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Abstract  

Aim 

The aim of this study was to examine students perceived and actual level of activity in co-

education and single-gender education without any competitive elements. The following 

questions were to be answered: What level of actual activity does boys and girls have 

respectively when the genders are integrated and separated in class without a competit ive 

element? What is the perceived level of activity among boys and girls when the genders are 

integrated and separated in class without a competitive element? The hypothesis was that when 

the competitive element was excluded, no significant differences in either perceived- or actual 

level of activity would be found between the two forms of education.      

Method 

A quantitative method containing experiments and a survey was used to collect data for the 

study. 138 students between 12-13 years old participated. They wore heart rate monitors while 

they ran around an obstacle course to measure their actual level of activity. Afterwards they got 

to fill out a survey where they rated their perceived level of activity compared to other classes. 

Average heart rate of those who had co-education was then compared to those who had single-

gender education. For the perceived activity levels the median was compared between the two 

groups.  

Results 

The boys average heart rate was 147 ± 18 beats/min (average ± standard deviation) during co-

education and 148 ± 18 beats/min during single-gender education (p=0,92). For the girls those 

values were 151 ± 18 beats/min for the co-educated group and 158 ± 11 beats/min for the single-

gender educated group (p=0,20). The median for the boys perceived level of activity was 8 ± 1 

(median ± quartile deviation) during co-education and 7 ± 0,5 during single-gender education 

(p=0,20). For the girls the median were 8,5 ± 0,5 and 7 ± 1 respectively (p=0,83).     

Conclusions 

The result of the study shows that there were no significant difference in either perceived or 

actual level of activity between co-education and single-gender education when there was no 

element of competition. The hypothesis of the study was thus confirmed. 

  



 
 

Sammanfattning 

Syfte, frågeställningar och hypotes  

Syftet med studien var att studera elevernas upplevda- och faktiska aktivitetsgrad i sam- 

respektive särundervisning utan tävlingsmomentet. Följande frågor användes för att besvara 

syftet: Hur ser den faktiska fysiska aktiviteten ut bland pojkar respektive flickor då könen är 

integrerade respektive separerade i undervisning utan tävlingsmoment? Hur ser den upplevda 

fysiska aktiviteten ut bland pojkar respektive flickor då könen är integrerade respektive 

separerade i undervisning utan tävlingsmoment? Studiens hypotes var att om det inte finns 

något inslag av tävlingsmoment i undervisningen kommer ingen signifikant skillnad kunna 

påvisas i varken upplevd- eller faktisk aktivitetsgrad för de olika könen i de olika 

undervisningsformerna. 

Metod 

En kvantitativ metod, bestående av experiment och enkäter, användes för att studera 

aktivitetsgraden hos sammanlagt 138 elever som var 12-13 år gamla. Eleverna fick bära 

pulsklockor för att mäta faktisk aktivitetsgrad medan de sprang runt en hinderbana. Därefter 

fyllde de i enkäter för att ange hur de upplevde sin aktivitetsgrad jämfört med andra lektioner. 

Snittpulsen för de som hade samundervisning jämfördes sedan med de som hade 

särundervisning. För den upplevda aktiviteten jämfördes medianvärdet mellan de två 

grupperna.   

Resultat 

För pojkarna låg snittpulsen på 147 ± 18 slag/min (medelvärde ± standardavvikelse) under 

samundervisningen och 148 ± 18 slag/min under särundervisningen (p=0,92). För flickorna var 

siffrorna 151 ± 18 respektive 158 ± 11 slag/min (p=0,20). Den uppskattade aktivitetsgraden låg 

hos pojkarnas medianvärde på 8 ± 1 (medianvärde ± kvartilavvikelse) under samundervisning 

och 7 ± 0,5 under särundervisning (p=0,20). För flickorna var siffrorna 8,5 ± 0,5 respektive 7 

± 1 (p=0,83). 

Slutsats  

Resultaten i studien visar att det inte fanns någon signifikant skillnad i varken upplevd eller 

faktisk aktivitetsgrad mellan sam- eller särundervisning när det inte fanns ett tävlingsmoment i 

undervisningen. Det bekräftar därmed studiens hypotes.   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Under våren 2014 genomfördes ett projekt som i stora drag undersökte om det fanns någon 

skillnad i fysisk aktivitetsgrad mellan sam- och särundervisning i utvalda skolor i Stockholm. 

Studien undersökte både elevernas faktiska- och uppskattade aktivitetsgrad. Det fanns flera 

anledningar till att studera de två undervisningsformerna samt aktivitetsgraden. Våra egna 

erfarenheter från barndomen i form av rivalitet mellan pojkar och flickor i 

idrottsundervisningen var en faktor. Ytterligare en anledning var att praktikperioder har visat 

på att särundervisning faktiskt förekommer och att det uppskattas hos båda könen men 

framförallt hos flickor. Huvudfynden från den tidigare studien var att flickorna visade på en 

signifikant ökning i sin aktivitetsgrad, både faktisk och upplevd, när de hade särundervisning 

jämfört med när de hade samundervisning. Pojkarna visade inte någon signifikant skillnad i 

varken faktisk eller upplevd aktivitetsgrad. (Arvidsson & Hagström 2014) Idrottsaktivite ten 

som utfördes var innebandy, och studien i sig var relativt liten sett till antalet deltagare och 

själva idrottsaktiviteten som utfördes var innebandy. Utgångspunkten för denna studie var att 

genomföra en större studie med fler deltagare, och att undersöka en aktivitet som inte innehö ll 

något tävlingsmoment.  

1.2 Definitioner 

I den tidigare, mindre studien som genomfördes kring elevers aktivitetsgrad hittades ingen 

given definition för just “aktivitetsgrad”. Till den studien används istället definitionen av fysisk 

aktivitet. Enligt statens folkhälsoinstitut kan fysisk aktivitet definieras som “all typ av rörelse 

som ger ökad energiförbrukning” (Schäfer-Elinder & Faskunger 2006, s. 12). Utifrån den 

definitionen skapades, en för studien, egen definition av fysisk aktivitetsgrad som den mängd 

fysisk aktivitet som en elev åstadkom under en lektion. Lite rörelser ger låg aktivitetsgrad och 

så vidare.  Fysisk aktivitetsgrad kommer i fortsättningen enbart benämnas som aktivitetsgrad.  

 

Sam- och särundervisning definieras som att eleverna undervisas tillsammans med det motsatta 

könet eller inte. Samundervisning betyder att flickor och pojkar undervisas tillsammans. 

Särundervisning betyder att flickor undervisas för sig och pojkarna för sig, skilda från varandra.

  



2 
 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Historia  

I kursplanens syfte för idrott och hälsa (Lgr 11) står det att “genom undervisningen ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra” (Skolverket 2011a, s. 

51). Vad som exakt menas med detta är tolkningsbart. Författarna till kursplanen syftar troligen 

på en mängd företeelser. En sådan företeelse skulle bland annat kunna vara respekt för både det 

egna och det motsatta könet. Detta lyfts i kursplanen för idrott och hälsa på gymnasienivå (Gy 

11). Där står det att “Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av 

olika kroppsideal.”(Skolverket 2011b s. 83). Respekt för andra och att motverka stereotypa 

föreställningar går hand i hand vilket skapar en röd tråd genom elevernas skolgång och den 

röda tråden börjar i grundskolan. En arbetsmetod för att motverka stereotypa föreställningar 

samt öka respekt för det egna och andra könet är att pojkar och flickor undervisas tillsa mmans, 

men så har det inte alltid varit.  

 

Obligatorisk folkskola infördes år 1842. Gymnastik hade tidigare varit ett obligatoriskt ämne i 

skolan vilket det fortsatte att vara även nu (Ekberg & Erberth 2000, s. 86). Undervisningen i 

gymnastik var då uppdelad för pojkar och flickor eftersom pojkarnas undervisning inte ansågs 

lämplig för flickor då den innehöll marscher och andra militära inslag. I mitten på 1900-talet 

förändrades detta. Tanken om samundervisning i skolan började slå rot och år 1962 blev det 

föreskrivet att samundervisning skulle ske i alla skolans ämnen, idrottsundervisningen var dock 

ett undantag. Rekommendationen var att ha särundervisning först från årskurs fem inom 

idrottsämnet, innan det kunde samundervisning ske. (Carli 2004, s. 23, 138, 177) Debatten om 

undervisningen inom ämnet fortsatte dock. Pedagogerna stod på ena sidan och förespråkade 

samundervisning medan fysiologerna stod på andra och pekade på de fysiologiska skillnaderna 

mellan könen (Lundvall 2004, s. 21). I och med den nya läroplanen som sjösattes år 1980 

(Lgr80) skedde ett genombrott för samundervisning inom ämnet idrott. Nu rekommenderades 

samundervisning i idrottsundervisningen för alla åldrar (Skolöverstyrelsen 1981). Det 

föreskrevs också i den nya kursplanen för idrott, under rubriken bollspel, att “Redan från 

lågstadiet skall pojkar och flickor vänja sig att öva och spela tillsammans i lag” (Skolverket 

1980, s. 92). Den explicita förankringen av samundervisningen i läro- och kursplanen 

försvinner dock i och med införandet av 1994 års läroplan (Carli 2004, s. 192-193). I en rapport 

från 2010 konstaterar skolverket att det är sällan som särundervisning brukas som 
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undervisningsform men att det fortfarande förekommer i undervisningen (Skolverket 2010, s. 

43). Erfarenheter från uppsatsförfattarnas praktikperioder har också visat att särundervisning 

fortfarande används i vissa moment i undervisningen, framförallt i bollspel, men att majoriteten 

av undervisningen sker samkönat. I den nuvarande kursplanen för ämnet idrott och häls a 

(Lgr11) nämns det precis som i Lpo 94 inte uttryckligen att undervisningen ska ske samkönat. 

1.3.2 Pojkar vs. flickor 

I en rapport från skolverket konstateras det att undervisningen i idrott och hälsa ger olika 

förutsättningar för pojkar och flickor. Exempelvis visar rapporten att särundervisning används 

för att göra undervisningen mer tillgänglig för “de blyga flickorna” då lärarna menar att flickor 

har svårt att ta för sig i samundervisningen. Enligt rapporten löser inte uppdelningen av könen 

problemet för flickorna utan istället sänks förväntningarna på dem. Detta leder till vidare 

problem. Det har visat sig att undervisning inom ämnet idrott och hälsa i stor utsträckning liknar 

föreningsidrotten och då speciellt bollsporter så som fotboll, basket och innebandy. Inom dessa 

idrotter är pojkarna övertaliga flickorna i antal föreningsutövare vilket leder till att fler pojkar 

gynnas i skolan. Detta främjar alltså idrottsaktiva pojkar mer än idrottsaktiva flickor och de 

elever som inte är aktiva på fritiden. (Skolverket 2010, s. 7-8, 42-43)  

 

Forskning kring betygssystemet har också visat på förändringar i betygsfördelningen efter det 

att samundervisningen infördes i idrottsämnet år 1980. Enligt forskningen tycks flickor ha 

missgynnats av att samundervisningen infördes rent betygsmässigt. I enlighet med det relativa 

betygssystem som gällde då hade flickor och pojkar samma betyg rent procentuellt före 

samundervisningens införande. Efter införandet förändrades detta till pojkarnas fördel. 

Pojkarna tenderade nu att få en större andel av de högre betygen gentemot flickorna. (Carli 

1990, s. 16-17) Denna förändring kvarstår även i dagens undervisning. Idrott och hälsa är idag 

ensamt det skolämne där pojkar har högre andel högsta betyg jämtemot flickor. Samma mönster 

går att se i genomsnittsbetyg för ämnet (Skolverket 2010, s. 11, 31).  

1.3.3 Aktivitetsgrad  

Varken i grundskolans eller gymnasiets läroplan (Lgr11/Gy11) står det explicit att 

undervisningen ska innefatta aktiviteter som innebär en högre aktivitetsgrad för eleverna. 

Samtidigt står det i grundskolans läroplan att: “Eleverna ska även ges förutsättningar för att 

utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt 

och fysiskt välbefinnande.” (Lgr 11 2011, s. 51) Detta skulle kunna genomföras genom att 
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eleverna har hög aktivitetsgrad och själva får uppleva effekterna av det på lektionerna i idrott 

och hälsa. Det finns en tanke om att eleverna ska röra på sig och vara aktiva, men det finns 

samtidigt ingenting i kursplanen för idrott och hälsa som uttryckligen säger att hög fysisk 

aktivitet under lektioner genererar ett högt betyg. Ett vanligt krav bland lärare för att nå betyget 

godkänt i ämnet är dock att om eleven enbart är närvarande på lektionerna och deltar aktivt. Ett 

sådant resonemang går det dock inte att finna stöd för i ämnets kursplan (Skolverket 2010, s. 

53). Det tycks alltså finnas en divergens i synen på vad aktiviteten på lektionerna ska generera 

mellan styrdokument och lärare idrott och hälsa. Tydligare är dock faktumet att elevernas 

aktivitetsgrad påverkas av huruvida aktiviteten innehåller inslag av tävling eller annan typ av 

prestationskrav. Slarviga rörelser och brist på motivation är exempel på följder som kan sänka 

aktivitetsgraden när ett tävlingsmoment är närvarande. (Skolverket 2010, s. 7) I 

styrdokumenten står det inget om hög aktivitetsgrad på lektionerna men som ett mätverktyg 

kan det visa på skillnader. Om den ena undervisningsformen (sam/sär) visar på en signifikant 

skillnad jämfört med den andra kan det indikera en större förändring än om bara den ena 

gruppen är mer aktiv. Varför är de mer aktiva? Vad leder till att den ena gruppen tar ut sig mer? 

Genom att mäta aktivitetsgraden finns en chans till en djupare analys.  

 

Fysisk aktivitet har också en viktig hälsoaspekt. “Människokroppen är byggd för rörelse. Kropp 

och själ mår bra av fysisk aktivitet [...] Regelbunden fysik aktivitet minskar påtagligt risken för 

en prematur död.” (Statens folkhälsoinstitut 2003, s. 9) Detta styrks även i grundskolans 

kursplan: “Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor 

betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” (Lgr 11 2011, s. 51). Att eleverna är aktiva 

på lektionerna i ämnet har alltså potentiellt en långsiktigt positiv hälsopåverkan. Om eleverna 

har roligt medan de håller en hög aktivitetsgrad skulle det kunna ge dem verktyg för ett fortsa tt 

fysiskt aktivt leverne. Syftet med denna studie är att utreda vilken undervisningsform som ger 

högst aktivitetsgrad. Målet är dock inte att undervisningen enbart ska utformas för så hög 

aktivitetsgrad som möjligt. Ämnets kunskapsobjekt är inte att vara någon form av “rast” för 

eleverna där de ska springa av sig. Att höja aktiviteten har dock flera fördelar. Den 

rekommenderade mängden rörelse är 30 minuter per dag. Ytterligare aktivitet utöver det ökar 

de positiva effekterna av fysisk aktivitet, till exempel genom att minska risken för högt 

blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, tjocktarmscancer, benbrott, benskörhet blodproppar och 

fetma. Det ökar också både det psykiska och fysiska välbefinnandet. (Statens folkhälsoinstitut 

2003, s. 67)    
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1.4 Existerande forskning 

Nedan görs en redogörelse för en del av forskningsläget kring sam- och särundervisning och 

hur det kan ha påverkat elevernas inställning och prestationer. Forskningen är dels vald utifrån 

aktivitetsgrad där nordamerikanska kvantitativa studier utgör stommen. Det kvalitat iva 

momentet utgörs av lärare och elevers uppfattning av sam- och särundervisning, och dessa 

studier är hämtade från Norden. I avsnittet redogörs också för genusbegreppet och forskning 

kring detta. 

1.4.1 Kvantitativ forskning 

Anledningen till att aktivitetsgraden ansågs vara av intresse att studera från första början var 

dels en tidigare studie i ämnet (Arvidsson & Hagström 2014), men även att James Hannon och 

Thomas Ratliffe gjort en liknande studie där 209 elever från låg- medelklassförhållanden 

medverkat. De undersökte hur undervisning där pojkar och flickor (14-18 år) undervisas 

tillsammans och hur undervisning där könen är åtskilda påverkar den fysiska aktiviteten hos 

eleverna i nordvästra Florida.  Författarna ansåg att det fanns tecken på att pojkar i klasser med 

enbart pojkar hade lägre grad av fysisk aktivitet än pojkar i mixade klasser och klasser där 

könen delades upp efter nivå. Hos flickor upptäcktes ingen signifikant skillnad. (2005, s. 149-

152) Det finns dock forskning som utifrån detta har konstaterat avvikande resultat, vilket 

ytterligare ökade intresset för att göra en studie kring aktivitetsgraden. I början av 2000-talet 

genomfördes en studie på två och ett halvt år i sammanlagt 24 amerikanska Middle Schools 

(11-14 år gamla elever) från södra Kalifornien i syfte att studera aktivitetsgraden hos pojkar 

och flickor i sam- respektive särundervisning. Pojkarna uppvisade då samma aktivitetsgrad i de 

båda undervisningsformerna medan flickorna var mer aktiva när de hade samkönad 

undervisning. (McKenzie, Prochaska, Sallis & LaMaster 2004). Även Mary Jo Schmitt har 

studerat aktivitetsgraden i sär-och samundervisning. Studien genomfördes i Nordamerika på 48 

elever i årskurs sex och precis som Hannon och Ratliffe studerade Schmitt undervisningen med 

tävlingsmoment, i det här fallet Ultimate frisbee. Resultaten visar att flickorna hade en lägre 

aktivitetsgrad vid särundervisning än vid samundervisning medan mönstret var det omvända 

för pojkarna. (Schmitt 2001) 

 

Utifrån de tre nordamerikanska studierna tycks det inte finnas något givet mönster för vilken 

påverkan sam- och särundervisningen har på aktivitetsgraden hos elever. Möjligen skulle en 

tendens till att flickor missgynnas av särundervisning kunna urskiljas, men det finns flera 

faktorer som talar emot detta. I studien av McKenzie et. al (2004) påpekar forskarna exempelvis 
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att klasser med enbart flickor lade betydligt större tid på teknikträning än klasser med enbart 

pojkar och mixade klasser. I dessa klasser var fitnessträning respektive matchspel de mest 

framträdande aktiviteterna. Forskarna menar att teknikträningen inte genererar lika hög 

aktivitetsgrad som exempelvis matchspel och därför kan det se ut som att flickorna är mindre 

aktiva. 

 

I den tidigare studien (Arvidsson & Hagström 2014) studerades sam- och särundervisning i ett 

matchspel, i det fallet innebandy, vilket innehåller ett tävlingsmoment. I två av de amerikanska 

studierna som omnämnts tidigare har forskarna studerat aktivitetsgraden vid 

idrottsundervisningen då det undervisades i någon form av matchspel. Det anses då vara 

givande att studera om den faktiska- och upplevda aktivitetsgraden skiljer sig åt i ett 

idrottsmoment som inte innehåller någon form av tävlingsmoment och huruvida sam- och 

särundervisning spelar roll vid en sådan situation. Det tycks inte heller finnas någon tydlig 

koppling mellan aktivitetsgrad och olika undervisningsformer. Här finns alltså en möjlighet att 

skapa större klarhet i kunskapsläget.  

1.4.2 Kvalitativ forskning 

I Norden finns det få, om ens några, studier som kan liknas vid de nordamerikanska, kvantitat iva 

studierna, såtillvida att aktivitetsgraden har mätts. Däremot har det genomförts studier, 

framförallt med kvalitativa ansatser, där fokus legat på lärarnas syn på sam- och 

särundervisning. Eva-Maria Wervorner har intervjuat fyra lärare om sam- och särundervisning. 

De visade sig positiva till samundervisning som undervisningsform men det fanns delade 

åsikter mellan lärare om huruvida vissa moment skulle vara mer lämpade för särundervisning 

eller inte. Vissa ansåg att samundervisning fungerar till allt medan andra ansåg att 

tävlingsmomentet var det minst lämpliga för samundervisning (Wervorner 2011, s. 2).  

 

Marita Eklund genomförde en enkätundersökning med finländska gymnastiklärare i syfte att ta 

reda på dels deras åsikter om, men också erfarenheter av samundervisning. Utöver detta har 

hon genomfört en undersökning där hon intervjuade lärare om deras uppfattning och 

upplevelser av samundervisning. I intervjuerna framkommer det bland annat att lärarna 

upplever störst svårighet med att undervisa elever av det motsatta könet i samundervisning. 

Manliga lärare känner med andra ord generellt att det är svårare att undervisa flickor och vice 

versa i en samundervisningssituation. Utifrån enkäterna konstaterar Eklund att de lärare som 

anser sig positiva till samundervisning lyfter fram den sociala biten som den mest givande 
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faktorn. Eklund har också frågat lärarna vad de anser vara de lämpligaste/olämpligas te 

aktiviteterna för samundervisning. Det konstateras då att dans, orientering och aerobic är de tre 

aktiviteter som lärarna anser vara mest lämpade för samundervisning medan is-spel, korgboll 

och fotboll är de aktiviteter som lärarna anser vara minst lämpade. (Eklund 1999 s. 220-221, 

341) Detta är intressant med tanke på att även Wervorner (2011, s. 3) kommer fram till att 

tävlingsmomentet är det moment som lärare anser vara minst lämpat för. Hennes studie är 

endast genomförd på lärare från Haninge kommun men denna iakttagelse är av intresse då de 

tre aktiviteter som Eklund konstaterade var det minst lämpade för samundervisning är moment 

som har ett stort inslag av tävling. 

 

Jane Meckbach har bland annat studerat lärares syn på sam- respektive särundervisning. Hon 

kommer fram till att tre av fyra idrottslärare som använder sig av särundervisning är nöjda med 

undervisningsformen och samtliga lärare menar att flickorna gynnas i och med särundervisning. 

Framförallt menar lärarna att flickorna tar för sig mer och att de får mer bollkontakt i bollspel 

när lärare använder sig av särundervisning. Samtidigt kan situationen vara den omvända i 

moment som dans och redskapsgymnastik där killarna istället får en större roll när det är 

särundervisning. Resultaten till trots menar Meckbach att det inte går att säga vilken 

undervisningsform som är att föredra framför den andra. Båda har sina för- och nackdelar menar 

hon. (Meckbach, 2004, s.93-95)     

 

Flertalet studier har även undersökt elevernas syn på sam- och särundervisning (exempelvis 

Winell 2012; Skoglund 2009; Pegert & Pärsby 2008). Majoriteten av de elever som Pegert och 

Pärsby undersökte uppgav att de hade samundervisning medan ett fåtal elever från en skola 

uppgav att det var könsuppdelad eller nivåindelade i den undervisning som genomfördes 

(Pegert & Pärsby 2008, s. 25-27). Skoglunds och Winells studier genomfördes med elever som 

hade erfarenhet av båda undervisningsformerna och ca 50 % av dem som svarade hade 

särundervisning som dominerande undervisningsform (Skoglund 2009, s. 12; Winell 2012, s. 

18-19). Både Skoglund och Pegert & Pärsby kom fram till att eleverna till stor del anser sig 

nöjda med sin nuvarande undervisningsform men att en minoritet av de tillfrågade skulle vilja 

prova en annan undervisningsform istället. Winell drar inte samma slutsats utan framhäver 

snarare att de olika formerna passar vid olika tillfällen. Läraren bör föra en dialog med eleverna 

och anpassa gruppindelningen efter grupp och lektionsinnehåll. (Winell 2012 s. 42-43)  

 



8 
 

Barbro Carli har konstaterat att flickor missgynnats av övergången till samundervisning rent 

betygsmässigt (1990, s. 16-17). Lärares uppfattning om samundervisning år 1990 var delad och 

till stor del berodde det på vad lärarna ville uppnå med undervisningen. För den sociala 

utvecklingen var samundervisning en fördel men för den tekniska utvecklingen med fokus på 

det idrottsliga var särundervisning att föredra. De som missgynnades av samundervisning var 

elever med lågt självförtroende. 21 % av flickorna som tillfrågades då kände att 

samundervisning var något negativt. (Carli 1990, s. 28) Det bör tilläggas att Carlis studie skulle 

kunna ses som förlegad. Den skrevs 24 år innan den här studiens genomförande och det rådande 

betygssystemet var relativt i den meningen att enbart en viss procent av eleverna kunde få ett 

visst betyg. Med tanke på föreställningarna om pojkars och flickors förmågor var detta något 

som gynnade pojkarna mer än flickorna. Samhället är ständigt i förändring och arbetet kring 

jämställdheten mellan könen är en annan idag än vad den var då. Därför är det ständigt aktuellt 

att undersöka hur dessa förhållande utvecklas och förändras.  

 

Claes Annerstedt beskriver hur fysiologer och sociologer debatterat kring samundervisningens 

vara eller icke vara. De som argumenterade för hade också framfört att de fysiska kraven inom 

ämnet skulle sänkas. Annerstedt tar också upp en del punkter som idrottsstudenter tagit fram 

efter diskussioner. Det är både positiva och negativa aspekter på samundervisningen som 

kommer fram. Där ingår bland annat att stämningen är bättre, samarbetsviljan och lojalite ten 

ökar, det är roligare när det väl fungerar och eleverna tar mer hänsyn till varandra i 

bollspelsaktiviteter. Till det negativa hör att lektionsinnehållet blir mycket mer av en 

kompromiss mellan elevernas viljor, att blyga flickor kommer i kläm, färdighetskraven slätas 

ut och flickorna blir i stor grad uteslutna när det kommer till passningar i bollspel. (Annerstedt 

1991, s. 26-27) 

1.4.3 Genus 

Definitionen av begreppet genus varierar och dess innebörd diskuteras och förändras ständigt. 

En vanligt förekommande definition av begreppet, vilket användas i denna studie, är 

föreställningar om hur kvinnligt och manligt “konstrueras och symboliseras” socialt och 

kulturellt (Gothlin 1999, s. 7). Birgitta Fagrell understryker detta då hon menar att det centralt 

egentligen inte är vilket ord som används utan att “ det vi kallar manligt och kvinnligt är en 

konstruktion skapad av oss människor”(2002, s. 166). När vi definierar vad som är manligt och 

kvinnligt skapas det i och med detta regler för vad som anses vara tillåtet för män och kvinnor. 
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Det finns, precis som med begreppet genus, många olika sätt att definiera och förklara dessa 

regler.  

 

Yvonne Hirdman har skapat begreppet “genussystemet” som ett samlingsnamn för dessa regler. 

Hon menar att genussystemet kan benämnas som “ett nätverk av processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags 

mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman 1993, s. 149). Två centrala delar i detta 

system är dikotomin mellan manligt och kvinnligt, vilka ska hållas isär och inte blandas med 

varandra. Det andra är att mannen är norm, mannen ses som det normala. (Hirdman 1993, s. 

149)  

 

Eva Söderberg och Anna-Karin Frih har studerat genus med fokus på flickor. De identifiera r 

grupper och institutioner där föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt 

upprätthålls. Bland dessa institutioner ingår skolan, föräldrar och kommuner för att nämna 

några. (Frih & Söderberg 2010, s. 23) De bygger vidare på ett resonemang från Birgit ta 

Josefsson (1983) om att genus skapas från omvärldens mönster. Dessa mönster skapar sedan 

uppfattningar om vad som är pojkaktigt/flickaktigt och vad som kan ses som normalt eller 

onormalt. (Frih & Söderberg 2010, s. 22) Att dessa mönster kan återfinnas i skolan visar att 

barnen påverkas redan från låg ålder och sedan följer det med genom uppväxten och hjälper till 

att skapa en identitet. Fagrell har applicerat konstruktionen av manligt och kvinnligt på idrotten. 

Hon har bland annat studerat hur barn i sju-åttaårsåldern förhåller sig till manligt och kvinnligt, 

men också vad de anser symbolisera idrotten. Hon kommer fram till att barnen ser 

tävlingsmomentet som en central del i idrotten medan leken är dess motsats. Barnen menar att 

leken sker tillsammans medan könen är separerade i idrotten. Fagrell kommer också fram till 

att barnen har en tendens till att genusifiera vissa idrotter när de fick välja vilka idrotter de 

själva skulle vilja hålla på med och vad det trodde andra barn av samma kön skulle föredra att 

utöva. För pojkarnas del blev fotboll, ishockey och bordtennis de vanligaste medan ridning, 

konståkning och simning var populärast bland flickorna. Enligt Fagrell så följder barnen de 

klassiska könsmönstren för vilka idrotter som anses passande för pojkar och flickor. Samtidigt 

som deras syn på vad som är idrott är starkt influerad av den moderna tävlingsidrotten. (Fagrell, 

2002, s.175 -178)    

 

Mönster för barnens syn på idrott och vilka idrotter som anses passande går att finna även inom 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Det är statistiskt sett fler pojkar än flickor som utövar 



10 
 

bollidrotter som fotboll, innebandy och basket i en organiserad form på sin fritid (Skolverket 

2010, s. 9). Det har också konstaterats att dessa idrotter utgör en stor del av undervisningstiden 

i ämnet idrott och hälsa (exempelvis Matsson 1993; Redelius 2004, s. 157; Skolinspektionen 

2010, s. 4). Inom dessa idrotter hålls könen oftast isär inom föreningslivet medan könen i 

skolans undervisning till stor del undervisas tillsammans. Rent statistiskt kommer därför fler 

pojkar ha fördel av en stor andel bollspelsundervisning i idrottsämnet. Vilket stärker pojkarnas 

dominans inom ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2010, s. 42). Att ha goda färdigheter i 

bollspel kan lätt bli en norm för vad som anses vara en skicklig elev inom 

idrottsundervisningen, även om inget styrker detta i styrdokumenten. Detta upprätthålle r 

pojkarnas kunskaper som norm.  

 

En stor del av bollspelen innehåller någon form av tävlingsmoment. Ett sådant inslag i 

undervisningen genererar ofta att eleverna inte ser undervisningen som meningsfull med en 

minskad aktivitetsgrad som följd (Skolverket 2010, s. 36). I studien som genomfördes i våras 

(Arvidsson & Hagström 2014) konstaterades att flickorna hade en högre aktivitetsgrad när de 

hade särundervisning i ett bollspel jämfört med när de hade samundervisning. Samtidigt som 

kvalitativa studier med lärare visar att de få gånger som särundervisningen används är i bollspel 

för att “skydda” flickorna. (Skolverket 2010, s. 36) Detta, anser vi, stämmer överens med 

Hirdmans teori om isärhållandet och mannen som norm. 

1.4.4 Sammanfattning forskningsläge 

Kring de kvantitativa studierna kan det konstateras det att det inte finns något enhetligt resultat 

som ger ett entydigt svar på frågan om sam- eller särundervisning genererar högst 

aktivitetsgrad. Hannon & Ratliffe kom fram till att pojkarna hade lägre aktivitet i 

särundervisningen men inte flickorna som i sin tur inte visade på någon skillnad. Mckenzie et 

al. kom istället fram till att pojkarna inte alls visade på någon skillnad medan flickorna iställe t 

var mer aktiva under samundervisningen. Schmitts resultat var en kombination av de andra två. 

Hon kom fram till att flickor var mer aktiva under samundervisningen men pojkarna var mer  

aktiva under särundervisningen. Samtliga tre studerade undervisning med inslag av olika 

former av tävlingsmoment.      

 

I de kvalitativa studierna där lärare intervjuats konstateras det att samundervisning fungera bra 

för det sociala spelet mellan eleverna. Många lärare hävdar dock att tävlingsmomentet är det 

minst lämpade momentet för den undervisningsformen. Tävlingsmomentet tycks också bidra 
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till olika aktivitetsgrad bland eleverna. Pojkarna drar störst fördel av detta eftersom bollspel 

dominerar undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa, och fler pojkar än flickor utövar bollspel 

inom föreningsidrotten. Flickornas betyg i ämnet har också missgynnats av övergången från 

sär- till samundervisning. Trots detta har forskningen kring elevernas syn på sam- och 

särundervisning konstaterat att eleverna oftast är nöjda med den undervisningsform de har, 

vilket oftast är samundervisning.  

 

Genus är ett brett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Det centrala i begreppet är 

dock att manligt och kvinnligt är en konstruktion skapad av oss människor. I och med skapandet 

av manligt och kvinnligt så skapas också regler för dessa. Forskning har flera olika benämningar 

på dessa regler. En benämning är genussystemet, vilken är skapad av Yvonne Hirdman och 

bygger på dikotomin mellan män och kvinnor samt mannen som norm. Forskning har visat att 

barn i sju-åttaårsåldern är starkt präglade av rådande könsmönster i sin syn på idrott. Vidare har 

forskning slagit fast att institutioner så som skola och kommuner upprätthåller föreställningarna 

om vad som är manligt och kvinnligt.    

 

1.5 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att studera elevernas upplevda- och faktiska aktivitetsgrad i sam- 

respektive särundervisning där tävlingsmomentet inte är närvarande.  

 

● Hur ser den faktiska fysiska aktiviteten ut bland pojkar och flickor då könen är 

integrerade respektive separerade i undervisning utan tävlingsmoment?  

 

● Hur ser den upplevda fysiska aktiviteten ut bland pojkar och flickor då könen är 

integrerade respektive separerade i undervisning utan tävlingsmoment? 

1.6 Hypotes  

Studiens hypotes är att om det inte finns något inslag av tävlingsmoment i undervisningen 

kommer ingen signifikant skillnad kunna påvisas i faktisk- eller uppskattad aktivitetsgrad inom 

könen mellan de två olika undervisningsformerna. Hypotesen i denna studie har sin grund i 

genusbegreppet, forskning kring innehållet på lektioner i ämnet idrott och hälsa samt hur elever 

förhåller sig till tävling.  
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2 Metod      

2.1 Metodval 

Studien kommer att använda en kvantitativ metod som liknar de nordamerikanska studierna för 

att se om liknande resultat kan nås i Sverige. En av anledningarna till valet av metod är att den 

är relativt oanvänd inom nordisk forskning kring sam- och särundervisning. Den här studien 

har genomförts med hjälp av två forskningsmetoder. Det första är experiment. Det har hjälpt 

till att isolera de faktorer som ska undersökas (Hwang & Nilsson 2011, s. 79). Faktorer som till 

exempel gruppstorlek har därmed kunnat kontrolleras till viss mån för att det inte ska påverka 

resultatet. Att det enbart är till viss mån beror på att klassernas storlek inte har kunnat 

kontrolleras. Vissa klasser har varit större än andra vilket också har påverkat antalet elever vid 

varje tillfälle. I snitt låg antalet elever per lektionssal på ca tio elever. Den experimente lla 

metoden har låtit oss undersöka elevernas faktiska aktivitetsgrad genom att de fått bära 

pulsklockor som mätte deras puls (det vill säga deras hjärtfrekvens). Den andra metoden är 

enkäter som enligt Hwang och Nilsson bäst används när samma fråga ska ställas till en stor 

grupp människor (2011, s. 82-83). Enkäterna används för att få reda på elevernas upplevda 

aktivitetsgrad. Att experiment valdes som metod för studien grundar sig i studiens syfte att ta 

reda på elevernas faktiska aktivitetsgrad, och om och hur det skiljer sig mellan de två undersökta 

undervisningsformerna.  

2.2 Urval 

För att utföra studien kontaktades totalt sex skolor varav fyra valde att delta. Dessa kontakter 

skedde genom bekvämlighetsprincipen. Två klasser vardera deltog från varje skola. Totalt 

undersöktes åtta klasser med ett totalt elevantal på 138 elever i åldrarna 12-13 år. Av dessa 138 

var 54 flickor och 84 pojkar. De var i sin tur uppdelade enligt följande; 24 flickor och 38 pojkar 

hade samundervisning medan 30 flickor och 46 pojkar hade särundervisning. Det totala 

numerära övertaget för pojkarna beror inte på ett större bortfall bland flickorna utan på ett 

mindre antal flickor i klasserna. För att få så tillförlitlig data som möjligt lades en yttre påverkan 

på vilka klasser som fick ha sam- respektive särundervisning. Vissa klasser var mer jämt 

fördelade än andra och om en ojämnt fördelad klass hade samundervisning vid ett tillfälle fick 

nästa ojämnt fördelade klass ha särundervisning. På det viset har inte alla klasser som var jämnt 

fördelade haft samundervisning och vice versa. Denna uppdelning fick med få undantag ske på 

plats i gymnastiksalen efter samtal med ansvarig idrottslärare. För två klasser fanns en 

uppfattning om könsfördelningen redan efter tidigare möten vilket gjorde det möjligt att 
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bestämma i förväg vilka som skulle ha samundervisning och vilka som skulle ha 

särundervisning.  

 

Totalt deltog 138 elever i undersökningen men 39 föll bort under studiens gång vilket innebar 

att 99 elever är inkluderade i den slutliga analysen. Bortfallen var jämt spridda mellan samtliga 

grupper. 11 flickor och 11 pojkar föll bort från särundervisningsgruppen medan 9 pojkar och 8 

flickor föll bort från samundervisningsgruppen. Det lämnade kvar 35 flickor och 64 pojkar för 

den slutliga analysen. Bortfallen berodde på flera faktorer. Den största anledningen var tekniska 

problem, i huvudsak att pulsklockorna inte registrerade eller sparade pulsen. 

2.3 Experimentet och enkäten 

Experimentet bestod av en standardiserad lektion på 50 minuter där momentet utgjordes av en 

hinderbana med fokus på grovmotorik och kondition. Under lektionens gång fick eleverna 

också fylla i en enkät. Eleverna fick under testet bära en pulsklocka och notera sin start-, mitt-  

och slutpuls. Startpulsen skrevs upp precis innan eleverna började röra sig i banan. Pulsen 

skrevs återigen upp efter sex minuters arbete, sedan fick eleverna vila i tre minuter. Slutpulsen 

skrevs upp efter ytterligare sex minuters arbete vilket gav en total undersökningstid på 

sammanlagt 15 minuter. Klockorna (modell RS400 Polar Electro Oy, Finland) hade även en 

inspelningsfunktion. Efter det att en av undersökningsledarna instruerat hinderbanan fick 

eleverna starta inspelningen för att sedan ge sig ut i banan. Inspelningen gjorde att elevernas 

puls registrerades varje sekund under hela perioden som eleverna rörde sig i banan samt vila 

där i mellan. Klockorna stängdes av efter att eleverna skrivit ner sin slutpuls. Att enbart 15 

minuter utnyttjades för undersökningen av de totalt 50 som gick att tillgå berodde till största 

delen på att momentet av påtagandet och igångsättandet av pulsklockorna var tidskrävande. 

Den korta undersökningstiden motiverades också med att eleverna kunde uppleva en bristande 

motivation och/eller inte hade fysiska förutsättningar att arbeta under en längre tid.  

 

Lektionen bestod av en hinderbana med en enkel men samtidigt utmanande design. Hindren 

fick inte vara för svåra men inte heller för tråkiga, allt för att hålla motivationen uppe (skisserna 

och förklaringar av hinderbanan kan ses i bilaga 4). Medan eleverna sprang runt höll testledarna 

koll på både elever och tid. “Vippbrädan” (se bilaga 4) behövde ofta hållas under uppsikt av 

både säkerhetsskäl och för att en del elever var nervösa och ville hålla i någon medan de 

balanserade över. När det kom till uppmuntran var inte målet att pressa eleverna till sin gräns. 
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Det gavs dock positiv feedback och regelbundna uppdateringar om hur lång tid det var kvar på 

klockan för att eleverna inte skulle tappa motivationen.    

 

Enkäten delades ut i början av lektionen och eleverna fick skriva ner kön, ålder, nummer på 

pulsklockan och förnamn. Förnamnet var enbart för att eleverna själva skulle hitta sin enkät 

under lektionens gång och används inte i den skriftliga delen av studien. Det är även här som 

eleverna skrev ner sin puls vid de tre olika tillfällena. Att de skulle skriva ner sin puls var en 

säkerhetsåtgärd för studien i fall data som klockan lagrat inte skulle kunna extraheras ordentligt. 

Denna insamlingsmetod användes dock inte vid analyser då anteckningarna visade sig alltför 

missvisande. Snittpulsen från fungerande pulsklockor jämfördes mot enkäten som samma elev 

hade fyllt i. Klockans snittpuls skiljde sig då markant från snittpulsen som kunde beräknas med 

hjälp av enkäten.  

 

Efter lektionen fick eleverna uppskatta sin egen aktivitetsgrad under lektionen på en tiogradig 

skala där 1 var minimal rörelse medan 10 var maximal. Det ringades sedan in bland alternativen 

på enkäten (se bilaga 2). Eleverna fick då som instruktion att jämföra den aktuella lektionen 

med hur mycket de annars brukar röra sig på lektionerna. Skalan hade prövats vid den tidigare 

studien och användes istället för Borg-skalan eftersom det inte var ansträngningen som skulle 

mätas utan hur mycket eleverna ansåg att de rört på sig. 

 

Under den genomförda lektionen delades klasserna in i två grupper med antingen pojkar - 

flickor eller två mixade grupper. På två skolor kunde två salar användas parallellt och de två 

klasshalvorna kunde därmed ha lektion samtidigt med en testledare var som övervakade och 

ledde experimentet. På de två andra skolorna fanns inte den möjligheten. Den ena halvan av 

klassen fick därför genomföra experimentet vid ett tillfälle medan den andra halvan fick ha 

lektion med ordinarie lärare utomhus. Vid nästa tillfälle, som i båda fallen skedde en vecka 

senare, bytte grupperna plats och de som tidigare testats fick ha ordinarie lektion och vice versa.  

2.4 Etiska aspekter 

Deltagandet i studien har byggt på vetenskapsrådets fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 2002, s. 

6-14). Innan varje testtillfälle informerades eleverna i viss mån om studiens syfte, detta gjordes 

i riktlinje med vetenskapsrådets regler för undantag kring informationskravet (Vetenskapsrådet 

2002, s. 7). Eleverna fick nämligen inte veta att syftet med studien var att jämföra sam- och 

särundervisning då det skulle kunna leda till att de ansträngde sig mer enbart för att det var en 
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viss typ av undervisningsform. De fick enbart veta att syftet var att mäta deras puls och först 

efteråt fick de veta att de olika undervisningsformerna skulle jämföras. Eleverna informerades 

också om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. Alla som 

deltagit i studien har gjort det av egen fri vilja och eftersom eleverna varit under 15 år har även 

målsman informerats, tillfrågats och godkänt att deras barn fått delta. De uppgifter som 

samlades in har behandlats så att inga data (puls eller enkät) kan kopplas till en specifik person. 

Eleverna blev också informerade om att uppgifterna som samlades in enbart skulle användas i 

studiens syfte.  

2.5 Databearbetning  

Data har bearbetats med hjälp av datorprogrammet Polar Pro Trainer 5 för att extrahera data 

från pulsklockorna. Klockorna var inställda på att registrera pulsen varje sekund. För att få ut 

medelvärde och standardavvikelse för snittpulsen samt medianvärde och kvartilavvikelse för 

den uppskattade skalan har Microsoft Excel och Statistica använts. För att se om det förelåg 

statistiska skillnader mellan de olika grupperna i den faktiska aktivitetsgraden användes ett 

oparat t-test (Ejlertsson 2012, s. 138). För att se om det fanns statistiska skillnader mellan de 

självuppskattade värdena användes ett Mann Whitney U test (Ejlertsson 2012, s. 176; 188). 

Signifikansnivån sattes till p<0,05. När data behandlats har resultaten för pulsvärdena avrundats 

till närmaste heltal. Resultaten för den uppskattade aktivitetsgraden har avrundats till en 

decimal.  

2.6 Reliabilitet  

Resultatet bör inte ses som representativt för landet Sverige på grund av det relativt begränsade 

urvalet men kan ge en fingervisning om Stockholms förorter. För att öka reliabiliteten har vissa 

åtgärder vidtagits. Testerna har varit standardiserade i högsta möjliga grad (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 132). I vissa fall har skillnader i upplägg uppstått som att antalet testledare 

per lektion har skiftat mellan en eller två. På två skolor har det varit möjligt att genomföra två 

testlektioner parallellt och vid dessa har en stor sal delats i två med en så kallad vikvägg. 

Eleverna har då haft en gemensam introduktion för att sedan gå åt varsitt håll strax innan testet 

påbörjades. Vid de två andra skolorna var detta inte möjligt och istället fick klasserna testas en 

halvklass åt gången. Detta ledde till att två testledare var närvarande vid dessa tillfällen. 

Instruktionerna som gavs vid varje tillfälle var dock desamma, det vill säga att det gavs samma 

information i samma ordning vid varje tillfälle. För att öka reliabiliteten genomfördes samma 

procedur varje gång hinderbanan skulle visas, pulsklockorna sattes på och startades/stängdes 
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av samt när enkäterna delades ut och samlades in. Hinderbanans storlek förändrades något då 

lektionssalarnas storlek varierade. Detta skulle kunna påverka resultaten men det är samtidigt 

värt att beakta att eleverna från de olika skolorna är vana vid en viss storlek på salen vilket gör 

att testet skulle kunna genomföras inom ramen för denna vana. Inga extra hinder lades till utan 

avståndet mellan hindren utökades istället i de större salarna. I och med att salarna skiljde sig 

åt fick hinderbanan anpassas till den grad att alla hinder inte nödvändigtvis kom i samma 

ordning. Det var främst ringarna i ribbstolarna som fick anpassas efter var ribbstolar och 

bomsystem fanns placerade i salen. I övrigt låg samtliga hinder på samma plats varje gång. Vid 

alla tillfällen då salen eller hinderbanans upplägg har ändrats är det också värt att nämna att 

både sam- och särundervisning bedrivits i samtliga storlekar av banan. Ingen grupp är 

överrepresenterad i något upplägg.    

 

Eftersom olika grupper har testats under olika undervisningsförhållanden (sam- och 

särundervisning) tappar dock studien reliabilitet. I ett försök att kompensera för det har ett större 

antal elever testats. På grund av en stram tidsram fanns det inte möjlighet att på ett tillförlitl igt 

sätt genomföra studien med samma grupp under två olika tillfällen. Då vi undersökte två klasser 

per skola lades testerna upp så sätt att den ena klassen testades under samundervisning medan 

den andra testades under särundervisning.   

2.7 Validitet  

Studien ämnar studera eventuella skillnader eller samband mellan faktisk och upplevd 

aktivitetsgrad. Den upplevda aktivitetsgraden har eleverna direkt fått uppskatta själva utifrån 

en skala vilket ger en hög validitet med ett direkt svar på frågan. Den faktiska aktivitetsgraden 

har varit svårare att mäta eftersom begreppet aktivitetsgrad kan ses som diffust. För att öka 

validiteten har därför elevernas snittpuls tagits ut som ett mått på deras faktiska aktivitetsgrad. 

Jobbar du hårt kommer din puls att öka oavsett vem du är. Att inte den högsta pulsen som 

eleverna kom upp används som resultatenhet beror på att den enbart behöver hållas i en kort 

stund för att registreras. Snittpulsen kan ge en bild av hur mycket eleverna rört sig överlag under 

hela testlektionen. Deltagarna jobbade efter sin egen nivå när de sprang hinderbanan vilket gör 

snittet det mest fördelaktiga alternativet att titta på. Därmed kan den personliga faktorn som 

pulsen innebär samtidigt användas som ett mått på aktivitetsgrad.  
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3. Resultat 

Resultaten i studien kommer att presenteras utefter studiens frågeställningar och kommer 

behandlas tematiskt. De kommer att presenteras på så vis att den faktiska aktivitetsgraden, där 

pulsklockorna användes, presenteras först. Efter det presenteras hur eleverna uppskattade sin 

egen aktivitetsgrad.  

3.1 Faktisk aktivitetsgrad 

Varken pojkarna eller flickorna uppvisade någon signifikant skillnad mellan 

särundervisningstillfället och samundervisningstillfället. Inte heller när könen slogs ihop och 

särundervisningen ställdes mot samundervisningen i sin helhet kunde någon signifikant skillnad 

urskiljas.  

 

 Figur 1. Snittpuls pojkar och flickor (medelvärde) I figuren ses snittpulsen (medelvärde ± standardavvikelse) 

för flickor och pojkar i sär- respektive samundervisning. 

 

För pojkarnas del låg snittpulsen på 148 ± 18 (medelvärde ± standardavvikelse) slag/min under 

särundervisningen medan den enbart var marginellt lägre under samundervisningen (147 ± 18 

slag/min). Ingen signifikant skillnad kunde heller påvisas (p=0,92). Flickorna visade på en 

större skillnad än pojkarna mellan de två undervisningsformerna med värden på 151 ± 18 

slag/min respektive 158 ± 11 slag/min i snittpuls för sam- och särundervisningen. Skillnaderna 

mellan flickgrupperna är något större än mellan pojkgrupperna men visade inte heller de på 

någon signifikant skillnad (p=0,20).  
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Figur 2. Snittpuls sam- och särundervisning (medelvärde) I figuren ovan redovisas snittpulsen (medelvärde ± 

standardavvikelse) då flickors och pojkars puls lagts ihop till en grupp inom respektive undervisningsform.       

 

När pojkarna och flickorna som enbart hade särundervisning ställdes samman till en enhet 

visade de en snittpuls på 151 ± 17 slag/min. Samundervisningen visade i samma gruppering en 

snittpuls på 149 ± 18 slag/min. Skillnaden är inte signifikant (p=0,44).   

3.2 Uppskattad aktivitetsgrad 

Utöver att den faktiska pulsen mättes fick även eleverna som bekant själva uppskatta hur 

mycket de tyckte att de rörde på sig vilket kan ses i figuren nedanför. 

 

Figur 3. Uppskattad aktivitetsgrad pojkar Ovan ses pojkarnas uppskattade aktivitetsgrad i sär- respektive 

samundervisning. 
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För pojkarnas del kunde ingen signifikant skillnad uppmätas (p=0,20). Deras uppskattade 

aktivitetsgrad på den tiogradiga skalan var 8 ± 1 (medianvärde ± kvartilavvikelse) för dem som 

haft samundervisning och 7 ± 0,5 för dem som haft särundervisning.  

 

Figur 4. Uppskattade aktivitetsgrad flickor Ovan ses flickornas uppskattade aktivitetsgrad i sär- respektive 

samundervisning. 

 

Flickorna visade inte heller på en signifikant skillnad i uppskattad aktivitetsgrad (p=0,83). I 

deras fall uppskattade de 8,5 ± 0,5 på rörelseskalan i samundervisning. De som hade haft  

särundervisning uppskattade att de låg på 7 ± 1.  

 

Figur 5. Uppskattad rörelse totalt Här redovisas elevernas egenuppskattade aktivitetsgrad då flickors och 

pojkars uppskattning lagts ihop till en grupp inom respektive undervisningsform.       

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frekvens

Uppskattad aktivitet

Flickor

särunderv.

Flickor

samunderv.

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frekvens

Uppskattad aktivitetsgrad

Särunderv.

Samunderv.



20 
 

När grupperna lades ihop för att enbart representera sam- och särundervisning istället för kön 

visades inte heller någon signifikant skillnad (p=0,28). Samundervisningen uppskattade 8 ± 1 

på skalan medan särundervisningen uppskattade 7 ± 1.    

 

4. Diskussion & analys 

Syftet med den här studien var att studera elevernas upplevda- och faktiska aktivitetsgrad i sam- 

respektive särundervisning när tävlingsmomentet var frånvarande.  

4.1 Faktisk aktivitetsgrad 

Den första frågeställningen undersökte om det fanns någon signifikant skillnad i den faktiska 

aktivitetsgraden mellan sam- och särundervisning utan tävlingsmoment och hur skillnaden såg 

ut för pojkar respektive flickor. Inga signifikanta skillnader hittades. Tävlingsmomentets 

frånvaro i denna studie är det som skiljer den från den tidigare studien (Arvidsson & Hagström 

2014), samt de nordamerikanska studierna kring faktisk aktivitetsgrad (Mckenzie et al. 2004; 

Hannon & Ratliffe 2005; Schmitt, 2001). Resultatet i den här studien, i förhållande till 

resultaten i den tidigare studien, pekar på att moment utan tävling ger en mer jämn aktivitetsnivå 

än moment med tävling. Det ska dock påpekas att resultaten i andra studier varierar. En studie 

kom fram till att flickor rörde sig mer under samundervisning medan pojkarna inte visade någon 

skillnad (Mckenzie et al. 2004). En annan visade att det var tvärtom och pojkarna rörde sig mer 

under samundervisning (Hannon & Ratliffe 2005). En tredje kom fram till samma resultat för 

flickorna som Mckenzie et al. men visade också på att pojkarna röde sig mer under 

särundervisning (Schmitt 2001). Genom dessa går det inte att på ett övergripande plan slå fast 

vilken grupp som rör sig mer under vilken undervisningsform. Gemensamt för alla tre 

ovanstående studier är att de har visat på en ökning av aktivitetsgrad under samundervisningen. 

Enbart Schmitt har likt vår tidigare studie sett en ökning av aktivitetsgrad under 

särundervisningen men då för pojkarna. Det finns med andra ord flera olika slutsatser kring 

sam- och särundervisning.  

 

Varför det inte går att finna något mönster kring detta är intressant i sig. En möjlighet är att 

geografin spelar in. Beroende på var undersökningen genomförs kan resultaten se olika ut. 

Därför skulle det vara givande att göra flera och större kvantitativa studier som undersöker 

elevers faktiska aktivitetsnivå på flera olika platser i Sverige. Gruppkemin skulle också kunna 

ha en stor inverkan på aktivitetsnivån på lektionerna. Finns det en mentalitet i gruppen att 
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anstränga sig på lektionerna kommer aktivitetsnivån troligtvis vara högre. Ett mer utvecklat 

resonemang kring gruppkemin kan ses under rubriken Påverkande faktorer.  

4.2 Upplevd aktivitetsgrad 

Uppskattad aktivitetsnivå och huruvida det finns en signifikant skillnad inom könen eller 

mellan de två undervisningsformerna är det centrala i den andra frågeställningen. Det kunde 

inte heller här visas på några signifikanta skillnader för någon av grupperna. Frågeställningen 

har sin grund i den nordiska, kvalitativa forskningen. Den forskning som presenterats har främst 

undersökt lärare och elevers åsikter kring de båda undervisningsformerna. Wervorner (2011) 

kom fram till att vissa lärare ansåg att tävlingsmoment var det som var minst lämpat för 

samundervisning. Hon får medhåll av Eklund (1999) som visat på liknande resultat i finska 

skolor. Samtidigt visar en rapport från skolverket att särundervisningen främst används för att 

“skydda” flickorna under lektionen (Skolverket 2010, s. 42). När eleverna själva tillfrågades i 

tre andra studier visade det sig att majoriteten var nöjda med den undervisningsform de var 

vana vid (Winell 2012; Skoglund 2009; Pegert & Pärsby 2008). Winell drog dock slutsatsen att 

undervisningsformen bör anpassas efter grupp och aktivitet (2012 s. 42-43). Det skulle kunna 

kopplas till Wervorners (2011) och Eklunds (1999) studier om vad som är lämpligt för 

tävlingsmoment eller inte.  

 

Syftet med frågeställningen var också att ta reda på hur eleverna upplevde sin aktivitetsgrad 

under den aktuella lektionen och inte bara runt själva lektionsformen vilket flertalet tidigare 

studier undersökt (exempelvis Winell 2012; Skoglund 2009; Pegert & Pärsby 2008). 

Uppfattade de i efterhand att de rörde sig mer/mindre eller var det ingen skillnad mellan de 

olika formerna? De tester som nu gjorts visade på det sistnämnda. En iakttagelse som gjordes 

när tre olika klasser skulle ha särundervisning var att när flickorna märkte att de skulle få ha 

lektion själva blev flera av de glada och uppspelta. I slutet visade sig den reaktionen och 

iakttagelsen inte spegla de data som samlades in men både deras reaktioner liksom avsaknaden 

av en sådan reaktion från de andra grupperna skulle kunna spegla en av Winells slutsatser. 

Nämligen att undervisningsformen bör om möjligt anpassas utifrån grupp och aktivitet. (Winell 

2012) 

4.3 Påverkande faktorer 

Vad är då anledningen till att det inte fanns några skillnader? Forskning har kommit fram till 

att en stor del av undervisningen i idrott och hälsa utgörs av bollspel (exempelvis Matsson 1993; 
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Redelius 2004, s. 157; Skolinspektionen 2010, s. 4). Pojkar som utövar bollspel i föreningar på 

fritiden gynnas av detta framför flickor som utövar bollspel och elever som inte utövar någon 

bollidrott överhuvudtaget (Skolverket 2010, s. 7-8, 42-43). I den tidigare studien studerades 

aktivitetsgraden i sam- och särundervisning under matchspel i innebandy (Arvidsson & 

Hagström 2014). Resultatet där blev att flickorna hade en signifikant högre aktivitetsgrad, både 

upplevd och faktisk, när de hade särundervisning. Det finns alltså möjlighet att 

tävlingsmomentet sänker just flickornas aktivitetsgrad i samundervisning. Ses jämn 

aktivitetsgrad inom könen som önskvärt på lektionerna i idrott och hälsa bör möjligen inslag av 

tävling minimeras eller användas under noga planerade former om det är samundervisning.  

 

Ytterligare stöd för att flickor tycks missgynnas av samundervisning kan ses om vi tittar på 

betygen. Flickornas betyg försämrades medan pojkarnas förbättrades efter det att obligator isk 

samundervisning infördes enligt Carlis studier (1990, s. 16-17). Denna ojämnvikt i betyg består 

än idag (Skolverket 2010, s. 11, 31). Detta kan ställas i relation till den stora mängden bollspel, 

vilka har ett stor inslag av tävlingsmoment, som utövas på idrottslektionerna. Det finns en 

möjlig koppling mellan flickornas sämre betyg i ämnet och den stora mängden bollspel.  

 

Hypotesen till denna studie har en mångfacetterad grund. Genusbegreppet utgör dock en central 

del. Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, dikotomin mellan män och kvinnor och mannen 

som norm, är styrande för vår syn på genusbegreppet (Hirdman 1993, s. 149). Antagandet om 

att flickorna drar fördel av undervisning där tävlingsmomentet är frånvarande styrks av den 

genusteorin. I och med att tävlingsmomentet förvinner vill vi mena att dikotomin mellan pojkar 

och flickor försvinner. I föreningsidrotten är pojkar och flickor oftast åtskilda. Om det då skapas 

en undervisning som liknar föreningsidrotten anser vi att dikotomin implicit upprätthålls 

eftersom pojkarnas favör i tävlingssammanhang då består, även om pojkar och flickor har 

samundervisning och på så sätt inte är åtskilda bokstavligen. Då en större andel av pojkarna 

utövar bollspel i en förening blir det också norm att vara duktig på bollspel och genom det 

tävling. Försvinner tävlingsmomentet försvinner de två principerna om dikotomi och mannen 

som norm vilket gör att pojkar och flickor kan mötas på en jämnare nivå. Kan anledningen till 

att det inte finns några skillnader i aktivitetsgrad i vår studie bero på att flickorna vågar ta för 

sig mer i en undervisning utan tävlingsmoment oavsett om det handlar om sam- eller 

särundervisning?   
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I en grupp med enbart flickor är det möjligt att stämningen blir mindre “pressande” och att det 

blir en lättare atmosfär. Det skulle kunna förklara varför tjejerna var mer aktiva under 

särundervisning än samundervisning med inslag av tävling (Arvidsson & Hagström 2014). Att 

flickor och pojkar inte uppvisar någon signifikant skillnad i aktivitetsgrad när ett 

tävlingsmoment är frånvarande tillbakavisar dock gruppkemins effekter till viss del. det borde 

rimligtvis ha givit signifikanta skillnader i aktivitetsgrad mellan sam- och särundervisning hos 

flickorna om det var gruppkemin som spelade den avgörande rollen, även fast 

tävlingsmomentet var frånvarande. Det bör dock tas i åtanke att båda de studier som genomförts 

har varit förhållandevis små. De större studierna som genomförts har inte visat på något tydligt 

mönster. Under själva lektionstillfällena har det upplevts att vissa klasser varit mer engagerade 

i sitt utövande än andra, trots att förutsättningarna varit detsamma. Detta tillsammans med de 

otydliga tidigare resultaten tyder på att gruppkemin faktiskt är en faktor. Samtidigt har det också 

noterats att framförallt flickorna uppskattade att vara själva i undervisningen, därav tolkningen 

kring den mindre pressade stämningen. Sammantaget är det troligt att det inte enbart finns en 

faktor som spelar in på elevernas aktivitetsgrad utan flera och att det är nästintill omöjligt att 

alltid kontrollera dessa som lärare i idrott och hälsa.   

4.4 Sam- eller särundervisning? 

I den forskning som har studerat inställning och attityder till sam- och särundervisning kan 

resultaten sammanfattas som så att de flesta lärare har en positiv bild till samundervisningen, 

främst av sociala skäl. Särundervisningen kan dock användas för att “skydda” elever av det ena 

könet från det andra för att de på så vis ska kunna “ta för sig” mer i undervisningen. Det är dock 

inte ett helt oproblematiskt synsätt. Historiskt beskylls samundervisningen för att vara alltför 

hård för flickorna och istället användes särundervisning (Carli 2004, s. 23, 138, 177). Att 

använda särundervisning för att skydda flickor eller pojkar i dagens undervisning bekräftar till 

viss del detta föråldrade synsätt eftersom det ger sken av att undervisningen blir bättre om könen 

hålls isär. Styrkan med den sociala biten inom samundervisningen skulle också kunna 

motverkas av det faktum att lärare tycks ha svårt att hantera elever av det motsatta könet i 

samundervisningen (Eklund 1999 s. 220 - 221). Om läraren har svårt att hantera detta, hur ska 

de då förvänta sig att eleverna ska klara av detta? Lgr 11 har i sin syftesdel gjort klart att eleven 

ska få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra, något som vi bland 

annat tolkat som respekt för det andra könet. Den här formuleringen kan tolkas som att det är 

samundervisning som gäller. Det intressanta då är att kunskapskraven med mycket få undantag 
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inte kräver någon form av samarbete mellan könen vilket istället öppnar upp möjligheterna till 

att bedriva särundervisning.   

 

Denna studie har visat att det inte finns någon skillnad i aktivitetsgrad mellan de olika 

undervisningsformerna. Har man detta i åtanke så skulle lärare i idrott och hälsa kunna använda 

sig av både sam- och särundervisning. Då övriga skolämnen tillämpar samundervisning är det 

möjligt att den undervisningsformen ligger närmast till hands. Samtidigt så finns det både för- 

och nackdelar med de båda undervisningsformerna. Att ensidigt använda en undervisningsform 

är inte den enda vägen att gå utan att kombinera de båda ger möjligen goda resultat det med.  

4.5 Metoddiskussion  

4.5.1 Experiment 

Experimentformen hjälpte genom att den gav oss möjlighet att isolera sam- och särundervisning 

som påverkande variabel under testlektionerna. Dock kan den också ha haft en negativ 

påverkan. På grund av att eleverna visste om att de testades kan det ha fått en så kallad 

“experimenteffekt” vilket innebär att de som studeras inte beter sig som de brukar just för att 

de är medvetna om att de testas (Hwang & Nilsson 2011, s. 80). Att inte göra eleverna medvetna 

om att de testas skulle vara både praktiskt svårt och etiskt oförsvarbart. För att minska 

eventuella skillnader mellan grupperna förklarades inte hela studiens syfte för eleverna. Det 

som sades var att deras puls skulle testas medan de sprang runt hinderbanan. Det nämndes aldrig 

i förväg att det skulle mätas om de hade högre eller lägre aktivitetsgrad under särundervisning 

än under samundervisning. Nästa steg på samma linje skulle vara att även testledarna skulle 

varit ovetandes om syftet. Vi som genomförde lektionerna är samma personer som är ansvariga 

för studien vilket inte är en optimal lösning då det skulle kunna påverka resultaten. Att dölja 

det faktum att det var sam- och särundervisning som testades skulle dock vara svårt även om 

det var en oberoende person som fått i uppdrag att leda experimenten. Optimalt hade varit två 

externa testledare där en leder samundervisningen och en leder särundervisningen för att om 

möjligt undvika att syftet listas ut av ledarna. Omfattningen och tidsramen på den här studien 

har dock gjort det svårt att ge möjlighet till att använda sådana personer.  

 

I studien har också olika grupper varit tvungna att testas under olika förhållande, det vill säga 

en grupp har enbart fått ha samundervisning medan en annan grupp enbart har deltagit i 

särundervisning. Dessa har sedan jämförts med varandra. Det mer optimala vore att samma 
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grupp haft både sam- och särundervisning för att sedan se skillnader mellan tillfällena. Skälet 

till det inte gjordes på det sättet är att det hade varit för tidskrävande att lägga in en så kallad 

“washout period” mellan de två testtillfällena. Det hade också gjort det svårare att få tillgång 

till skolor som kunde delta eftersom att det hade tagit upp ännu mer av ordinarie lektionstid.  

4.5.2 Enkät 

Enkäterna lät oss samla in information som kön, ålder och uppskattad aktivitetsgrad. Att en 

annan skala än Borg-skalan användes kan sammanfattas till två anledningar. Den första var att 

studien var ute efter att se hur mycket eleverna ansåg att de rört på sig (varit aktiva). Borg-

skalan mäter nivån av ansträngning, vilket är en liten men vital skillnad. Borg-skalan är inte 

gjord för den form av relativ aktivitet som mättes i studien. Den är gjord för att mäta 

ansträngning där 20 (max på skalan) är ditt eget max. Skalan som användes angav enbart att 

eleverna som ringade in en tia aldrig rört sig så mycket förut. De skulle med andra ord kunna 

röra sig ännu mer utan att för den delen nå max på Borg-skalan. Den andra anledningen hör 

ihop med den första. För att göra det lätt för eleverna skrevs de olika stegen ut på ett sätt som 

skulle vara lättförståeligt när de skulle tänka på tidigare lektioner. Har jag rört mig mycket eller 

lite jämfört med vad jag brukar?   

4.5.3 Tillförlitlighet 

Studien har som helhet undersökt skolor från fyra förorter runt Stockholm i ett lektionsmoment 

inom ämnet idrott och hälsa. De som har deltagit har kommit från så väl välbärgade som mer 

socialt utsatta hem vilket har bidragit till en sociokulturell spridning. Åldersspannet har varit 

begränsat till elever i åldrarna 12-13 år. Momentet som testades, hinderbanan, gav en möjlighe t 

att röra sig i relativt fri takt samtidigt som det inte fanns något explicit tävlingsmoment 

inblandat. Det är också något som ansågs vara fritt/friare från en “könsstämpel” än till exempel 

fotboll (pojkar) eller dans (flickor). För att göra den här formen av undersökning mer optimal 

skulle en pilotstudie först och främst ha behövt göras. På det sättet kunde eventuella problem 

ha upptäckts tidigare och det relativt stora antalet bortfall på grund av tekniska problem ha 

kunnat minskas. På ett generellt plan skulle ett större urval av skolor behöva delta, helst från 

flera olika områden som kan representera flera olika sociala grupper. Studien skulle behöva 

drivas under en längre tid och med flera olika momentinslag.   

 

Det hade varit önskvärt att mäta hela lektionen istället för det nuvarande 15 av 50 minuter. I 

dagsläget har testat bara visat på en liten del av en hel lektion. Om hela lektionens 50 minute r 
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hade mätts kanske studien hade fått ett annat resultat. I och med det skulle också eleverna 

behöva ta på sig pulsklockorna innan lektionen började vilket hade varit problematiskt med 

raster och andra lektioner. Andra faktorer som kan ha påverkat är den skeva fördelningen av 

pojkar och flickor i undersökningen. Pojkarna var i slutändan dubbelt så många som flickorna 

För en högre reliabilitet hade därför antalet flickor behövt ökas för att närmare kunna jämställa s 

med antalet pojkar. Om deltagarantalet hade varit högre skulle vissa av testerna kanske ha visat 

på en signifikant skillnad (de som i föreliggande studie hade p=0,20) medan andra verkar vara 

långt ifrån en signifikans (till exempel p=0,92). För att öka tillförlitligheten kunde också 

elevernas maxpuls först ha testats för att sedan jämföras med deras ansträngning på lektionerna. 

Då hade ett procentvärde av hur mycket de ansträngt sig kunnat tas ut vilket skulle kunna 

minska den personliga faktorn som jämförelse av snittpulsen innebär. Avgörande faktorer för 

att detta inte genomfördes var att resurser och tid saknades.  

 

Det hade varit mer tillförlitligt att undersöka flera undervisningsmoment men vi anser att 

rimliga åtgärder har vidtagits för att ge det enskilda tillfället så hög tillförlitlighet som möjligt. 

Resultatet kan i slutändan ses som en fingervisning för Stockholms förorter med reservation för 

att ytterligare studier måste göras. 

4.6 Slutsats  

Slutsatsen i den här studien är att det inte går att finna någon signifikant skillnad i upplevd eller 

faktisk aktivitetsgrad mellan sam- och särundervisning i en situation utan tävlingsmoment. Det 

gäller både för pojkar och flickor. Studiens hypotes, vilken menade att där det inte finns något 

inslag av tävlingsmoment i undervisningen kommer ingen signifikant skillnad mellan sam- och 

särundervisning att kunna påvisas i varken faktisk- eller uppskattad aktivitetsgrad inom könen, 

bekräftas därmed.  

4.7 Vidare forskning  

Hittills har det framkommit att olika studier har fått fram olika resultat kring sam- och 

särundervisning. Majoriteten av alla studier som studerat den faktiska aktivitetsgraden har haft 

en experimentform som undersökt ett tävlingsmoment. Huruvida det faktiskt är 

tävlingsmomentet som är avgörande för aktivitetsgraden är svårt att säga. Olika klassers 

gruppkemi är en faktor som möjligen kan påverka. Det erfardes under själva experimentet men 

gav inte utslag i resultaten. Geografiskt läge är ytterligare en faktor som kan påverka. Det är 

inte säkert att aktivitetsgraden är kopplad till undervisningsformen över hela Sverige. Utifrån 
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resultat och tidigare forskning menar vi att det är nästintill omöjligt att isolera en faktor som 

ensamt påverkar elevernas aktivitetsgrad. Det är istället flera olika faktorer som påverkar 

samtidigt. Vidare studier bör därför försöka inkludera flera faktorer i analysen. Med bakgrund 

av resultaten som denna studie har visat i kontrast till tidigare studier är det därför av intresse 

att fler studier görs där det saknas tävlingsmoment eller där ett tävlingsmoment jämförs med ett 

icke tävlingsmoment. Möjligheterna att undersöka längre perioder på flera olika skolor runt om 

i landet bör undersökas för att kunna få ett mer övergripande resultat. Samtidigt ska inte mindre 

områden glömmas bort eftersom inget resultat verkar bli det andra likt.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien var att studera elevernas upplevda- och faktiska aktivitetsgrad i sam- 

respektive särundervisning där tävlingsmomentet inte är närvarande.  

 

● Hur ser den faktiska fysiska aktiviteten ut bland pojkar respektive flickor då könen är 

integrerade respektive separerade i undervisning utan tävlingsmoment?  

 

● Hur ser den upplevda fysiska aktiviteten ut bland pojkar respektive flickor då könen är 

integrerade respektive separerade i undervisning utan tävlingsmoment?  

Vilka sökord har du använt? 

Sam- och särundervisning, co-education, särundervisning elever, särundervisning, 

samundervisning, genusteori, elevers syn på sam- och särundervisning, etiska riktlinje r 

vetenskapsrådet, genusforskning, statistik, Håkan Larsson 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco, diva-portal.org, google.se,  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

diva-portal: “särundervisning elever” 

google “etiska riktlinjer vetenskapsrådet” 

Ebsco: “single gender education” * “co-education” 

GIH:s bibliotekskatalog”genus”, “Hirdman”, “genusforskning”, “statistik” 

 

Kommentarer 

En del litteratur har även hittats genom att vi tittat på referenslistor från tidigare arbeten. Detta 

har dragit ner på mängden sökord för studien. 

 



 
 

Bilaga 2 – Elevenkät  

Enkät                                  

Ringa in ditt kön:                                                                   Ålder: 

Pojke  Flicka                                                               Förnamn: 

Puls start:                                                                   Nr på klockan: 

Puls mitten:                                                          

Puls slut:                                                                                     

                                                                                     

Ringa in den siffra som du tycker beskriver din aktivitet under lektionen 

bäst. 

1 = Jag rörde mig inte alls  

2 = Jag rörde mig extremt lite   

3 = Jag rörde mig väldigt lite   

4 = Jag rörde mig lite 

5 = Jag rörde mig ganska lite    

6 = Jag rörde mig ganska mycket  

7 = Jag rörde mig mycket   

8 = Jag rörde mig väldigt mycket   

9 = Jag rörde mig extremt mycket  

10 = Jag har aldrig rört mig så mycket förut 

  



 
 

Bilaga 3 - Missivbrev 

Informationsbrev till föräldrar 

Hej! 

Vi heter Joakim och Jesper och är studenter på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Vi 

går nu vår sista termin på idrottslärarprogrammet och arbetar med vårt examensarbete som handlar 

om aktivitetsnivå vid sam- och särundervisning i idrotten.  

Vi skulle vilja genomföra en undersökning i bland annat ditt/dina barns klass kopplat till 

examensarbetet. I undersökningen kommer vi mäta elevernas aktivitetsnivå under en lektion med 

hjälp av pulsmätare* och eleverna kommer sedan att få svara på en kort enkät där de uppskattar hur 

aktiva de varit under lektionen. Syftet med studien är att ta reda på hur den uppmätta aktivitetsnivån 

skiljer sig från den som eleverna uppger och om det är skillnad på flickor och pojkar vid sam- och 

särundervisning.  

Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivillig och ditt barn kan avbryta sin medverkan när 

som helst. Deltagandet är anonymt och resultaten av elevens medverkan kommer att endast användas 

i studiesyfte. Vill du inte att ditt eller dina barn skall deltaga i studien är det viktigt att du höra av dig 

till någon av oss på medföljande mejladresser, inkludera då elevens namn och klass.  

Om ni har frågor, tveka inte att kontakta oss. 

Tack på förhand! 

Joakim Hagström (jocke_hagstrom@hotmail.com)  

Jesper Arvidsson (jesper.arvidsson@outlook.com) 

*Ett band som fästs runt bröstkorgen och skickar signaler om elevens puls till en klocka som fästs vid 

handleden  

  

mailto:jesper.arvidsson@outlook.com


 
 

Bilaga 4 – Salsskisser  

Liten sal 

 

Stor sal 1 

 

 

 

 



 
 

Stor sal 2 

 

 

● När banan visades startade vi vid “vippbrädan” nere i högra hörnet på bilden. Här skulle 

eleverna balansera över en upp och ner vänd bänk som lagts över en annan upp och ner 

vänd bänk. När eleverna var halvvägs över vippade bänken över från ena sidan till den 

andra. Direkt efter att de tagit sig över vippbrädan skulle de göra kullerbyttor eller rulla 

stock med utsträckta armar. 

 

● Nästa station var att gå upp för den lutande bänken mot bomsystemet. Väl upp skulle 

eleverna balansera på den undre bommen medan de höll i sig i den övre. Den undre 

bommen var inställd på 15 och den övre 26 eftersom att det var det högsta möjliga i 

några av salarna. Väl över på andra sidan fick de välja om de ville åka ner på den andra 

bänken eller om de ville hoppa ner på tjockmattan under. 

 

● Nästa steg berodde på sal men fallen “liten sal” och “stor sal 1” fick eleverna klättra upp 

för en ribbstol ca 180cm upp från marken. Där skulle de sedan gå i sidled genom en 

rockring som bundits fast. Därefter skulle de gå ner för ribbstolen till det nedersta steget, 

utan att nudda marken, och ta sig igenom en till rockring. Stationen avslutas med att de 

får klättra uppåt en gång till för att ta sig igenom en sista rockring för att slutligen klättra 

ner till golvet igen. I fallet “stor sal 2” kommer den här stationen efter nästa station.  



 
 

● När de kommit ner från ribbstolarna tar de sig till “armgången”. Det är en nedfälld bom 

inställd på höjd “18”. Här skulle eleverna gå armgång från höger sida till vänster sida i 

färdriktningen. Armgången kunde antingen vara i sidled, med ansiktet riktat framåt eller 

så kallad ap-gång där benen lyfts upp ovanpå bommen och hjälper till dra, eller följer 

med släppandes medan armarna drar kroppen framåt.  

 

● När alla ovanstående är klara kommer stationen med pallplintar. Här ska eleverna hoppa 

jämfotahopp över plintarna som avslutas med en stor plint (sex våningar hög) som de 

ska klättra över. Eleverna kan antingen välja att hoppa upp på pallplintarna och sedan 

ner eller hoppa direkt över i ett hopp. Samma princip gällde på den stora plinten. 

 

● Den sista stationen bestod av två plintar, en tjockmatta och en satsbräda. eleverna skulle 

använda satsbrädan för att hoppa över den första plinten, antingen direkt eller upp på 

och sedan ner. De skulle sedan springa över tjockmattan för att slutligen hoppa eller 

klättra över den sista plinten. 

 

● När ett varv avklarats är det bara att börja direkt på nästa tills testledaren sade stopp.  

Vid starten av varje sex minutersperiod fick eleverna sprida ut sig mellan stationerna 

för att undvika köbildning. De skulle dock fortfarande springa i samma riktning. Vid 

den andra sex minutersperioden skulle stationerna fortfarande göras på samma sätt men 

eleverna kunde själva välja i vilken ordning de skulle göras. 

 

● Om det blev kö på någon station hade eleverna fått instruktioner om att den stationen 

skulle hoppas över och eleven skulle istället gå direkt till nästa lediga station. 


