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Sammanfattning  
 

Syfte  

 

Syftet med studien har varit att undersöka flickor i skolår 7-9 i två skolor i Norrtälje kommun 

och deras syn på särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Detta görs genom att studera hur 

flickornas deltagande ser ut vid sam- respektive särundervisning samt hur flickorna uppfattar 

att innehållet, betyg och trygghet påverkas av sam- respektive särundervisning?  

 

Metod 

 

Undersökningen är en kvantitativ studie och har utförts med hjälp av enkäter med fasta 

svarsalternativ. Skolorna har valts av praktiska skäl, de låg i närområdet och de var de enda 

skolorna i närområdet som hade särundervisning. Enkätundersökningen utfördes av mig 

personligen, vilket medförde att eleverna vid problem kunde ställa frågor. 

Enkätundersökningen utfördes på 75 stycken flickor. Samtliga elever har tidigare haft 

samundervisning och samtliga elever har svarat på alla frågor. 

 

Resultat 

 

53 % av flickorna är alltid med på lektioner med särundervisning, medan 3 % menar att de 

sällan är med. Vid samundervisning var 45 % alltid med medan 9 % sällan var med. 75 % av 

flickorna menar att innehållet blir mer varierat vid särundervisning. Nästan 50 % svarade att 

de har chans att få bättre betyg vid särundervisning. 13 % av flickorna känner sig helt trygga 

vid samundervisning, 73 % känner sig helt trygga vid särundervisning. 55 % menar att det är 

ordning på lektionerna vid särundervisning, 11 % säger att det är ordning vid 

samundervisning. Att stämningen är bättre vid särundervisning säger 37 %.   

 

Slutsats  

 

Enligt denna studie är flickor mer positivt inställda till deltagande i idrott och hälsa vid 

särundervisning. De uppger även känna sig mer trygga på lektionerna samt att innehållet blir 

mer varierat och att särundervisningen gynnar deras chans till bättre betyg.  
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1. Inledning 

 
1.1 Förord 
 

Jag uppmärksammade företeelsen sam- respektive särundervisning i idrott och hälsa under 

min slutpraktik som lärarkandidat på en 0-9 skola i Norrtälje kommun. Personligen hade jag 

som elev i grundskolan haft samundervisning, dvs., flickor och pojkar tillsammans, i idrott 

och hälsa, medan jag i gymnasiet hade särundervisning. Vid den tidpunkten reflekterade jag 

inte över detta, det bara var så. När jag sedan blev antagen till 

Lärarhögskolan/Idrottshögskolan i Stockholm, hade jag inställningen att samundervisning var 

det bästa för både flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa. Jag tyckte att den sociala 

träningen könen emellan var så viktig att jag inte alls kunde tänka mig att undervisa könen var 

för sig. Men under min slutpraktik ändrade jag uppfattning. Därmed inte sagt att jag helt 

ändrat min pedagogiska syn, men den har förändrats. Jag kan tycka att det inte är helt 

självklart att ha samundervisning, som min tanke var innan praktiken, utan att det kanske 

faktiskt beror på den rådande situationen. Min slutpraktik genomförde jag med en handledare 

som bara undervisade flickor i ämnet idrott och hälsa, vilket har påverkat valet av inriktning 

på mitt arbete. Det finns i detta ämne fler utgångspunkter som jag skulle kunna tänka mig att 

undersöka, men jag har bestämt mig för att specifikt studera flickors inställning. Andra 

utgångspunkter skulle kunna vara: lärarnas inställning till sär- och samundervisning, 

pojkarnas inställning, men också att undersöka styrdokumentens formuleringar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Bakgrund 

 

1.2.1  Flickors och pojkars fysiska fostran i skolan 

 

Med 1807 års skolordning infördes ämnet gymnastik för första gången. Det var därmed inte 

sagt att det skulle blir ett ämne som andra, gymnastik skulle utföras på raster men med tillsyn 

av lärare. Gymnastik blev inte obligatoriskt förrän år 1820 och då på läroverken.1 När den 

obligatoriska folkskolan infördes år 1842, var gymnastik även där ett obligatoriskt ämne.2 

Gymnastiken innehöll militäriska inslag, så som marscher, och ansågs inte vara lämpligt för 

flickor. Den obligatoriska gymnastiken såg därför olika ut för pojkar respektive flickor.3  

 

På 1920-talet började en nedrustning av Sveriges militärstyrka, vilket också gjorde att de 

militäriska inslagen i skolgymnastiken minskade. Under 1950- och 1960-talen skedde 

gymnastikundervisningen med pojkar och flickor tillsammans och då till och med årskurs 

fyra. Från årskurs fem var rekommendationen den att ha särundervisning.4  I början av1970-

talet satte en debatt kring ämnet igång. Skulle man ha sam- eller särundervisning i 

gymnastikämnet? Hur skulle innehållet se ut? Skulle ämnet heta gymnastik eller skulle man 

döpa om ämnet? I läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80, stod för första gången att 

gymnastikundervisningen skulle ske samordnat, flickor och pojkar skulle ha gymnastik 

tillsammans.5   

 

Ett av de positiva argumenten för samundervisning lyftes fram från en social vinkel, flickor 

och pojkar skulle lära sig att umgås även under gymnastiklektionerna. Det som eventuellt 

skulle kunna vara negativt var pojkars och flickors olika fysiska förmågor. Många befarade att 

pojkarnas träning skulle bli ineffektiv.6  

 

                                                 
1 Claes Annerstedt, ”Ämnet idrott och hälsa – ett historiskt perspektiv” i Idrottsundervisning – Ämnet idrott och 
hälsas didaktik, red. Claes Annerstedt, Birger Peitersen och Helle Rønholt. (Göteborg: Multicare Förlag AB, 
2001) s. 81 
2 Jan-Eric Ekberg, Bodil Erberth, Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa (Lund: studentlitteratur, 2000) s. 
86 
3 Barbro Carli, The making and breaking of a female culture: The history of Swedish physical education ‘in a 
different voice’ (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2004) s.  92-93.  
4 Carli, s. 138 och s. 177 
5 Suzanne Lundvall, ”Bilder av ämnet idrott och hälsa: en forskningsöversikt”, i Mellan nytta och nöje - Bilder 
av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s. 20-21  
6 Carli, s. 183.  



Den läroplan som nu gäller, Lpo 94, nämner ingenting om huruvida ämnen ska vara 

könsuppdelade eller inte, utan trycker mer på alla människors lika värde och ett individuellt 

lärande. 7 

 

1.2.2 Lärarutbildning  

 

När Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) började sina utbildningar av gymnastikinstruktörer, 

år 1813, var utbildningen bara till för män. År 1864 startade dock en ettårig kurs för kvinnliga 

elever. Kurserna för män och kvinnor såg olika ut, männen hade speciella kurser i fäktning 

och andra militära inslag i sin utbildning, vilket inte alls fanns i kvinnornas kurser. De militära 

övningarna minskade i omfång i och med en omorganisation år 1934, och därmed närmade 

sig de olika utbildningarna varandra. 8 År 1977/78 började en reformering av utbildningen 

som slutfördes i mitten av 1980-talet. Samundervisning infördes, utbildningen blev treårig och 

man kunde nu bli tvåämneslärare. 9  

 

1.2.3 Tidigare forskning 

 

En studie som gjorts är skola-idrott-hälsa projektet. Projektet utmynnade bland annat i en 

antologi ”Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa” där olika författare 

skriver om sina bilder av idrott och hälsa i den svenska grundskolan.10 I Håkan Larssons 

kapitel ”Vad lär man sig på gympan?” får vi ta del av hur 177 stycken elever i år 5 ser på 

ämnet idrott och hälsa. Larsson har via enkäter och intervjuer bland annat undersökt hur de 

ser på ämnet och vad som är meningen med ämnet, med deras egna ord. Resultatet av 

undersökningen, vad gäller könsuppdelad undervisning, ger en tvetydig bild av hur eleverna 

tycker. De som har könsuppdelad undervisning vill fortsätta att ha det så, medan de som har 

samundervisning anser att det är den bästa undervisningsformen. Han menar också att det 

kanske inte är självklart att sam- och särundervisning är lika med könsuppdelad undervisning, 

det skulle kunna vara delad undervisning med en annan uppdelningsvariabel än kön. 11 

 

                                                 
7 Carli, s. 192-193.  
8 Annerstedt, s. 90-95 
9 Carli, s. 194-95 
10 Håkan Larsson och Karin Redelius (red.) Mellan nytta och nöje – Bilder av ämnet idrott och hälsa, 
(Stockholm: Idrottshögskolan, 2004)  
11 Håkan Larsson ”Vad får man lära sig på gympan?”, i Mellan nytta och nöje – Bilder av ämnet av idrott och 
hälsa, red. Håkan Larsson & Karin Redelius, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s. 123-148  



Suzanne Lundvall skriver i sin artikel, ”Bilder av ämnet idrott och hälsa – en 

forskningsöversikt” i antologin Mellan nytta och nöje, om andra studiers och länders bilder av 

den fysiska aktiviteten i skolan. Lundvall har också undersökt lärare och elevers inställning 

till ämnet idrott och hälsa. Resultatet av studien, när det gäller tankar kring sam- och 

särundervisning, visar att ämnet idrott och hälsa befrämjar ett vidhållande av könsskillnader. I 

ett resultat från en studie Lundvall tar upp kan man se att flickorna bedömer sig själva genom 

att jämföra sig med pojkarna.12 

 

Jane Meckbach har skrivit ”Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt?” en artikel i Mellan 

nytta och nöje. Den studie Meckbach skriver om i artikeln har syftet att undersöka lärare i 

idrott och hälsa och hur de ställer sig till mål- och innehållsfrågor, varför de lägger fokus på 

ett visst innehåll samt elevernas sätt att lära. Meckbach har intervjuat 16 stycken idrottslärare. 

I resultatet framkommer att lärarna försöker sträva mot att kunna variera sam- och 

särundervisning. Det främsta argumentet för särundervisning är att flickorna mer kommer till 

sin rätt med särundervisning. I resultatet framkommer också att en del flickor presterar bättre 

vid samundervisning och andra vid särundervisning. 13  

 

En annan avhandling som är gjord på området är Barbro Carlis The making and breaking of a 

female culture – The history of Swedish physical education ’in a different voice’. Syftet med 

Carlis studie var dels att synliggöra kvinnliga lärares och flickors inblandning i ämnet idrott 

och hälsa i Sverige från tidigt 1800-tal till sent 1900-tal, dels att hitta en teoretisk bas för att 

kunna förstå genusproblematik inom idrott och hälsa, och att undersöka förändring över tid. 

Resultatet av studien uppger att kvinnornas inblandning i idrott och hälsa förändrades radikalt 

fram till 1970-talet. Införandet av samundervisning i ämnet idrott och hälsa ser ut att ha varit 

den största orsaken till detta. Resultatet av en undersökning om hur betygen ser ut för flickor 

och pojkar vid sam- respektive särundervisning visar att flickors betyg gynnas med 

särundervisning medan pojkarnas betyg gynnas med samundervisning. 14 

 

 

                                                 
12 Suzanne Lundvall ”Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt” i Mellan nytta och nöje - Bilder 
av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s. 19-43 
13 Jane Meckbach ”Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt?” i Mellan nytta och nöje – Bilder av ämnet idrott 
och hälsa, red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s.81-98 
14 Barbro Carli, The making and breaking of a female culture: The history of Swedish physical education ‘in a 
different voice’ (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2004)  



1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka flickor som går år 7-9 i två skolor 

i Norrtälje kommun och deras syn på särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Jag har utgått 

från följande frågställningar: 

 

• Hur ser flickorna på sitt deltagande i sam- respektive särundervisning?  

• Hur uppfattar flickorna att sam- respektive särundervisning påverkar innehållet?  

• Hur uppfattar flickorna att betygen påverkas av sam- respektive särundervisning? 

• Hur uppfattar flickorna att trygghet, stämning och ordning på lektionerna påverkas av 

sam- respektive särundervisning? 

 

Jag valde att genomföra enkätundersökningen på flickor dels för att den litteratur jag läst på 

flera punkter menar att flickor har mest att vinna med särundervisning, men också för att jag, 

som jag redan påpekat, fick en inblick i särundervisning under min slutpraktik. Med detta som 

bakgrund ville jag med den här undersökningen förstå mer kring de olika 

undervisningsformernas betydelse för elever, här speciellt flickor. Jag har undersökt två 

skolor i Norrtälje kommun där särundervisning sker i ämnet idrott och hälsa. Alla flickor som 

deltagit i undersökningen har någon gång under sin skolgång haft samundervisning i idrott 

och hälsa. Sammanlagt omfattar undersökningen 75 stycken flickor med särundervisning i 

idrott och hälsa i år 7-9. 

 

1.4 Definitioner 
 

I studien återkommer några ord och termer som bör förklaras. Med samundervisning menar 

jag den undervisning i idrott och hälsa som omfattar båda könen, alltså där flickor och pojkar 

har idrott- och hälsalektionerna tillsammans. Med särundervisning menar jag den 

undervisning med könen var för sig.  

 

2. Metod 
 

Undersökningen är en kvantitativ studie och har genomförts med hjälp av enkäter med fasta 

svarsalternativ.   



2.1. Litteratursökning 
 

Litteraturen hittades genom att använda Idrottshögskolans (nuvarande GIH) sökbas 

mikromarc och Norrtälje Stadsbiblioteks sökmotor, Libra III Webb-Opac. Med dessa två 

sökbaser tillhandahölls ett antal förslag på litteratur som sedan valdes utifrån syftet på studien. 

Litteraturen har innefattat både faktaböcker och studier. Böckerna ”Mellan nytta och nöje – 

bilder av ämnet idrott och hälsa” (Skola-Idrott-Hälsa-projektet), Håkan Larsson och Karin 

Redelius, och Barbro Carlis ”The making and breaking of a female culture” lästes innan 

enkäterna utformades. 

 

2.2 Urval 
 

Resultatet av undersökningen bygger på sammanställningen av en enkätundersökning på 75 

stycken flickor i klass 7-9 på två skolor i Norrtälje Kommun. Skolorna valdes på grund av 

praktiska skäl, de låg i närområdet och de var de enda i närområdet som hade särundervisning 

i idrott och hälsa. I sammanställningen har jag inte gjort någon skillnad på klasserna, utan ser 

dem som en enhet (flickorna). Enkäten är utformad efter det fakta att alla elever idag har 

särundervisning i idrott och hälsa. Samtliga elever har också haft samundervisning och 

samtliga elever har svarat på alla frågor. 

 

Gruppen flickor som enkätundersökningen omfattar beskrivs nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1. Undersökningsgruppen, antal i förhållande till klass.   

 

 

2.3 Genomförande 

 
Enkätundersökningen genomfördes med en klass i taget. Enkätförfattaren fanns på plats under 

hela undersökningen vilket medförde att eleverna vid problem kunde ställa frågor. 65 stycken 

av eleverna svarade på frågorna i idrottshallen, 10 stycken elever svarade på frågorna i en 

Flickor i klass 7 18 

Flickor i klass 8 25 

Flickor i klass 9 32 



teorisal. Det externa bortfallet bestod i enstaka elever som inte var på plats vid 

lektionstillfället. De elever som var närvarande har alla deltagit i studien. Något internt 

bortfall har inte förekommit. Författaren till enkäten var personligen närvarande vid 

utförandet av undersökningen, varför frågor om enkäten i hög grad besvarades.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet   
 

Med validitet menas att studien verkligen undersöker det som ska undersökas. 

Undersökningen ska ha relevanta, för syftet, frågor och svarsalternativ.15 Jag anser att jag har 

haft ett syfte och en undersökningsmetod som gör att studien har god validitet. Det empiriska 

materialet har sammanställts och sedan analyserats med hjälp av litteraturen som analytiskt 

redskap. 

 

En studies reliabilitet påverkas av hur pålitligt mätinstrumentet är. Vid en annan studie med 

samma mätinstrument ska studien få samma resultat för att ha hög grad av tillförlitlighet.16 I 

den här studien är mätinstrumentet enkäten. Eftersom jag vid undersökningstillfället var 

närvarande kunde eleverna ställa frågor och få svar på dessa. Detta gjorde att alla elever 

svarade på samtliga enkätfrågor och att resultatet av studien blev tillförlitligt.    

 

3. Resultat 
 

Här redovisas resultaten av min enkätundersökning efter bearbetningen. Redovisningen 

kommer att innehålla ett urval av resultaten från den empiriska undersökningen, vilka 

kommer att synliggöras i tabeller och diagram samt i den löpande texten. Urvalet av resultaten 

har skett utifrån min tanke om intressanta undersökningsresultat. Det framkommer bland 

annat divergerande svar gällande deltagande vid olika innehåll på lektionstid och sär- eller 

samundervisning. Resultatet kommer i huvudsak visas i procentform, men då undersökningen 

endast innehåller 75 stycken elever, kommer jag även att använda mig av reella tal. 

 

 

 

                                                 
15 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetod, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1996) s. 67 
16 Wallén, s. 67 



3.1 Deltagande på lektioner 
 

Enkätfråga 3 och 4 avser deltagande på lektioner med samundervisning kontra 

särundervisning. Eleverna skulle besvara frågan med hjälp av fyra svarsalternativ; alltid, ofta, 

ibland eller sällan. Fråga 3 behandlar deltagandet på lektionerna vid särundervisning.  

 

Hur ofta är Du m ed på lek tionerna?
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Figur 1. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 3, i procent.    

 

Av denna figur kan utläsas att 53 % (40 st) av eleverna alltid är med på lektionerna när de har 

särundervisning, och att 3 % (2 st) av flickorna sällan är med på lektionerna.  

 

Fråga 4 behandlar deltagandet på lektionerna vid samundervisning.  

Om  Du haft sam undervisning i idrott och hälsa, hur ofta 
var Du då m ed på lek tionerna?
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Figur 2. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 4, i procent.  

 



Figur 2 visar att när eleverna hade samundervisning var 45 % (34 st) alltid med på lektionerna 

medan 9 % (7 st) sällan var med. Vid en jämförelse av dessa figurer visar detta att fler flickor 

är med på idrott och hälsa lektionerna mer regelbundet vid särundervisning än vid 

samundervisning.  

 

Fråga 5.11 och 5.12 behandlar aktivt deltagande på lektionstid. Detta var påståendefrågor där 

eleverna skulle kryssa för i vilken grad de instämde. Svarsalternativen till påståendena var; 

instämmer helt, i stort sett, knappast och inte alls.   

 

Jag de ltar m er på lek tionen om  pojkarna är m ed.
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Figur 3. Visar hur flickorna besvarat enkätfrågan 5.11, i procent.  

 

17 % av flickorna har svarat att de instämmer helt i påståendet ”Jag deltar mer på lektionen 

om pojkarna är med”. 19 % har svarat att de instämmer i stort sett, 37 % att de knappast 

instämmer och 27 % har svarat att de inte alls instämmer. Det vill säga, 13 stycken flickor har 

svarat att de deltar mer på lektionen om pojkarna är med, och 20 stycken säger att de inte alls 

deltar mer om pojkarna är med. Den största gruppen (37 %, 28 st) menar att de knappast 

instämmer i påståendet. 



Jag deltar m er på lektionen när pojkarna inte  är m ed. 
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Figur 4. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.12, i procent.  

 

48 % instämmer helt i påståendet ”Jag deltar mer på lektionerna när pojkarna inte är med”.  

27 % av flickorna instämmer i stort sett, 9 % instämmer knappast och 16 % instämmer inte 

alls. Dvs., 36 stycken av de 75 tillfrågade instämmer helt i påståendet, de deltar mer på 

lektionen om pojkarna inte är med, i stort sett: 20 stycken, knappast: 7 stycken, inte alls 12 

stycken.  

 

Av fråga 5.11 och 5.12, kan man se att nära hälften av flickorna är mer aktivt deltagande på 

lektionstid om pojkarna inte är med på lektionen. Är däremot pojkarna med på lektionen 

uppger 17 % att de deltar mer på lektionstid.  

 

3.2 Olika aktiviteter på lektionstid 
 

Följande frågor och figurer behandlar lektionsinnehållet vid särundervisning kontra 

samundervisning.  

 



Innehålle t på lektionerna blir  m er varierat när pojkarna 
inte  är m ed.
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Figur 5. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.21, i procent. 

 

Svaren på frågan visar att 75 % av flickorna instämmer helt eller i stort sett på frågan om 

lektionerna blir mer varierade när pojkarna inte är med. Flickorna visar alltså tydligt att de 

tycker att lektionerna blir mer varierade när särundervisning sker.  

 

Bollspel blir roligare  när det bara är flickor på lektionen.
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Figur 6. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.24, i procent.  

 

Nästan 50 % av flickorna har svarat att de tycker bollspel blir roligare när pojkarna inte är 

med på lektionen. Samtidigt har 10 % av flickorna svarat att de inte instämmer alls med 

påståendet. De tycker alltså att det skulle vara roligare att ha pojkarna där vid 

bollspelslektioner.  

 



Dans blir  roligare  när det är bara flickor på lek tionen.
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Figur 7. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.26, i procent. 

 

21 % av flickorna har instämt helt i påståendet. Om man jämför det med påståendet om 

bollspel är det en markant skillnad. Enkätfråga 5.25 (som inte kommer att visas i 

diagramform), redovisar hur flickorna ställt sig till påståendet ”Dans blir roligare när pojkarna 

är med på lektionen”. Här framkom att 45 % av flickorna instämde helt i det påståendet, 

medan 13 % inte alls instämde (20 % instämde i stort sett, 22 % instämde knappast). 

 

Redskapsgym nastik  blir roligare  när det bara är flickor 
på lektionen. 
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Figur 8. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.28, i procentform.  

 

43 % (32 st) av flickorna instämmer helt i påståendet ”Redskapsgymnastik blir roligare när 

det bara är flickor på lektionen”. 5 % (4 st) svarar att de inte alls instämmer. Lägger man ihop 



de två första alternativen, instämmer helt och instämmer i stort sett, ser man att 80 % av 

flickorna har besvarat frågan med något av dessa alternativ.  

 

Lekar blir  roligare  när det är bara flickor på lektionen.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%

Helt I stort sett Knappast Inte alls
 

Figur 9. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.30, i procentform. 

 

Procentsatserna är fördelade på följande sätt på de olika svarsalternativen; instämmer helt:  

37 %, instämmer i stort sett: 36 %, instämmer knappast: 22 %, instämmer inte alls: 5 %.  

Vid en jämförelse av enkätfråga 5.24, 5.26, 5.28 och 5.30 kan ses att bollspel och 

redskapsgymnastik är de idrotter där många av flickorna tycker att särundervisning är bra.  

 

3.3 Betyg 
 

Följande enkätfrågor behandlar påståenden om betygsfrågor, men även om flickornas kontakt 

med läraren vid särundervisning.   

 



Jag har chans att få bättre  betyg om  pojkarna inte  är m ed 
på lektionen.
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Figur 10. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.9, i procent.  

 

Nästan 50 % av flickorna instämmer helt i påståendet om att de har chans att få bättre betyg 

om inte pojkarna är med på lektionen. 80 % av flickorna instämmer helt eller i stort sett i 

påståendet. I reella tal blir det 60 stycken flickor som instämmer helt eller i stort sett, av de 75 

flickor som deltog i studien.  

 

 

Jag får bättre  kontakt m ed läraren när pojkarna inte  är 
m ed.
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Figur 11. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.7, i procentform.  

 

Nästan 80 % av de 75 stycken tillfrågade flickorna instämmer helt eller i stort sett i påståendet 

om att de får bättre kontakt med läraren om pojkarna inte finns med på lektionen. Det är i 

reella tal, 59 stycken av 75 stycken.  



3.4 Trygghet, stämning och ordning 

 

Här kommer svaren från frågor som behandlat trygghet, stämning och ordning på lektionstid 

att redovisas.  

 

Jag känner m ig trygg när pojkarna är m ed på lektionen.
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Figur 12. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.3, i procent.  

 

Figuren visar att 16 % av flickorna instämmer helt i påståendet, medan 13 % inte alls 

instämmer.  

 

Jag känner m ig trygg när det är bara flickor på 
lek tionen.
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Figur 13. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.4, i procent. 

 

73 % av flickorna instämmer helt i påståendet, 27 % instämmer i stort sett.  



Det är ordning på lek tionerna när pojkarna inte  är m ed.
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Figur 14. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.6 

 

Figuren visar att 55 % av flickorna instämmer helt i påståendet, 44 % instämmer i stort sett,  

1 % instämmer knappast och 0 % instämmer inte alls. Vid en jämförelse med svaren på 

enkätfråga 5.5 ”Det är ordning på lektionen när pojkarna är med syns en skillnad. Där 

instämde 11 % helt i påståendet, 45 % instämde i stort sett, 36 % instämde knappast och 8 % 

instämde inte alls.  

Det blir bättre  stäm ning i k lassen när pojkarna inte  är 
m ed på lek tionen.
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Figur 15. Visar hur flickorna besvarat enkätfråga 5.16 

 

Figuren visar att 37 % av flickorna instämmer helt i påståendet, 42 % instämmer i stort sett, 

17 % instämmer knappast och 4 % instämmer inte alls. Vid en jämförelse av enkätfråga 5.15, 

”Det blir bättre stämning i klassen när pojkarna är med på lektionen”, utföll procenttalen 



enligt följande: 4 % instämde helt, 31 % instämde i stort sett, 45 % instämde knappast och 20 

% instämde inte alls. 

 

4. Diskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka flickor i skolår 7-9 i två skolor i Norrtälje kommun och 

deras syn på särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Alla flickorna i studien har tidigare i sin 

skolgång haft samundervisning och kan därför göra en jämförelse. Jag hade till min hjälp 

några frågeställningar som jag i diskussionsavsnittet tänker gå igenom med hjälp av resultatet 

från studien och analyser utifrån litteraturen. 

 

Den första frågeställningen behandlade flickornas deltagande på lektionstid vid sam- 

respektive särundervisning.  

 

När de tillfrågade flickorna fick svara på hur ofta de var med på lektionen med 

särundervisning svarade 53 % (40 st) att de alltid var med. Det ska jämföras med att 45 % (34 

st) av flickorna svarade att de alltid var med när de hade samundervisning. De flickor som 

besvarat frågan med svarsalternativet ”sällan”, de var alltså sällan med på lektionerna, var fler 

när det gällde samundervisning än om undervisningen skedde som särundervisning. Flickorna 

deltar alltså på fler lektioner om undervisningen sker könsuppdelat. 

 

Flickorna fick också svara på ett påstående om det aktiva deltagandet på lektionstid, när det 

gällde särundervisning respektive samundervisning. Här uppgav sig hela 48 % av flickorna 

delta mer på lektionstid när pojkarna inte är med på lektionen, bara 17 % av flickorna deltar 

mer om pojkarna är med. Som vi ser är det några av flickorna som kanske skulle vara mer 

aktiva och delta mer om undervisningen skedde tillsammans med pojkarna, men de flesta av 

de tillfrågade flickorna tycker att det är bra med särundervisning. Vilka flickor vill ha 

särundervisning och vilka vill ha undervisning med pojkarna? Svaret på den frågan har inte 

undersökts, men jag anser att det är de starka flickorna som vill ha samundervisning, starka 

fysiskt, men även mentalt. Jane Meckbach har i en artikel undersökt vad idrottslärare tycker 

om sam- och särundervisning. Där framkommer tankar om att det kan vara en förutsättning 



för vissa flickor att ha undervisning med pojkarna för att kunna prestera bra på idrott och 

hälsa lektionerna.17 

 

Fler möjliga svar får vi om vi studerar de andra frågeställningarna.  

 

Den andra frågeställningen behandlade hur flickorna uppfattar att innehållet på lektionerna 

påverkas av sam- respektive särundervisning. 75 % av flickorna instämmer helt eller i stort 

sett i påståendet om att innehållet varieras mer om pojkarna inte är med på lektionerna. Vad är 

det som gör att flickorna tycker på detta sätt? Är det så att idrott- och hälsa lärare varierar 

innehållet mer vid särundervisning? Denna studies berörda lärare undervisar bara flickor, så 

ingen generell slutsats kan dras, men vad skulle kunna vara svaret? I en artikel som Anna 

Asker skrivit i Svenska Dagbladet, framkommer, i en intervju med en idrottslärare, en tänkbar 

förklaring. Idrottsläraren som intervjuats säger att det kanske finns en större chans att se de 

duktiga pojkarna i en klass, på grund av att de är starkare fysiskt.18 Det kan tänkas att man 

alltid märker ”de starkare pojkarna” mer, även vid val av lektionsinnehåll. De som hörs mest 

får sin vilja igenom. Pojkar vill oftast ha mer bollspel och då också ett hårdare spel. Jag har nu 

antagit att pojkar, i allmänhet, vill ha bollspel, och att de då också har ett hårdare spel. Tyvärr 

finns sådana generaliseringar av både flickor och pojkar, inte bara i skolans värld, utan i 

samhället i stort. 

 

I resultatet får vi också reda på hur flickorna uppfattar olika aktiviteter som bedrivs på 

lektionerna. Nästan 50 % av flickorna tycker att bollspel blir roligare vid särundervisning. En 

möjlig orsak till detta har jag redan tagit upp. Om vi antar att pojkar oftare än flickor vill ha 

ett hårt spel med tacklingar och snabba passningar, blir det naturligtvis ett hinder för flickor. 

Anna Askers artikel i Svenska Dagbladet stödjer mitt resultat. Där framkommer att flickorna i 

de intervjuade klasserna anser att i synnerhet bollsporter blir roligare vid särundervisning. En 

flicka i klass 9 säger: ”Killarna spelar för sig själva och passar inte tjejerna.” 19 I resultatdelen 

finns också figurer som visar flickornas upplevelser av dans i förhållande till sam- och 

särundervisning. Här framkommer en annan bild. I det empiriska materialet kan läsas att 

flickorna tycker att dans blir roligare när pojkarna är med. Hur kan det komma sig? Kanske 
                                                 
17 Jane Meckbach, ”Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt?” i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott 
och hälsa, red. Håkan Larsson & Karin Redelius, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s. 93  
18 Anna Asker, Svenska Dagbladet, Pojkfri gympa gynnar flickor, 2003-02-10 
<http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_4875126.asp> (2006-05-13) 
19 Anna Asker, Svenska Dagbladet, Pojkfri gympa gynnar flickor, 2003-02-10 
<http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_4875126.asp> (2006-05-13) 



kan det vara så att flickorna där har övertaget. Dans är kanske det område som flickorna 

behärskar och känner sig trygga i. En arena där de kan hävda sig och där det till skillnad från 

lektioner med bollspel, är mindre tufft och inte så tävlingsinriktat. I stället för att det med 

bollspelen kan bli pinsamt och genant om någon gör bort sig inför pojkarna, kan flickorna i 

dansen imponera på dem. En annan tanke jag fick via min litteratur är att det inte alls behöver 

vara så här, skarpa ramar för vad flickor och pojkar vill och tycker om olika idrotter. I en av 

de studier Suzanne Lundvall skriver om framkommer att det också kan vara så att pojkars och 

flickors relation till olika idrotter måste ses utifrån hur idrotten, pojkarna och flickorna 

interagerar med varandra. Dans behöver inte alls vara det som flickor tycker bäst om, men i 

förhållande till samundervisningen kanske det är dans som utkristalliserar sig som en 

”flickfavorit”. Om det i stället gäller särundervisning kanske det är någonting annat som står 

högst på listan hos flickorna. 20  

 

Flickorna i undersökningen fick också besvara påståenden angående lekar. 73 % av flickorna 

instämde helt eller i stort sett på påståendet ”Lekar blir roligare när det är bara flickor på 

lektionen”. Lekar innebär ofta krav på samarbete och lagkänsla, allt som oftast finns ett 

tävlingsmoment i lekarna. En förklaring till att så många av flickorna bevisligen tycker att 

lekar blir roligare vid särundervisning kan vara att pojkarna ofta är mer benägna att ”köra på” 

och kanske då inte alltid tänker på samarbete och lagets bästa som grupp.21 Flickorna får vid 

särundervisning själva föra leken framåt och komma med lösningar till problem som kanske 

inte alltid hörs med pojkar i laget. Det fanns dock flickor som inte alls tyckte att lekarna blev 

roligare med särundervisning. Jag tror att de flickor som svarat alternativet ”inte alls” är de 

flickor som är starka både fysiskt och mentalt, med tanke på ovanstående resonemang.  

 

Den tredje frågeställningen behandlar hur sam- respektive särundervisning påverkar betygen. 

I resultatdelen kan utläsas att nästan 80 % tycker att de helt eller i stort sett får bättre kontakt 

med läraren om pojkarna inte är med på lektionen. Jag anser att resultatet av denna 

frågeställning kan diskuteras utifrån aspekter som jag redan tagit upp. Vid samundervisning 

har pojkarna troligtvis en tendens att ta över lektionen, både innehållsmässigt och 

uppmärksamhetsmässigt. Jag tycker att svaret på denna fråga klargör att flickorna får mer 

uppmärksamhet vid särundervisning än vid samundervisning.  

 

                                                 
20 Suzanne Lundvall, s. 29-30 
21 Håkan Larsson, s. 139-142 



I påståendet som gällde chansen att få bättre betyg när pojkarna inte deltog på lektionen 

svarade nästan 50 % av flickorna att de instämde helt. Det ska ställas i relation till hur de 

tyckte kontakten blev mellan lärare och elev i föregående stycke. 80 % av flickorna instämde 

helt eller i stort sett i påståendet. Ett generellt svar på frågan om hur flickorna uppfattar att 

betyget påverkas av sam- respektive särundervisning är att de tycker att särundervisning 

gynnar deras betyg. Dels får de bättre kontakt med läraren och chansen är, enligt dem, större 

att få högre betyg än om de hade samundervisning. Denna teori stöds även av litteratur. 

Barbro Carli skriver att flickor ofta får högre betyg vid särundervisning, men också att 

pojkarnas betyg blir högre när de har samundervisning.22 Vad kan då detta bero på? Blir 

pojkarnas prestationer jämförda med flickorna i samundervisningen? Det skulle kunna 

förklara varför pojkarna får högre betyg när flickorna är med. Om det är så, blir ju också 

flickornas betyg satta i relation till pojkarnas prestationer, vilket tar oss tillbaka till det relativa 

betygssystemet. En annan kanske mer trolig förklaring, i alla fall till att flickornas betyg blir 

högre med särundervisning, är att flickorna får mer utrymme och vågar ta för sig mer när de 

undervisas i flickgrupper.  

 

Den fjärde och sista frågeställningen tog upp hur flickorna uppfattar att trygghet, stämning 

och ordning på lektionerna påverkas av sam- respektive särundervisning. Det påstående som 

gällde trygghet under lektionstid genererade ett utmärkande svar. Bara 16 % av flickorna 

känner sig helt trygga när pojkarna är med på lektionen. 53 % av flickorna i undersökningen 

instämde helt eller delvis i påståendet ”Jag känner mig trygg när pojkarna är med på 

lektionen”. Vid en jämförelse av påståendet ”Jag känner mig trygg när det är bara flickor på 

lektionen”, har 100 % instämt helt eller i stort sett. Det är ett markant och viktig resultat av 

min undersökning. 13 % av flickorna instämmer inte alls i påståendet om att vara trygg när 

pojkarna är med. Detta är för mig personligen ett resultat av min studie som gör mig orolig. 

Av de 75 flickor som deltog i studien känner sig 10 stycken otrygga i pojkarnas närvaro på 

lektionstid. Jag skulle gärna vilja forska mer utifrån detta påstående. Varför kan inte flickor 

känna sig trygga i fysisk aktivitet tillsammans med pojkar? Är det pojkarnas mer aggressiva 

inställning till spel och tävling som gör att många flickor känner olust inför idrotten? Eller kan 

det möjligen vara så, att pojkarna är mer aktiva i någon idrottsförening, och därmed också mer 

skolade i rörelsemönster än vad flickorna är och på så sätt bli sedda som mer aggressiva i sitt 

spelsätt? Här är ett uppslag till en ny studie. Stöd för mina tankar om att flickor känner sig 

                                                 
22 Carli, s. 25 



otrygga med samundervisning får jag genom ett annat examensarbete.23 I Linda Forsströms 

arbete visas att flickor som har samundervisning i idrott- och hälsa ofta känner sig otrygga i 

undervisningssituationen. Orsaken kan vara att flickorna tidigare kommer in i puberteten och 

på grund av det känner sig allmänt mer utsatta och mindre självsäkra, men också att de känner 

att pojkarna är flickorna överlägsna fysiskt.24 

 

Av resultatdelen kan också utläsas att både ordning på lektionen och stämningen blir bättre 

när flickor och pojkar har könsuppdelad undervisning i idrott- och hälsa.  

 

För att få en mer nyanserad bild av vad flickorna tycker hade intervjuer kunnat vara ett 

komplement till enkäterna, då jag eventuellt hade fått fram svar på några av de frågor jag 

ställer i diskussionsdelen. Exempelvis hade jag då kunnat ställa frågan om varför de känner 

sig otrygga i undervisningssituationer med pojkarna.  

 

4.1 Slutsats  
 

Slutsatsen av min studie, och svaret på syftet, blir att flickorna i studien generellt föredrar 

särundervisning framför samundervisning. De anser att de får bättre kontakt med läraren och 

att de har chans att få bättre betyg. När det gäller innehållet på lektionstid tyckte flickorna att 

det varieras mer vid särundervisning samt att bollspel och redskapsgymnastik var de exempel 

på innehåll där många flickor tyckte att särundervisning var bra. Trygghet, stämning och 

ordning ansågs generellt bli bättre med särundervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Linda Forsström, Elevers inställning till idrotten i skolan: en kvantitativ jämförelsestudie mellan skolår från 
Finland och Sverige, Examensarbete 10 p vid lärarutbildningen 2002-2005 på Idrottshögskolan i Stockholm, 
9:2005 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2005);   
24 Linda Forsström, s. 38-39.  



4.2 Förslag på vidare forskning  
 

Som tidigare nämnts tycker jag att det är anmärkningsvärt att flickor inte ska kunna känna sig 

trygga på en idrott och hälsa lektion tillsammans med pojkar. Jag skulle gärna vilja veta 

varför de inte kan känna sig trygga. Detta skulle kunna vara ett uppslag till fortsatt forskning. 

Jag tycker att vi idrottslärare, blivande och aktiva, måste fråga oss själva och fundera över vad 

som kan ha givit detta resultat.  

 

Det skulle också vara intressant att forska på varför flickorna tycker att de får bättre kontakt 

med läraren och att de har större chans att få bättre betyg vid särundervisning.                      
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
Frågeställningar:  

• Hur ser flickorna på sitt deltagande i sam- respektive särundervisning? 
• Hur uppfattar flickorna att sam- respektive särundervisning påverkar innehållet? 
• Hur uppfattar flickorna att betygen påverkas av sam- respektive särundervisning? 
• Hur uppfattar flickorna att trygghet, stämning och ordning på lektionerna påverkas av 

sam- respektive särundervisning? 
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Idrottsundervisning, undervisning, genus, historia, 
vetenskapsteori, idrott och hälsa, 
gymnastikundervisning, särundervisning, 
samundervisning 

Gymnastikundervisning, gymnastik, könsroller i 
idrott och hälsa, gymnastik med lek och idrott, 
idrott 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Jag började med att söka på mer generella sökord som: idrottsundervisning, och idrott i skolan. Jag 
gick sedan över till mer specifika ord som: särundervisning, samundervisning, historia, genus. 
Ämnesorden valde jag dels för att de bäst stämde in på mina frågeställningar men också för att jag 
hittade fler sökord när jag hittat bra litteratur.  
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Libra III Webb-
opac 
 
 
Micromarc 

Idrott och hälsa 
Idrottsundervisning 
Vetenskapsteori 
 
Idrottsundervisning 
Särundervisning 
Samundervisning 
Barbro Carli 

20 
40 
214 
 
323 
9 
47 
11 

3 
5 
14 
 
14 
7 
25 
4 

 
KOMMENTARER:  
Jag har inte haft svårt att hitta material till min studie, istället har problemet varit att ta ut den, för min 
studie, mest relevanta litteraturen. Jag har använt mig mest av det material som jag funnit i databasen 
vid Gymnastik och idrottshögskolan, Micromarc. Jag har dock reflekterat över den stora mängd 
examensarbeten och artiklar som finns, i förhållande till den mindre mängd av mer vetenskaplig 
litteratur i detta ämne.  

 
 
 



Bilaga 2. Elevenkät 
 
Enkätundersökning om särundervisning i idrott och hälsa. 
Sätt ett kryss vid det svar som passar dig bäst. 
 
1. Vilken klass går Du i? 

 
      7  8              9 
 
2. Hur många timmar (klocktimmar) i veckan har Du idrott och hälsa? 
         
      1               1,5               2               2,5               3               3,5               4 
         
3. Hur ofta är Du med på lektionerna? 

 
Alltid 

      Ofta 
      Ibland 
      Sällan 
       
4. Om Du haft samundervisning i idrott och hälsa, hur ofta var Du då med på lektionerna? 
            
      Alltid 
      Ofta 
      Ibland 
      Sällan 
     
5. Här följer några påståenden. Instämmer du helt sätter Du ett kryss (x) i rutan, instämmer 
      Du inte alls kryssar Du i den rutan, osv.  

 
1) Det är bra att det är bara flickor på lektionerna i idrott och hälsa.     
          

             helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls           
              
      2) Det är tråkigt att pojkarna inte är med på lektionerna.                           

  
      helt                      i stort sett                       knappast                              inte alls 

 
      3) Jag känner mig trygg när pojkarna är med på lektionen.  

 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 

      4) Jag känner mig trygg när det är bara flickor på lektionen.  
 
      helt                      i stort sett                       knappast                              inte alls 
 

       5) Det är ordning på lektionen när pojkarna är med.  
                                                                                                              
       helt                      i stort sett                       knappast                              inte alls 

 



       6) Det är ordning på lektionen när pojkarna inte är med.    
        helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
  
7) Jag får bättre kontakt med läraren när pojkarna inte är med på lektionen.                   
 
        helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 

       8) Jag får bättre kontakt med läraren när pojkarna är med på lektionen.  
            
              helt                   i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
       9) Jag har chans att få bättre betyg när pojkarna inte är med på lektionen. 
 
            helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
         
      10) Jag har chans att få bättre betyg när pojkarna är med på lektionen. 

       
       helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 

 
       11) Jag deltar mer på lektionen om pojkarna är med. 

 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
12) Jag deltar mer på lektionen när pojkarna inte är med. 
 
     helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
13) Jag lär mig mer på idrott och hälsa lektionen när pojkarna är med. 
 
     helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
14) Jag lär mig mer om det bara finns flickor på lektionen. 
 
       helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 

      15) Det blir bättre stämning i klassen när pojkarna är med på lektionen. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
16) Det blir bättre stämning i klassen när pojkarna inte är med på  
       lektionen. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 

       
      17) Situationen i och omkring omklädningsrummen blir bättre  

       när pojkarna inte deltar på lektionen. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
 



 
 
 
18) Situationen i och omkring omklädningsrummen blir bättre när  
      pojkarna deltar på lektionen. 
     
       helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 19) Samarbetet på lektionen fungerar bra när pojkar inte är med. 
 
       helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
20) Samarbetet i klassen fungerar bra när det är både pojkar och  
       flickor på lektionen. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 

      21) Innehållet på lektionerna blir mer varierat när pojkarna inte är med. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
22) Innehållet på lektionerna blir mer varierat när pojkarna är med. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 

      23) Bollspel är roligare när pojkarna är med på lektionen. 
 
     helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
24) Bollspel blir roligare när det bra är flickor på lektionen. 
 
     helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 

      25) Dans blir roligare när pojkarna är med på lektionen. 
 
     helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
26) Dans blir roligare när det bara är flickor på lektionen. 
 
     helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
27) Redskapsgymnastik blir roligare när pojkarna är med på lektionen. 
 
     helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
 
 
 
 
 
 



 
28) Redskapsgymnastik blir roligare när det bara är flickor på lektionen. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
29) Lekar blir roligare när pojkarna är med på lektionen. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
30) Lekar blir roligare när det bara är flickor på lektionen. 
 
      helt                     i stort sett                       knappast                              inte alls 
 
 
Tack för din medverkan!  
 
 
Sofia Dubois, Idrottshögskolan 

 
 


