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Förord 
 
Vi vill framförallt tacka de lärare som ställde upp på intervjuer under vår undersökning. De 
förmedlade många värdefulla och intressanta uppfattningar till oss. Vidare vill vi tacka våra 
handledare Inger Karlefors och Steffan Lind som varit stöd under resans gång. Dessutom vill 
vi tacka opponenterna som gav oss många goda råd angående arbetet.  
 
Tack så mycket! 
 
 
 
Luleå 2007-06-01 
 
Johan Boman  Daniel Pettersson 



Abstrakt 
 
Vårt syfte med examensarbetet var att beskriva lärarens uppfattningar om i vilka avseenden 
undervisningsformerna särundervisning och samundervisning gynnar idrott- och 
hälsoundervisningen. Utifrån detta syfte gjorde vi tre frågeställningar: 
 

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med särundervisning? 
 

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med samundervisning? 
 

• Vilken undervisningsform gynnar idrott- och hälsoundervisningen? 
 
För att kunna beskriva lärarnas uppfattning gjorde vi kvalitativa intervjuer med fem 
idrottslärare på två olika skolor.  
 
Vår slutsats blev att samundervisningens sociala vinningar anses av lärarna som mycket 
viktiga för eleverna och för idrottsämnet, men att inslag av särundervisning kan ge vissa 
fördelar speciellt för de lågpresterande flickorna. Vidare att nivågruppering på idrotten också 
det bör ses som en undervisningsform. Slutligen visar vår forskning på att aktiviteten i många 
fall är det som ska styra valet av undervisningsform. 
 
Nyckelord: Idrott- och hälsoundervisning, särundervisning, samundervisning, lärande 
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Inledning 
 
Under vår tid i lärarutbildningen har vi fått uppleva flertalet olika sätt att undervisa, till 
exempel särundervisning och samundervisning. Det vi ställer oss frågan är om elevgruppen i 
sig har betydelse för undervisningen i idrott och hälsa. Som blivande lärare har vi som 
uppgift att se till alla elevers bästa och ge dem de bästa förutsättningarna för att klara 
kursmålen. Utifrån detta har vi blivit intresserade av att problematisera gruppsammansättning 
inom ämnet idrott och hälsa. Vi vill studera vilka fördelar alternativt nackdelar som finns 
med de två olika undervisningsformerna, särundervisning och samundervisning. Vår 
förhoppning är att i framtiden ha stor nytta av att belysa problemställningen i detta arbete.  
 
 
Syfte  
 
Syftet är att beskriva lärarens uppfattningar om i vilka avseenden undervisningsformerna 
särundervisning och samundervisning gynnar idrott- och hälsoundervisningen. 
 
Frågeställningar 
 

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med särundervisning? 
 

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med samundervisning? 
 

• Vilken undervisningsform gynnar idrott- och hälsoundervisningen? 
 
 
 

 3



Bakgrund 
 
Definition 
 
I examensarbetet används begreppen samundervisning och särundervisning i idrott och hälsa. 
Här nedan redogör vi för deras betydelse: 
 

• Samundervisning: Gemensam undervisning för pojkar och flickor i idrott och hälsa.  
• Särundervisning: Pojkar och flickor har skild undervisning i idrott och hälsa. 

 
Vi använder även begreppet uppfattning i arbetet. Det finns en hel del skrivet om vad en 
uppfattning är. I Nationalencyklopedin är benämningen för ordet uppfattning följande: 
Personligt sätt att betrakta och bedöma något. Enligt Kvale (1997) är en uppfattning vad 
människan beskriver världen som utifrån hur den upplevs av subjekten.   
 
Steffan Lind (2000) skriver angående uppfattning att begreppet är centralt inom kvalitativ 
inriktad forskning. Vidare används ett citat av Marton och Svensson (1978) i Lind (ibid.) 
”Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller det som 
inte kan sägas, eftersom det aldrig blivit föremål för reflektion. De utgör den referensram 
inom vilken vi samlar våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra resonemang” 
(Lind ibid., s. 21).  
 
Uljens (1998) i Lind (2000) skriver detta angående uppfattning: ”Med uppfattningar av något 
avser man människans grundläggande förståelse av något. Med uppfattningar om något avser 
man att människan gör något till medveten reflektion och förenar en värdering till denna 
tanke” (Lind, ibid., s. 20). 
 
Lärande 
 
På vilka sätt elever lär sig är en central fråga i skolan, har till exempel undervisningsformen 
betydelse för elevernas lärande? Vårt syfte med arbetet är att belysa lärarnas uppfattningar 
om i vilka avseenden undervisningsformerna särundervisning och samundervisning gynnar 
idrott- och hälsoundervisningen, deras uppfattningar ska sen ligga till grund för valet av en 
undervisningsform.    
 
Det skrivs om lärande och kunskap i Skolverkets rapport Bildning och kunskap (SOU 
1992:94), som ligger till grund för dagens Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94]. Där nämns den konstruktiva aspekten på 
kunskap och den är att ”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den 
kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de 
erfarenheter man gör” (Skolverket s, 26). Vidare nämns kunskapens kontextuella aspekt. Det 
vill säga att kunskap är beroende av det sammanhang som den finns i och som gör att 
kunskapen blir begriplig. Det beskrivs också att i en skolsituation sker individens inlärning i 
ett kollektivt sammanhang och att elevernas olika anlag måste få utvecklas allsidigt. Synen på 
lärandet inom idrott och hälsa har beskrivits av Annerstedt (2000). Han säger att efter Lpo 94 
så har ett mer upplevelsebaserat synsätt på ämnet idrott och hälsa växt fram. Positiva 
upplevelser ska där förknippas med dels innehållet och aktiviteten. Förmedlingspedagogiken 
blir då ofta utesluten och ökad individualisering, problembaserat lärande och 
deltagarmedvetenhet är istället begrepp som nämns.    
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Angående lärande i idrott och hälsa så finns det också en del filosofer som har teorier som 
kan kopplas till kroppslig rörelse och fysisk aktivitet. John Dewey var en filosof och pedagog 
som var en av de första som hade med individens aktiva medverkan i inlärningsprocessen 
(Imsen 2006). Genom att göra saker lär man sig, vilket är väsentligt inom idrott och 
hälsoämnet. Dewey myntade uttrycket ”learning by doing”. Jean Piaget är en annan filosof 
som skriver om konstruktivismen och hans filosofi var att människan inte stimuleras av ett 
yttre stimuli utan själv måste utföra något. ”Inlärning är ett resultat av vad människan gör 
med stimuleringen, inte vad stimuleringen gör med människan” (Imsen ibid., s. 49).   
   
Historik 
 
Vi vill klargöra vad vår historia säger om detta område och visa på några filosofiska tankar 
som man har haft på flickor och pojkar både i antiken och i Sverige angående 
idrottsundervisningen. 
 
Filosofiska tankar från förr  
 
Van Dalen med flera (1953) beskriver den tidiga idrottsliga utvecklingen så här: 
 

"Fysisk fostran upplevde hos grekerna en gyllene tidsålder. De gav fysisk fostran en 
intellektuell respekt som den aldrig tidigare uppnått. De kopplade idrotten till 
filosofin, musik, litteratur, konst och speciellt till skulptur. De skänkte det estetiska 
idealet till kommande generationer; idealet om kropp och själ i harmonisk balans: 
idealet om kroppens symmetri; om kroppslig skönhet i vila och i rörelse" 
(Annerstedt 1990 s, 37-38). 

 
Den stora filosofen från denna tid, Platon, menade att fria greker skulle få undervisning i två 
saker, musik för själen och gymnastik för kroppen (Annerstedt 1990). Av de två sakerna såg 
han musiken som det viktigaste, för han menade att själen utövar ett större inflytande på 
kroppen än kroppen på själen. Men att om man betonade musiken för mycket kunde detta 
leda till slapphet och om man betonade gymnastiken för mycket, kunde detta leda till råhet. 
Vidare var Platons syn på den mänskliga kroppen att en vältränad kropp skapar fördelar och 
en otränad kropp utgör ett hinder.  
 
I sitt verk ”Staten” förespråkar Platon för samgymnastik, det vill säga flickor och pojkar som 
idrottar tillsammans. Vid tävlande däremot ska flickors tävlande vara anpassat till hennes 
köns kapacitet och vara mot andra flickor. Tanken med samundervisning övergav han senare 
i verket ”lagarna”. Synen på kvinnors idrottande var fortfarande denna: 
 

”Och allt vad som gäller gossarna skall också gälla för flickorna; även dessa böra 
underkasta sig samma övningar. Och det ordet uttalar jag utan att hysa någon fruktan 
för sådana påståenden som att ridning och gymnastik lämpar sig väl för män men ej 
för kvinnor”(Platon 1955 i Annerstedt 1991 s, 34). 

 
John Locke skriver i Annerstedt (1991) att ”En sund själ i en sund kropp” och det är en 
dualistisk grundtanke som finns hos både Platon och Locke. Han ser vidare att utbildningen 
främst bör tillfalla överklassen. Synen på flickors idrottande var positiv för Locke som ansåg 
att de också skulle vara fysiskt aktiva. Han ville också att regler för diet, klädsel och hygien 
skulle följa de som var satta för pojkarna (Park, 1981, i Annerstedt 1991), men att vissa 
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könsskillnader måste finnas, speciellt flickors skönhet som var viktigare för dem än 
pojkarnas. Fördelaktigt var också om flickorna vistades mycket ute i friska luften, för 
skönhetens skull.  
 
Jean - Jacques Rousseau ansåg att fysiskt välbefinnande var en förutsättning för att individen 
skulle fungera i samhället (Annerstedt 1991). I hans program för fysisk fostran var den fria 
rörelsen och rörelseglädjen viktig. Lek- och friluftsaktiviteter var givna inslag. Synen på 
kvinnor skrev Rousseau om i Emiles femte bok ”Sophie” där man ser hans tanke att kvinnor 
är skapade för att behaga och underkasta sig mannen. Deras fysiska fostran är viktig, speciellt 
under de första åren, men att de inte skulle vara inriktade på lika mycket styrka som hos 
männen. I och med kvinnors roll som barnaföderskor måste de ha en god fysik, så att starka 
barn kunde födas. Slutligen skriver han i ”Emile” detta angående allsidig fysisk träning: 
 

”För att lära oss tänka bör vi därför öva våra lemmar, våra sinnen, våra organ, vilka 
är vårt förstånds verktyg, och för att vi ska kunna dra största möjliga nytta av dessa 
verktyg, måste kroppen vara frisk och kraftig. Det är således inte så, att människans 
sanna förstånd utvecklas oberoende av kroppen, utan så, att endast genom god 
kroppskonstitution utvecklas själen lätt och säkert” (Rousseau 1977 i Annerstedt 
1991, s.50-51). 
 

Nutidens tankar  
 
Statens folkhälsoinstitut (2006) skriver att fysisk aktivitet eller inaktivitet har stor inverkan på 
oss människor. Fysisk inaktivitet bidrar till sjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdomar, typ- 
2 diabetes, fetma och psykisk ohälsa. Med regelbunden fysisk aktivitet kan man leva ett 
oberoende liv långt upp i åldern. 
 
På senare tid har det talats en hel del om skolidrottens legitimitet. Frågan om fysisk aktivitet 
är viktig på skolan ställs. Det finns en europeisk idrottslärarorganisation (EuPEA) som 1993 
enades om ett uttalande beträffande idrottsämnets identitet och dess värden (Annerstedt 
2001). En sak som organisationen enades om var att idrottsämnet ger eleverna ett unikt 
bidrag till skolundervisningen. De kom överrens om att idrottsämnet ska uppfattas som ett 
utbud av fysiska aktiviteter som gör att eleverna kan utveckla en brett register av 
rörelseaktiviteter, vilket leder till att man i senare i livet engagerar sig mer i sådana 
aktiviteter. En annan punkt som kom fram var att idrottsämnet ger elever oavsett bakgrund en 
bred fysisk kompetens, en förståelse för varför en hälsosam livsstil är viktig, utveckling av 
personligheten samt ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Crum (1987 i Annerstedt ibid.) 
skriver vidare att idrottslektionerna ger eleverna chansen att få social träning till exempel att 
lära sig om sina egna brister och förtjänster och att förstå andras. Engström (1999 i 
Annerstedt ibid.) argumenterar för att färdigheter som simning, åka skidor och röra sig i 
okänd terräng samt att på något sätt kunna utforma ett träningsprogram är så pass viktiga 
kunskaper i ett livsperspektiv att det skulle kunna jämföras med kunskaper som att kunna läsa 
och skriva.     
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Sveriges skolidrottsliga historia  
 
Händelserna runt 1809 då Sverige förlorade Finland till Ryssland, ses som det som väckte 
nationella känslor och revanschlust i riket (Annerstedt 2001). Detta skapade en god 
förutsättning för införande av fysisk fostran. 
 
I Sverige var det Per Henrik Ling (1776-1839) som kan tillskrivas den som införde 
gymnastikundervisningen i skolan (Annerstedt 1990). Han poängterade gymnastikens 
friskvårdande och hållningskorrigerande syfte. Dessutom som ett medel för att förbättra 
landets försvarsförmåga. Lings vilja var att utifrån medicinska, främst fysiologiska och 
anatomiska, utgångspunkter skapa ett vetenskapligt grundat gymnastiskt system. Runt om i 
världen fick linggymnastiken genomslag på grund av dess påstådda vetenskaplighet. Några 
saker som utmärker linggymnastiken är: 
 

• ”En harmonisk kroppsutveckling var målet och det förutsatte en allsidig bedriven 
gymnastik. Detta i sin tur implicerade kravet på symmetri och proportionerlighet, 
d.v.s. träning där hela kroppen genomarbetas och båda kroppshalvorna tränades lika 
mycket” (Annerstedt 1990, s.57). 

• ”Principen om specifika rörelseverkan, d.v.s. att varje rörelse var avsedd att ha en viss 
bestämd effekt på en viss del av kroppen”(Annerstedt 1990, s.57). 

• ”Principen om det korrekta rörelseutförandet, d.v.s. att till varje övning finns en 
rörelse som var den rätta. Det var en lärares huvuduppgift att korrigera alla felaktigt 
utförda rörelser” (Annerstedt 1990, s.57). 

 
Per Henrik Lings gymnastik var avsedd för män och leddes av män och flickorna var i stort 
sett uteslutna (Annerstedt 1991). Därför kan det ha bidragit till att införandet av flickornas 
idrottande gick långsamt. Det är till en början inget som nämns om gymnastik för flickorna. 
Först 1868 var det i flickskolekommitténs betänkande som det betonas att även flickor har 
lika stort behov av gymnastik som pojkar. I och med det dåliga hälsoläget, med hög 
sjukprocent bland skolflickorna i slutet av 1800-talet började deras skolgymnastik sakta men 
säkert komma igång och efter andra världskriget fungerade undervisningen tillfredställande. 
Den flickundervisningen som genomfördes var mycket lik den som pojkarna fick, med vissa 
undantag. Flickorna fick bland annat ingen träning i vissa ”oanständiga” övningar som 
grensittande, hård konditions- och styrketräning. 
 
Claes Annerstedt har sammanställt den svenska skolgymnastiken utveckling utifrån följande 
faser och dessa årtal (Annerstedt 2001):  
 

• Etableringsfasen 1813-1860 
• Militära fasen 1860-1890 
• Stabiliseringsfasen 1890-1912 
• Brytningsfasen 1912-1950 
• Fysiologiska fasen 1950-1970 
• Osäkerhetsfasen 1970-1994 
• Hälsofasen 1994- 

 
I dessa faser kan man se utvecklingen i den svenska skolan och inom idrottsämnet, som gick 
från en pojkskola utan flickor, till ökade militära inslag i undervisningen för pojkarna, till 
dagens skola där både pojkar och flickor har rätt att gå i skola tillsammans. 
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I Annerstedt (2001) står det att den första perioden var präglad av de tankar som Per Henrik 
Ling hade infört. Trevande försök till att införa obligatorisk fysisk fostran togs efter det att 
gymnastiklärarutbildningen startats 1813. Detta gick tungt och en avsaknad av utbildade 
lärare och lokaler att bedriva utbildningen i fanns. Utbildningen under denna tid handlade om 
en blandning av medikal, pedagogisk, estetisk och militärgymnastik enligt Blom & Lindroth 
(2002). Där de medikala inslagen handlade om sjukgymnastik, de militära om kampinslag, de 
estetiska om dans och balett och slutligen de pedagogiska om skolans fysiska fostran.     
 
Vidare blev nästa period den militära fasen den tid som kom att handla mycket om 
soldatträning och flickornas undervisning blev då ofta bortglömd (Annerstedt 2001). Det var 
ett fortsatt intresse för den pedagogiska gymnastiken som Ling hade infört och den 
genomfördes i klassrummet och på skolgården. Det var även under denna fas som 
idrottslärarna organiserade sig fackligt och började skriva metodiklitteratur. 
 
Annerstedt (2001) skriver att det var under stabiliseringsfasen som leken började införas och 
de militära inslagen minskade. Även de materiella inslagen förbättrades och undervisningen 
fick mer substans. Den stora succén som Stockholmsspelen 1912 blev var också en 
bidragande orsak till att idrottsämnet började förändras. För flickorna var denna tid då deras 
gymnastik sakta började komma igång och enligt Annerstedt var flera kvinnliga 
gymnastikpedagoger aktiva till detta. 
 
Det var fortfarande linggymnastiken som skulle utgöra ämnesinnehållet under 
brytningsfasen, men detta började ifrågasättas (Annerstedt 2001). Undervisningen började 
innehålla mer lek och spel. Detta ledde till att år 1919 så bytte ämnet namn från ”gymnastik” 
till ”gymnastik med lek och idrott”. Även införandet av idrottsdagar, 15-20 dagar per läsår 
infördes 1928 officiellt inom läroverket. Under denna fas gick man alltså från enbart 
linggymnastiken till att innefatta alla begrepp inom idrotten. 
 
Under den fysiologiska fasen fick lek, idrott och musik stort utrymme och målet för lärarna 
var kan man säga, att få eleverna svettiga (Annerstedt 2001). Exaktheten i utförandet fick ge 
vika för lek och idrott i mer fria former. 
 
Osäkerhetsfasen var enligt Annerstedt (2001) den tid som de centrala anvisningarna och 
direktiven blev färre. Detta ledde till att idrottslärarna blev allt mer splittrade och osäkra på 
ämnets målsättning och innehåll. Det för idrottslärarna osäkra målsättningar blev vidgad så 
att alla delar skulle rymmas där, såväl elevernas fysiska, psykiska, sociala som deras estetiska 
utveckling. Ämnet i sig bytte namn från gymnastik till idrott efter det att idrottsrörelsen 
började ta över rollen som förmedlare av lärarfortbildningskurser och undervisningsmaterial. 
För undervisningen var det under denna fas som samundervisning infördes som huvudprincip 
för att öka jämställdheten mellan könen. Blom & Lindroth (2002) skriver vidare om denna 
period att de var nu som idrottsämnet skulle bidra till elevernas utveckling inom det fysiska, 
psykiska, sociala och estetiska. Dessutom skulle man ge eleverna ett bestående intrycka av 
god motions och idrottsvanor. 
 
Under den fas som vi är i nu och som Annerstedt (2001) kallar hälsofasen bytte ämnet än en 
gång namn och det var i och med Lpo94 som ämnet fick namnet idrott och hälsa och det 
heter det än idag. Den stora förändringen i och med detta var att nu hade man ett uttalat och 
tydligare hälsoperspektiv. Elevernas egen ställning till hälsofrågor lyfts fram och samband 
mellan livsstil, livsmiljö och hälsa framhålls. Det sägs att ämnet ska stimulera till 
medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan. För lärarna har den stora 
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skillnaden blivit den ökande friheten som blivit när ämnet blivit mer decentraliserat. Fler 
beslut angående ämnets utformning tas nu lokalt och det gör ämnet mer anpassat mot skolans 
speciella förutsättningar. De flesta skolorna använder nu, under denna tid, samundervisning 
(Carli 2004 i Löf 2004). 
 
Denna tidsperiod skriver också Blom & Lindroth (2002) om, att trots att forskningen har ökat 
insikten om den fysiska rörelsens betydelse, så präglas vår tid av mer stillasittande än 
någonsin. Om den tid vi lever i nu talar Lundvall & Meckbach (2004) om att ett 
framgångsideal, med tränade, solariebruna kroppar finns i vårt samhälle. Synen om att 
kroppen är en självbild av ens identitet, kan enligt Per Nilsson i (Lundvall & Meckbach 
2004) synas i både skola och i idrottslivet. I vårt samhälle har ansvaret för vår egen hälsa och 
livsstil flyttats från staten till en själv. 
 
Pojkar och flickor 
 
Frågan är varför denna diskussion överhuvudtaget uppstår. Varför pratar man ens om 
termerna samundervisning och särundervisning i Idrott och hälsa? Här nedan redogör vi för 
olika forskares syn på likheter och olikheter mellan könen.  
 

”Ordet pojkar får många att tänka på brottning, fäktningslekar, blåmärken, bilar, 
klätterträd och hög ljudnivå. Ordet flickor associeras till målarböcker, rosa rosetter, 
pyssel, förtroliga samtal, dockor och bästisar. Det är lätt hänt att tänka och tala om 
könen i termer av stereotyper. Generellt finns ett mönster, en skillnad mellan pojkar 
och flickor”(Svaleryd, 2002, s.14).  

 
Gulbrandsen (1994) skriver att förväntningarna på flickor och pojkar ofta är olika från 
lärarhåll. Flickor betraktas som ordentliga och plikttrogna medan pojkarna oftare får 
kommentarer om sina kunskaper. Hon fortsätter med att den mediala bilden av kvinnor och 
män, flickor och pojkar är väldigt olika. Ibland försvinner det kvinnliga könet helt.   
 
Pfister, Krause-Ide, Niewert & Pfister, Skolstyrelsen och Vertinsky skriver i Eklund (1996, 
s.29) att "den tyngst vägande motiveringen för att gymnastikundervisningen bör organiseras i 
könsseparerade grupper, har ända fram till vår tid grundat sig på förmodan att flickor och 
pojkar har olika behov, intressen och förutsättningar för gymnastik och idrott".  
 
På senare år har liberalfeministerna höjt rösten för att även flickor kan delta i manliga idrotter 
utan att det ska finnas någon biologisk förklaring till motsatsen (Nordenstam 2003). Dessa 
vill alltså ge flickor tillgång till traditionellt manliga aktiviteter. Men också att 
diskrimineringen inom idrotten på grund av kön ska upphöra. 
 
I nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03, Eriksson, C., Gustavsson, K., 
Quennerstedt, M., Rudsberg, K., Öhman, M., Öijen, L. (2005), om ämnet idrott och hälsa 
skrivs det att det är betydande skillnader om vilka aktiviteter som är populära bland pojkar 
och flickor. Den populäraste aktiviteten för pojkarna är bollaktiviteter. Den aktiviteten som 
ger högst deltagande hos flickor är aerobics och dans vilket på så sätt också skulle kunna ses 
som den mest populära aktiviteten. Rapporten visar också att den aktivitet som är populärast 
hos pojkar är också den aktivitet som är vanligast på lektionerna. Aktiviteterna aerobics och 
dans, som är populärast bland flickor kommer först på sjunde plats över vanligaste inslag i 
undervisningen. I kursplanerna för ämnet står det skrivet att aktiviteten dans ska vara ett 
viktigt inslag i undervisningen medan bollaktiviteter inte nämnvärt lyfts fram. I rapporten står 
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det också flickor känner i mindre omfattning att man kan påverka innehållet i undervisningen 
än vad killarna känner att dem kan, samtidigt så skrivs det att intresset för ämnet är större 
bland pojkar än flickor.  
 
Svaleryd (2002) skriver att i människors föreställningar ska pojkar vara dominerande, aktiva 
och kräva uppmärksamhet medan flickor ska vara snälla, hjälpsamma och söta. Enligt 
Svaleryd så umgås ofta pojkar i stora grupper och lekarna pojkarna leker kännetecknas ofta 
av tävlingsmoment och fysiska aktiviteter. De tränar mod, styrka, kroppsuppfattning, 
ledarskap, självständighet, initiativförmåga och jagkänsla. Flickorna däremot umgås ofta med 
nära kompisar. I sin relation till en nära vän så tränas flickorna i samspel, anpassning, hänsyn, 
lyhördhet, medkänsla, inlevelse- och anpassningsförmåga.      
 
Larsson (2003) skriver att frågan om flickor och pojkar ska ha särundervisning eller 
samundervisning knappast är ett pedagogiskt problem i sig. Han säger att problemet verkar 
vara att vi har svårt att acceptera att pojkar och flickor inte är homogena och helt åtskilda 
grupper.  
 
Utvecklingsskillnader 
 
”Fram till puberteten löper flickornas och pojkarnas utveckling i stort sett parallellt” (Eklund 
1996, s. 30). ”Flickan uppnår vid 11-års ålder sin optimala utveckling konditionsmässigt” 
(Nordlund 1982, s. 67). Flickans max för längd- och viktökning uppkommer i 12- års åldern. 
Pojkar får i genomsnitt sin pubertetsutveckling två år senare. Från påverkan av det manliga 
könshormonet testosteron får pojkarna en utveckling i styrka och kondition. Till skillnad mot 
flickorna får pojkarna sin optimala ökning av längd och vid 15-års ålder.  Nordlund fortsätter 
med att miljöpåverkan förstärker könsdifferenserna. Pojkarna inskolas ofta i en hög fysisk 
aktivitet vilket är till fördel för deras kroppsliga utveckling och för deras självförtroende 
medan flickorna ofta utsätts för motsatt inverkan. Flickorna blir då inte motiverade av fysisk 
aktivitet. Följande är ett citat av Nordlund (ibid. s. 69):   
  

"I femtonårsåldern börjar pojkarna dra ifrån flickorna i fråga om längd, vikt och 
styrka. En konsekvens av detta är givetvis att övningsförrådet måste differentieras, i 
och för sig inte på grund av den ökade kvinnligheten respektive manligheten utan 
därför att variationsvidden mellan individerna har blivit större." 

 
Jonsson (i Engström & Fagrell 1988, s. 48) skriver att "under mellantonåren skiljer sig 
pojkarnas och flickornas utveckling åt på flera punkter. Allmänt utvecklas flickorna tidigare 
än pojkarna. Ett välkänt faktum är givetvis att flickornas pubertet inträder tidigare än 
pojkarnas". 
 
Som avslutning så bekräftar Eklund (1996) att pojkar har en fysisk fördel från och med 
puberteten. Hon skriver att beträffande motoriska färdigheter där styrka, uthållighet och 
storlek är utslagsgivande för resultatet har pojkarna en klar fördel.   
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Tidigare forskning   
 
Här vill vi beskriva vad tidigare forskning och vad olika personer har tänkt angående sär- 
eller samundervisning som undervisningsform idrotten i skolan. 
 
Särundervisning 
 
Marie Nordström har i Eklund (1996) ingående studerat samundervisningens utveckling i 
Sverige från 1866 till 1962. Hon menar att kritiken som fanns mot samundervisning berodde 
på uppfattningar om sedligheten kunde vara i fara. Flickorna kunde också riskera 
överansträngning och att deras förutbestämda livskall som mamma kunde äventyras.  
 
Barbro Carli (1994) anser att skolans idrotts (sam) undervisning går hårt åt flickornas 
självuppfattning och självuppskattning. Carli fortsätter med ännu ett problem med 
samundervisning där hon säger att samundervisningen sker på pojkarnas villkor. Det blir för 
mycket bollspel, många tävlingsmoment och hårdare fysisk träning än vad flickorna skulle 
önska. Fortsättningsvis skriver Carli ( Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1991, s.34) att 
forskningen gett oss besked om, att det finns betydande skillnader mellan flickor och pojkar 
vad gäller såväl fysisk utveckling som intresseinriktning och grupprelationer. Hon menar 
också att flickor oftast kommer i skymundan vid samundervisning. 
 
Vidare skriver Gulbrandsen (1994) att samundervisningen (inte enbart för idrott och 
hälsoundervisningen) har sina fördelar i skolan men samtidigt är skolan ett ställe där pojkarna 
lär sig att vara det dominanta könet och att flickorna låter sig domineras, och samtidigt lär sig 
att finna sig i detta scenario. Därför tycker Gulbrandsen att särundervisning bör användas. 
Fortsättningsvis så tycker hon att undervisningen ska undersökas med tanke på vad som är 
det bästa alternativet för flickorna. Vidare att ett av argumenten mot särundervisning är att 
det ibland kan vara onaturligt med könsindelning. Gulbrandsen tycker då att om man anser att 
pojkarnas förtryck av flickorna är naturligt så kan man fortsätta med att ha dem tillsammans. 
Avslutningsvis säger hon att det finns många som talar för samundervisning eftersom 
samhället i övrigt ser ut sådant och att man då förbereder sig för livet i övrigt. Där håller 
Gulbrandsen med, men påpekar samtidigt att det är männen som dominerar och kontrollerar i 
övriga samhället. Hon ställer sig frågan om det ska vara så?    
 
Samundervisning 
 
August Strindberg hade redan på sin tid synpunkter på hur undervisning skulle genomföras 
(Carli, 2004). Strindberg som var för samundervisning uttryckte sig såhär:”so that the two 
sexes learn to know each other early on, and not as now, that boys imagine girls to be angels, 
and girls think boys are cavaliers” (August Strindberg i Carli 2004 s, 105). 
 
I en rapport från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi (Eklund 1996) behandlar man 
ämnet samundervisning i gymnastik. Den visar vilka attityder och erfarenheter som lärarna 
har av samundervisning i ämnet gymnastik. Positiva erfarenheter av samundervisning var 
enligt lärarna det sociala klimatet, jämlikhet könen emellan, och ökad förståelse för det andra 
könet. Andra positiva inslag var elevernas motivation, beteende och personlighetsutveckling, 
speciellt flickornas utveckling. Det största problemet med samundervisning var enligt lärarna 
pojkarnas dominans, utslagning av de svagare flickorna samt flickors och pojkars olika 
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önskemål och behov. Andra problemområden var även disciplinen samt de stora 
undervisningsgrupperna. I den här rapporten var lärarnas attityd till samundervisning positiv.  
 
Annerstedt (2001) skriver, angående samundervisning, att könsintegrerad undervisning ger 
eleverna en upplevelse av kroppens och de psykiska skillnaderna under olika fysiska 
aktiviteter. Detta får betydelse för deras kunskap om varandra på ett kroppsligt och 
rörelsemässigt sätt. 
 
Läroplaner 
 
Vad säger läroplanerna i ämnet? 
 
Enligt 1955 års så kallade undervisningsplan för folkskolan/enhetsskolan [U55] så var 
målsättningen för gymnastikundervisningen delvis varierad för pojkar och flickor (Annerstedt 
1991). I de första undervisningsplanerna nämns dock inget om särskild behandling efter kön. 
Undervisningsinnehållet har dock könsanpassats på 1900- talet. I U55 nämns också att den 
estetiska sidan ska beaktas för flickor och tävlingsinslagen och de prestationsinriktade 
aktiviteterna speciellt ska beaktas för pojkar. I varken Läroplanen för grundskolan från 1962 
[Lgr 62] eller Läroplanen för grundskolan från 1969 [Lgr 69] betonas skillnaden mellan 
pojkar och flickor lika starkt som U 55.   
  

• Läroplanen från 1962 [Lgr 62] i Fridolfsdotter- Webb 2000, s.14 påpekar att 
”undervisningen skall inriktas på en efter stadier och kön anpassad metodisk 
utveckling av styrka uthållighet, varvid ämnets olika grenar utnyttjas och kombineras 
på ett meningsfullt sätt”.  

 
• Läroplanen från 1969 säger att pojkarna skall rikta in sig på styrka och smidighet och 

flickorna skall hålla sig till ett estetiskt rörelsesätt (Lgr 69 i Fridolfsdotter- Webb 
s.14). 

 
• I Läroplanen för grundskolan 1980 [Lgr 80] står följande skrivet: ”Redan från 

lågstadiet skall pojkar och flickor vänja sig att öva och spela boll tillsamman” (Lgr 80 
i Fridolfsdotter- Webb s.14). I Lgr 80 fanns en stor nyhet, det var att skolan fick i 
uppgift att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och som en utveckling av 
detta så infördes samundervisning som huvudprincip i gymnastik (Annerstedt 1991). 
Det var första gången i ämnets 175- åriga historia som det angavs att pojkar och 
flickor skulle ha gymnastik tillsammans.  

 
• I läroplanen från 1994 (Lpo 94, s.4) ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”. Vidare: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors 
och mäns lika rätt och möjligheter" (Lpo 94, s.4 ). ”Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”(Lpo 
94, s.4).    

 
 
Det märks i läroplanens utveckling från Lgr80s införande att samundervisning blivit mer och 
mer aktuell som undervisningsform. I dagens läroplan känns samundervisning som den 
undervisningsform som bör användas, bland annat eftersom den nämner att man ska 
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motverka traditionella könsmönster och att man ska utveckla sin förmåga oberoende av 
könstillhörighet.   
 
Ur Luleå kommuns skolplan finns detta utdrag att hitta angående jämställdhet. 

 
”För barn och ungdomar i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet gäller 
aktuella läroplaner. Det ställer höga krav på personalens förhållningssätt att bemöta 
elever på ett jämställt sätt. Det innebär att dagligen vara medveten om de 
könsrelaterade föreställningar som ännu finns och att arbeta för att motverka dessa 
föreställningar”.(Luleås skolplan, s. 10) 

 
Avslutningsvis så vill vi lägga ut en text från den norska läroplanen som är intressant i ämnet:  
 

”För att komma bort från olyckliga könsrollsmönster bör man aktivt arbeta för att 
minska skillnaden mellan traditionella flick- och pojkaktiviteter. När flickor och 
pojkar har kroppsövningar tillsammans måste man ta hänsyn till deras skilda 
önskemål och intressen. Det kan också vara en fördel i vissa situationer att pojkar och 
flickor har kroppsövningar var för sig” (Gulbrandsen 1994, s. 43)  
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Metod 
 
Utifrån syftet att beskriva lärares uppfattningar av särundervisning respektive 
samundervisning valde vi att göra kvalitativa intervjuer.  
 
Kvalitativ metod 
 
Den här definitionen har Hartman (2004, s.273) av kvalitativa undersökningar: "Kvalitativa 
undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ 
eller en grupp individer".   
 
Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står 
i förgrunden till exempel tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala 
sammanhang (Holme & Solvang 1997, s.76). Kvalitativa metoder har sin styrka i att de visar 
på en helhetsbild, vilket möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. 
En annan sak som kännetecknar kvalitativa metoder är att man inte använder sig av siffror 
(Backman 1998).  
 
Fenomenologisk ansats 
 
I vårt syfte att beskriva lärarnas uppfattningar kring de olika undervisningsformerna, finns en 
nära koppling mellan uppfattning och begreppet fenomenologi. Fenomenologin som filosofi 
grundades av Husserl vid sekelskiftet runt 1900- talet (Kvale 1997). Fenomenologin har 
relevans för strävan att klargöra förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun. 
Vidare studerar fenomenologin individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj att 
beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetande. Vi tycker precis som Kvale att 
fenomenologin av idag "intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt 
på vilket det framträder"(ibid., s. 54).   
 
Kvalitativa intervjuer 
 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer för att vi vill få fram lärarens tolkningar (Backman 
1998). I vårt arbete kan en tolkning vara synonymt med en uppfattning (Walter 2000).   
”Kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har som mål att upptäcka företeelser, 
egenskaper eller innebörder” (Svensson & Starrin 1996, s.55).    
 
I de kvalitativa intervjuerna kommer vi inte att använda oss av speciellt standardiserade 
frågeformulär. Patel & Davidson (2003) skriver att i stort sett alla kvalitativa intervjuer har en 
låg grad av standardisering, det vill säga att intervjupersonen får mycket utrymme att svara 
med egna ord. Detta är också för att vi som intervjuare inte ska styra samtalet för mycket. 
Tvärtom så ska de synpunkter som kommer fram vara ett resultat av de intervjuades egna 
uppfattningar (Holme & Solvang 1997). Därför är det viktigt att dessa i största möjliga 
utsträckning får styra utvecklingen av samtalet själva.  
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Validitet  
 
Svenning (1999) menar att undersökningens validitet, är dess förmåga att mäta det som man 
avsett att mäta. Holme och Solvang (1997) beskriver två inriktningar inom 
validitetsbegreppet. Den ena inriktningen anser att validitet kan användas i kvalitativa studier 
medan den andra anser att begrepp som t ex autenticitet, trovärdighet, förståelse är mer 
relevanta. Kvale menar i Holme och Solvangs bok att validering i kvalitativ forskning, metod 
och analys innefattar kontrollen av själva trovärdigheten, det är en försäkran om att det finns 
empiriska belägg och att man har gjort en rimlig tolkning av det insamlade materialet. Vidare 
finns det två typer av validitet, inre och yttre. Den inre handlar om hur man lägger upp arbetet 
och om de ingående delarna. Om de olika delarna i arbetet inte kan nå validitet kan heller inte 
helheten i arbetet få validitet. Det som menas konkret är att den inre validiteten handlar 
tillexempel om att ställa rätt frågor till rätt personer och att ta med tillräckligt med indikatorer 
för att täcka in en fråga. En omedelbar upplevd validitet är på svenska den vanligaste formen 
av inre validitet. Bedömningen av validiteten görs personligen av forskaren och deras 
kollegor för att se att det finns en överensstämning mellan teori och empiri. Den yttre 
validiteten talar om arbetet som en helhet (Svenning, 1999). Grundläggande är att den 
empiriska grunden är riktigt gjord. Är till exempel inte intervjuunderlaget riktigt, blir det 
svårt att dra några generella slutsatser.  
 
Reliabilitet 
 
Svenning (1999) skriver att med reliabilitet menas att resultatet ska vara tillförlitligt. Om till 
exempel populationen är den samma ska man genom två likadana undersökningar, med 
likadan metod och med samma syfte få samma resultat. 
Vidare skriver han att man kan höja reliabiliteten genom att använda ”klara definitioner” på 
de begrepp man använder vid den intervjuundersökning som arbetet innehåller. 
Enligt Holme och Solvang (1996) bör reliabiliteten ses i sitt sammanhang, det vill säga 
bedömas utifrån den situation som råder vid intervjutillfället. Det kan alltså bli så att 
identiska frågor i den kvalitativa intervjun blir reliabla även om svaren skiljer sig åt mellan de 
två intervjutillfällena.   
 
Ett problem som nämns inom kvalitativa intervjuer är ”expertterror”, det vill säga att man 
överskattar kunskapen hos experten och dessutom att experten kan känna sig tvingad att svara 
trots att kunskapen kanske inte finns (Svenning1999). 
 
Urval 
 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes med fem olika idrottslärare som samtliga har 
erfarenhet av både särundervisning och samundervisning. Svenning (1999) skriver att i en 
kvalitativ undersökning, görs alltid ett selektivt urval av studieobjekt. Där nämns personer 
som har god överblick över verksamheten. Valet för oss föll på personer som Svenning kallar 
normalmedlemmen, det vill säga personer som under en längre tid fått erfarenhet och 
kunskap i det området som vi ville studera.  
 
 
Holme och Solvang (1997) skriver att man kan öka informationsinnehållet genom att 
använda sig av intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om 
den företeelsen som vi undersöker. Ett problem med detta nämns också och det är att dessa 
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kan frisera verkligheten och ge övertygande, men förvrängda beskrivningar. Men att med 
medvetenhet om denna fara, så kan dessa intervjupersoner ändå vara värdefulla att intervjua. 
 
I Hartman (2004) skriver han angående urval i en kvalitativ undersökning att man söker 
enskilda individer som kan ge den information man söker. Då man är ute efter en bestämd 
kunskap och urvalet blir då på dem som kan ge oss den kunskapen. Betydelse har även den 
praktiska möjligheten att intervjua personerna och att man har kunskap om 
intervjupersonerna innan urvalet görs.  
 
Etik 
 
För att erhålla ett etisk förhållningssätt under vårt arbete och vår intervju kommer vi att följa 
de forskningsetiska principer som är utgiven av Vetenskapsrådet (http://www.vr.se).  
I dessa råd finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Kraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet enligt vetenskapsrådet: ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. De skall där vid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 
avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta”(forskningsetiska 
principer s, 7). 
 
Samtyckeskravet enligt vetenskapsrådet är att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Men är deltagaren under 15 år och arbetet är av etiskt känslig karaktär bör man 
söka tillstånd från förälder/vårdnadshavare. 
 
Konfidentialitetskravet är att konfidentialiteten ska vidhållas, det vill säga ”uppgifter om alla 
i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 
(forskningsetiska principer s, 12). Där utöver att ”alla uppgifter om identifierbara personer 
skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 
identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 
känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifterna” (forskningsetiska principer s, 12). 
 
Nyttjandekravet är enligt vetenskapsrådet att informationen insamlat till arbetet endast får 
användas till detta specifika projekt. Vidare att enskildas uppgifter i arbetet inte får säljas 
vidare till företag eller användas av till exempel myndigheten vid beslut om vård och dylikt 
mot den enskilda personen. 
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Genomförande 
 
Vi valde att göra intervjuer på två skolor där vi vet att lärarna har använt både 
särundervisning och samundervisning. Intervjuer gjordes med fem lärare som alla har 
erfarenhet av att arbeta på högstadiet och fyra av dem arbetar för närvarande med årskurs 7-9 
elever. Det är bra att göra intervjuer där man vet om att man kan finna intressanta och 
relevanta svar. Kontakt med intervjupersonerna togs flera veckor före intervjuerna för att 
senare prata med samma personer igen cirka en vecka innan intervjun. Vid det sista tillfället 
så berättade vi om hur intervjun skulle gå till, vi talade om vilka ämnen som skulle beröras 
och bestämde tid för intervjun. Under intervjuns gång var vi goda lyssnare men följde även 
upp intervjusvaren med lämpliga följdfrågor för att stärka ett svar eller förtydliga oklarheter 
(Svenning 1999). I Holme och Solvang (1997) så står det att kassettbandspelare bör användas 
för att spela in intervjun så det använde vi. Det talade vi givetvis om innan intervjutillfällena. 
I kvalitativa intervjuer blir det en koncentration på enskilda fall och deras förhållande till 
omgivningen (Kvale 1997). Då skriver Trost (2005) att man ska intervjua så många personer 
som man tycker behövs, man ska dock kunna komplettera med ytterligare intervjuer om så är 
nödvändigt. 
 
Analys, bearbetning och tolkning 
 
Att hitta ett visst mönster är vad all analys går ut på (Svenning 1999). Det är viktigt att 
sortera och bearbeta sitt insamlade material. Detta har vi gjort med hjälp av samstämmighets- 
och olikhetsmetoden där vi letat efter likheter och olikheter i de intervjusvar vi fick. Vi 
tolkade svaren på intervjufrågorna, den intervjuades kroppsspråk och underförstådda 
meningar (Svenning ibid.). Genom att analysera intervjusvaren på banden och skriva ut 
viktiga delar av dessa fann vi teman som visade på likheter i svaren (Holme & Solvang 
1997). I vår bilaga finns en utskriven del av en intervju (Bilaga 2). Citat från intervjuerna har 
också använts för att betona olika ståndpunkter, men också för att ge en djupare förståelse av 
det område som vi undersökte. Eftersom det finns ett problem som av Svenning (1999) kallas 
"kronvittnessyndromet", vilket innebär att man utser fåtalet intervjupersoner till så kallade 
kronvittnen från verkligheten. För att undvika detta har vi dels gjort analyser och tolkningar 
utifrån egna erfarenheter, tidigare forskning och de genomförda intervjuerna. Vi har även 
försökt stärka citat av lärarna med egna tankar.  
 
Tidsplan 
 
Detta arbete gjordes våren 2007 med följande tidsplan:  
 
Vecka  3 Introduktion  

Vecka  5  Pm inlämning 

Vecka  6  Första handledarträffen 

Vecka 11  Seminarium angående bakgrund och syfte 

Vecka 16  Seminarium angående metoddelen  

Vecka 17-18 Intervjuer  

Vecka 20  Inlämning  

Vecka 22 Examensvecka med opponering   
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Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla resultatet av våra intervjuer. För att få så bra överblick 
över resultatet som möjligt kommer delar av resultatet att presenteras i punktform. Vi har 
även lagt in citat och en kort sammanställning av resultaten.    
 
Fördel särundervisning 
 
Genom våra intervjuer har dessa argument för de fördelar som finns inom särundervisning 
visat sig. Här nedan redogör vi för flickornas, pojkarnas och för de aktivitetsfördelar som 
lärarna ansåg finnas. 
 
Flickornas fördelar  
 

• Positivt för flickorna. Speciellt de tillbakadragna, försiktiga och svaga (mentalt och 
fysiskt) flickorna har fördel eftersom de då tar för sig mer. 

• Lite lugnare lektioner, detta var speciellt positivt för flickorna.  
• Särundervisning kan ge flickor bättre betyg.  

 
Många fördelar med särundervisning handlade om flickornas situation. Vidare kan man även 
se klara positiva effekter för några enskilda grupper och då speciellt de lite mer försiktiga och 
svaga flickorna, så som lärarna beskrev dem. Orsaker till detta var de också eniga om och det 
var, att genom särundervisning blir det, speciellt för flickorna, ett lugnare klimat på 
lektionerna. Möjligheten finns då för flickorna att ta för sig lite mer och följaktligen utvecklas 
mer i ämnet. Detta kan i sin tur leda till att flickorna kan nå bättre betyg i ämnet.  
 

”Framförallt de kanske lite försiktigare tjejerna som kanske inte alltid får chansen att 
få så mycket plats som man kanske vill att dom ska få … det är den stora fördelen att 
dem tjejerna som kanske är lite försiktigare, inte lika företagsamma, dem syns mer, 
får synas mer och vill synas mer när det bara är tjejer” (Lärare 4).  

 
Pojkarnas fördelar  
 

• Pojkarna behöver inte ”imponera” på flickorna.  
 
 
Även för pojkarna kan klimatet bli lugnare när de inte behöver imponera på flickorna.  
 
 

”Det blir mer jävlar anamma och kämpaglöd i en ren pojkgrupp” (lärare 3) 
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Aktivitetsfördelar  
 

• Några aktiviteter som fungerar mycket bättre i särundervisning är simning och vissa 
bollspel.  

• Lättare att lägga upp lektioner mot särundervisad grupp, övningsförrådet1 blir då 
bättre anpassat till alla elever.  

• Spridningen nivåmässigt blir inte lika stor. 
 
Som synes får även vissa enskilda moment fördelar av särundervisningen. Speciellt var det 
simning, handboll och vissa andra bollsporter, som de nämnde som drog fördel av 
särundervisning. Orsaker till detta ansåg de låg i olika fysiska förutsättningar mellan pojkar 
och flickor och i den allt mer ökande kroppsfixeringen, som speciellt märktes på lektionerna 
med simning. Där visar det sig att eleverna inte alltid vill visa upp sig för det andra könet i 
badkläder. Att det blir lättare att lägga upp ett övningsförråd som är anpassat till alla var 
också en sak som vissa lärare nämnde som en fördel vid särundervisning. Det är till exempel 
fler pojkar som vill tävla och spela medan flickor gärna vill göra mer gymnastiska övningar.  
 

”När vi är på isen, kör rinkbandy eller någonting, när du kör handboll, där ser man 
klart, där är det mycket bättre att dela … vara i baddräkt och hur man ser ut, är 
jobbigt för många flickor, väldigt många tyvärr, mer och mer för varje år. Så de vill 
inte vara i baddräkt med pojkarna i bassängen”(Lärare 2). 
 

Nackdel särundervisning 
 
Genom våra intervjuer har dessa argument för de nackdelar som finns inom särundervisning 
visat sig. Här nedan redogör vi för sociala nackdelar, för flickornas och pojkarnas nackdelar, 
schematiska och praktiska nackdelar, dessutom för de övriga nackdelarna som lärarna ansåg 
finnas. 
 
Sociala nackdelar 
 

• Det sociala samspelet pojkar och flickor emellan hämmas.  Män och kvinnor ska 
alltid ”stötas och blötas” i framtiden så de måste få möjligheten att lära sig detta.  

 
Som nackdelar till särundervisning tyckte lärarna att det sociala samspelet förloras när könen 
är åtskilda. Detta ansåg lärarna vara något mycket viktigt som dessvärre elever med bara 
särundervisning går miste om.  
 
 

”De här pojkarna och flickorna, de kommer alltid sen att ska jobba ihop, konkurrera 
om jobb, de ska ändå stötas och blötas ihop.”(Lärare 2). 

 
 

                                                 
1 Övningar som används vid genomförandet av en idrottslektion. 
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Flickornas nackdelar  
 

• Kan bli ”lägre” (sämre) nivå i flickgruppen och det kan till och med bli låg för vissa 
duktiga flickor som kan hämmas av detta.  

 
Det som ses är att vissa grupper också kunde lida av att bara ha särundervisning. I regel är det 
en lägre nivå i flickgrupper.  Detta kan leda till att högpresterande flickorna hämmas av att 
bara vara med andra flickor och då förlora chansen att tävla och mäta sig med pojkarna.    
 
Pojkarnas nackdelar  
 

• De tysta och tillbakadragna pojkarna kan förlora på särundervisning.  Det kan för dem 
vara skönt att ha undervisning med flickorna.  

• Pojkgruppen kan i början vara hård och stökig. Så kallad ”tuppfäktning” kan uppstå.   
 
De lågpresterande pojkarna som kan tycka att det är skönt att vara med flickor för att ha 
några att mäta sig med, förlorar den möjligheten vid särundervisning. Det blir på så sätt färre 
på samma nivå för de lite lågpresterande pojkarna att kämpa emot.    
 
 

”De försiktiga killarna som tyckte att det var bra med, att det fanns kanske då tjejer 
på rätt nivå för de tillexempel. Nu kanske det är, nu kanske dem försiktiga killarna 
känner att de inte har en suck mot de här visa killar som ligger högt upp, medan när 
de har samundervisning finns det fler på deras nivå”.(Lärare 4) 

 
Schematiska och praktiska nackdelar 
 

• Schematiska problem.  
 
Ett stort praktiskt problem som lärarna nämnde var de schematiska problemen som kan 
uppstå när en klass delas i en flickgrupp och en pojkgrupp. Speciellt som eleverna inte är 
delade i något annat ämne i skolan eller på schemat. Vidare att grupperna i särundervisning 
ibland kan bli små, för små för att vara optimalt ur ett undervisningsperspektiv. 
 
Övriga nackdelar 
 

• Det kan bli en diskussion om varför de är delade. 
• På gräns till diskriminering och en känsla av kontroversiellt att dela in i pojkgrupp 

och flickgrupp. 
 
Några viktiga antaganden som vi också fick höra var att vissa lärare kunde se särundervisning 
som något kontroversiellt och på gränsen till diskriminering. 
 

”Vissa tycker nog säkert att det gränsar mot diskriminering och säga att man har 
pojkgrupper och flickgrupper i idrottsämnet.” (Lärare 5) 
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Fördel samundervisning  
 
Genom våra intervjuer har dessa argument för de fördelar som finns inom samundervisning 
visat sig. Här nedan redogör vi för sociala fördelar, gruppfördelar och övriga fördelar som 
lärarna ansåg finnas. 
 
Sociala fördelar 
 

• De sociala vinningarna. Pojkar och flickor får chans att samarbeta. Grupprelationerna 
tränas. Man lär känna varandra bättre under praktiska övningar, lära sig ta hänsyn,  

• Könsrollerna utjämnas. Pojkar och flickor lär sig om olikheter och varandras olika 
förutsättningar. Förbereder sig för livet, man ska alltid annars arbeta mot det andra 
könet. Jämställdhet.  

 
Den stora fördelen med samundervisning låg i att eleverna får mötas och träna sitt sociala 
samspel. Att bli förberedda för ett liv efter skolan i ett samhälle där könen möts dagligen på 
fritiden och i arbetet är något som lärarna ansåg vara otroligt viktigt för sina elever. Lärarna 
uppfattade att genom att praktiskt arbeta tillsammans kan man också lära sig det sociala 
samspelet bättre. I begreppet socialt samspel ingick ord som hänsyn, jämställdhet, olikheter 
och att förstå olika förutsättningar. Samundervisning är också en träning i att få bra 
grupprelationer mellan könen. 
 
 

”Den sociala biten är ju mycket. Det är ju en ständig träning på något sätt, med 
hänsyn och såna saker. Det är ju ett livslångt lärande, det är ju ett livslångt 
perspektiv på det. Och det ska väl tycker jag vara en naturlig del att röra på sig, 
motionera och kunna träna tillsammans oavsett kön” (Lärare 5). 
 

Gruppfördelar 
 

• Duktiga elever kan hjälpa svagare.  
• Pojkarna kan tränas i att inte tävla så mycket. 
• Duktiga och idrottande flickor kan få extra motivation och mer utmaning att spela 

med pojkar.  
• Flickor kan lära sig tampas med pojkar. 
• Flickor kan ha en dämpande effekt på pojkarna medan pojkarna kan hjälpa till att 

lyfta försiktiga flickor. 
• De svagare och tystlåtna pojkarna kan tycka det är skönt att ha fler att mäta sig med. 

 
Lärarna uppfattade att under samundervisning kunde ibland duktiga elever hjälpa till att lyfta 
svagare elever. Andra exempel var att duktiga flickor kunde få extra utmaning genom att 
tävla och idrotta mot pojkar. Förutom detta sa flera lärare att genom samundervisning kunde 
flickorna ses som en dämpande effekt på de stökigare pojkarna. Medelpresterande pojkar och 
flickor fick också vissa fördelar genom att de fick fler på samma nivå som man kunde mäta 
sig med.  
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Övriga fördelar 
 

• Känns mer korrekt att ha pojkar och flickor tillsammans i dagens samhälle. 
• Roligt och trevligt att ha undervisning med båda könen samtidigt. 

 
Nackdel samundervisning 
 
Genom våra intervjuer har dessa argument för de nackdelar som finns inom samundervisning 
visat sig. Här nedan redogör vi för flickornas och pojkarnas nackdelar dessutom de 
aktivitetsnackdelar som lärarna ansåg finnas. 
 
Flickornas nackdelar 
 

• Flickorna är de som tar mest stryk där vissa kan komma till korta (speciellt icke 
idrottande flickor). Flickorna tar ej för sig som pojkarna gör. Pojkarna tar dessutom 
stor plats och vill ofta hävda sig.  

• Pojkarna kan vara dumma i mun.  Lektionerna blir stökigare med mindre lugn och ro. 
Flickorna är mer mogna mentalt än pojkarna och då kan det inträffa konflikter.  

• Pojkarna passar bara pojkar i bollspel, vissa elever får då inte ett pass.  
 
Nackdelar till samundervisning är att pojkarna tar mer plats än flickorna. Detta i sin tur kan 
leda till att de icke idrottande flickorna kan komma till korta. Att det finns fysiska skillnader 
mellan pojkar och flickor nämndes också. Detta kan bli problem i vissa bollspel. I bollspel 
kan också ett problem vara att pojkar passar till pojkar i större utsträckning än de passar 
flickor. Likväl som det finns fysiska skillnader, så finnas det också skillnader i mognaden 
mellan könen. Detta hade några lärare uppfattat som något negativt, då detta ibland ledde till 
konflikter. 
 

”Den dåliga killen kan hävda sig lite på grund av sin fysiska styrka, men flickan kan 
inte det, så det är hon som blir efter” (Lärare 3). 

 
Pojkarnas nackdelar 
 

• Pojkarna vill visa sig för flickorna.  
• De duktigaste pojkarna, får kanske inte alltid ut det som de fysiskt kan prestera. 

 
Intervjuerna visade att även duktiga pojkar kan lida av att inte alltid få möjligheten att 
prestera maximalt av sin förmåga, detta scenario kan ske i samundervisning.  
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Aktivitetsnackdelar 
  

• Aktivitetsnivån kan bli lägre.  
• Det kan vara svårare att hitta övningar som fungerar för både pojkar och flickor på 

grund av de fysiska skillnaderna, detta kan också vara ett problem i vissa bollspel.  
• Det finns en liten risk att alla inte nås.  

 
På grund av att spridningen i en samundervisad grupp ofta kan vara större tyckte några av 
lärarna att det kunde bli ett problem i vissa övningar som måste planeras med ett större 
övningsförråd, då kan det bli att vissa inte nås. Vidare uppfattade de att aktivitetsnivån kan 
försämras när spridningen i gruppen blir större och de fysiska skillnaderna mellan de 
starkaste och de svagaste inom gruppen ökar. 
 
Överlag ansåg lärarna att samundervisning kan bli en nackdel för svagare elever som inte 
klarar av när lektionerna blir stökigare. Speciellt visade intervjuerna att de svagare flickorna 
är de stora förlorarna på samundervisning.  
 
Vilken undervisningsform gynnas? 
 
Genom våra intervjuer har dessa argument för vilken undervisningsform som gynnar idrott 
och hälsoundervisningen visat sig. 
 

• Lärare 1 anser att särundervisning gynnar idrott och hälsoundervisningen. Lärarens 
drömscenario vore att ha två pass med särundervisning och ett pass samundervisning. 
Alltså så vill lärare 1 ha en kombination av de två undervisningsformerna. Även fast 
läraren anser att särundervisning är det bästa, vill läraren ha inslag av 
samundervisning för att inte förlora de viktiga sociala bitarna som den 
undervisningsformen ger.   

 
• Lärare 2 anser att det ena eller det andra kanske inte är rätt eller fel men det ska finnas 

en möjlighet till att använda båda undervisningsformerna. Vidare anser läraren att 
aktiviteten som ska utföras är viktigt att ta hänsyn till vid val av undervisningsform. 
En dröm vore att jobba parallellt med en kollega och utefter aktivitet avgöra 
gruppindelning. Ett annat scenario är annars att ha en lektion samundervisning och en 
lektion särundervisning i veckan, alltså en kombination.  

 
• Lärare 3 anser att en kombination där man är två klasser med två lärare som arbetar 

parallellt är det mest gynnsamma för idrottsundervisningen. Då kan aktiviteten avgöra 
gruppindelningen. Läraren vill dock att eleverna har samundervisning som 
utgångspunkt. Detta på grund av de sociala vinningar som finns med den 
undervisningsformen. Läraren tycker vidare att det är trevligt att ha en grupp med 
båda könen.  

 
• Lärare 4 anser att en kombination av samundervisning och särundervisning där 

aktiviteten styr vilken undervisningsform som bör användas. Läraren tycker det vore 
olyckligt att bara använda sig av särundervisning på grund av de sociala förlusterna, 
könen emellan, som då blir. Läraren får också känslan av att eleverna tycker att en 
variation av undervisningsformerna är bra. 
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• Lärare 5 är för samundervisning men att en möjlig nivågruppering utifrån grupp och 
aktivitet ska vara möjlig att göra. Läraren skulle hellre se en nivågruppering än 
könsindelning.  

 
 
Merparten av de lärare vi intervjuade ansåg att samundervisning i sig var den bästa 
undervisningsformen, men att en kombination med särundervisning alternativt en 
nivågruppering skulle vara det bästa för eleverna och för ämnet. Vidare har aktiviteten stor 
betydelse i valet av undervisningsform. 
 
Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har våra intervjuer gett oss dessa ståndpunkter som vi tycker 
karaktäriserar de svar som vi fick i undersökningen. 
 

• Undersökningen visar tydligt på att flickorna är de som får flest fördelar med 
särundervisning. Vissa aktiviteter så som bad och vissa bollsporter fungerar dessutom 
bättre vid särundervisning.  

• Sammantaget var det enligt lärarna avsaknaden av det sociala samspelet mellan könen 
som är den stora nackdelen med särundervisning. Det finns även schematiska problem 
som kan försvåra för undervisningsformen. 

• I samundervisning är det de sociala vinningarna som framförallt nämns av lärarna. Att 
könsrollerna utjämnas och att män och kvinnor alltid ska arbeta tillsammans senare i 
livet var också positiva uppfattningar. Att det är kul och trevligt att ha båda könen 
tillsammans tillades också.  

• Överlag ansåg lärarna att samundervisning kan bli en nackdel för svagare elever 
(speciellt flickorna) som inte klarar av när lektionerna blir stökiga. Vidare ansåg 
lärarna att det kunde vara svårt att hitta aktiviteter som passar både flickornas och 
pojkarnas intresse. 

• Sammanfattningsvis har två typer av undervisningsformer framkommit som lärarna 
uppfattar som bättre för idrottsämnet. Den ena är samundervisning med inslag av 
särundervisning där aktiviteten styr valet av vilken undervisningsform det blir. Den 
andra är en typ av nivågruppering där aktiviteten styr i vilken grupp eleven hamnar. 
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Diskussion 
 
I diskussionsavsnittet kommer vi att visa på fördelar och nackdelar med de metodval vi gjort. 
Vidare kommer vi att diskutera vilka möjligheter och svårigheter som uppkom under arbetets 
gång. Avsnittet kommer även att innehålla en resultatdiskussion samt en redogörelse av 
arbetets validitet och reliabilitet.  
 
Metoddiskussion 
 
Vi valde att använda oss av kvalitativ metod eftersom vårt syfte var att lyfta fram lärarnas 
uppfattningar. Detta skrivs det om i Hartman (2004). Då valet föll på att få fram lärares 
uppfattningar och tolkningar om de olika undervisningsformerna så kändes valet av intervjuer 
som en självklar metodform. Med kvalitativa intervjuer så får man enligt Backman (1998) 
fram lärares tolkningar. Om vi istället valt att göra enkäter hade vi missat saker som 
ansiktsuttryck, känslor, personliga kontakten och chansen till uppföljningsfrågor. Under 
intervjuns gång var vi goda lyssnare men följde även upp intervjusvaren med lämpliga 
följdfrågor för att stärka ett svar eller förtydliga oklarheter (Svenning 1999). Fördelen med 
intervjuer gentemot enkäter, kände vi också var att inga frågor blev otydliga eller 
oförklarbara. Vi hade först tänkt att göra tre intervjuer men för att få mer information i ämnet 
valde vi att komplettera med ytterligare två intervjuer, enligt Trost (2005). Vi anser att valet 
av metod passade bra in i vårt arbete. 
 
Validitet och reliabilitet  
 
Validiteten i arbetet beskriver om man mäter det man avsett att mäta.  Vi anser att utifrån vårt 
syfte, att beskriva lärares uppfattningar om i vilka avseenden som undervisningsformen 
gynnar idrott- och hälsoundervisningen, har en god validitet uppnåtts. Validiteten är kopplad 
till arbetets avsikt. Intervjufrågorna var skrivna för att ge svar på de frågeställningar som låg 
till grund för det empiriska arbetet, de i sin tur var kopplade till syftet.   
 
Med reliabilitet menar Svenning (1999) om arbetet är tillförlitligt eller inte. Eftersom syftet 
var att visa på lärares uppfattningar i ämnet och att vi genom intervjuer fick svar på detta, 
anser vi att vår reliabilitet i arbetet har varit hög. Genom att klargöra begreppen 
samundervisning och särundervisning vid intervjuerna har vi höjt vår reliabilitet i enlighet 
med Svenning. Eftersom vi intervjuade lärare på två olika skolor som alla hade erfarenhet av 
båda undervisningsformerna gjorde också att vår reliabilitet ökade. Tillförlitligheten stärktes 
av att intervjusvaren överrensstämde på många punkter. Analysen av intervjusvaren visade 
också att många av svaren nämns av tidigare forskare i ämnet.  
 
Med ovanstående argument anser vi att vår validitet och reliabilitet var mycket hög. Det vi 
kan nämna som kunde ha gjorts bättre, är att vi skulle ha tränat mer på intervjuerna i förhand 
för att vara mer förberedda på den biten. Vi kände att intervjusamtalen blev bättre allt 
eftersom. Trots detta tycker vi inte att resultatet i undersökningen har påverkats nämnvärt av 
detta.    
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Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte var att studera lärarnas uppfattningar om i vilka avseenden undervisningsformen 
gynnar idrott och hälsoundervisningen. Vi ska diskutera vad tidigare forskning säger om 
området och resultatet av vår analys. Vidare har vi tänkt belysa delar som vi anser vara 
intressanta och som speglar vad dagens idrottslärare har för uppfattningar angående det ämne 
de undervisar inom. Genom att väga fördelar mot nackdelar vill vi redogöra för det som var 
syftet med vårt arbete.   
 
Särundervisning 
 
Fördelar 
 
Uppfattningarna lärarna gav oss pekar liktydigt mot att det är de försiktiga flickorna som har 
de stora fördelarna när man talar om särundervisning. Detta överensstämmer mycket med den 
forskning som gjorts på detta område. Till exempel så beskriver Carli (1991) att flickor 
ganska ofta kommer i skymundan när de har idrott tillsammans med pojkar. Vidare anser 
lärarna att lektionerna med rena flickgrupper kan bli lugnare än när de har lektion med bägge 
könen. Att lektionerna blir lugnare tyckte de gav en positiv effekt speciellt för flickorna, som 
de ansåg fick mer tid att utvecklas då och en ökad chans att visa upp sig. Denna föreställning 
om att pojkar är de som är mer aktiva och de som tar uppmärksamhet skriver Svaleryd  
(2002) om. 
 
Uppfattningen om att flickor kan erhålla bättre betyg genom särundervisning anser vi låter 
lite konstigt. För det som ligger till grund för vårt arbete som lärare är, som vi alla vet, Lpo 
94 och i den står det klart och tydligt att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov”. Det är alltså vi som lärare som ska ge eleverna de förutsättningar 
dem behöver för att nå ett bra resultat. Forskningen och lärarna säger dock, att det kan vara 
ett problem att nå alla eftersom pojkarna tar stor plats i samundervisning. Pojkarna tar då 
utrymme från flickorna. Vår forskning visar att genom särundervisning kan just detta 
problem försvinna.  
 
Fördelen för pojkarna som nämns i resultatdelen, är att tempot kan öka på lektionerna. Lite 
mer ”jävlar anamma”, som lärarna sa, är faktiskt en av de få delarna som lärarna uppfattade 
som en klar fördel för pojkarna vid särundervisning. Men varför kunde inte lärarna se fler 
fördelar för pojkarna som grupp vid denna undervisningsform? Vi tror att detta kan bero på 
att uppfattningarna i forskningen från bland annat Carli (1994) verkar peka mot att pojkarna 
drar fördel i större utsträckning än flickorna gör i dagens skolidrott. Detta i sin tur gör att 
lärarna uppfattar att de måste göra allt de kan för att hitta fördelar för flickorna, för de vet om 
att pojkarna i de flesta fallen klarar sig ändå. 
 
För idrottsämnets olika aktiviteter finns också vissa fördelar, ansåg lärarna, och även i den 
tidigare forskningen syntes detta. Lärarna anser att i vissa specifika aktiviteter som 
tillexempel den fysiska sporten handboll, var det en klar fördel att använda sig av 
särundervisning. Detta på grund av att flickor lätt får problem mot fysiskt större pojkar. Detta 
i sin tur styrks bland annat av Carli (1994) som skriver att den fysiska skillnaden mellan 
könen är betydande och går inte att komma ifrån.  
 
Därefter nämnde flera att momentet simning fick fördelar genom särundervisning. Orsaken 
var enligt lärarna att på senare år har kroppsfixeringen ökat och det kan vara svårt för 
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eleverna att våga visa sig för varandra i baddräkt. Det medför att lektionerna i simning får en 
klar fördel av att särundervisning då man bara behöver visa sig för det egna könet. Men 
frågan är väl egentligen om detta ska vara ett problem överhuvudtaget. Ska eleverna slippa 
bada med varandra, bara för att de inte vill? Eller är de vår uppgift som lärare att lära 
eleverna om fysiska och psykiska skillnader och likheter mellan varandra som Annerstedt 
(2001) skriver. Är det inte som lärare vi ska lära eleverna för resten av livet att bad med det 
andra könet anses som något väldigt naturligt, kanske framförallt under våra vackra svenska 
somrar. Dessvärre är det kanske inte så enkelt att bara tvinga eleverna att bada med varandra. 
För som lärare vill man ju ha elever som är motiverade på lektionerna och det får man inte 
genom att eleverna mår dåligt. Det verkar som att särundervisning vid badaktiviteter är den 
undervisningsform som både elever och lärare föredrar.  
 
Vidare visade vår undersökning på fördelar vid planeringen av lektioner vid särundervisning. 
På grund av att pojkar och flickor har fysiska skillnader, Eklund (1996), kan man som lärare 
planera ett för eleverna mer anpassat övningsmaterial. Detta är väldigt viktigt för att 
lektionerna ska bli roliga och utvecklande för eleverna. Dessutom gör anpassningarna i 
övningsförrådet att alla har möjlighet att klara olika övningar, vilket också är väldigt positivt 
för varje enskild elev. Till exempel är det lättare för pojkar att göra olika hävövningar än det 
är för flickor. Flickorna har styrkor på andra ställen och får inom särundervisning chansen att 
utveckla dessa. 
 
I undersökningen har det alltså visat sig att det finns flera fördelar med särundervisning, 
fördelar som är bra att känna till som blivande lärare. Vår känsla är att flickorna är de som får 
dem största fördelarna. Dessa måste dock alltid ställas mot de nackdelar som framkommit i 
vår forskning och som vi redogör för nedan. 
 
Nackdelar 
 
Den stora nackdelen med särundervisning var att det sociala samspelet hämmades. Att män 
och kvinnor ska arbeta med varandra senare i livet så de måste lära sig det redan nu håller 
flertalet lärare med om. Gulbrandsen (1994) tycker inte likadant. Hon anser att det idag är 
männen som dominerar i samhället. Ska man då inte ändra undervisningsformen för att få en 
skillnad mot hur det ser ut i dagens samhälle. Vi tycker att Gulbrandsen har en åsikt som tål 
att tänkas på men vi vet inte om det är rätt metod att byta undervisningsform. Dessutom säger 
alla lärare att den sociala biten mellan könen är väldigt viktig och den förloras med endast 
särundervisning.  
 
En nackdel för pojkarna som kom fram var att de svagare pojkarna faktiskt kan tycka att det 
är skönt att ha flickor med i gruppen på grund av att det finns fler på deras "nivå". Det kan vi 
tycka låter vettigt eftersom, precis som en lärare sa det, det kan vara farligt att se dem endast 
som kön utan man kanske istället ska se dem som individer. Det är till exempel inte alls 
säkert att alla pojkar i klassen är så mycket bättre än alla flickor utan man måste se till varje 
individ.  
 
En annan nackdel som mångfalden av lärarna höll med om var att det fanns schematekniska 
problem för att åstadkomma särundervisning. Finns det till exempel resurser för att kunna ha 
en liten flick- respektive pojkgrupp från en klass eller måste man slå ihop två klasser? Om två 
klasser slås ihop fungerar detta då mot andra delar av schemat? Kan man lägga två klasser 
parallellt på idrottsundervisningen? Vi kan hålla med om att det finns en problematik med 
detta men som en lärare sa, det borde inte vara omöjligt.  
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Ytterligare en nackdel som uppkom var att det faktiskt kan vara kontroversiellt att dela pojkar 
och flickor i olika grupper, är det kanske diskriminering? Liberalfeministerna (Nordenstam 
2003) är inne på samma sak, de tycker att diskrimineringen inom idrotten ska upphöra och att 
pojkar och flickor ska delta tillsammans. Vi kan till viss del hålla med om att delning på 
grund av kön känns lite kontroversiellt i dagens samhälle, men att gå så långt att man kallar 
det diskriminerande kan vi tycka är tveksamt.  
 
Nackdelarna till särundervisning var få till antal men de som väl fanns trycktes det hårt på. 
De sociala bitarna man missar i särundervisning tyckte alla var en stor nackdel. Vi kan också 
tycka att i dagens samhälle kan det vara konstigt att bara ha särundervisning och ingen eller 
bara lite samundervisning. Det är ändå så historiskt att man gått från särundervisning till 
samundervisning av någon anledning, bland annat att för att jämställdheten mellan könen ska 
öka.   
 
Samundervisning 
 
Fördelar 
 
Den stora fördelen för samundervisning tyckte lärarna var de sociala bitarna. Det ansågs att 
utan samundervisningen så skulle man gå miste om vissa viktiga saker, främst då de sociala 
effekterna som är väsentligt för samhället i övrigt. Vidare att de sociala vinningarna för 
eleverna i ett livslångperspektiv inte får missas, då dessa behövs under elevens kommande liv 
och arbetsliv. Just i idrottsämnet så känns det som man tycker att det är extra viktigt att ha 
båda könen samlade på grund av att det är ett praktiskt ämne. Ett par lärare nämnde att man 
lär känna varandra bättre just under praktiska övningar. Precis som Eklund (1996) kom fram 
till i sin rapport så fann vi också att positivt med samundervisning var att man kunde lära sig 
varandras olikheter och att man fick jämlikhet mellan könen. Vi tolkar det att som dagens 
samhälle ser ut med utjämningen av könsrollerna så borde man även i skolan jobba med 
dessa saker. Varför ska man splittra könen på idrottslektionerna och ytterligare öka klyftan 
mellan manligt och kvinnligt? Borde man inte lära flickor att tampas med pojkar redan här, 
genom bollspel, samarbetsövningar och tävlingar. Detta visades även i intervjuerna där det 
kom fram att i och med samundervisning så kan faktiskt flickor just lära sig att tampas med 
pojkar. En lärare sa till och med att flera flickor, kanske speciellt idrottstjejer, tycker om och 
får en utmaning av att tävla och ha idrott tillsammans med pojkar. Att det känns mer korrekt 
att ha båda könen var också en synpunkt som kom fram. 
 
Väldigt mycket i vår beskrivning av lärares uppfattningar om undervisningsformerna 
särundervisning och samundervisning handlar om flickornas situation. Vi tolkar det som att 
lärare ofta tänker att "pojkarna klarar sig ändå”, eftersom de verkar ses som en homogen 
grupp och inte så alltid som enskilda individer. Många pojkar är duktiga men vissa är faktiskt 
varken intresserade eller bra på idrott. En positiv sak från pojkarnas synvinkel är dock att i 
samundervisning kan de lågpresterande pojkarna ha några att mäta sig med istället för att 
bara vara med starka idrottsgrabbar hela tiden, där de sällan vinner. Det finns överhuvudtaget 
inte så mycket forskning, i alla fall inget för oss upphittat, kring just pojkarnas situation på 
skolidrotten utan de antas förmodligen klara sig ändå. Avslutningsvis så citerar vi en lärare 
som vi tyckte hade ett bra argument för samundervisning.  
 

”På ett sätt är det roligt att ha både pojkar och flickor tillsammans, så att se båda 
sorterna, så att säga. Jag tycker det är trevligt.” (Lärare 3). 
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Nackdelar 
 
Både vår och Eklunds (1996) forskning har visat på att flickornas nackdelar i 
samundervisning ligger i att pojkar tar för sig mycket mer och detta sker på flickornas 
bekostnad, speciellt de svaga och försiktiga flickorna. Denna uppfattning delas av många 
forskare till exempel Carli (1994) som anser att idrottsämnet genomförs på pojkars villkor. 
Vad kan då detta bero på? Vi tror precis som Carli att ämnet på många sätt sker på pojkarnas 
villkor där många av lektionernas aktiviteter är mer lämpliga för pojkar eftersom den fysiska 
kapaciteten spelar stor roll i många av dagens aktiviteter. Självklart är det dock så att det inte 
är på alla pojkarnas villkor. Det är viktigt att veta att alla inte är lika, man kan inte sätta alla 
pojkar i samma fack och alla flickor i ett och sedan nöja sig med det. Alla är vi olika och 
detta märks självklart också på idrotten. Intressen, kunskaper och förutsättningar skiljer sig åt 
mellan pojkar också. Det är dock svårt att komma ifrån den fysiska skillnaden som ändå finns 
och som leder till att pojkar får ett övertag mot många flickor. Uppfattningarna lärarna hade 
var att på grund av bättre fysiska förutsättningar kan en sämre pojke ändå mätas sig med 
flickorna, men en lågpresterande flicka får svårt mot de större pojkarna. Nu kommer dock 
frågan om detta ska vara en nackdel att få bra motstånd under praktiska aktiviteter, borde det 
inte innebära att man utvecklas mer? Möjligen kan det nog vara så, men inte om det innebär 
att pojkarna tar för sig mer som forskningen säger. Då blir det ändå så att flickor får 
nackdelar genom att vara i en samundervisad grupp. 
 
En nackdel med samundervisning som vi redan varit inne på är att pojkar och flickor har 
olika intressen och olika favoritaktiviteter. Pojkarna gillar, enligt Svaleryd (2002) och lärare, 
att tävla och genomföra olika fysiska aktiviteter. Flickor gillar enligt Svaleryd gärna att träna 
sig i hänsyn och samspel vänner emellan. Vi anser förövrigt att detta är väldigt generellt då 
erfarenheterna vi har, visar på att alla är olika och att ett specifikt intresse inte behöver 
användas för att beskriva vad hela gruppen tycker. Ett faktum som kvarstår är dock att det 
finns intresseskillnader mellan könen. Detta märks påtagligt i Eriksson et al. (2005) att 
pojkarnas favoritintressen är olika bollaktiviteter och att dessa går före flickornas 
favoritintresse dans och aerobics vid val av aktiviteter på idrottslektionerna. Vidare så känner 
flickor i större utsträckning att dem inte får gehör för sina intressen på samma sätt som pojkar 
får. Självklart måste man se detta som en stor nackdel för flickorna. Skulle flickornas 
situation ändras av ett annorlunda innehåll på lektionerna? Vi tror mycket väl att det kan vara 
så, då vår erfarenhet från verksamhetsförlagda utbildningar säger att genom att utnyttja 
elevernas egna intressen går det att få mer motiverade elever. Detta i sin tur borde leda till 
mindre skillnader mellan könen. Med tanke på det Eriksson et al. (2005) skriver om att 
flickornas favoritaktiviteter kommer långt ner på listan över mest använda på idrotten i 
skolan kanske man oavsett vilken undervisningsform man använder ska vara mer 
uppmärksam på sitt ”utbud”. Självklart måste man följa kursplanen för idrott och hälsa men 
ändå variera sina aktiviteter så att det passar alla.  
 
För idrottsämnet i sig blir det en nackdel att intressena i den samundervisade klassen skiljer 
sig mer åt än i en särundervisad grupp. Inte minst märks detta när lektionerna ska planeras 
och övningar ska väljas. Forskningen visar också klart på att valet av aktivitet ofta faller på 
sådant som tilltalar pojkar. Om detta beror på vana, där idrottsämnet historiskt har innehållt 
fler aktiviteter riktade mot pojkar eller om de bara blir så, får vi låta vara osagt, men faktumet 
kvarstår att inte alla gynnas av dagens samundervisning.  
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Vad gynnar idrottsämnet? 
 
Här redogör vi vår sista frågeställning, det vill säga vad som lärarna uppfattar vara för idrott- 
och hälsoundervisningen den mest gynnsamma undervisningsformen. 
 
Vår undersökning pekar på att samundervisning är det som idrottslärarna anser vara den bästa 
enskilda undervisningsformen för idrottsämnet, men att tillsammans med särundervisning 
och i viss mån nivågruppering kan ännu fler fördelar utnyttjas. Utgångspunkten ska alltså 
vara samundervisning och detta på grund av de sociala fördelar som finns för detta. Vidare 
bör chansen att dela gruppen i flickgrupp och pojkgrupp finnas vid behov. Vi anser också att 
det är gynnsamt att göra så, för då utnyttjar man fördelar från båda undervisningsformerna. 
Är det till exempel dans på schemat ansåg lärarna att man kan lära flickorna och pojkarna 
sina steg för sig, för att sedan mötas upp och träna dessa tillsammans. Allt för att alla elever 
ska finna sin egen trygghet i det som de gör.  
 
Olika varianter på nivågruppering har också nämnts och får självklart inte glömmas. I princip 
gäller samma sak här, men man delar inte in gruppen efter kön utan efter kunnande och 
fysiska status. Nivågruppering får också fördelen av att man lär sig det sociala spelet könen 
emellan. En nackdel med denna undervisningsform kan dock vara att man inte är nöjd i den 
nivågrupp man hamnat inom. Angående denna nackdel har vi själva sett och hört att eleverna 
har stor koll på var de hör hemma inom olika idrottsaktiviteter och att de blir väldigt små 
problem vid nivågruppering om man som lärare inte gör så stor sak av det. Dessutom är det 
aktiviteten som ska bestämma var man hamnar. Det man då kan säga är att de elever som vill 
spela med ett högre tempo spelar på den planen och elever som vill spela med ett lugnare 
tempo spelar på en annan plan. Detta gör att om man är duktig i en idrott kan man hamna i 
den bättre gruppen och få passande träning och är man lite sämre hamnar man i en grupp som 
tränar grunderna lite mer. 
 
Både en blandning av särundervisning, samundervisning och en nivågruppering kräver dock 
förmodligen minst två lärare för att det ska fungera. Därför krävs det att skolans ledning och 
personal är för olika varianter av undervisningssätt, så att man kan hitta det sätt som passar 
idrottsundervisningen bäst.  
 
Egna reflektioner 
 
Vårt arbete har visat att det finns fördelar och nackdelar med båda undervisningsformerna 
och att det är vi som blivande lärare som måste väga dessa mot varandra. Precis som det ska 
göras med alla pedagogiska beslut man tar som lärare. Vi har båda en bakgrund inom 
lärarutbildningen där samundervisning är det som ska gälla. Till exempel är utbildningen för 
idrottslärare sådan att kön inte ska spela någon roll och detta har självklart influerat vår syn 
på ämnet. Då är frågan varför denna diskussion om särundervisningens vara eller inte vara 
finns? En anledning anser vi ligger i att överallt i sportvärlden skiljs könen åt. Damer möter 
inte herrar i hockey och herrar möter inte damer på fotbollsplan. Vilket kan göra att synen på 
könen framhålls som mer olika än den egentligen borde vara. Det kan också vara så att 
skillnaden mellan könens fysiska förmåga är det som gör att diskussionen uppstår. Eller kan 
det vara den anledningen att flickor har sämre betyg än pojkar. Vi tror att alla dessa 
anledningar ligger till grund för diskussionen. Men vad är det då vi kan göra som lärare? 
Eftersom vår forskning klart har visat på att det finns både fördelar och nackdelar med båda 
undervisningsformerna, varför inte utnyttja detta. Utifrån lärarnas uppfattningar blir vår 
reflektion att genom att utnyttja fördelar från både undervisningsformerna kan man som 
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lärare troligen få ut det bästa klimatet för elevernas lärande. Det blir upp till oss som lärare att 
reflektera över vilken undervisningsform som bör gälla vid varje aktivitet. Till exempel kan 
man använda sig av en kombination av de båda sätten. Det betyder inte att man rätt och slätt 
behöver använda undervisningsformerna kontinuerligt utan man kan lägga upp det på ett sätt 
som passar en själv och sin grupp av elever.   
 
I vårt arbete verkar flickorna vara de som är i mest behov av stöd i idrott och hälsa. Vi tror 
också att flickornas situation är den man ska titta lite extra på, samtidigt är det nog mindre 
skillnad mellan könen än man kan tro. Visst kan det vara så att pojkar både är större, 
snabbare och starkare än flickorna men det behöver självklart inte betyda att de är bättre än 
flickorna bara för det. Till exempel finns det så klart pojkar som inte alls gillar idrott eller alls 
är speciellt duktiga. Dessa är också en grupp som vi känner behöver lite extra stöd och som 
kanske inte märks i diskussionen kring val av undervisningsform. Dessvärre glöms dessa bort 
i tron att de som pojkar klarar sig alltid ändå. Väldigt tråkigt att detta verkar vara fallet, men 
hur kan man lösa detta. Vi tror att genom att använda sig av olika undervisningsformer kan 
fler elever komma till sin rätt på idrottsundervisningen. Då är vår förhoppning att ingen ska 
behöva ”klara sig ändå” utan att alla ska kunna få stöttning när det behovet finns.   
 
Det har också framkommit i vår undersökning att en del lärare tyckte att en sorts 
nivågruppering vore att föredra. Att just använda sig av någon sorts nivågruppering låter 
intressant tycker även vi. Då man i den undervisningsformen kan utveckla duktiga elevers 
kunskaper samtidigt som man i lugn och ro metodiskt genomföra mer träning av grunderna 
till elever som är i behov av det.  
 
Under intervjuerna framkom det även att flera lärare skulle tycka om att arbeta parallellt med 
en kollega och då kunna dela upp klassen efter behov i antingen nivågruppering, 
särundervisning eller samundervisning. Tänk bara att arbeta tillsammans med en annan lärare 
och kunna dela upp klassen så att man får grupper på samma nivå och där övningarna kan 
genomföras av alla. Visst vore det en dröm att tillsammans med en kollega planera och utföra 
lektioner som kan fånga allas intresse. 
 
Genom hela vår undersökning verkar aktiviteten få stor betydelse för val av 
undervisningsform. Detta känns för oss också naturligt att utifrån aktivitet kunna välja 
undervisningsform. På så sätt kan valet göras, så att de flesta eleverna får känna att idrotten 
ger dem något. Men är detta genomförbart? Eftersom i stort sett alla lärarna nämnde att det 
fanns schematiska problem med att använda särundervisning så torde det också bli problem 
med att byta undervisningsformen utefter aktivitet. Möjligheten till detta borde nog ändå 
kunna finnas, kanske inte jämnt men vid vissa moment. Vi hoppas att skolledningen på de 
skolorna vi börjar jobba på förstår att idrottsundervisningen är viktig och att de kan vara 
flexibla och lyhörda vid schemaläggningen. 
 
Erfarenheter inför framtiden 
 
Avslutningsvis vill vi nämna några erfarenheter vi har gjort inför vårt kommande yrke som 
idrottslärare. Vi nämnde tidigare i arbetet att i idrottslärarutbildningen har vi formats in i 
undervisningsformen samundervisning men vi var som sagt ändå nyfikna om vilka fördelar 
det fanns med särundervisning. Vi har fått en klarhet om vilka fördelar och nackdelar som 
dagens idrottslärare tycker finns för respektive undervisningsform. Vår syn på vilken 
gruppsammansättning som gynnar idrott- och hälsoundervisningen är fortfarande 
övervägande positiv till samundervisning men vi anser oss ha hittat en hel del svar på de 
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frågor vi ställde oss om särundervisning. Just särundervisning är speciellt positivt i klasser 
där det finns många försiktiga flickor som inte riktigt tar för sig och där intressena mellan 
pojkarna och flickorna skiljer sig mycket, där skulle man kunna använda sig av inslag av 
särundervisning. Andra fördelar som arbetet har visat på är det sociala samspelet mellan 
könen som samundervisning ger eleverna. Vidare har vi under arbetets gång fått klart för oss 
att det finns ännu en undervisningsform som kan användas – nivågruppering. Den formen av 
sammansättning har vi också märkt har en del positiva inslag, men att även den 
undervisningsformen kan vara lite kontroversiell.  
 
Fast det vi framförallt har lärt oss är nog ändå hur flexibel man ska vara som idrottslärare. 
För att bara se idrottsämnet som ett ämne där pojkar och flickor leker tillsammans är fel. Utan 
att genom använda sig av olika typer av undervisningsformer som passar både grupp och 
aktivitet bäst, tror vi att det blir det mest gynnsamma klimatet för idrottsämnet.  
 
Förslag på framtida forskning 
 
Vi har i arbetet beskrivit idrottslärares uppfattning om i vilka avseenden som 
undervisningsformerna särundervisning och samundervisningen gynnar 
idrottsundervisningen. Som vi nämner ovan så har under tiden åsikter och tankar om en 
nivågruppering också kommit upp. Detta tycker vi är ett ämne som verkar intressant och 
undrar hur det skulle fungera i verkligheten. Vi har förslag på några forskningsämnen för 
framtiden.  
 

• Är nivågruppering genomförbart på idrott- och hälsoundervisningen? 
• Hur skulle en nivågruppering fungera?    
• Hur kan man praktiskt använda sig av nivågruppering på idrott- och 

hälsoundervisningen? 
 
Utöver detta känner vi att diskussionen angående om att pojkarnas intresse kommer före 
flickornas i val av aktivitet, kunde vara något som man kan forska vidare om. För om det 
verkligen är så i dagens skolor skulle det vara mycket intressant att veta lärarnas syn på detta. 
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Bilaga 1.  
 

Intervjufrågor 
 

 
 
Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 
 
 
 
 
Vilka fördelar finns det med särundervisning? 
 
 
 
 
Vilka nackdelar finns det med särundervisning? 
 
 
 
 
Vilka fördelar finns det med samundervisning? 
 
 
 
 
Vilka nackdelar finns det med samundervisning? 
 
 
 
 
Vilken undervisningsform gynnar idrott och hälsoundervisningen? 
 
 
 
 
Vilket kön gynnas av vilken undervisningsform? 
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Bilaga 2 
 
Del av intervju  
 
 
Vi: Fördelar med särundervisning?  Då man har tjejer och killar för sig, finns det några 
fördelar där?  
 
Lärare: Det tycker jag, framför allt är det väl för tjejernas del, så är det väl tycker jag den 
stora fördelen och framförallt de kanske lite försiktigare tjejerna, som kanske inte alltid får 
chansen att få så mycket plats som man kanske vill att de ska få, när det är killar, för de tar 
oftast, de hörs mer och de syns mer och de tar mer plats så att säga då. Och det är den stora 
fördelen att de tjejerna som kanske är lite försiktigare och inte lika företagsamma, de syns 
mer, får synas och vill synas mer, när det bara är tjejer. 
 
Vi: Fördelar särundervisning, tjejerna, finns det några fördelar för killarna i särundervisning? 
 
Lärare: Det tycker jag. Framförallt också just en del killar som har kommit in i lite pubertet, 
och så vidare de ska gärna ha det där, det är lite tuppfäktning, man ska visa sig lite grann 
inför tjejerna. Och det tar man bort lite grann. Det finns ingenting man ska bevisa något extra 
för. Så lite lugnare tycker jag att det kan vara, även för killarnas del att få, man behöver inte 
bevisa något mycket extra framförallt för de speciella tjejerna som man kanske ske vill ska 
se, då snackar vi de lite äldre. Det tror jag inte det är lika vanlig på mellan och lågstadiet att 
det är en sådan tanke utan. Men på högstadiet kan det faktiskt bli de tankarna lite grann. 
 
Vi: Då börjar hjärtat tänka också, eller vad det nu är.  
 
Vi: Ska vi gå till nackdelar med särundervisning? 
 
Lärare: Ja det tycker jag väl att på något sätt i samhället i övrigt och skolan i övrigt, så ska 
man ju kunna, så är det ju ett samspel mellan de olika könen. Och det plockar man ju bort lite 
grann, när man har särundervisning. De ska ju så att säga klara av att umgås och man ska 
kunna fixa det tycker jag egentligen med samundervisning, men det är ju trots allt så finns det 
de här skillnaderna just att de här försiktiga kanske inte tar för sig lika mycket. Det är på ett 
sätt en nackdel att man inte, att de olika könen inte kan samverka när det blir en sådan typ av 
undervisning. 
 
Vi: Finns det någon nackdel i själva aktiviteten, jag tänker i genomförandet av en aktivitet, 
när man bara har tjejer eller bara har killar? 
 
Lärare: Det är ju också lite grann, tar man de här, om man då vänder lite grann på det, tar 
man de tjejer som ligger långt fram, de som tar för sig mycket. De hämmas ju lite grann av att 
kanske vara med bara tjejer, för att jag menar de kan vara kanske tuffare och ta för sig än mer 
än vad vissa, vad många killar gör till och med. De blir det ju lite grann att man hämmar dem, 
för att det blir kanske en lite lägre nivå för dem. Än vad de skulle behöva för att utvecklas, så 
det är ju också en nackdel i sig. 
 
 
 

 37



Vi: Killarna kan de ha en någon nackdel med särundervisning? 
 
Lärare: Det är samma där lite grann. Det kan ju vara de försiktiga killarna som tyckte att det 
var bra att det fanns kanske då tjejer på rätt nivå för dem till exempel. Nu kanske de 
försiktiga killarna känner att de inte har en suck mot de här, vissa killar som ligger högt upp, 
men att när de har samundervisning så finns det fler på deras nivå. Så det är ju en nackdel det 
i sig. 
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