss. (Stockholm: HLS Förlag, 2003); Claes 

Annerstedt (1989), s. 23f. 
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idrott medan flickorna i huvudsak inte hade någon undervisning överhuvudtaget.23 Trots att i 

folkskolestadgan från detta år nämns att idrotten skulle var ett obligatoriskt ämne för båda könen. 

Dessutom krävdes det att läraren som undervisade i ämnet skulle ha en gymnastiklärarexamen 

från Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) i Stockholm. Trots detta rådde det oenigheter om 

gymnastikämnets innehåll bland lärarna som troligen inte hade de kunskaper som behövdes. 

Lärarna hade inte tillgång till en sal där man kunde bedriva verksamheten, ej heller 

undervisningsmaterial.24 En stor förändring i styrdokumenten skedde i 1919 års 

undervisningsplan för folkskolan, då bytte ämnet namn till gymnastik med lek och idrott. 

Orsaken till detta tros vara påverkan från lärarinnan Elin Falk och den kvinnliga läkaren och 

sjukgymnasten Karolina Widerström. Falks åsikt om att undervisningen skulle ha en rytmisk och 

naturlig fostran av kroppen och understöddes av Widerström som gav denna teori dess 

vetenskapliga tyngd. Detta tros vara orsaken till den stora förändringen i undervisningsplanens 

målsättningar där det anges att ämnet skulle främja en allsidig kroppsutveckling och verka för en 

god hållning. I ämnet skulle det även ingå ergonomiska kunskaper samt övningar som ansågs 

gynna hälsa och levnadsglädje.25 

 

Det var under 1870-talet som tankarna om samundervisningen fick sitt fotfäste i såväl Sverige 

och Finland. De nya idéerna kom från USA via svenskar och finnar som besökte och bekantade 

sig med detta undervisningssätt samt senare publicerade sina texter om utbildningsförhållandena i 

landet.     Den första skolan som tillämpade samundervisning var Palmgrenska skolan i 

Stockholm. Grundaren till ”praktiska arbetsskola” för barn och ungdomar var K. E. Palmgren26. 

År 1876 infördes gymnastik som obligatoriskt ämne på flickskolan. Trots att man redan i år 1820 

års skolstadga skrev att gymnastiken var ett obligatoriskt ämne hade man ända in på 1910-talet 

svårt att etablera ämnet i många skolor.27   

  

Under 1960-talet började diskussionen om att införa gemensam gymnastikundervisning i skolan. 

Det var Anders Nordlund som i en artikel i ”Tidskrift i Gymnastik” ifrågasattes nödvändigheten 

                                                 
23 Annerstedt, s. 25. 
24 Ibid., s. 26. 
25Suzanne Lundvall, Jane Meckbach. s.23f. 
26 Marita Eklund. s. 9f. 
27Anna Bystedt. s. 7. 
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av att ämnet skulle vara könsuppdelat. Denna artikel väckte uppmärksamhet och 1970 höll 

Svenska gymnastiksällskapet en debatt kring temat ”samundervisning i gymnastik” där både 

positiva som negativa ställningstagande framhölls. De positiva aspekterna som diskuterades var 

att både flickors och pojkars beteende och egenskaper förbättrades genom samundervisning. 

Vidare ansågs det kunna ha en lugnande inverkan på pojkars vilda temperament men också 

uppmuntra flickorna till att bli självständigare och modigare. Ytterligare nämndes det att detta var 

bra träning i att lära sig arbeta tillsammans i samtliga skolämnen för att senare kunna arbeta och 

leva tillsammans i hemmet och i samhället.28 De negativa aspekterna som behandlades var 

könens olikheter. Man ansåg att pojkarna skulle dominera undervisningen och därför var inte 

denna undervisningsform ett bra alternativ.29 

  

Efter Svenska gymnastiklärarsällskapets debatt påbörjades förberedelserna med införandet av 

samidrott i grundskolan. I och med 1980 års läroplan infördes denna form i landets skolor. 

Forskaren Barbro Carli har kritiserat detta beslut i ett flertal artiklar samt i sin avhandling Fysisk 

fostran i ett maktfält: ett av skolans äldsta, obligatoriska ämnen: kvinnligt, manligt mänskligt. 

Hon påstår att ingen fortbildning gavs till idrottslärarna, inte heller gjordes någon forskning innan 

man beslutade om att införa denna form i skolan.30 I läroplanen för grundskolan från 1980 angavs 

för första gången att flickor och pojkar skulle undervisas tillsammans.31 I skolöverstyrelsens 

författarsamling från 1981:110 stadgades även att ”Det bör vara en huvudprincip att flickor och 

pojkar undervisas tillsammans i idrott i grundskolan” detta motiverades med att ”denna 

anordning anses vara ett medel att utjämna könsrollerna och kan bli ett led i skolans uppgift att 

verka för jämställdhet mellan kvinnor och män”.32  

 

I Sverige har främst Marie Nordström studerat samundervisningens utveckling i den svenska 

skolan från 1866 till 1962. Hon anser att den främsta orsaken till motståndet mot denna 

undervisningsform var de uppfattningar om att sedligheten skulle vara i fara. Man ansåg vid 

                                                 
28 Marita Eklund, s. 12ff. 
29Ibid., s. 39-41.  
30 Barbro Carli ”Flickors situation i skolans idrottsundervisning”, Tidskrift i Gymnastik och Idrott, 1991: 5.s. 29- 38. 
31 Claes Annerstedt (1989) s. 30. 
32 Ibid., s. 31. 



   

  11 

denna tid att idrott kunde vara skadligt för kvinnan och att hennes viktigaste uppgift att föda barn 

kunde äventyras därigenom.33 Ett flertal examensarbeten har även skrivits inom  området sam- 

och särundervisning i idrottsämnet av studenter vid Idrottshögskolan i Stockholm. År 1989 

genomfördes en enkätundersökning om elevers inställning till de olika undervisningsformerna i 

Stockholm. Resultaten från undersökningen visar att pojkarna med samundervisning trodde att de 

skulle ha det bästa betyget i idrottsämnet om de var uppdelade efter kön. Vidare visar resultaten 

att flickor med samundervisning hade det lägsta medelbetyget medan pojkarna i samma grupp 

hade det högsta betyget.34 År 2000 gjordes en undersökning om elevernas inställning till 

idrottsämnet på gymnasiet i samma område. Denna visar att flickor känner sig mycket tryggare 

med särundervisning i idrott än samundervisning. De vågar i större utsträckning delta i 

undervisningen och utföra aktiviteter som de inte känner sig så säkra på om de är uppdelade 

könsvis.35 

 

2.4 Min syn på kvinnligt och manligt 

Synen på kvinnan och mannen i samhället har en lång tradition, där man sett mannen som den 

starka, händiga och förståndiga och den som skall försörja familjen. Kvinnan har setts som den 

moderliga, svaga, vårdande hemmafrun. Denna syn har följt oss sen urminnes tid. Därför går jag 

tillbaka till de filosofer som än idag påverkar samhällets syn på de båda könen. 

  

1700-tals filosofen Jean Jacques Rousseau (1712-1778) skrev i sitt verk Emile eller om 

uppfostran att kvinnans uppgift i huvudsak var att sköta hemmet och ha huvudansvaret för 

barnens uppfostran.36 Han påpekade även i sin bok att flickor inte bör utföra samma 

                                                 
33Marie Nordström. Pojkskola, Flickskola, Samskola. Samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962 (Lund: University 

Press, 1987) s. 62. 
34 Gunnar Persson, Anders Wadelius. Sam- och uppdelad undervisning i ämnet idrott: på högstadiet och gymnasiet. 

Projektarbete vid Idrottshögskolan i Stockholm 1989:32, Idrottslärarlinjen (Stockholm: GIH) s. 15ff. 
35 Tanja Möhle, Cecilia Nilsson. Elevers inställning till sam- och särundervisning, en enkätstudie på Bromma 

Gymnasium. Examensarbete vid Idrottshögskolan i Stockholm, 2000:37 (Stockholm: Idrottshögskolan) s. 34-39. 
36Jean-Jacques Rousseau. Emile eller om uppfostran, Svensk översättning av C.A Fahlstedt i bearbetning av Inga-

Britt Hansson. Del I-II. (Norwich: Stegelands, 1977) s. 59ff. 
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kroppsrörelser som pojkar. Detta då det ”hos det ena könet är kraften som skall utvecklas, hos det 

andra behaget”.37 

 

Flera andra filosofer hade en liknande syn som Rousseau. Filosofen Aristoteles åsikter har haft en 

viktig inverkan på samhällets syn på det typiskt manliga och kvinnliga. Denna man införlivade en 

kluven modell där könen separerades från varandra. Myter om kön har gett upphov till en delning 

av specifika egenskaper som förmedlar vad som var manligt och kvinnligt. Vissa göromål ansågs 

var skapade för män och andra för kvinnor. Kvinnan var t.ex. olämplig som ledare eftersom 

känslor styrde hennes agerande i för stor grad för att detta skulle vara möjligt. Det rationella 

tänkandet menade Arisoteles var inte lika utvecklat hos kvinnan som hos mannen. Kvinnor och 

män var olika, hade olika uppgifter och skulle ha olika mycket makt. Han delade inte bara in 

manligt och kvinnligt i olika fack. Han påstod också på att det bara fanns ett biologiskt kön, 

mannen. Kvinnan skulle ses som en felande länk, en ofullgången. Mannen skulle rent biologiskt 

ses som den överlägsne, något som kvinnan inte kan uppnå pga sin ofullgångna utveckling.38  

 

Guts Muths (1759-1839) var en av de mest inflytelserika gymnastikpedagogerna genom tiderna 

föreslog t.ex. att kvinnan inte bör anstränga sig mer än nödvändigt då hennes viktigaste uppgift 

var att föda friska barn.39 Dessa filosofer och Muths anser jag har haft en stor påverkan på 

samhällets syn samt på hur vi som människor förhåller oss till de olika könen samt på vår syn på 

de olika könen ännu idag. 

 

2.5 Min syn på kön och genus  

För att tydliggöra begreppen manligt, kvinnligt, kön och genus har jag valt att beskriva hur jag 

uppfattar dessa begrepp. För att dra generella slutsatser anser jag att det ur biologisk synvinkel 

finns två olika människor och kön nämligen, kvinnan och mannen. Vad som håller dessa åtskilda 

är det kön som de föds till och detta kön bär individen på hela sin livstid. Då jag spontant 

                                                 
37 Jan-Erik Höglund. Idrott och gymnastik- tillsammans på samma villkor? Diss. (Åbo: Åbo Akademi/Österbottens 

högskola, 1998) s. 3. 
38 Maud Eduards, Kön, makt och medborgarskap- kvinnan i politiskt tänkande från Platon till Engles. (Stockholm: Liber Förlag, 

1983) s. 32ff. 
39  Claes Annerstedt (1991) s. 33 
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funderar på hur man kan dela in människor faller tanken till att man kan dela in dem efter vilka 

som kan föda barn och vilka som inte kan. Birgitta Fagrell skriver i boken Pedagogiska 

perspektiv på idrott att det är vanligt att könet är något som är givet av naturen och som man inte 

behöver ta ställning till.40 Jag håller med henne i detta påstående könet är något man inte kan 

påverka, vi föds med ett kön och detta bär vi på hela livet vilket jag anser man därför inte 

behöver analysera, då det inte går att förändra.  

 

Idag anses könsskillnaderna uppstå p.g.a. omgivningens påverkan, bl.a. genom tidiga 

barndomsupplevelser, genom social inlärning eller identifikation med personer av samma kön. 

Denna könsskillnad mellan kvinnligt och manligt som samhället påverkar kallar man för genus.41 

Vi människor möts dagligen av handlingar som märkts till endera kvinnliga eller manliga. 

Kvinnan skall sköta hemmet, tar huvudansvaret för barnen och har oftast ett lågavlönat arbete. 

Detta anses som kvinnliga handlingar och saker som skall utföras av en kvinna. Mannen är den 

starke som skall göra karriär i arbetslivet och har en bra inkomst. Vi är alla med och formar 

denna syn och värdering, genus.42 Birgitta Fagrell skriver att genus ”verkar som en förvaltare 

som bevakar att kvinnligt och manligt iscensätts på rätt sätt genom att stoppa eller försvåra 

iscensättningen av inte accepterade kvinnliga och manliga handlingar”.43 Redan som barn 

uppfostras man in i rollen beroende till vilket kön man föds till. Pojken uppfostras till man med 

de ”manliga egenskaperna” som kopplas till prestation, tävling, uthållighet, självständighet och 

kontroll av känslor medan flickan uppfostras med kvinnliga egenskaper som relateras till att visa 

värme och fysisk närhet samt en större betoning på lydnad, ansvarsfullhet och omvårdande 

drag.44  

 

I skolan behandlas flickor och pojkar olika. I grundskolan anser jag att pojkarna ofta ses olydiga 

medan flickorna är snälla och hjälpsamma, detta anser jag medför att pojkarna tar större plats i 

                                                 
40 Birgitta Fagrell, ”Genus –historien om kvinnligt och manligt”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-Magnus Engström, 

Karin Redelius (Stockholm: HLS Förlag, 2002) s. 173  
41 Ibid., s. 173f 
42  Möhle, Nilsson. s. 6 
43Fagrell. s. 182  
44 Ibid., s. 181f. 
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klassrummet än flickorna. Även i idrottsundervisningen i skolan är det pojkarna som dominerar. 

Bollspelssporterna domineras idag av manliga utövare och är även den vanligaste förekommande 

aktiviteten under idrottslektionerna i skolan. Pojkarna är vanligen starkare i dessa sporter i 

jämförelse med flickorna, vilket jag anser inte är så konstigt då pojkarna redan som barn skolats 

in av pappan att bli bra i bollspel.  Under rasterna i skolan möts man vanligen av synen att 

pojkarna roar sig med fartfyllda bollaktiviteter medan flickorna roar sig med lugnare aktiviteter. 

Denna teori bekräftas även av genusforskaren Birgitta Fagrell. 45 

 

                                                 
45 Ibid.,s. 175ff. 



   

  15 

3. Metod 
Denna jämförande studie är inspirerad av det hermeneutiska och induktiva synsättet. 

Hermeneutikens främsta uppgifter i empiriska studier är främst att göra en tolkning av innebörder 

i t.ex. texter. Induktion innebär att dra generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Denna metod 

kräver att undersökningsmaterialet kan kvantifieras.46 I min studie har genomförandet av 

enkätundersökningen bedrivits enligt denna metod. För att få en så heltäckande bild som möjligt 

av det undersökta området har jag, utöver enkätundersökningen, använt mig av litteratur kring 

området sam- och särundervisning i idrott, styrdokumenten för skolan i både Finland och Sverige 

samt valt att definiera orden kön- och genus. 

 

3.1 Litteratursökning 

Förstudierna påbörjades med att Marita Eklunds doktorsavhandling; Lärarens syn på 

samundervisning i gymnastik studerades. Efter att ha läst denna söktes litteratur via 

Idrottshögskolans databas mikromac på sökorden sam-, särundervisning. En hel del träffar kom 

upp och jag bekantade mig med detta material samt materialets referenslistor som gav mig 

uppslag till ny litteratur och författare. Jag har även sökt material av finlänska forskare som 

behandlar ämnet. Jag valde då att begränsa mig till det material som fanns vid Åbo Akademis 

bibliotek, Tritonia i Vasa. 

Efter att ha lånat artiklar, böcker, examensarbeten, pro gradu avhandlingar, läroplanerna för 

grundskolan i Finland och Sverige, samt några examensarbeten inom mitt undersökningsområde 

valde jag att avgränsa mig till den litteratur som finns i Finland samt Sverige. Jag har främst 

använt mig av forskningsarbeten av Marita Eklund, Jan-Erik Höglund samt ett antal 

examensarbeten. (bilaga 3). 

 

3.2 Enkätundersökningen 

Enkätundersökning valdes framför intervjuer då jag ville nå ut till en större grupp vilket inte 

skulle vara möjligt om den kvalitativa metoden hade valts. Då en enkätundersökning valdes var 

den lämpligaste metoden den induktiva. Innan arbetet med att konstruera enkäten påbörjades läste 

jag Jan Trosts bok Enkätboken och det svenska riksomfattande skolprojektet Skola-Idrott-Hälsa 

                                                 
46Gunnar Wallen. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (Lund: Studentlitteratur, 1996) s. 35f. 
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(SIH).47 Dessutom studerade jag tidigare genomförda examensarbeten och undersökningar inom 

mitt valda område. 

 

3.3 Metodval kvantitativa och kvalitativa metoder 

Målet med en enkätundersökning är att nå en större grupp. Den kvantitativa metoden var då att 

föredra framför kvalitativa eftersom den används för att svara på frågeställningar som gäller hur 

ofta, hur många, hur vanligt och därigenom hitta mönster eller samband mellan kategorier eller 

företeelser.48 I en kvantitativ metod får forskaren fram statistisk/statiskt data som kan användas 

för att grunda sina tolkningar på. En fördel med denna metod är att man oftast får exakta värden 

då svarsalternativen är fasta. Syftet med enkäten i denna undersökning är att läsaren skall få en 

större förståelse om hur eleverna som deltagit i undersökningen känner sig under 

idrottsundervisningen i skolan. Dessa resultat presenteras på ett enkelt sätt i resultatdelen. För att 

jag och läsaren skulle få mera kunskap samt förståelse har enkäten kombinerats med några frågor 

av kvalitativ karaktär. Detta för att jag som i detta fall är forskare, skall kunna få mera kunskap 

samt tillförlitligare svar om hur de deltagande i undersökningen på ett bättre sätt känner sig under 

idrottslektionerna i skolan. För att kunna tolka svaren krävs viss förkunskap, därför har studien 

kombinerats med en litteraturstudie. 

 

3.4 Enkätkonstruktionen 

Utifrån syftet och frågeställningarna påbörjades arbetet med att konstruera enkätfrågorna. Målet 

var att göra en enkät som skulle vara lätt att förstå och svara på. På försättssidan till enkäten valde 

jag att definiera begrepp som ansågs kunna misstolkas samt ge så tydliga instruktioner som 

möjligt. De första frågorna i enkäten är bakgrundsfrågor, därefter följer frågor av faktakaraktär 

med fasta svarsalternativ, sen övergår frågorna i mera öppna och övergripande frågor. 

 

                                                 
47 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 1994); Lars-Magnus Engström, Skola-Idrott-Hälsa: studier av ämnet 

idrott och hälsa samt av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd: utgångspunkter, syften och 

metodik. Rapport nr 1 i serien Skola-Idrott-Hälsa (SIH). (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s.129ff. 
 
48Jan Trost, s. 21-23 
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3.5 Enkäten 

Då idrottsundervisningen i de båda länderna har olika namn, valde jag att göra två skilda enkäter 

där idrottsämnet i den finska enkäten heter gymnastik och i den svenska idrott och hälsa. 

Efter detta gjordes en pilotstudie där tre lärarstuderande vid Åbo Akademi deltog. Jag valde 

studenter då skoleleverna i både Finland och Sverige hade sportlov. Dessa studenter ansåg jag 

besitta den kunskapen för att kunna bedöma enkätens tillförlitlighet samt komma med värdefulla 

kommentarer om enkätfrågornas formulering. Därefter godkändes den av handledaren och var 

sen klar för tryckning. 

 

Enkäten (bil.1 och 2) har utformats delvis utifrån enkätfrågorna 3, 4, 12, 15 och 16 i SIH-

projektet.49 Jag anser att dessa frågor är mycket relevanta för studien. Frågorna i enkäten är i 

huvudsak av kvantitativ karaktär men för att få mera uttömmande och ärliga svar har jag valt att 

kombinera med några frågor med öppna svarsalternativ. De kvantitativa frågorna i enkäten består 

av fasta svarsalternativ, detta för att få ett mätbart och exakt resultat om hur stor andel av 

eleverna som svarat på ett visst sätt. Genom att sätta till alternativet annat i dessa frågor, kan 

andra faktorer, som påverkar deras inställning till idrottsundervisningen i skolan, komma med i 

studien. De kvalitativa frågorna är öppna frågor som valts för att få en djupare förståelse för hur 

eleverna tänker och resonerar.  

 

För att kunna besvara frågeställningen: Hur skiljer sig elevernas inställning i skolår 8 med sam- 

och särundervisning i idrott och hälsa idag, har jag utgått från SIH- studiens enkätfråga 12, med 

fasta svarsalternativ, för att kunna få fram ett resultat om hur eleverna känner sig under 

idrottslektionerna i skolan. De alternativ som valdes för att kunna besvara frågan var: glad, trygg, 

duktig, fysiskt trött, dålig, utanför, orolig, rädd, stressad, uttråkad och annat där eleven själv fått 

skriva egna känslor. Eleverna fick katagorisera dessa alternativ utifrån hur ofta de upplever denna 

känsla under idrottslektionerna. De kunde välja mellan aldrig, ibland, oftast och alltid 

(enkätfråga 5).50   

 

                                                 
49 L-M Engström, s.129ff 
50 Ibid, s.132 
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För att kunna besvara hur elevers inställning till de olika idrottsaktiviteterna skiljer sig mellan de 

olika undervisningsformerna i länderna, har jag även här utgått från SIH-studien och delat in 

undervisningsaktiviteterna i: redskapsgymnastik, friidrott, dans och rörelse till musik, 

orientering, simning, skridskoåkning, is-spel, skidåkning, vara ute i skogen, bollspel, racketspel, 

andra lekar samt annat där eleven fick skriva egna alternativ. Eleven fick i denna fråga 

rangordna sina tre bästa samt tre sämsta idrottsaktiviteter, eftersom jag ansåg att det skulle kunna 

vara svårt att bara välja ett alternativ (enkätfrågorna 6 och 7). 

 

För att få reda på vad eleven anser som bra och dåligt med idrottsundervisningen i skolan 

(enkätfrågorna 8 och 9) valdes öppna frågor där eleven själv kunde beskriva vad de tycker är bra 

och dåligt med idrottslektionerna. Elevernas inställning till idrottsämnet kan bero på om de 

känner att de kan påverka undervisningen. Därför ställdes fråga 10, där jag vill veta om eleverna 

anser att de får påverka lektionens innehåll genom att svara ja eller nej, samt en motivering till 

sitt svar. 

 

De avslutande frågorna är öppna frågor och behandlar vilken undervisningsform som de skulle 

föredra, sam- eller särundervisning, samt vilken undervisningsform de tror betygsmässigt skulle 

gynna dem. Jag anser att öppna frågor var det bästa alternativet för att finna variationer samt 

försöka förstå varför de tycker som de tycker.  

 

3.6 Bearbetning av empiriska datan 

Enkäterna numrerades med ett fyrsiffrigt nummer, skolvis samt efter vilken undervisningsform 

eleven har idag. Detta för att det skulle vara enklare att bearbeta svaren från alla enkäterna. 

Data från enkäterna har bearbetats med hjälp av programmet Excel för att kunna få resultatet i 

diagram och tabeller. Datan från enkätfrågorna med fasta svarsalternativ har bearbetats i SPSS. 

Detta för att beräkna sannolikheten för att de skillnader man har funnit mellan stickprov och 

populationen är slumpmässig. För att skillnaderna i resultaten skall vara signifikanta, betyder 

detta att sannolikheten för att slumpen ska ha haft någon inverkan på resultatet är mindre än 5 %. 
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Den angivna sannolikheten kallas för signifikansnivå51. För att få reda på detta samt 

standardavvikelsen har jag använt mig av det s.k.enkla t-testet i SPSS.  

 

3.7 Avgränsning och urval  

Då studien är en jämförande studie gjordes ett bekvämlighetsurval, en högstadieskola i vartdera 

landet där man bedriver båda undervisningsformerna. Detta urval gjordes genom att jag ringde 

runt till de svenskspråkiga högstadieskolor som jag kände till i Finland, tills jag fick kontakt med 

en högstadieskola som matchade det jag sökte och gick med på att ställa upp i en 

enkätundersökning.  Mitt kriterium för skolan var att eleverna haft samma undervisningsform 

under hela sin högstadietid. Under samtalet bokades en tid då jag under lektionstid kunde 

genomföra enkätundersökningen vid skolan. I Sverige skedde detta urval genom att jag fick 

information via en klasskompis om en högstadieskola där man bedrev båda 

undervisningsformerna. Denna skola kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville delta i 

enkätundersökningen. Den svenska skolans samundervisade elever var från en idrottsklass medan 

de särundervisade eleverna inte hade någon speciell inriktning. Enkätundersökningen 

genomfördes i Finland och Sverige under vecka tio.  

 

3.8 Genomförandet och bortfall 

I inledningsstadiet sammanställdes en enkät på fyra sidor med 17 frågor. Eftersom enkäten 

riktades till elever i årskurs åtta, ville jag att frågeformuleringen skulle vara tydlig samt att det 

skulle vara lätt att besvara frågorna. I samråd med handledaren kortades enkäten ner till två och 

en halv sida med de mest betydelsefulla frågorna utgående från studiens syftet. Jag valde att själv 

genomföra enkätundersökningen på de utvalda skolorna. Detta så att alla deltagande skulle få 

samma information, förutsättningar samt tid. På detta sätt ger undersökningen ett mer rättvist 

resultat då alla haft samma förutsättningar. Andra fördelar är att jag genast fick enkäterna och 

kunde sammanställa svaren. Det externa bortfallet i undersökningen är noll då jag som forskare 

kunde påverka detta resultat genom att göra flera besök på de skolor som valts ut. Det interna 

bortfallet är lågt men ligger de öppna frågorna har ett betydligt högre bortfall vilket 

kommenteras.  

                                                 
51 Maria Nordlund, Föreläsningsanteckningar från vetenskapsteori 5 poäng, Idrottshögskolan i Stockholm. 2005-03-

31. I författarens ägo. 
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3.9 Reliabilitet och validitet 

Då detta har en ansats att vara en vetenskaplig studie, är det viktigt att nämna reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten står för hur välplanerad och genomförd undersökningen är samt hur exakt, 

noggrann och fri från slumpmässigt inflytande mätningen är. Detta betyder att 

undersökningsresultatens riktighet skall vara möjligt att kontrollera genom att upprepa 

mätningarna. En hög reliabilitet innebär att man vid upprepade mätningar får samma resultat. 

Undersökningens validitet säger hur väl studien svarat på sitt syfte samt hur bra forskaren 

undersökt, kontrollerat och ifrågasatt samt gjort egna tolkningar. Reliabiliteten och validiteten 

anger ett mått på hur bra mätinstrumenteten som forskaren använt är, dock innebär hög reliabilitet 

ingen garanti för hög validitet.52 Välformulerade frågor som täcker problemområdet gör enkäten 

valid. Validiteten i denna undersökning kan dock diskuteras eftersom studien är begränsad till två 

skolor, vilket innebär att det är svårt att generalisera resultatet i allmänhet. En faktor som även 

påverkar studiens validitet är att de svenska eleverna kan påverka sin undervisningsform i 

idrotten medan de finska eleverna inte har denna valmöjlighet. En annan faktor som påverkar 

resultatet av denna studie är de samundervisade svenska eleverna som är en idrottsklass. 

Reliabiliteten anser jag som hög då alla dokument som använts till denna studie finns bevarade 

och därför skulle samma undersökning kunna genomföras igen. 

 

3.10 Etiskt ställningstagande 

I studien har de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

tagits i beaktande (Forskningsrådet, 2006-03-31).53 Enligt informationskravet skall forskaren 

informera rektorerna vid de båda skolorna och informera om undersökningens syfte. För att 

undersökningen skall kunna genomföras krävs rektorernas samtycke. De som deltar i 

undersökningen skall veta att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som insamlas inte 

kommer att användas för något annat syfte än för forskning. Hur forskningsresultatet kommer att 

offentliggöras skall även meddelas. De deltagande blev underrättade innan undersökningen 

gjordes om dessa rättigheter. Ingen avböjde sig dock. Då man genomför en enkätstudie är det 

                                                 
52 Gunnar Wallen, s. 62ff. 
53 Forskningsrådet<birgitta.myrmanr.se> Forskningsetiska principer inom humanisktiska-samhällsvetenskaplig 

forskning.< http://www.vr.se/filserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJO> (2005-03-31) 
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viktigt att deltagarnas svar inte offentliggörs på ett sådant sätt att läsaren kan identifiera någon 

individ. Jag har därför valt att publicera mina resultat på ett sådant sätt så att detta undviks. 

Underlaget från enkätstudien har enligt konfidentialitetskraven förvarats oåtkomligt för 

utomstående. Allt material som samlats för denna studie finns förvarat och tillgängligt för 

handledare, examinator och opponenter, förutsatt att dessa håller sig till de forskningsetiska 

principerna inom humanistiska-samhällsvetenskaplig forskning.54 

 

 3.11 Metoddiskussion 

Målet med denna studie är att öka kunskapen om de olika faktorerna som påverkar elevers 

inställning till idrottsämnet, om undervisningsformen påverkar samt om inställningen är lika eller 

om det finns någon skillnad i elevers inställning till mellan länderna. Det bästa alternativet tyckte 

jag var att göra en enkätundersökning av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, för att på detta 

sätt kunna få en mer omfattande bild samt djupare kunskap om de olika faktorerna som påverkar 

elevens inställning. Jag är medveten om att den egna inställningen och uppfattningen till denna 

studie har påverkat med avseende på utformningen av enkäterna. Den teoretiska utgångspunkten 

kommer ur tidigare studier genomförda av Engström, Möhle och Nilsson samt Persson och 

Wadelius. Dock anser jag att viktig information kan gå förlorad, men med alternativet annat i 

enkäten anser jag att oförutsedda faktorer som är av stor betydelse kommer med i studien. 

 

Frågorna som använts kommer från tidigare studier för att få en bra reliabilitet vid utformningen 

av enkäten. I de tidigare studierna med liknande syfte som i denna studie, fanns frågor som på ett 

bra sätt även besvarade min studies syfte och frågeställningar. En del av dessa frågor har dock 

omformulerats för att bättre passa in i denna studies syfte. Enkäten har gjorts i två olika varianter 

på svenska nämligen finlandssvenska och rikssvenska, detta för att inte skapa förvirrning hos de 

utvalda högstadieskolornas elever, då betygssystemet skiljer sig mellan länderna samt att 

skolämnet idrott och hälsa kallas för gymnastik i Finland. 

 

Ett annat problem med enkäter är att olika personer fyller i enkäten på ett mer eller mindre seriöst 

sätt. Detta har jag försökt undvika genom att begränsa frågorna samt enkätens längd till endast de 

                                                 
54 Forskningsrådet (mail) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (publ 

datum)http://www.vr.se/filserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJO (2005-03-31) 
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mest väsentligaste frågorna. För att man skall kunna generalisera ett resultat krävs en 

svarsprocent på 70 procent samt minst 70 enkäter.55 I denna studie inkasserades 98 enkäter, vilket 

medför att resultatet från denna studie kan generaliseras. 

 

Eleverna som deltagit i undersökningen ligger alla i åldern 14-16 år. Denna åldersfördelning 

betyder att man utgående från denna studies resultat inte kan dra generella slutsatser med andra 

liknande studier där åldersfördelningen inte är den samma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Maria Nordlund, Föreläsningsanteckningar från vetenskapsteori 5 poäng, Idrottshögskolan i Stockholm. 2005-03-

31. I författarens ägo. 
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4. Resultatet 
Efter bearbetningen av enkäterna följer här en presentation av de resultat som jag anser som de 

mest relevanta utifrån mina frågeställningar och mitt syfte. Resultaten presenteras i diagram, 

tabeller och i löpande text. Detta för att det skall vara så enkelt som möjligt för läsaren att följa 

med i resultatredovisningen. Jag har valt att skilja länderna åt och även undervisningsform. I 

vissa frågor där skillnaden mellan könen är stor har jag valt att även presentera detta. 

 

De öppna frågorna i enkäten har jag behandlat genom tolkning och kategorisering. Dessa frågor 

har ett något högre bortfall, vilket kan förklaras med att de är mera krävande att besvara än de 

med fasta svarsalternativ och kanske därför lämnats obesvarade. Resultatet har delats upp i den 

ordning som frågorna kommer i enkäten, detta för att underlätta för läsaren. Först presenteras 

bakgrundsuppgifter sedan hur fysiskt aktiva eleverna beskriver sig, hur ofta de deltar i 

idrottsundervisningen i skolan samt hur de känner sig under idrottslektionerna och därefter 

presenteras vilken är den bästa och sämsta idrottsaktiviteten i skolan. Resultatdelen avslutas med 

redovisning av de öppna frågorna.  

 

4.1 Bakgrundsuppgifter 

  Undersökningspopulationens könsfördelning presenteras i tabellform uppdelade i land, kön och 

undervisningsform. 

Tabell 1.Undersökningsgruppen uppdelade efter kön, nationalitet och undervisningsform. 

 Finland totalt  Finland Sam         Finland Sär          Procent Sverige   totalt Sverige Sam Sverige Sär    Procent 

Flickor 24 12 12 24,5% 34 17 17 34,7% 

Pojkar 19 8 11 19,4% 21 9 12 21,4% 

Totalt 43 20 23 43,9% 55 26 29 56,1% 

                                

Utgående från tabellen kan man utläsa att de svenska var 55 elever (56.1%) undervisas i Sverige, 

medan de finska eleverna bara var 43 elever (43.9%). Procentuellt är de samundervisade elever 

17 pojkar och 29 flickor. För elever med särundervisning deltog 23 pojkar och 29 flickor. 

Könsmässigt är fördelningen ojämn till flickornas fördel som procentuellt är 59.2% eller 58 

flickor och 40.8% eller 40 pojkar deltog.  
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I fråga 2 i enkäten frågades efter det senaste betyget i idrottsämnet. Detta presenteras uppdelade 

länderna för sig, undervisningsformen och könet. Eftersom betygssystemen skiljer sig åt i de 

båda länderna, där Finland har en 7-gradig skala: 4-10 och Sverige använder sig av en 3-gradig 

skala: G, VG, MVG kan det vara svårt att jämföra länderna utifrån betyget. I tabellen nedan kan 

man utläsa hur många elever som har vilket betyg i idrottsämnet.  

 

4.2 Betyget i idrottsämnet 

 

Tabell 2.Betyg i idrottsämnet (enkätfråga nr. 2) 
Finland   Antal Procent 4-5 6-7 8-9 10 

Kön     

Flickor särundervisning 12/12 100%  1 11  

Flickor samundervisning 12/12 100%     8 4 

Pojkar särundervisning 11/11 100%  4   6 1 

Pojkar samundervisning   8/8 100%     5 3 

           

Sverige   Antal Procent G VG MVG 

Kön     

Flickor särundervisning 17/17 100% 8  9 

Flickor samundervisning 17/17 100%  13  4  

Pojkar särundervisning 12/17 70.6% 4  8 

Pojkar samundervisning   9/9 100%   4  5 

 

 I denna tabell kan utläsas att pojkarna som har samundervisning i både Finland och Sverige i 

medeltal har ett högre betyg än flickorna med samma undervisningsform. Eleverna med 

särundervisning har ett lägre betyg än eleverna med samundervisning. Flickorna med 

särundervisning i Sverige har enligt denna undersökning det lägsta betyget i idrottsundervisning. 

Totalt har både flickor och pojkar med samundervisning ett högre betyg än eleverna med 

särundervisning i idrottsämnet.  

 

I fråga fyra skulle eleverna ange hur ofta de deltog i undervisningen. Eleverna kunde välja mellan 

följande alternativ; alltid = 4 poäng, oftast = 3, ibland = 2 och aldrig = 1. Resultaten presenteras 

utifrån medelvärdet där 4,0 är det högsta värdet. 
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3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 

Medelvärde 

1 
Variabel 

Särundervisade

Samundervisade

Finland

Sverige

 Antal svar: 94     

 Figur 1. Hur ofta är du med på idrottslektionerna i skolan?(enkätfråga nr. 4) I diagrammet presenteras 

resultatet i följande ordning: särundervisade, samundervisade, Finland och Sverige.Resultatet 

visar att  eleverna med samundervisning (3,8) deltar betydligt flitigare i undervisningen än de 

med särundervisning (3,45). En jämförelse mellan länderna visar att de finländska eleverna deltar 

oftare än de svenska i idrottsundervisningen 

 

4.3 Hur känner sig eleverna under idrottslektionerna?  

Dessa fråga har besvarats på samma sätt som frågan 4 ovan i en skala från 1-4. I följande figurer 

3-7 besvaras följande känslor: stressad, glad, trygg, dålig, duktig. 

1
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SAM
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Antal svar: 96                

Figur 2.Hur känner du dig under idrottslektionerna/gymnastiklektionerna?(resultatet: stress enkätfråga 

nr.5).  

Resultatet presenteras i följande ordning: särundervisade, samundervisade, Finland och 

Sverige. 
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Diagrammet ovan visar att de särundervisade eleverna (1,47) känner sig något mera stressade än 

de med samundervisning (1,45). De svenska eleverna (1,48) känner sig något mera stressade än 

de finska eleverna (1,42). 

 Orsaken till att de svenska eleverna känner sig mera stressade beror troligen på att de har sin 

idrottslektionen direkt på morgonen. (dagens första lektion)  Detta kan medföra att de har 

problem att hinna i tid till lektionen, då t.ex. kommunikationen till skolan ibland inte fungerar 

enligt tidtabellen. Det angavs även andra orsaker som att idrottsläraren stressade upp eleven. 

 

Hur eleverna känner sig under lektionstid presenteras nedan.. Känner sig eleverna glada under 

lektionen? Denna fråga besvarades även på samma sätt som den tidigare frågan i figur 4.  

1

3,37SAM; 3,253,25 3,40
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3,50

4,00

SÄR
SAM
Fin
Sve

Antal svar: 97 

Figur. 3 Hur känner du dig under idrottslektionerna/gymnastiklektionerna?  

Resultatet av hur glad man känner sig. (högsta värde 4,0). (resultatet:glad, enkätfråga.5) Resultatet 

presenteras i följande ordning: särundervisade, samundervisade, Finland och Sverige. 

                                                                                                    

Diagrammet ovan visar att de svenska eleverna känner sig gladare. än de finska. Några av de 

svenska eleverna har svarat att den goda gruppsammanhållningen är bra vilket medför att man 

känner sig glad under lektionerna. Läraren är även en viktig faktor till att eleven upplever 

stämningen som bra samt att de känner sig glada under idrottslektionen.. Mellan de olika 

undervisningsformerna är de samundervisade eleverna är något gladare än de särundervisade 

eleverna.  
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1
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Figur 4. Hur känner du dig under idrottslektionerna/gymnastiklektionerna?   

(Resultatet:trygg.enkätfråga nr. 5) Presenteras i följande ordning: särundervisade, samundervisade, Finland 

och Sverige. (Högsta värde 4,0.)                                                                              

 

Elever med särundervisning känner sig mindre trygga (3,44) än eleverna med samundervisning 

(3,25). De finska eleverna känner sig mindre trygga (3,71) i jämförelse med de svenska eleverna 

(3,45). Orsaken till att man inte känner sig trygg tror jag kan vara att man inte känner sig bekväm 

i gruppen eller med läraren. En annan orsak som att läraren har lagt undervisningsnivån för högt 

för eleven vilket kan skapa otrygghet hos eleven. Eleverna med samidrott har motiverat sitt svar 

med att det är en god sammanhållning i gruppen vilket medför att de känner sig trygga. Detta kan 

konstateras utifrån de svar som återfinns i enkäten, där det framkommer som den viktigaste 

faktorn för att eleven skall känna sig trygga under lektionen är en bra sammanhållning i gruppen. 

Skillnaden mellan hur trygga de särundervisade och samundervisade eleverna känner sig är stor. 

De samundervisade eleverna känner sig betydligt tryggare. (Skillnad på 0,49 enheter mellan de 

olika undervisningsformerna) 

 

Eleverna känner sig någon gång dåliga. I detta fall är det främst de särundervisade eleverna som 

har denna känsla. Utifrån mina resultat som jag valt att inte redovisa, kan jag konstatera att det är 

fler flickor än pojkar som känner sig dåliga under idrottslektionerna. Det är flickorna i Finland 

som känner sig dåligare än de finska pojkarna. Av de 12 särundervisade flickorna känner sig 8 av 

dem ibland dåliga. I den samundervisade klassen känner sig 7 av 12 dåliga ibland. I Sverige 

känner sig 11 av de 17 flickorna i den särundervisade klassen dåliga ibland.  Av detta kan 
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konstateras att pojkarna känner sig i medeltal bättre än flickorna. I resultatet i figur 8 framgår att 

det är de särundervisade elever som känner sig otrygga och som även känner sig mest dåliga 

under idrottslektionerna. 
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Figur 5. Hur känner du dig under idrottslektionerna/gymnastiklektionerna? (Resultatet av dålig enkätfråga 

5). Presenteras i följande ordning: särundervisade, samundervisade, Finland och Sverige.                   

Känner sig då eleverna duktiga under idrottslektionerna? Resultatet i figur 5 bevisar de 

påståenden som tidigare nämnts. Eleverna med särundervisning känner sig mindre duktiga (1,56) 

i jämförelse med de samundervisade eleverna (1,43). Länderna emellan känner sig de finska 

eleverna sig (1,62) dåligare än de svenska (1,52). Utifrån dessa resultat kan konstateras att 

eleverna känner sig någon gång eller ibland dåliga. 
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Figur. 6 Hur känner du dig under idrottslektionerna/gymnastiklektionerna? (Resultat: duktig 

enkätfråga 5). Presenteras i följande ordning. Särundervisade, samundervisade, Finland och 

Sverige.  

   

Ovan kan utläsas att eleverna med samundervisning (3,03) känner sig mera duktiga än de med 

särundervisning (2,90). De finska eleverna (2,99) känner sig något duktigare än eleverna i 

Sverige (2,98). Det bör nämnas att eleverna med samundervisning är mera fysiskt aktiva under 

sin fritid och har ett bättre betyg i idrott. Dessa faktorer påverkar troligen om eleven känner sig 

duktig. Känner de sig starka i skolämnet känner de sig troligen även duktiga.  

I frågorna 6 och 7 i enkäten skulle eleverna välja de tre aktiviteter de tyckte bäst respektive sämst 

om att göra under idrottslektionerna. Flickorna i Finland tyckte bäst om följande aktiviteter: dans, 

friidrott och racketspel. Sämst tyckte de om: skidåkning, isspel och orientering. Pojkarna tyckte 

bäst om följande tre aktiviteter: bollspel, racketspel och isspel. Sämst tyckte de om: dans, vara ute 

i skogen och redskapsgymnastik. 

 

I Sverige tyckte flickorna bäst om: bollspel, racketspel och dans. Sämst tyckte de om: orientering, 

skridskoåkning och isspel. Pojkarna tyckte bäst om: bollspel, racketspel och skidåkning. Sämst 

tyckte de om: dans, vara ute i skogen och redskapsgymnastik. 

Flickorna har ungefär samma favoritidrotter i de båda länderna: dans och racketspel. Flickorna 

har dock olika intressen i Finland prioriteras friidrott och i Sverige bollspel. För pojkarnas del är 

favoriterna bollspel och racketspel medan de finländska pojkarna föredrar is-spel och de svenska 

pojkarna skidåkning. 

 

Flickorna i de båda länderna tycker sämst om orientering och isspel samt skidåkning i Finland 

och skridskoåkning i Sverige. Pojkarna markerar sitt ogillande av följande idrottsgrenar i båda 

länderna: dans, vara ute i skogen och redskapsgymnastik. 

 

4.5   Elevernas påverkan på innehållet i idrottslektionerna 

I enkätfråga 10 skulle eleverna svara ja eller nej, om de ansåg att de kunde påverka 

lektionsinnehållet. Eleverna kunde även motivera sitt svar. 
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Tabell 3. Får du vara med och påverka innehållet i era idrottslektioner/gymnastiklektioner?(enkätfråga nr. 

10). Presenteras uppdelat i nationalitet och undervisningsform. 
Finland  Antal  Procent  Ja Nej 

Särundervisning 21/23   91..3%  10 11  

Samundervisning 20/20   100%  15   5  

 

Sverige Antal  Procent  Ja Nej 

Särundervisning 27/29  93.1%  24    3  

Samundervisning 20/26  76.9%  17    3  
 

 De samundervisade eleverna i Finland är de som kan påverka innehållet i idrottsundervisningen 

bäst. De finska särundervisade eleverna kan inte påverka innehållet till lika stor grad. Dessa 

elever har motiverat sitt svar med att läraren följer ett färdigt uppgjort schema som måste följas. 

De svenska eleverna anser sig inte kunna påverka idrottsundervisningen till lika stor grad som de 

finska enligt vad som kan utläsas i tabellen ovan. Dessa elever anser sig dock kunna påverka 

undervisningens innehåll till stor del och har motiverat detta med att läraren ibland frågar dem 

vad de vill göra under idrottslektionerna.   
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4.6 Vilken undervisningsform föredrar eleven? 

I fråga 11 i enkäten skulle eleven svara på vilken undervisningsform (sär- eller samundervisning) 

de föredrog samt motivera sitt svar. Undervisningsformerna har förkortats till sär. som betyder 

särundervisning och sam. som är en förkortning av samundervisning. 

 

 Tabell 4. Vilken undervisningsform skulle du föredra?(enkätfråga nr.11). Tabellen presenterar uppdelat i 

nationalitet, kön och undervisningsform.                     
Finland        Antal   Procent  Sär.  Sam. 

Särundervisade flickor   12/12       100%   11    1  

Samundervisade flickor  11/12       91.7%    4                                  12 

 

Sverige   

Särundervisade flickor   13/17       76.5%  10   3   

Samundervisade flickor 15/17        88%     2  13 

 

I tabellen ovan kan utläsas att de flickor som idag har särundervisning i Finland föredrar denna 

undervisningsform. Såhär har de motiverat sitt svar: för att det alltid varit så, det känns bättre så, 

då behöver man inte tänka på vilka kläder man gymnastiserar i, det är mindre press, jag känner 

mig säkrare då, man vågar mer, pojkarna är tuffare. 

 

Däremot anser de eleverna som har samundervisning idag denna form som bättre. De har 

motiverat sitt svar på följande sätt: det är trevligt med killar, det är mera spel och mindre tjafs, 

jag förstår killarna bättre än tjejerna, det är roligare, roligare än särundervisning, bra lärare. 

 

I Sverige ser fördelningen ut som i Finland. De som har särundervisning föredrar denna 

undervisningsform och har motiverat sitt svar såhär: vi har bra sammanhållning, mindre press än 

med samundervisning, pojkarna är egocentriska, bra lärare. Eleverna med samundervisning 

föredrar denna form och har motiverat sitt svar med: Det är mera tempo under lektionerna än 

med särundervisning, killarna är trevliga, bra sammanhållning, alla är så snälla mot varandra, 

bra lärare. Detta visar att sammanhållningen är den viktigaste faktorn för att eleven skall trivas i 

sin grupp. 
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Tabell.5 Vilken undervisningsform skulle du föredra?(fortsättning på enkätfråga nr. 11). Tabellen 

presenterar uppdelat efter nationalitet, pojkar och undervisningsform. 
Finland  Antal  Sär  Sam  

Särundervisade pojkar   6/11     5    1   

Samundervisade pojkar    3/9     3    0 

Sverige  Antal  Sär  Sam  

Särundervisade pojkar 10/11    5  5 

Samundervisade pojkar   3/9    3  0 

 

Pojkarnas inställning till sär- och samundervisning visar att de pojkar som svarat från Finland 

föredrar den undervisningsform som de har idag. Pojkarna med särundervisning har motiverat sitt 

svar så här: för att det känns bäst så, flickorna drar ner tempot, man kan inte spela tennis mot en 

tjej, det har alltid varit så. Pojkarna som idag har samundervisning har tre pojkar svarat att de 

helst vill ha särundervisning av dessa orsaker: bättre tempo, då kan man spela bollspel på allvar, 

vi tar i mer än tjejerna. Det var fyra pojkar som svarade på denna fråga och de föredrog en 

kombination av både sam- och särundervisning. 

 

I Sverige ansåg de särundervisade pojkarna att båda undervisningsformerna hade sina för- och 

nackdelar. De fem eleverna som föredrog särundervisning motiverade sitt svar så här: bättre 

stämning, man skämmer inte ut sig för flickorna, roligare, flickorna är sämre än pojkarna i 

nästan alla idrottsformer. De fem eleverna som svarade att de föredrog samundervisning 

motiverade detta med: man lär känna varandra på ett annat sätt än som i klassrummet, då skulle 

vi ha mindre tuffa sporter, roligare med blandad grupp. De svenska pojkarna som har 

samundervisning har svarat att de föredrar särundervisning. De har motiverat sitt svar så här: det 

är bäst, då kan vi spela på allvar. 

 

Detta visar att pojkarna med särundervisning i Finland och Sverige föredrar denna 

undervisningsform. De samundervisade pojkarna föredrar även särundervisning. I denna fråga 

var bortfallet stort endast 22 av 40 pojkar har svarat på denna fråga, vilket medför att validiteten i 

denna fråga kan diskuteras. 
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4.7 Vilken undervisningsform tror eleven betygmässigt skulle gynna dem? 

I fråga 12 i enkäten skulle eleverna svara på vilken undervisningsform de ansåg betygsmässigt 

skulle gynna dem. I tabell 6 nedan kan utläsas hur flickorna i Finland svarat. 

 

Tabell 6. Vilken undervisningsform tror du betygsmässigt skulle gynna dig?(enkätfråga nr.12). Tabellen 

presenterar Finland, flickor och undervisningsform. 
Finland  Antal  Sär  Sam 

Särundervisade flickor 12/12  11    1 

Samundervisade flickor 11/12    4    7 

 

De som idag har särundervisning anser att denna undervisningsform betygsmässigt gynnar dem 

bäst. De har motiverat sitt svar såhär: pojkarna är bättre än flickorna, man kan koncentrera sig 

bättre, lättare för läraren att ge betyg. 

Flickorna med samundervisning föredrar denna undervisningsform och har motiverat detta med: 

man kan visa bättre vad man går för, jag har betydligt roligare nu än då jag hade 

särundervisning och har fått bättre betyg.  

 

Detta visar att flickorna i Finland betygsmässigt anser att de gynnas bäst av den nuvarande 

undervisningsformen. De särundervisade flickorna i Sverige föredrar både sam- och 

särundervisning. Detta kan man utläsa i tabellen nedan, medan de samundervisade flickorna 

föredrar den undervisningsform de har idag. 

 

Tabell. 7 Vilken undervisningsform tror du betygsmässigt skulle gynna dig?(fortsättning enkätfråga 

nr.12).  Tabellen presenterar Sverige, flickor och undervisningsform. 

 
Sverige  Antal  Sär  Sam 

Särundervisade flickor 13/17     6    7 

Samundervisade flickor 15/17     6    9 

 

De elever som idag har särundervisning och föredrar samundervisning har motiverat detta så här: 

man får visa att man fungerar ihop med det andra könet, man kan ta i mer då man har 

samundervisning. De elever som svarat att de föredrar den nuvarande formen har motiverat detta 

så här: annars jämförs man med pojkarna och då är det svårare att få ett VG, pojkarna är 

jobbiga, lättare få bra betyg med särundervisning, bättre stämning och tempo.  
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De samundervisade flickorna som anser att särundervisning skulle vara det bästa alternativet har 

motiverat sina svar såhär: då jämförs man inte med pojkarna, lättare få bra betyg i ämnet, mindre 

press. De som föredrar den nuvarande formen motiverar detta såhär: mera tempo då får man även 

möjligheten att visa upp sig bättre, man har roligare vilket innebär att man får ett bättre betyg. 

 

Detta visar att flickorna i Sverige inte är lika övertygade som de finska flickorna om att den 

nuvarande undervisningsformen betygsmässigt är bäst. De anser att båda formerna har sina 

fördelar och nackdelar.  

 

 

 

Tabell. 8 Vilken undervisningsform tror du betygsmässigt skulle gynna dig?(fortsättning enkätfråga 

nr.12). 

Tabellen presenterar Finland, pojkar och undervisningsform. 

 
Finland  Antal  Sär  Sam 

Särundervisade pojkar 7/11    5    2 

Samundervisade pojkar 7/9    3    4 

 

Pojkarna som idag har särundervisning anser denna form som den bästa betygsmässigt, detta har 

de motiverat såhär: man kan ta i mer, visar upp sig bättre än med samundervisning, alla är lika 

starka. 

Pojkarna som idag har samundervisning föredrar denna form och har motiverat sina svar såhär: 

lättare få bra betyg, fler som deltar i idrottslektionen vilket medför att man kan visa upp sig mer 

då vi har bollspel. Pojkarna i Sverige delar samma åsikt som pojkarna i Finland vilket även kan 

utläsas av följande tabell. 
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Tabell. 9 Vilken undervisningsform tror du betygsmässigt skulle gynna dig?(fortsättning enkätfråga 

nr.12). 

Tabellen presenterar Sverige, pojkar och undervisningsform. 

 
Sverige  Antal  Sär  Sam  

Särundervisade pojkar 10/12    4    6 

Samundervisade pojkar   6/9    3    3 

 

 

Pojkarna med särundervisning i Sverige anser att det bästa alternativet för dem skulle vara 

samundervisning. De har motiverat sitt svar så här: man kan visa upp sig bättre, då skulle fler 

vara lika bra som jag är i idrott. De pojkar som idag har samundervisning ansåg att båda 

undervisningsformerna kunde gynna dem betygsmässigt. De som ansåg att särundervisning 

skulle vara bättre motiverade detta så här: man kan ta i mer, man visar upp sig bättre. De elever 

som ansåg samundervisning som bättre har motiverat detta såhär: det är lättare att få bättre betyg 

då man har idrott med flickorna, jag känner mig mera motiverad tillsammans med flickorna. 

Detta visar att de särundervisade pojkarna i de båda länderna har olika åsikter i denna fråga. De 

finska pojkarna anser att den nuvarande undervisningsformen är den bästa betygsmässigt medan 

de svenska pojkarna är mera tveksamma och tror att båda formerna har sina fördelar. 
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5. Diskussion 
 

Syftet med min jämförande undersökning i Finland och Sverige var att ta reda på vilken 

inställning eleverna i skolår 8 med sam- och särundervisning har till idrottsundervisningen i 

skolan. Jag ville även veta om inställningen hos eleverna skiljer sig (eller är lika) i de olika 

undervisningsformerna samt mellan länderna.  

 

Med utgångspunkt från den första frågeställningen, hur man sett på de olika 

undervisningsformerna ur ett historiskt perspektiv, kan man konstatera att de båda länderna under 

1800-talet hade samma syn på de båda könen, nämligen att de var två helt skilda grupper med 

olika behov. Av denna orsak kunde inte flickor och pojkar ha gemensam idrott, då de hade olika 

uppgifter i samhället skulle idrottsundervisningen i skolan utformas utifrån detta. Undervisningen 

i ämnet skilde sig inte nämnvärt i länderna, man hade en militärisk stil i undervisningen som 

troligen inspirerats från den svenska gymnastikpedagogen Per-Henrik Lings gymnastiska former 

som var den ledande ideologin under detta århundrande.56 Skolsystemens uppbyggnad i Finland 

och Sverige följer ungefär en liknande struktur, det som skiljer är att man kallar dessa 

myndigheter som styr olika.  

 

Den andra frågeställningen belyser vad som står i läroplanerna angående vilken 

undervisningsform som skall bedrivas i skolan. Detta visar att i den senaste finska läroplanen från 

1999 kan idrottsläraren själv välja vilken undervisningsform de vill bedriva i 

idrottsundervisningen. Trots detta är den vanligaste formen fortfarande säridrott. Detta betyder att 

idrotten idag är, vid sidan av slöjd och handarbete, det enda ämnet i skolan där undervisningen 

sker i separata flick- och pojkgrupper. Varför man ännu inte har genomfört gemensam 

idrottsundervisning i Finland är en fråga som jag tyvärr inte kan besvara. I Sverige påbörjades 

diskussionen om samundervisning i idrottsämnet redan under 1960-talet, för att år 1980 

                                                 
56 Annerstedt, s.31 
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verkställas i samtliga grundskolor i landet. I läroplanen från 1980 står tydligt att flickor och 

pojkar skall undervisas gemensamt i skolämnet idrott. Orsaken till att det gick så smidigt med 

detta beslut i Sverige var troligen den livliga debatten bland lärarna i landet under 1970-talet om 

införandet av samundervisning i landet. I Sverige var beslutet enkelt att övergå till 

samundervisningsformen medan man i Finland fortfarande har sin gamla idrottsform i ämnet 

(särundervisning). Jag tror att svaret till varför finländarna idag inte bedriver samundervisning i 

större utsträckning är de rådande stereotyper som fortfarande råder i landet samt en viss 

konservatism. Jag anser att man i Finland ser skillnaderna mellan könen samt de rådande 

stereotyperna i samhället och inom idrotten som ett hinder till samidrottsformen i skolan. Den 

finska läroplanen i grundskolan har förändrats men genusordningen uppfattas fortfarande 

konservativt. Diskussionen angående jämställdhetens förverkligande i samhället och skolan har 

tagit fart först i april 2005 i Finland. Som modell används den svenska jämställdhetsdebatten och 

uppföljningen i jämställdhetsfrågor.57 Trots de senaste läroplanerna från 1994 och 1999 där 

läraren och skolan kan välja vilken undervisningsform de anser som bäst i ämnet är den 

vanligaste undervisningsformen i ämnet fortfarande säridrott. Jag anser att man fortfarande ser 

könen som mer olika än lika, medan man i Sverige arbetat mer för att främja jämställdheten 

mellan könen. För att lämna denna fråga tror jag dock att Finland är på väg mot en positivare syn 

till samundervisningsformen. Detta konstaterande grundar jag på den förändring som skett vid 

idrottslärarutbildningen i Jyväskylä sedan läsåret 1993-94 då man övergått till undervisning i 

samgrupp i samtliga ämnen.58 

 

Studiens mer preciserande syfte har handlat om hur elevernas inställning skiljer sig eller är lika 

till idrottsämnet i Finland och Sverige. Enkätsvaren som fåtts i studien visar att eleverna med ett 

bra betyg i idrottsämnet oftast deltar i undervisningen. Det framkommer även att dessa elever är 

positivare till idrottsämnet.  

 

Eleverna med samundervisning är de som deltar oftare i idrottsundervisningen och kan påverka 

innehållet i idrottslektionerna till stor utsträckning. Undersökningen visar också att dessa elever 

är  gladare och tryggare i jämförelse med de särundervisade eleverna. De samundervisade 

                                                 
57 I författarens ägo, bandupptagning, telefonsamtal, 31/3/2005, med Jaana Grönlund.  
58 Eklund, s. 332 
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flickorna känner sig dock mindre glada och otrygga i jämförelse med de särundervisade 

flickorna.59  Vad detta kan bero på tror jag beror på att man är mitt uppe i puberteten då det är 

mycket hormoner i omlopp. Man kan även vara emotionellt känslig för kommentarer samt känna 

sig osäker inför det motsatta könet. Flickorna kanske skäms då de inte känner sig lika fysiskt 

starka som pojkarna, vilket medför att de känner sig osäkra i idrottsaktiviteter som de måste 

utföra i deras närvaro. En annan aspekt är att flickorna upplever sig fysiskt svagare i vissa 

idrottsgrenar som t.ex. i bollsporter, där det är vanligt förekommande att flickorna inte tar för sig 

och istället försvinner de in i mängden under idrottslektionen. Detta kan kanske påverka dessa 

flickors trygghet och självförtroende negativt. Ett flertal undersökningar bevisar att flickorna 

kommer tidigare in i puberteten än pojkarna vilket kan påverka undersökningsresultat.60 

Flickorna i denna undersökning håller på att bli kvinnor medan många pojkar inte har kommit in i 

puberteten ännu, spridningen kan dock vara stor i respektive grupp. Dock gynnas de 

samundervisade flickorna betygsmässigt med ett bättre betyg i jämförelse med de särundervisade 

flickorna.  

 

I övrigt skiljer sig upplevelsen av hur dålig, duktig, glad, stressad och trygg eleven känner sig 

mellan de olika undervisningsformerna. Flickorna med särundervisning i Sverige är de som 

känner sig sämst, mest stressade och minst duktiga. Flickorna med samundervisning i Sverige 

känner sig i medeltal ibland dåliga och duktiga. Pojkarna känner sig överlag oftast eller alltid 

nöjda oberoende av undervisningsformen.61 Vad detta kan bero på, tror jag och som även har 

framkommit ur svaren, är att flickorna har större press på sig själva att alltid lyckas och vara 

duktiga samt glada, medan pojkarna inte känner denna press utan kan slappna av under idrotten. 

Det framkommer i enkäterna att en orsak till att flickorna upplever sig som stressade under 

idrottslektionen, är skolschemat som innebär att det är för korta raster för dem att hinna i tid till 

idrottslektionen samt till lektionen efter idrotten, detta anser de medför att de känner sig stressade 

under idrottslektionen. De särundervisade flickorna i Finland känner sig dock betydligt mindre 

                                                 
59 I författarens ägo, enkätsvaren från undersökningen, 31/3/2005, 
60 Nationalencyclopedin <Håkan Stattin> Puberteten, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=288351&i-

sect_id=288350&i-word=puberteten&i-history=1 (2005-05-19) 

 
61 I författarens ägo, 
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stressade, vilket jag tror kan bero på att skolan är betydligt mindre samt är det kortare avstånd till 

idrottssalen i jämförelse med elevernas situation i Sverige. De finska flickorna känner sig dock 

lika dåliga som de i Sverige.62 Trots dessa negativa känslor är de särundervisade flickorna de som 

känner sig gladast under idrotten i skolan men dock mest uttråkade av alla?  Svaren som 

presenteras i fråga 4 i resultatdelen kan diskuteras eftersom det känns som att alla eleverna inte 

svarat helt ärligt hur de känner sig under idrottslektionerna. 

Pojkarna med samundervisning i Sverige är de som känner sig mest tillfredsställda 

känslomässigt.63 Dessa elever har även det bästa betyget samt anser sig ha ett stort inflytande i 

lektionens innehåll i idrottsämnet. Trots att de trivs med samundervisning föredrar de tre som 

besvarat frågan att de föredrar särundervisning medan de övriga eleverna valt att inte besvara 

denna fråga. Tittar vi på hur samma grupp svarat i Finland är siffrorna exakt lika. De finländska 

pojkarna med samundervisning är negativt inställda till sin undervisningsform och skulle hellre 

ha särundervisning. Orsaken till varför denna grupp är så negativa till samundervisning kan 

ifrågasättas men jag tror de finska pojkarnas erfarenhet av säridrott från 6 skolår under låg- samt 

mellanstadiet med särundervisning påverkar deras syn på samundervisning. Det invanda känns 

tryggt menar jag, dvs. att pojkarna har vant sig vid att idrotta i en grupp med bara pojkar kanske 

har medfört att de har svårt att acceptera någon annan undervisningsform. De svenska pojkarna 

har dock inte denna erfarenheten. Några elever har kommenterat sitt svar på denna fråga med att 

de anser sig få ett bättre betyg med särundervisning eftersom de på ett bättre sätt kan visa för 

läraren sina kunskaper. Detta får mig att tänka att kanske det är så att särundervisning medför en 

jämnare fördelning för pojkarna prestationsmässigt? Det är dock svårt att dra generella slutsatser 

då bortfallet är 77% på denna fråga. (endast 33% av samundervisade pojkarna besvarade frågan i 

Finland och Sverige) 

 

Flickorna med samidrott föredrar denna form trots de negativa aspekterna som tidigare nämnts. 

Detta framgår tydligt i enkätfrågorna 11 och 12 där dessa elever svarat att de föredrar 

samundervisning framför särundervisning. De har motiverat sina svar med att det är roligt, bra 

stämning och trevligt att idrotta hela klassen tillsammans. För flickorna är alltså den sociala 

kontakten en viktig faktor för att de skall trivas. En flicka har skrivit i sin enkät: 

                                                 
62 Ibid. 
63 I författarens ägo, 
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Idrottslektionerna är roliga för då umgås man med sina vänner på ett annat sätt. Idrotten ger 

mig värdefull kunskap att lära känna mina klasskompisar samt lär jag mig samarbeta på ett 

annat sätt än i klassrummet med mina vänner. Detta visar att den sociala aspekten har en viktig 

roll under idrottslektionen för det kvinnliga könet. 

 

Det är främst flickorna i Sverige som är mera positiva till samundervisning och jag tror att detta 

bero på att de går i en idrottsklass där de medvetet valt extra idrott. Dessa flickor är väldigt 

idrottsintresserade och enligt deras svar på mina enkätfrågor tolkar jag som att de gillar 

idrottslektioner som erbjuder utmaningar och en hög aktivitetsnivå.  Andra aspekter är att de 

anser att samundervisning är den bästa undervisningsformen bl.a. för att skapa en bra klassanda. 

Det bör dock nämnas att det är övervägande flickorna som är så positiva till denna form. Pojkarna 

i denna klass anser nämligen att särundervisning skulle vara bättre för dem då detta skulle 

innebära att lektionerna skulle bli mera fysiskt krävande. Men nämnas är att fyra av dessa pojkar 

har svarat att de föredrar en kombination av de båda undervisningsformerna. Även dessa pojkar 

anser att klassandan var bra men föredrog att i vissa idrottsgrenar ha särundervisning. Dessa 

pojkar är väldigt aktiva inom idrotten under sin fritid och har ett högt betyg i idrott samt anser att 

säridrott skulle ge dem fler utmaningar än idag. Tidigare forskning av bl.a. Persson och Wadelius 

har påvisat att en majoritet av pojkarna trodde att de skulle få mera fysisk träning med uppdelad 

undervisning, medan en majoritet av flickorna trodde att de skulle få mera fysisk träning vid 

samundervisning.64 Denna undersökning bekräftar också detta. 

 

Pojkarna som idag har särundervisning har motiverat att de betygsmässigt skulle gynnas av 

samundervisning. Detta tror jag beror på att de inte är så duktiga i idrott, som även kan bekräftas i 

mina resultat av betyget i ämnet, därför tror jag att denna form skulle få dem att synas mer samt 

känna sig duktigare. I denna fråga var det dock delade åsikter, lika många pojkar ansåg nämligen 

att särundervisning skulle vara bättre framförallt då de kunde ta i mer, mera spel och allvar under 

lektionerna än tillsammans med flickorna. 

 

                                                 
64Gunnar Persson, Anders Wadelius, s. 33  
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De särundervisade eleverna i Finland är de som känner sig mest nöjda över sin 

undervisningsform. Detta kan bero på att  de har erfarenhet av samidrott och har på detta sätt fått 

en inblick i denna undervisningsform. De finska flickor har dock ett sämre betyg i idrottsämnet 

än flickorna med samidrott. Jag tror att de särundervisade flickorna uppskattar att det är bara 

flickor i gruppen. Lektionerna anpassas till deras nivå och detta gör dem troligen tillfredsställda 

med denna undervisningsform. Dock bör nämnas att några elever anser att läraren går på dem för 

mycket. Kanske är det så att idrottsläraren lever i en dold värld där de har svårt att förstå dessa 

elever som inte tycker att idrottsämnet är så roligt och som även undersökningen visar är dessa 

svagare betygsmässigt? Eller kan det vara så att läraren använder sig av fel sorts pedagogik samt 

inte har kunskapen för att locka med dessa elever i undervisningen? 

 

Min förförståelse om att flickorna inte skulle föredra samundervisning i högstadiet stämmer inte 

överens med de resultat som denna undersökning påvisar. Jag anser att det kanske bero på att de 

samundervisade flickorna är fysiskt starka och tar för sig under lektionerna. Detta är även en 

förutsättning för att klara av pojkarnas ibland allvarliga, tuffa och tävlingsinriktade spel under 

lektionerna som även Birgitta Fagrell skriver.65 Men kanske detta är orsaken till pojkarnas 

negativa inställning till gemensam idrott, att de känner sig åsidosatta och känner att dessa flickor 

är ett hot mot deras tidigare dominans och överlägsenhet i ämnet? 

 

Utgående från vilken undervisningsform samt de idrottsmöjligheter som skolan kan erbjuda 

skiljer sig även elevernas inställning till vad de tycker bäst och sämst om att göra under idrotten. 

Pojkarna i de båda länderna har samma inställning till vilka aktiviteter de tycker sämst om: dans, 

vara ute i skogen och redskapsgymnastik medan inställningen skiljer sig något bland de 

aktiviteter de tycker bäst om: bollspel, racketspel och isspel (Finland) samt skidåkning (Sverige). 

Flickornas inställning till de olika idrottsaktiviteterna skiljer sig inte heller så mycket åt. 

Flickorna tycker bäst om: dans, racketspel, friidrott (Finland) samt bollspel (Sverige). Sämst 

tyckte de om orientering, isspel och skidåkning (Finland) samt skridskoåkning (Sverige). Varför 

resultaten skiljer sig mellan länderna och könet tror jag främst beror på att skolorna har olika 

                                                 
65Birgitta Fagrell, ”Genus-historien om kvinnligt och manligt.” i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-Magnus Engström, 

Karin Redelius. (Stockholm: HLS Förlag, 2002) s. 183 

 



   

  42 

förutsättningar till olika idrottsformer samt att traditionen har en viss påverkan. I Finland är det 

riktiga vintrar och detta tas tillvara i idrottsundervisningen. Under vintermånaderna är man alltid 

ute och utför vinteridrotter främst ländgskidåkning och is-spel. I Sverige däremot har man inte 

denna möjlighet p.g.a. mildare vintrar. De finska flickornas negativitet till vinteridrotterna har 

motiverats med de långa avstånden de har till och från skidspåret samt skridskobanan. Flickorna 

tycker bäst om dans medan pojkarna tycker sämst om dans. Är det då inte enklast att dela upp 

könen där man kan anpassa undervisningen efter elevens önskemål. Skulle inte detta innebära 

duktigare, tryggare och mindre uttråkade elever samt ett bättre arbetsklimat för idrottsläraren? 

 

I de båda skolorna i Finland och Sverige som deltagit i enkätundersökningen bedrivs både sam- 

och särundervisning. Orsaken till varför eleverna i den finska skolan har samidrott är en 

ekonomisk fråga. Eleverna som valt extra kurser i idrott har samidrott då det är så få som väljer 

detta alternativ. Eleverna som inte valt extra idrott har däremot särundervisning. Man kan 

ifrågesätta om säridrott gynnar alla eleverna? Eleverna är enligt de resultat som jag kommit fram 

till ungefär lika positiva till båda undervisningsformerna. Marita Eklund anser att 

samundervisningsformen i skolan medför att de båda könen lär sig att acceptera och se skillnader 

som relativa, och på detta sätt lära känna varandras olikheter på ett positivt sätt kan dock 

ifrågasättas. Skulle denna förändring förebåda någonting bra för de finska eleverna som anser 

säridrott som ett bra alternativ och aldrig prövat någon annan undervisningsform? Man kan även 

ifrågasätta om samundervisning gynnar de fysiskt inaktiva flickorna som forskaren Barbro Carli 

anser missgynnas av denna form?  

 

Marita Eklunds forskning behandlar idrottslärarens syn till samundervisning medan min 

undersökning tar upp elevens inställning till de olika undervisningsformerna i Finland och 

Sverige. Jag anser att min undersökning bidrar med mer relevant kunskap för idrottsläraren 

eftersom det är eleven som skall delta och få kunskap i ämnet inte läraren i första hand, dock är 

detta bara ett examensarbete och kan inte jämföras med en doktorsavhandling.  

 

I Sverige är den vanligaste undervisningsformen samidrott. Denna undervisningsform infördes 

under 1980-talet i hela landet. Enligt den svenska läroplanen från 1994 finns det inga 

rekommendationer om vilken undervisningsform man skall bedriva i idrottsämnet. Detta ger 
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idrottsläraren möjligheten att bestämma undervisningsform. Man kan dock fundera över varför 

vissa klasser och skolor har gått tillbaka till särundervisningsformen?  

 

Barbro Carli kan kallas för särundervisningens guru. Hon har kritiserat samundervisningens 

införande som skedde utan att vetenskapliga studier fanns till grund för beslutet. I hennes artikel 

nämner hon forskare som forskat i detta i Sverige och England. Dessa forskare har kommit fram 

till samma resultat nämligen att de mindre duktiga flickorna missgynnas betygsmässigt med 

samundervisning medans de mindre duktiga pojkarna får ett bättre betyg med samundervisning i 

idrottsämnet. De mindre duktiga flickorna får ett bättre betyg med särundervisning i ämnet.66 

Kanske är det så att hennes teori har fått ett visst medhåll av idrottslärare som upplevt detta och 

därför gått tillbaka till särundervisningen? Man kan även fråga sig vilken undervisningsform som 

jämnställdhetsmässigt gynnar båda könen lika?   

 Enligt min studie överensstämmer inte Barbro Carlis forskning med min. De samundervisade 

flickorna i båda länderna har ett bättre betyg än de särundervisade flickorna i idrottsämnet. 

Detsamma gäller även för pojkarna med samundervisning i Finland och Sverige nämligen dessa 

pojkar har ett bättre betyg än de särundervisade pojkarna. Men jag håller dock med Barbro till 

viss del eftersom de svenska särundervisade flickorna har fått välja denna undervisningsform i 

idrott. Dessa flickor har motiverat sitt svar med att det är bättre stämning, ett lägre tempo under 

lektionerna samt att det är lättare att få ett VG. Eleverna påstår precis som Barbro Carli att de 

gynnas betygsmässigt mera av särundervisning. Dock bör kommenteras att dessa elever känner 

sig betydligt mera otrygga än eleverna med samundervisning (se s.29 figur 7). Detta anser jag är 

till stor fördel för att eleverna skall känna sig trygga och skulle även gynna de finska eleverna om 

de hade samma valmöjligheter. Förutsättningen för att det i praktiken skall vara möjligt att ha 

både samundervisning och skild undervisning från skolans sida är främst hur detta skulle fungera 

lokalmässigt samt även en ekonomisk fråga tror jag. 

 

 Under arbetets gång har jag mött på svårigheter vid tolkningen av resultaten i denna 

undersökning eftersom det fanns elever som haft sam- eller särundervisning under hela sin 

                                                 
66 Barbro Carli, s. 29ff. 
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skoltid, medan en del har haft både sam- och särundervisning under en eller flera terminer. Detta 

medför att vissa elever har erfarenhet av båda undervisningsformerna medan det finns elever som 

bara haft en undervisningsform. Min undersökning visar dock, att eleven överlag är nöjd med sin 

nuvarande undervisningsform i idrott. Samidrott gynnas av de idrottsligt svagt presterande 

pojkars självförtroende och flickors färdighetsutveckling. Det stora problemet med samidrott är 

de fysiskt svagpresterande flickorna som ofta hamnar utanför verksamheten. Dessa flickor vågar 

inte delta i bollspelsundervisningen i lika stor utsträckning som de fysiskt starka pojkarna och blir 

därför åsidosatta och osynliga med samidrott. Denna undersökning visar att dessa flickor gynnas 

mest av säridrott. Jag tror att denna studie skulle ha blivit mera valid om jag jämfört två skolor i 

ungefär lika stora städer med liknande förutsättningar, samt att det skulle ha varit ”vanliga” 

klasser. I denna studie var den samundervisade klassen i Sverige en idrottsklass medan de andra 

klasserna inte hade någon inriktning. Undersökningens validitet skulle även ha kunnat stärkas om 

den skulle ha kombinerats med intervjuer. Detta grundar jag på att man då på ett mångsidigare 

sätt kunnat belysa mitt problemområde. Jag anser att en klarare samt en mera uttömmande bild av 

det valda undersökningsområdet skulle ha fåtts om dessa två undersökningsmetoder skulle ha 

kombinerats.  

 

 

 

5.1 Fortsatt forskning 

 

Det skulle vara av intresset att utföra samma undersökning men i alla de nordiska länderna där 

man har båda undervisningsformerna för att se om skillnader och likheter finns länder emellan. 

Av intresse skulle även vara att göra observationer under idrottslektioner och observera hur 

könen är mot varandra i de olika undervisningsformerna. En intressant och värdefull kunskap 

skulle även vara: Varför föredrar vissa elever särundervisning i idrott? Kan det vara så att 

idrottsläraren lever i en dold värld där de har svårt att förstå de svaga eleverna som inte tycker att 

idrottsämnet är så roligt? Eller kan det vara så att den pedagogik som läraren använder sig av inte 

fungerar eller är fel för dessa elever för att de skall få en positiv inställning till ämnet? 

 Jag tror att en studie där man studerar hur idrottsundervisningen i skolan skulle fungerar om man 

delar upp könen eller nivåanpassar undervisningen efter elevens förutsättningar kan vara av värde 
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bl.a. för idrottsläraren. Detta skulle vara intressant att få ett svar på om man då skulle få 

duktigare, tryggare och mindre uttråkade elever under idrottslektionerna i skolan samt ett bättre 

arbetsklimat för idrottsläraren och eleven? 
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Bilagor      bil.1 

Enkätundersökning 

 

 
1. Födelseår?______   □ Flicka □ Pojke 

 

2. Gymnastik vitsord? (Ringa in rätt alternativ) 4-5 6-7            8-9        10 

 

3. Idrottar du under din fritid?   □ Ja  Vad?_____________ 

________________________________________________________________ 

     □ Nej Varför?___________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Hur ofta är du med på gymnastiklektionerna i skolan? ( Ringa in rätt alternativ och 

motivera varför?) 

□  Aldrig Varför?________________________________________________ 

□  Sällan Varför?________________________________________________ 

□  Oftast Varför?________________________________________________ 

□  Alltid Varför?________________________________________________ 

 

5. Hur känner du dig under gymnastiklektionerna?(Sätt kryss i de rutor som stämmer 

överens med hur du känner dig). 

  Aldrig Ibland  Oftast   Alltid 
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   Glad   □ □ □ □ 

   Trygg  □ □ □                □  

   Duktig  □ □ □ □  

   Fysisk trött  □ □ □ □  

   Dålig  □ □ □ □  

   Utanför  □ □ □ □  

   Orolig  □ □ □ □  

   Rädd  □ □ □ □ 

   Stressad  □ □ □ □ 

   Uttråkad  □ □ □ □ 

   Annat  □ □ □ □  

   Skriv vad__________________________________________________________________ 

 

6. Vad tycker du bäst om att göra under gymnastiklektionerna?(Rangordna från 1-3, 

där 1 är bästa) 

 

□ Redskapsgymnastik 

□ Friidrott 

□ Dans och rörelse till musik 

□ Orientering 

□  Simning 

□ Skridskoåkning 

□ Is-spel 

□ Skidåkning 

□ Vara ute i skogen 

□ Bollspel (t.ex. fotboll, innebandy) 

□ Racketspel  (t.ex. badminton, tennis) 
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□ Andra lekar 

□ Annat, skriv vad____________________________________________________________ 

 

 

 

7. Vad tycker du sämst om att göra under gymnastiklektionerna? (Rangordna från 1-3, 

där 1 är sämst) 

 

□ Redskapsgymnastik 

□ Friidrott 

□ Dans och rörelse till musik 

□ Orientering 

□ Simning 

□ Skridskoåkning 

□  Is-spel 

□ Skidåkning 

□ Vara ute i skogen 

□ Bollspel (t ex. fotboll, innebandy) 

□ Racketspel (t. ex. badminton, tennis) 

□ Andra lekar 

□ Annat, skriv vad_______________________________________________________________ 

 

 

8. Vad tycker du är bra med gymnastiklektionerna i skolan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 
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___________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

9. Vad tycker du är dåligt med gymnastiklektionerna i skolan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 

 

10. Får du vara med och påverka innehållet i era gymnastiklektioner?  

 □ Ja  På vilket sätt?_________________________________ 

________________________________________  
□ Nej  Varför?_______________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

11. Vilken undervisningsform skulle du föredra? 

  
Samgymnastik,varför?____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

Särgymnastik,varför?_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____ 



   

  52 

 

 

 

 

 

 

 

12. Vilken undervisningsform tror du betygsmässigt skulle gynna dig? 

 
Samgymnastik,Varför?___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____ 

 

Särgymnastik, 

Varför?______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  Tack för din medverkan! 
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Enkätundersökning    bil.2 

 

 
1. Födelseår?______   □ Flicka □ Pojke 

 

2. Betyg? (ringa in rätt alternativ) IG G VG MVG 

 

3. Idrottar du under din fritid?   □ Ja  Vad?_____________ 

________________________________________________________________ 

     □ Nej Varför?___________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Hur ofta är du med på idrottslektionerna i skolan? ( ringa in rätt alternativ och 

motivera varför?) 
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□  Aldrig Varför?________________________________________________ 

□  Sällan Varför?________________________________________________ 

□  Oftast Varför?________________________________________________ 

□  Alltid Varför?________________________________________________ 

 

 

5. Hur känner du dig under idrottslektionerna? ( Sätt kryss i de rutor som stämmer 

överens med hur du känner dig). 

  Aldrig Ibland  Oftast   Alltid 

 

   Glad   □ □ □ □ 

   Trygg  □ □ □                □  

   Duktig  □ □ □ □  

   Fysisk trött  □ □ □ □  

   Dålig  □ □ □ □  

   Utanför  □ □ □ □  

   Orolig  □ □ □ □  

   Rädd  □ □ □ □ 

   Stressad  □ □ □ □ 

   Uttråkad  □ □ □ □ 

   Annat  □ □ □ □  

   Skriv vad__________________________________________________________________ 

 

6. Vad tycker du bäst om att göra på idrottslektionerna?(Rangordna från 1-3, där 1 är 

bästa) 
□ Redskapsgymnastik 

□ Friidrott 

□ Dans och rörelse till musik 
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□ Orientering 

□  Simning 

□ Skridskoåkning 

□ Is-spel 

□ Skidåkning 

□ Vara ute i skogen 

□ Bollspel (t.ex. fotboll, innebandy) 

□ Racketspel  (t.ex. badminton, tennis) 

□ Andra lekar 

□ Annat, skriv vad____________________________________________________________ 

 

 

 

7. Vad tycker du sämst om att göra under idrottslektionerna? (Rangordna från 1-3, där 

1 är sämst) 

 

□ Redskapsgymnastik 

□ Friidrott 

□ Dans och rörelse till musik 

□ Orientering 

□ Simning 

□ Skridskoåkning 

□  Is-spel 

□ Skidåkning 

□ Vara ute i skogen 

□ Bollspel (t. ex. fotboll, innebandy) 

□ Racketspel (t. ex. badminton, tennis) 
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□ Andra lekar 

□ Annat, skriv vad____________________________________________________________ 

8. Vad tycker du är bra med idrottslektionerna i skolan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________

__ 

 

 

9. Vad tycker du är dåligt med idrottslektionerna i skolan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 

10. Får du vara med och påverka innehållet i era idrottslektioner?  

 □ Ja  På vilket sätt?___________________________________ 

_________________________________________ 
□ Nej  Varför?________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

11. Vilken undervisningsform skulle du föredra? 

  
Samgymnastik,varför?____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 
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Särgymnastik,varför?_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____ 

 

12. Vilken undervisningsform tror du betygsmässigt skulle gynna dig? 

 
Samgymnastik,Varför?___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____ 

Särgymnastik,Varför?____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

 

Tack för din medverkan! 

 

    

 

Käll- litteratursökning 

Information för denna studie har inhämtats från Idrottshögskolans bibliotek via databasen 

mikromac, biblioteket vid Lärarhögskolan i Stockholm samt Åbo Akademis bibliotek tritonia i 

Vasa där jag sökt via bibliotekets databas tria. 

Vad? 

Dessa ämnesord har jag sökt på: 

Samundervisning, särundervisning, Barbro Carli, Birgitta Fagrell, Lars-Magnus Engström, Jean-

Jaques Rousseu, Marita Eklund, idrottsundervisning, kön, genus, skolgymnastikens historia i 

Sverige, skolgymnastikens historia i Finland, undervisningsstyrelsen, skolverket, forskningsrådet. 

Varför? 

Därför att dessa ord är centrala begrepp i min studie. För att få information om sam- och 

särundervisning söktes information under dessa ord för sig samt tillsammans. För att hitta mina 

respondenter till enkätundersökningen togs kontakt med vänner samt ringde jag runt till 
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högstadieskolor i mina hemtrakter tills jag hittade en skola som bedrev båda 

undervisningsformerna.  

Hur? 

Såhär har jag sökt i de olika databaserna: 

Jag har även sökt efter material vid bibliotekskataloger såsom Lärarhögskolans, Stadsbibliotekets 

(Vasa) kataloger.  

Exempel på söksträngar i olika kataloger: 

Samundervisning- 47 träffar 

Särundervisning- 8 träffar 

Idrottsundervisning- 245 träffar 

Marita Eklund- 3 träffar 

Skolgymnastikens historia Sverige 3 träffar, Finland 4 träffar 

Forskningsrådet 10 träffar 

Kommentarer: 

Jag har inte haft några problem att hitta material till min studie, jag har främst använt mig att det 

material som jag hittat vid biblioteken vid Idrottshögskolan och Tritonia i Vasa, Finland. 
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