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Gruppindelningar inom Idrott och Hälsa 

Johanna Pegert och Anna Pärsby 

 

Sammanfattning  
Syftet med vår undersökning var att få en bredare bild om hur de olika formerna av 

gruppindelningar inom ämnet Idrott och Hälsa ser ut, lärarens motiv till att använda en 

specifik metod samt genom en enkät undersöka elevernas inställning till de olika 

gruppindelningarna. De begrepp vi använder oss av i denna studie är samundervisning, vilket 

innebär att flickor och pojkar har idrott tillsammans, särundervisning, då flickor och pojkar 

har skild idrottsundervisning samt nivåindelad undervisning vilket är ett sätt att dela in 

eleverna i grupper efter förutsättningar, förförståelse och intresse. De metoder vi använt oss 

av är dels en enkätundersökning som delats ut till ca 90 elever på tre skolor och dels har vi 

genomfört intervjuer med flera idrottslärare på de berörda skolorna. Resultatet visar att 

majoriteten av eleverna är nöjda med den gruppindelning som de har men vissa elever 

uttrycker en önskan om att få prova någon av de andra gruppindelningsformerna. Eftersom all 

undervisning är situationsanpassad finns det kanske inte bara ett alternativ som är det rätta 

utan det gäller för läraren att kunna avläsa när det är lämpligt att använda den ena eller andra 

arbetsformen utifrån klassens sammansättning och det arbetsmoment som ska utföras.  

Nyckelord 
Samundervisning, särundervisning, nivåindelad undervisning 
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Förord  
Vi vill tacka berörda elever som har besvarat vår enkät och därför gjort det möjligt för oss att 

genomföra detta arbete. Vi vill även tacka lärarna på respektive skolor som har ställt upp på 

att bli intervjuade samt för de råd och tips vi fick inför vår framtida yrkesroll. Tack vare dessa 

elevers och lärares hjälp kunde vi genomföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Vi sänder 

även ett stort tack till vår handledare Karin Sandqvist för hennes stöd och hjälp under arbetets 

gång. 

 

Johanna Pegert och Anna Pärsby  

Stockholm 2008   
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1. INLEDNING 

 

När vi skulle välja ämne till uppsatsen var det naturligt för oss att skriva om olika sorters 

gruppindelningar inom ämnet Idrott och Hälsa då det intresserar oss båda och eftersom vi 

även ska bli lärare inom ämnet så är det en aktuell fråga för oss. Vi har även provat på de 

olika formerna av gruppindelning (som vi nedan beskriver) i vår egen skolgång men 

framförallt i vår idrottslärarutbildning och även under vår verksamhetsförlagda utbildning. 

 Vi ville därför undersöka de olika gruppindelningsvarianterna vidare för att få en inblick i 

hur verkligheten faktiskt ser ut med de möjligheter och hinder som finns samt hur eleverna 

själva ser på saken. De tre gruppindelningsformerna vi ville undersöka var samundervisning, 

särundervisning samt nivåindelad undervisning. Då vi varit ute på vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi kunnat iaktta att det råder skilda förutsättningar elever emellan inte bara 

fysiskt utan även socialt. Det finns fysiska skillnader såväl mellan könen som inom den egna 

könsgruppen vilket även gäller de sociala förutsättningarna. I och med att elevernas 

förutsättningar är så pass olika är det då samundervisning som alltid är det bästa alternativet 

eller finns det andra lösningar som kan vara bättre? Det är bland annat detta vi valt att 

undersöka i vårt arbete.  

 Vi vill också undersöka elevernas och lärarnas inställning till de olika formerna för 

gruppindelningar och få en klar och tydlig bild om vad som faktiskt används i skolan samt att 

ta reda på vad eleverna själva anser vara en passande arbetsmetod.  

 

Fram till mitten av 1900-talet var det vanligast att man använde sig av särundervisning inom 

idrottsundervisningen i de svenska skolorna, det vill säga att flickor och pojkar inte hade 

gemensam idrottsundervisning. Det var även vanligt att flickor och pojkar gick på skilda 

skolor. ”Pojkarna gick i en skola, med siktet inställt på ett offentligt liv, karriär, möjlighet till 

avancemang och trygg försörjning. Flickornas skola fostrade till dygd, moral och äktenskap 

med vidhängande uppgifter som barnaföderska, moder och hushållerska.” (Berg 2001:15-16). 

I dagsläget är det dock vanligast med samundervisning, det vill säga att flickor och pojkar har 

idrott tillsammans.  

 

  

  



 7 

1.2 Begreppsbeskrivning 
Det finns flera begrepp som är väsentliga i föreliggande studie. För att läsaren ska få en större 

förståelse så förklarar vi dessa begrepp här nedan. 

 

Samundervisning – den undervisningsform som är den mest förekommande i dagens skolor, 

där flickor och pojkar har idrott tillsammans. I vår enkät har vi dock valt att benämna denna 

undervisningsform som mixad. 

 

Särundervisning – den undervisningsform där eleverna delas upp efter kön och således blir 

det två undervisningsgrupper; en flick- respektive pojkgrupp. I vår enkät valde vi att benämna 

denna undervisningsform som könsindelad. 

 

Nivåindelad undervisning – den undervisningsform där eleverna delas in i olika grupper efter 

deras personliga färdighetsnivå. Här räknas även personligt intresse, egna förutsättningar samt 

deras förförståelse in. 

 

Genus – ”Begreppet genus, översättning av engelskans gender, har karaktäriserats som 

kulturellt, socialt och biologiskt kön. Andra har talat om genus som könsidentitet, könssymbol 

och könsstruktur. Genus omfattar alla tre aspekterna som har att göra med hur könet 

konstrueras.” (Berg 2001:12).  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med vårt arbete är att undersöka huruvida nivåindelad och även i vissa fall 

könsuppdelad idrottsundervisning kan vara en bra arbetsmetod eller inte, det vill säga ett 

komplement till den samundervisning som råder på de flesta skolorna idag. Hur fungerar det 

rent praktiskt, vilka svårigheter finns med detta sätt att arbeta, fördelar kontra nackdelar samt 

vad anser eleverna om att bli uppdelade i de olika grupperingarna. Fokus ligger på att få en 

bredare bild av elevernas syn på gruppindelningar inom ämnet Idrott och Hälsa. För att 

möjliggöra detta krävs kunskap, såväl praktisk som teoretisk, om hur eleverna själva uppfattar 

situationen under idrottslektionerna och vilken arbetsmetod de tycker är lämpligast. Det är 

först när läraren har dessa redskap som läraren kan möta varje elev så att den kan komma till 

sin rätt och få utveckla sig på sin egen nivå samt i samspel med andra elever utveckla sina 

idrottsliga färdigheter.  

 Vi vill också utforska om en konsekvent undervisningsform är den optimala eller om en 

variation av de tre arbetsformera kan gynna fler elever. Eftersom all undervisning är 

situationsanpassad finns det kanske inte bara ett alternativ som är det rätta utan det gäller för 

läraren att kunna avläsa när det är lämpligt att använda den ena eller andra arbetsformen 

utifrån klassens sammansättning och det arbetsmoment som ska utföras. 

  

Utifrån vårt syfte har vi konstruerat följande frågeställningar: 

• Vilken typ av gruppindelning är vanligast? Enligt lärare och elever. 

• Vilken typ av gruppindelning vill eleverna helst ha och varför? Är det någon skillnad 

mellan de olika könen och/eller de olika skolorna? 

• Hur går en eventuell gruppindelning till? Enligt lärare och elever. 

• Vad finns det för fördelar kontra nackdelar med att dela in eleverna i nivå- eller 

könsuppdelningar? Både teoretiskt och praktiskt. 

• Under vilka moment inom idrottsundervisningen kan det vara lämpligt att dela upp 

eleverna på annat sätt än att ha samundervisning, eller kan det till och med vara direkt 

olämpligt inom vissa moment att dela upp eleverna? Enligt läraren. 

• Varför kan det vara bra att arbeta med olika typer av gruppindelningar inom 

idrottsundervisningen och vad kan vinsterna med detta vara? Enligt läraren. 
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3.  BAKGRUND 
 

3.1 Gruppindelningar 

3.1.1 Samundervisning 

För att idrottsundervisningen ska bli så jämställd som möjligt, då vi idag sägs leva i ett 

samhälle där män och kvinnor, pojkar och flickor ska leva på lika villkor för att öka 

jämställdheten mellan könen, kan samundervisning vara ett bra sätt att stärka den 

jämställdheten. Det är inte bara den ökade jämställdheten som kan ses som fördel med att 

använda samundervisning som undervisningsmetod utan även det sociala samspelet i klassen 

som i det långa loppet stärker sammanhållningen i klassen. En annan fördel kan vara att 

eleverna förhoppningsvis får en ökad förståelse för det motsatta könet som de sedan har med 

sig i resten av sina liv. Samarbetsförmågan elever emellan ökar då pojkar och flickor 

genomför praktiska aktiviteter tillsammans och således ökar förståelsen och strävan mot det 

jämlika samhället har börjat. 

 Alla till synes goda saker har oftast även en baksida, så även samundervisning. Den 

främsta svagheten vi ser med samundervisning är att det blir svårt för läraren att tillmötesgå 

samtliga individers behov samt att de elever som kan ses som starkare inom området ofta tar 

överhanden och därmed även större plats. Samtidigt som det är lätt att de svagare eleverna 

inom området både får mindre utrymme och lättare kan undkomma en aktivitet som de inte 

känner sig bekväma i. De faktiska fysiska skillnaderna mellan flickor och pojkar kan också bli 

ett problem då pojkar i tonåren och framåt generellt sätt är fysiskt starkare än flickor vilket 

kan leda till problem vid moment som styrkeövningar och liknande.  Det som bör tilläggas är 

att de flesta eleverna i dagens skola är vana med denna arbetsmetod och de är så pass invanda 

i det att de kan ha svårt att öppna upp för andra arbetssätt och då svårt att se det positiva med 

de andra metoderna. Det kan vara så att de känner sig trygga med det de haft förut och det kan 

därför vara en anledning till att de inte vill pröva de andra metoderna. 

3.1.2 Särundervisning 

Som ett komplement till samundervisning kan man använda sig av särundervisning, det vill 

säga att flickor och pojkar har separerad idrottsundervisning. Fördelarna med denna metod är 

att flickors och pojkars olika behov lättare kan tillgodoses, bland annat gällande de fysiska 

skillnaderna mellan könen. Ibland kan det även vara bra att flickorna får vara för sig och 

pojkarna för sig för att stärka sammanhållningen inom den egna könsgruppen. Denna 

arbetsmetod kan ses som ett steg närmare en individanpassad undervisning.  



 10 

 Det som man eventuellt förlorar genom att dela upp eleverna efter kön är framför allt att 

man riskerar att leda eleverna in på de gamla stereotypa könsrollerna genom att dela upp 

pojkar och flickor för sig. Det sociala samspelet mellan eleverna går dessutom lätt förlorat 

genom att ha särundervisning och kan även leda till en sämre sammanhållning inom klassen. 

De starkare men även de svagare eleverna inom respektive könsgrupp riskerar att med denna 

arbetsmetod få en för låg respektive för hög utmaning då det inte per automatik innebär att 

bara för att man tillhör samma kön så är man lika stark/svag inom ett arbetsområde. 

3.1.3 Nivåindelad undervisning 

Att använda sig av nivåindelad idrottsundervisning kan ses som ett led i att arbeta mot att 

möta varje enskild elev på sin egen nivå, det vill säga det som är en av läroplanens riktlinjer 

(Lpo 94). Den stora vinsten med att ha nivåindelad idrottsundervisning är att man till större 

del kan tillfredsställa den enskilda individens behov då man bemöter eleverna på sin egen 

nivå. Varje elev får dessutom möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För 

att motarbeta problemet i samundervisningen med att de svagare eller mindre intresserade 

eleverna kan undvika att delta, blir detta arbetssätt ett bra komplement då samtliga elever 

förhoppningsvis blir mer synliga och även mer delaktiga. I och med att eleverna kan bli 

bemötta på sin egen nivå och att de blir mer synliga så utvecklar förhoppningsvis fler elever 

ett intresse för de olika idrottsmomenten samt att de i och med detta kan lära sig mer. Tack 

vare att fler elever blir mer aktiva och därigenom mer synliga så underlättar det lärarens 

arbete att se eleverna och då tillgodose fler individers individuella behov. 

 Något som kan vara ett organisatoriskt problem för läraren är om denne är ensam med sin 

klass och arbetsmomentet kräver att läraren är delaktig observatör och att det då kan vara 

svårt att dela upp klassen i olika grupper. En lösning till detta problem kan vara att ge den ena 

gruppen ett moment som inte kräver direkt läraruppsyn medan läraren då prioriterar den andra 

gruppen, för att grupperna vid nästa lektion byter uppgifter med varandra. 
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3.2 Tidigare forskning 
Här nedan vill vi redogöra för vad tidigare forskning och vad olika personer har tänkt 

angående sam-, sär- och nivåindelad idrottsundervisning samt om de fysiska skillnader som 

finns mellan pojkar och flickor.   

 

Motiven till att bedriva sam- respektive särundervisning ser idag annorlunda ut än det gjorde 

förr. Då var särundervisning normen, mycket på grund av den numera förkastade synen på de 

olika könen. Idag är det dock samundervisning som är normen, till stor del för att sträva efter 

ett jämställt samhälle, dock finns det fortfarande kvar skolor som bedriver särundervisning av 

olika anledningar. Det bekräftas även av en del nutida forskare och författare.  

 
”Idag är det samundervisning som är den rådande principen. Men eftersom pojkar och flickor i 
stor utsträckning väljer olika studievägar i gymnasieskolan, så bedrivs det i praktiken i 
huvudsak fortfarande särundervisning på vissa program och kurser. Exempel på sådana 
program är fordonsprogrammet och omvårdnadsprogrammet.” (Berg 2001:16) 

 

Ett av motiven till att dagens skola har samundervisning som norm kan vara att dagens 

samhälle ställer vissa krav på individens sociala kompetens. Några av dessa krav menar 

Annerstedt är ”/---/samarbetsförmåga, hänsynstagande, ledarskap, fair-play etc.” (2001:120). 

Även Eklunds teorier stämmer överens med ovanstående resonemang då hon menar att 

eleverna också anses ha lättare att i samundervisningsgrupper lära sig tolerera klasskamrater 

som har annorlunda färdigheter, erfarenheter och motivation för idrotten än de själva har. 

(Eklund 1999:80) 

 

Åsikterna angående samundervisning går dock isär. Det är framför allt debatten kring de 

fysiska olikheterna mellan könen som ligger i fokus.  

 
”De fysiska skillnaderna mellan könen anses vara en av de största svårigheterna vid det 
praktiska förverkligandet av en fungerande samundervisning. Detta hävdas främst av 
motståndare, men delvis även av företrädare för en gemensam undervisning.” (Eklund 
1999:50). Detta kommer vi även att belysa i senare del i vårt arbete. 

 

Men det är inte bara de fysiska olikheterna mellan könen som kan göra det problematiskt med 

samundervisning. Intressebehoven är minst lika problematiskt att hantera och ta hänsyn till. 

”Man har hävdat att det i samundervisning är svårt att välja sådant innehåll att det 

tillfredsställer både flickors och pojkars önskemål eftersom intresseskillnaderna är så stora.” 

(Eklund 1999:85) 
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Det faktum att flickor och pojkar är olika till kropp och utseende kan skapa problem vid 

samundervisning och därför kan det i vissa situationer vara känsligt för en del elever, vilket 

även Eklund här nedan beskriver: 

 
”Ännu idag framförs emellertid åsikter, som visserligen inte direkt påstår att samundervisning 
skulle vara etiskt oförsvarbar, men som antyder att det sexuella området inte är helt 
oproblematiskt i samundervisning. Man hävdar bland annat att elever bör ha rätt att vara ifred 
för det andra könet, speciellt under den känsliga pubertetsfasen.” (Eklund 1999:89)  
 

Det är inte bara olikheterna könen emellan som spelar in vid samundervisning utan även 

olikheterna inom könsgrupperna som kan göra att samundervisning kanske inte alltid är den 

optimala lösningen.  

 
”Då man talar om skillnader är det också skäl att åter en gång betona att det också inom 
könsgrupperna förekommer betydande differenser. De skillnader som redovisas i forskningen 
bygger vanligtvis på statistiska medelvärden och de säger ingenting om enskilda individers 
rangplacering. Också i fråga om de fysisk-motoriska färdigheterna finns det alltid många 
flickor som är bättre än en del av pojkarna i samma ålder även efter puberteten.” (Eklund 
1999:53)  

 

Ovanstående resonemang stämmer väl in med den tanken som Åstrand ger uttryck för i 

följande citat: ”Det finns stora, starka och uthålliga kvinnor och små, klena män med dålig 

kondition. Det finns 60-åringar som åstadkommer bättre resultat i tungt skogsarbete eller på 

idrottsbanan än mången 25-åring.” (Lundquist Wanneberg 2004:200) 

 

Åsikterna går dock isär gällande vilken arbetsmetod som är den optimala och vilken som är 

den faktiska metoden i skolorna. Här nedan följer ett exempel där författaren anser att det är 

särundervisning som må vara den bättre arbetsmetoden.  

 
”Det jämställdhetsarbete man oftast kommer i kontakt med ute på skolor idag är indelning i 
könssegregerade grupper. Anledningen till att man väljer detta arbetssätt är att man vill stärka 
flickor. Könssegregerade gruppindelningar har uppstått ur ett faktiskt behov. Erfarenheten från 
att jobba med separata flick- och pojkgrupper visar att de kan ge eleverna andrum, en positiv 
miljö att dryfta svåra saker och att de får mod att utpröva sådant som normalt tillskrivs det 
andra könet. Flickor kan på så sätt uppmuntras att våga mer och ta för sig, pojkar att visa 
omsorg och bry sig om varandra.  
 Samtidigt finns det en risk att man med ett sådant arbetssätt understryker skillnaderna. När vi 
delar in grupp efter kön visar vi att kön räknas och är viktigt. Vi talar också om att de kan ha 
svårt att arbeta tillsammans och att det beror på att de har olika förutsättningar. Detta tenderar 
dessutom att bli ett negativt budskap som gör flickor till en svagare part och pojkar till 
bråkstakar. Det gäller alltså att se upp så att inte könssegregerad verksamhet snävar in elevernas 
möjligheter att finna sin väg i livet.   
 Vid Storsjöskolan utanför Umeå, där denna metod har prövats säger lärarna att det är då man 
återför eleverna till den vanliga gruppindelningen som man kan bedöma insatsen, och att det är 
där den jämställdhetspedagogiska utmaningen ligger.” (Berg 2001:16-17).  
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Det vi anser som tyngdpunkten i detta citat är att det är först när man faktiskt återgår till 

samundervisning som man på riktigt kan se och utvärdera särundervisningen. 

 

I de undersökningar som tas upp i Genuspraktika för lärare, konstaterar man att flickor har 

fler psykosomatiska symptom och de upplever sin kropp och sitt utseende som mer 

problematiskt än vad pojkar gör. Som en dellösning till detta problem kan man använda sig av 

Horgans 13 strategier. Några av punkterna som tas upp är: gör en stereotypinventering av 

omgivningen, lär ut egenbedömning, reducera stereotyptänkande, kom ihåg individuella 

olikheter samt att använda grupper effektivt. (Berg 2001:25-26) 

 

Då nivåindelad undervisning till stor del bygger på att eleverna själva måste fatta ett beslut 

och utvärdera sin egen arbetskompetens inom det specifika arbetsområdet gäller det för 

läraren att ständigt hjälpa eleverna att bli bättre på detta.  

 
”Träna eleverna i att bedöma och att värdera sig själva och sin insats. Elever i svenska skolor 
har blivit ’prestationstestade’ åtskilliga av gånger under sin skoltid. Trots denna ’testning’ kan 
alltför få utvärdera sin egen personliga status när de lämnar skolan. Lär därför eleverna att 
regelbundet bedöma sin status på egen hand, då detta ökar deras självständighet och deras 
möjligheter att värdera effekterna av den egna fysiska aktiviteten. Tillåt elever att undvika 
’testdelar’ som ger negativa erfarenheter.” (Raustorp 2006:30)  

 
En anledning till att använda sig av nivåindelad undervisning är att alla elever ska få utveckla 

sig på sin egen personliga nivå. Det är därför viktigt att som lärare konstruera övningar där 

faktiskt alla elever kan känna sig utmanade på rätt nivå.  

 
”Välj aktiviteter som innehåller en måttlig och realistisk grad av utmaning. Elever blir 
motiverade av lagom utmanande aktiviteter och de känner det som en högre grad av bedrift när 
de är lyckosamma i dessa. Lagom utmanande aktiviteter är de som för tillfället är just utom 
räckhåll för eleverna, men som är fullt möjliga att uppnå med övning. Om aktiviteterna verkar 
omöjliga att uppnå, känner sig eleverna sig frustrerade och tenderar att undvika liknande 
situationer i framtiden.” (Raustorp 2006:29)   

 
Men varför nöja sig med ett arbetssätt? Variation förhöjer alltid tillvaron och det optimala 

sättet kanske är att använda sig av samtliga tre arbetsmetoder, beroende på situation, elever 

samt arbetsmoment. I Annerstedts bok Idrottsundervisning (2001) påvisas genom en 

undersökning att man bland annat kom fram till att man ska vara skeptisk mot att acceptera en 

enda undervisningsmetod som bäst för alla barn, i alla sammanhang, i alla skolämnen eller 

aktiviteter. 
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3.3 Styrdokument 
Som lärare finns det ett flertal styrdokument som måste följas, bland annat Skollagen, 

Läroplanerna samt de enskilda kursernas mål. 

 

I Läroplanen (Lpo94) står det bland annat under mål att sträva mot att skolan ska se till att 

eleverna utvecklar tillit till sin egen förmåga och känna trygghet och lära sig ta hänsyn och 

visa respekt i samspel med andra. Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen och svara för att eleverna får pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer. 

 

Tyngdpunkten ligger också i att eleverna, genom skolans hjälp, utvecklar förmågan att själv 

bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

 

I kursplanen för Idrott och Hälsa för grundskolan finner man följande: ”Ämnets kärna är 

idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar 

ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor.” 

 

Kan en kombination av de tre arbetsmetoderna vara ett sätt att nå de mål som har satts upp i 

läroplanen och kursplanen? 
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4. METOD 
 

4.1 Undersökningsgrupper och urval 
Urvalet av deltagande klasser/skolor skedde dels genom icke-slumpmässigt urval (Trost 

2001:29) och dels styrt från oss. Det icke styrda urvalet styrdes till en början genom att vi gav 

ut ett informationsbrev (se Bilaga 1) till de ungdomar som en av oss är tränare för i volleyboll, 

som de sedan fick ge till sina respektive idrottslärare. I brevet stod bland annat vårt syfte med 

enkätundersökningen samt våra kontaktuppgifter. Sedan var det upp till varje lärare att ta 

kontakt med oss om de ville delta i vårt arbete. Vi fick svar ifrån två lärare och valde att 

besöka en av dem då den andra var bortrest under den vecka vi behövde genomföra vår 

undersökning. Den andra skolan valde vi för att vi haft en personlig kontakt med både lärare 

och elever vid denna skola och känner på så vis väl till arbetssättet. Den tredje skolan valdes 

genom att vi ”ryktesvägen” hört att det bedrivs en blandning av sam- respektive 

särundervisning genom könsuppdelning. Vi tog därefter kontakt via mail med en idrottslärare 

på skolan och bestämde då en tid vi skulle genomföra samtalet och enkätundersökningen. Av 

anonymitetsskäl har vi valt att i vårt arbete benämna dessa skolor för Privatskolan, 

Innerstadsskolan samt Söderortsskolan.  

 

De förutsättningar som krävs för att kunna bedriva en bra idrottsundervisning är tillgång till 

en funktionell och relativt stor idrottshall, gott om materiel, möjlighet att kunna bedriva en 

fullgod utomhusverksamhet samt att det finns ett fungerande samarbete kollegor emellan. En 

fördel är dessutom att ha ett nätverk av kontakter utanför skolan såsom till idrottsföreningar i 

närområdet, simhall och övriga idrottsanläggningar. Elevernas inställning till ämnet Idrott och 

Hälsa kan även ses som en viktig förutsättning. 

4.1.1 Privatskolan  

Privatskolan har alla ovanstående förutsättningar och den har ett bra geografiskt läge med en 

sjö i dess omedelbara närhet där olika vattensporter utövas. Det är dock inte bara dess mysiga 

omgivning som gör att förutsättningarna är så pass bra utan även tillgången till en stor 

avdelningsbar idrottshall med läktare, en friidrottsanläggning samt diverse planer på skolans 

område. Inomhus är förutsättningarna minst lika bra då de inte bara har en stor idrottshall utan 

även ett välutrustat gym och en bra dansstudio. Det finns även gott om materiel så att det 

räcker till två klasser parallellt. Vi iakttog dessutom att man verkade ha ett starkt kollegialt 

samarbete dels mellan idrottslärarna och dels mellan alla lärare på skolan.  
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4.1.2 Innerstadsskolan  

Innerstadsskolan har inte fullt så bra förutsättningar som Privatskolan eftersom man har en 

liten idrottshall och begränsade utomhusmöjligheter på så vis att det ibland är två klasser 

samtidigt på den grusplan som finns till förfogande. Det kollegiala samarbetet är i dagsläget 

inte så välutvecklat som är önskvärt. Tillgången till materiel är god och idrottshallen ligger i 

skolbyggnaden vilket är en fördel för både elever och lärare på så vis att eleverna slipper 

långa transporter till och från idrottshallen samt att lärarna får bättre gemenskap med övriga 

lärare på skolan. 

4.1.3 Söderortsskolan 

Den idrottshall som Söderortsskolan har tillgång till ligger fem minuters promenadväg från 

övriga skolbyggnader men den är i särklass den mest välutrustade av de idrottshallar vi har 

besökt under detta arbete. Avståndet till idrottshallen kompenseras av dess kapacitet att 

bedriva idrottsundervisning samt dess rymliga och välplanerade lärarrum. Idrottshallen är stor 

och kan användas av två klasser samtidigt eftersom det finns en plan i mitten av hallen som är 

avgränsad med ett högt nät samt en löparbana som omger planen. I hallen finns även ett gym 

och en dansstudio. Det bör tilläggas att denna idrottshall används av en friidrottsförening och 

därför har man även tillgång till en längdhoppsgrop, två höjdhoppsställningar samt den 

löparbana som tidigare nämndes. Möjligheterna att vara utomhus är dock begränsade om ens 

befintliga då skolans idrottshall ligger mitt i ett villa- och industriområde omgiven av en 

asfaltsparkering med några basketkorgar i ena hörnet. För att kunna bedriva exempelvis 

orientering är man tvungen att transportera sig en bra bit ifrån skolområdet vilket man gör, 

men det tar tid och kräver organisationsverksamhet från läraren.  

4.2 Val av undersökningsmetod 
För att få ett brett spann av information valde vi att dels samtala med de berörda idrottslärarna 

på de respektive skolorna och dels lämna ut en enkät till en klass per skola. Undantaget var på 

Privatskolan där två mindre klasser, som har gemensam idrottsundervisning, besvarade 

enkäten tillsammans. 

 Vid samtalen med lärarna valde vi att genomföra en form av diskussionssamtal i stället för 

detaljstyrda intervjuer. Syftet med det var att få lärarna att öppna upp sig mer och för att vi 

ville undvika slutna frågor, så som ja och nej-frågor, samt att föra en allmän diskussion kring 

grupperingar och indelningar av eleverna. Vi valde dessutom att dela ut en enkät till eleverna 

för att få deras uppfattningar kring gruppindelningarna samt att få en bredare informationsbas 
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för arbetet. Vi genomförde även så kallade ostrukturerade observationer där vi satt med under 

några lektioner på respektive skola och skrev ner korta noteringar. 

 För att studien ska bli så giltig som möjligt bör man reflektera kring begreppen reliabilitet 

och validitet (Trost 2001: 59). För att få en hög reliabilitet bör studien vara tillförlitlig både i 

att man använder sig av fler tillvägagångssätt och att antalet deltagare är stort, för att få ett 

större underlag. Gällande validiteten, giltigheten, bör man se till att frågorna faktiskt ger svar 

på det man vill mäta (Trost 2001:61). 

4.3 Genomförande 
Innan vi delade ut frågeformuläret förde vi en diskussion med två av lärarna på två av 

skolorna, kring de begrepp vi använder i enkäten. Vi valde att göra på detta sätt för att vi inte 

hade någon möjlighet att finnas med på plats när dessa klasser besvarade enkätfrågorna. Vi 

ville dock beskriva noggrant vad vi menade med dessa begrepp så läraren kunde förmedla rätt 

budskap till eleverna för att undvika missförstånd och att eleverna faktiskt svarade på rätt 

fråga. När samtalen var avslutade kände vi oss säkra på att läraren uppfattade oss rätt vilket 

gjorde att vi kunde lämna över enkäterna till de berörda lärarna. På den tredje skolan kunde vi 

glädjande nog finnas med när eleverna skulle svara på enkäterna. Innan vi delade ut dem så 

förklarade vi först vårt syfte med enkäten och sedan en kort beskrivning av begreppen. Det 

kändes även bra att finnas där om eleverna hade frågor kring frågorna i enkäten. 

 Resultaten av enkäten kommer vidare diskuteras under rubriken Resultat. Totalt 

besvarades enkäten av 86 elever från tre olika gymnasieklasser på tre olika skolor i 

Storstockholmsområdet.  Enkäten delades även ut och besvarades av 37 elever på 

Privatskolan i år 9 men dessa valdes bort då vi valde att fokusera på elever som går i 

gymnasiet för att få en mer enhetlig svarsgrupp. 

 Vi har genom detta sätt genomfört både en kvantitativ- och en kvalitativ studie (Trost 

1993, 1997:15-16). Den kvantitativa studien genomfördes på så vis att vi i statistiken kan 

utläsa hur många av eleverna som vill ha respektive gruppindelningsform medan den 

kvalitativa studien genomfördes genom att vi utifrån enkätsvaren kan utläsa varför eleverna 

vill ha respektive gruppindelningsform. Den kvalitativa studien har även gett oss lärarnas 

perspektiv om varför de använder respektive gruppindelningsform. 

4.4 Etiska aspekter 
Vi var noga med att följa de etiska regler som finns för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vi informerade både lärare och elever om att det är frivilligt att delta i 

undersökningen samt att det är anonymt. Då eleverna går i gymnasiet beslutade vi, 
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tillsammans med lärarna, att målsmans medgivande inte var nödvändigt. Det beslutet 

grundades även i att inga känsliga uppgifter kommer fram ur enkätsvaren utan det är mycket 

faktabaserade frågor samt faktiska uppgifter.  

 

Då vi delat ut, bearbetat och sammanställt enkätundersökningens material har vi tagit del av 

och uppfyllt kraven på HSFR: s forskningsetiska principer. Dessa är informationskravet där 

”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Vetenskapsrådet s.7), samtyckeskravet som innebär att ”deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan”(Vetenskapsrådet s.9), konfidentialitetskravet 

som går ut på att skydda deltagarnas integritet samt nyttjandekravet som betyder att de 

insamlade uppgifterna endast får användas för denna studie. (Vetenskapsrådet) 
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5. RESULTAT 

För att lättare ta del av nedanstående tabeller, se enkätformuläret (se Bilaga 2).  
Tabell 1. Antal svarande fördelat på skolor och kön 

Skolor Flickor Pojkar Totalt 

Privatskolan 13 20 33 

Innerstadsskolan 18 7 25 

Söderortsskolan 17 11 28 

Totalt 48 38 86 

5.1 Undersökningsgruppens sammansättning 
Enligt Tabell 1 är det merparten flickor som har svarat förutom i Innerstadsskolan. Den enkla 

anledningen är för att det går flest flickor i de klasser vi varit ute hos. 

 

Tabell 2. Vilken typ av gruppindelning används? Antal elevsvar efter skola, kön och 

uppgiven gruppindelning. Eleverna fick i denna fråga kryssa i fler än ett svarsalternativ. 

 
Svarandes skola 

och kön 

 
Mixad 
flickor-
pojkar 

 
 

Könsindelad 

 
 

Nivåindelad 

 
Mixad + 

Könsindelad 

 
 

Totalt 

Privatskolan 
Flickor 

9 3 0 1 13 

Privatskolan 
Pojkar 

13 3 3 1 20 

Innerstadsskolan 
 Flickor 

18 0 0 0 18 

Innerstadsskolan 
Pojkar 

7 0 0 0 7 

Söderortsskolan 
Flickor 

17 0 0 0 17 

Söderortsskolan 
Pojkar 

11 0 0 0 11 

Totalt 
 

75 6 3 2 86 

  

5.2 Gruppindelningar som används idag 
Vi ser tydligt i Tabell 2 att det i majoritetsfall är de mixade flick-pojkindelningarna som 

används och att det till och med enbart är så på Innerstadsskolan och i Söderortsskolan. 

Däremot syns det tydligt att i Privatskolan används även de andra indelningarna ibland men 

även där mest mixad.  
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Tabell 3. Föredragen typ av gruppindelning. Antal elevsvar efter skola, kön och 

föredragen gruppindelning. Eleverna fick i denna fråga kryssa i fler än ett svarsalternativ. 

Svarandes 
skola och 

kön 

Mixad 
flickor-
pojkar 

Köns-
indelad 

Nivå-
indelad 

Mixad + 
Köns-

indelad 

Mixad + 
Nivå-

indelad 

Könsindelad 
+ 

nivåindelad 

 
Totalt 

P-skolan 
Flickor 

6 2 4 0 2 0 14 

P-skolan 
Pojkar 

5 4 8 1 0 0 18 

I-skolan 
 Flickor 

13 2 2 1 0 0 18 

I-skolan  
Pojkar 

5 0 0 0 2 0 7 

S-skolan  
Flickor 

13 0 2 1 1 0 17 

S-skolan  
Pojkar 

9 0 1 0 1 0 11 

Totalt 51 8 17 3 6 0 85 
 

P-skolan står för Privatskolan, I-skolan för Innerstadsskolan och S-skolan för Söderortsskolan 

5.3 Elevers preferenser ifråga om gruppindelning 
I Tabell 3 talar majoriteten sitt tydliga språk, de flesta vill fortsätta med mixad indelning. Men 

det finns också en stor spridning där många av eleverna vill prova att även ha de andra 

indelningarna. I Privatskolan ser vi att de flesta flickorna vill fortsätta ha mixad undervisning 

medan de flesta pojkarna vill ha nivåindelad undervisning. På Innerstadsskolan visar den 

största majoriteten för både flickor och pojkar att de vill fortsätta ha mixad undervisning men 

det finns även ett par pojkar som kan tänka sig att blanda den mixade undervisningen med 

nivåindelad. Även resultaten från Söderortsskolans elever visar att majoriteten vill fortsätta ha 

mixad undervisning och att ett fåtal kan tänka sig att pröva de andra varianterna, dock inte 

endast könsindelad undervisning. En intressant iakttagelse är att ingen av eleverna på de tre 

skolorna, varken pojkar eller flickor, vill ha en blandning av könsindelad- och nivåindelad 

undervisning. Det är den mixade undervisningen som de flesta, oavsett skola, vill fortsätta ha. 
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Tabell 4. Grad av elevaktivitet under idrottslektionerna 

 
Svarandes 
skola och 

kön 

Alla som 
är ombytta 

brukar 
vara 

aktiva 

Alla utom 
1-2 

brukar 
vara 

aktiva 

Alla utom 
3-4 

brukar 
vara 

aktiva 

Över 
hälften 
brukar 

vara 
aktiva 

Mindre än 
hälften 
brukar 

vara 
aktiva 

 
 
 

Totalt 

Privatskolan  
Flickor 

7 3 0 3 0 13 

Privatskolan 
Pojkar 

8 5 4 3 0 20 

Innerstads-
skolan 
 Flickor 

12 4 0 2 0 18 

Innerstads-
skolan  
Pojkar 

3 2 2 0 0 7 

Söderorts-
skolan  
Flickor 

7 6 4 0 0 17 

Söderorts-
skolan  
Pojkar 

6 4 1 0 0 11 

Totalt 43 24 11 8 0 86  
 

 

5.4 Gruppindelning och elevaktivitet, enligt eleverna 
I Tabell 4 fann vi en del intressanta aspekter. Innan vi bearbetade enkätsvaren antog vi att 

samtliga elever i respektive klass hade kryssat i samma svarsalternativ, men där hade vi fel. 

Det som kan göra det problematiskt att utläsa svaren i Tabell 4 är att eleverna svarat generellt. 

Då det kan skilja sig mycket från lektion till lektion kring aktivitetsgraden hos eleverna kan 

svaren vara missvisande, vilket vi tar in i våra tankar. Positivt är att ingen av eleverna i 

skolorna anser att mindre än häften är aktiva i klassen, det tyder på en bra aktivitet i klasserna 

rent generellt. 
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Tabell 5. Elevsvar på om gruppindelningen påverkar aktivitetsgraden 

 
Svarandes skola 

och kön 

 
 

Ja, helt och 
hållet 

 
 

Ja, men bara 
delvis 

 
 

Nej, inte alls 

 
 

Totalt 

Privatskolan  
Flickor 

5 8 0 13 

Privatskolan 
Pojkar 

2 11 7 20 

Innerstadsskolan 
 Flickor 

3 14 1 18 

Innerstadsskolan  
Pojkar 

2 3 2 7 

Söderortsskolan  
Flickor 

4 12 1 17 

Söderortsskolan  
Pojkar 

3 6 2 11 

Totalt 
 

19 54 13 86 

 

5.5 Gruppindelningens inverkan på aktivitetsgraden, enligt eleverna 
Då eleverna kan ha missförstått frågan i Tabell 5 blir det svårt att utläsa det faktiska utfallet. 

Vi inser nu i efterhand att vi borde ha konstruerat frågan på ett mer lättförståligt sätt. Svaren 

pekar dock åt att de flesta, oavsett skola, anser att indelningen påverkar aktivitetsgraden till en 

viss del dock inte helt. Det finns även en del elever som inte alls anser att det påverkar 

aktivitetsgraden. 
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Tabell 6. Hur går gruppindelningen till? Antal elevsvar efter skola och kön. Eleverna 

fick i denna fråga kryssa i fler än ett svarsalternativ. 

Svarandes 
skola och kön 

Eleverna 
väljer 
själva 

Läraren 
väljer 

Kan 
variera 

Eleverna 
+ 

Läraren 

Eleverna 
+ 

Variera 

Läraren 
+ 

Variera 

 
Totalt  

Privatskolan  
Flickor 

1 6 5 0 0 0 12 

Privatskolan 
Pojkar 

3 10 7 0 0 0 20 

Innerstads-
skolan 
 Flickor 

1 4 8 0 0 5 18 

Innerstads-
skolan  
Pojkar 

1 4 1 0 0 1 7 

Söderorts-
skolan  
Flickor 

0 17 0 0 0 0 17 

Söderorts-
skolan  
Pojkar 

0 9 2 0 0 0 11 

Totalt 6 50 
 

23 0 0 6 85 

 

5.6 Gruppindelningens tillvägagångssätt, enligt eleverna 
Även i Tabell 6 talar majoriteten sitt tydliga språk och visar att eleverna anser att läraren i de 

flesta fall väljer hur indelningarna går till. Det finns dock en skillnad mellan skolorna i fråga 

där både pojkar och flickor från Privatskolan och Innerstadsskolan anser att de själva ibland 

får välja. I samtliga fall förutom hos flickorna i Söderortsskolan anser de att det rätt ofta 

varierar. 

5.7 Lärarkommentarer 
 I nedanstående stycke kommer vi kortfattat att redogöra för resultatet av de intervjuer vi 

genomförde med ett flertal idrottslärare på de berörda skolorna.  

5.7.1 Privatskolan 

I intervjun med Privatskolans idrottslärare framkom det att vid de tillfällen då man hade 

könsindelade grupper var det flickorna som hade uttryckt en önskan om att få den 

uppdelningen. I enkätsvaren framkom det dock att det i de fall där eleverna hade svarat att de 

ville ha könsindelad grupp så var det pojkarna som i större utsträckning ville det. Detta 

påvisar att lärarens och elevernas syn inte alltid stämmer överens.  
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 Läraren tror att det ibland kan vara bra att könsindela eleverna för deras egen personliga 

utveckling. Grunden i lärarens ståndpunkt bygger på tidigare erfarenhet där framför allt 

flickorna inte vill visa sin eventuella svaga fysiska sida och därför har då bett om en 

indelning. Dessa lektioner innehåller huvudsakligen konditions- och styrkekrävande moment 

där flickorna är svagare rent fysiskt. Idrottsläraren på Privatskolan anser att det kan vara bra 

att variera arbetsmetoderna på idrottslektionerna. Generellt sett anser hon att man bör ha 

samundervisning då det stärker det sociala samspelet i klassen men att det vid vissa moment 

kan vara bra att dela in eleverna efter kön alternativt nivå. Läraren menar även att man bör ta 

hänsyn till individerna i klassen när man gör indelningen eftersom vissa flickor behöver få 

mer stimulans än vad de kan få vid de tillfällen då man har könsindelad undervisning. 

5.7.2 Innerstadsskolan 

I intervjun med en av idrottslärarna på Innerstadsskolan framkom det att läraren alltid gör 

gruppindelningen oavsett vilken typ av indelning det gäller, med undantag vid de tillfällen då 

konditions- eller styrkebanor genomförs. Vid dessa tillfällen låter läraren eleverna själva välja 

vem de vill arbeta med. Detta synsätt går helt emot vad Privatskolans idrottslärare anser då 

hon tycker att när man ska genomföra konditions- och styrkekrävande moment kan det vara 

bättre att dela in grupperna efter kön. Läraren på Innerstadsskolan anser även att nivåindelade 

grupper kan vara ett bra komplement till den samundervisning hon bedriver, framför allt för 

att varje elev lättare ska kunna utvecklas på sin egen nivå. Vid de tillfällen då eleverna är 

nivåindelade väljer de själva vilken nivå de tillhör. Eleverna kan välja mellan ovan, medel 

eller van. Då det råder en betygshets på Innerstadsskolan finns det en viss risk att eleverna ser 

nivåindelningen som betygssteg, det vill säga en Godkändgrupp, en Väl Godkändgrupp och 

en Mycket Väl Godkändgrupp. Läraren på denna skola hävdar med bestämdhet att så inte är 

fallet och måste vid varje tillfälle poängtera att det inte är så utan snarare ett medel för att nå 

varje elev på sin egen nivå. 

5.7.3 Söderortsskolan 

Läraren på Söderortsskolan bedriver endast samundervisning och anser att det fungerar bra. 

Precis som eleverna i denna klass anser läraren här att samarbetet mellan eleverna blir bättre 

samt att den sociala kompetensen ökar genom att alla kan samarbeta med alla individer i 

klassen. Enligt läraren på denna skola har man dock till viss del könsindelad simundervisning 

på så vis att det finns en individuell simtid för de elever som tycker att det känns obekvämt att 

simma tillsammans med övriga klassen.   
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

Det finns många aspekter som präglar elevernas attityd till idrottsämnet som grundas redan i 

de tidiga skolåren. Alltifrån lärarnas inställning, föräldrarnas engagemang och det sociala 

samspelet klasskamrater emellan har inverkan på hur elevernas syn på ämnet Idrott och Hälsa 

blir. Utifrån bland annat våra frågeställningar för vi nedan en diskussion. Dessa 

frågeställningar är: 

• Vilken typ av gruppindelning är vanligast? Enligt lärare och elever. 

• Vilken typ av gruppindelning vill eleverna helst ha och varför? Är det någon skillnad 

mellan de olika könen och/eller de olika skolorna? 

• Hur går en eventuell gruppindelning till? Enligt lärare och elever. 

• Vad finns det för fördelar kontra nackdelar med att dela in eleverna i nivå- eller 

könsuppdelningar? Både teoretiskt och praktiskt. 

• Under vilka moment inom idrottsundervisningen kan det vara lämpligt att dela upp 

eleverna på annat sätt än att ha samundervisning, eller kan det till och med vara direkt 

olämpligt inom vissa moment att dela upp eleverna? Enligt läraren. 

• Varför kan det vara bra att arbeta med olika typer av gruppindelningar inom 

idrottsundervisningen och vad kan vinsterna med detta vara? Enligt läraren. 

 För att söka svar på dessa frågeställningar har vi dels genomfört en enkätundersökning och 

dels lärarintervjuer.  

6.1 Privatskolan  

6.1.1 Eleverna 

I tabell 2 och 3 utmärker sig Privatskolan på så vis att eleverna anser att det finns en variation 

i gruppindelningen. Dock ter det sig underligt då de flesta eleverna har svarat att en mixad 

indelning används medan några har svarat att de enbart har köns- eller nivåindelad 

gruppindelning. Det finns också en skillnad mellan flickors och pojkars svar, dock är den 

minimal men värd att nämnas. Tre av pojkarna har svarat att de endast har nivåindelad 

undervisning medan inga flickor har angivit det svaret. En person från vardera kön har 

dessutom kryssat i att de har både mixad- och könsindelad gruppindelning. 

 

När vi läste igenom elevernas kommentarer till de olika enkätfrågorna kan vi konstatera att 

majoriteten av eleverna är nöjda med den indelning de i dagsläget har, det vill säga mestadels 

mixad. Anledningarna till att de tycker att denna gruppindelning är bra är att det stärker 
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klassens sammanhållning och ökar samarbetsförmågan. Men det finns även önskemål från 

några elever att man exempelvis vill ha nivåindelad undervisning för att lagen blir jämnare, 

för att man får ut maximalt av idrottslektionen, att det är lättare för läraren att anpassa 

verksamheten samt att den spelmässiga kvaliteten inom framför allt bollspel ökar inom 

respektive grupp.  

 Det finns en del elever i denna klass som vill ha könsindelade grupper då det kan leda till 

en jämnare nivå då flickor och pojkar är olika. Det är framför allt pojkarna som uttrycker en 

tanke om att flickorna generellt sätt är sämre än pojkarna. Ett annat skäl till att ha 

könsindelade grupper, enligt dessa elever, är för att alla ska bli mer delaktiga på 

idrottslektionerna.  

 

I tabell 4 kan vi se att spridningen är större än vi trodde och att uppfattningen av 

aktivitetsgraden inte var lika självklar för eleverna som för oss då vi konstruerade frågan. Med 

andra ord så ligger verklighetssynen i betraktarens ögon. 

 

I tabell 5 kan vi konstatera att de flesta eleverna anser att sättet att dela in grupperna på bara 

till viss del påverkar aktivitetsgraden. Det vi nu i efterhand kan ana är att eleverna missförstod 

frågan vilket kan ge missvisande svar.  

 

I tabell 6 kan vi liksom i tabell 4 se en stor spridning mellan de olika svarsalternativen då 

samtliga borde svara enhälligt, det vill säga att det är läraren som delar upp eleverna vilket 

läraren delgav oss i den intervju som vi genomförde med den berörda idrottsläraren.   

6.2 Innerstadsskolan 

6.2.1 Eleverna 

I tabell 2 kan man se att samtliga elever anser att det är mixad idrottsundervisning som råder i 

denna klass. I elevkommentarerna till denna enkätfråga kan vi konstatera att de allra flesta 

eleverna är nöjda med hur denna gruppering fungerar. Tabell 3 visar tydligt att majoriteten 

vill ha en mixad grupp på idrottslektionerna. Det finns dock några flickor som kan tänka sig 

att ha könsindelad- alternativt nivåindelad grupp. Det flesta pojkarna i denna klass vill ha en 

mixad grupp men det finns ett par pojkar som kan tänka sig att ha mixad- varierad med 

nivåindelad undervisning. I flickornas svar kan vi se att det finns en större spridning än i 

pojkarnas svar. I elevkommentarerna till denna fråga kan vi se att flera flickor tycker att det är 

bra med en mixad grupp men att pojkarna ofta tenderar att ta större utrymme än flickorna. 
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Detta är enligt flickorna i denna klass vanligt förekommande under de lektioner där bollspel 

bedrivs. Liksom i Privatskolan tycker eleverna i Innerstadsskolan att det är bra med mixad 

grupp för att det blir bättre sammanhållning och samarbetsförmågan förbättras. De elever på 

Innerstadsskolan som vill ha nivåindelad grupp vill ha det för att fler personer får chansen att 

utvecklas och att fler vågar ta för sig när alla i gruppen är på en jämn nivå.  

 

I tabell 4 kan vi se att majoriteten av flickorna anser att alla som är ombytta är aktiva medan 

det finns en spridning i fråga om vad pojkarna anser vilket återigen påvisar hur olika 

uppfattningar elever i samma klass kan ha. 

 

I tabell 5 kan vi se att flickorna anser att gruppindelningen till viss del påverkar 

aktivitetsgraden på idrottslektionerna medan pojkarna återigen påvisar en spridning.  

 

I tabell 6 finner vi att det är en stor spridning mellan svaren hos både pojkar och flickor vilket 

visar att tillvägagångssättet att dela in grupper faktiskt varierar. Elevernas syn stämmer dock 

inte helt överens med vad läraren delgav oss i intervjun. 

6.3 Söderortsskolan  

6.3.1 Eleverna 

Tabell 2 visar tydligt att det endast är mixad undervisning som förekommer i denna klass. 

Elevernas kommentarer till denna fråga är att de är nöjda med den gruppindelning de har idag 

och att samarbetsförmågan samt sammanhållningen i klassen stärks via detta sätt att arbeta. 

 

I tabell 3 kan vi se att majoriteten bland både pojkar och flickor vill ha mixad 

idrottsundervisning. Som alltid finns det dock undantag där några elever kan tänka sig att ha 

nivåindelad idrottsundervisning eller en blandning av både mix- och nivåindelade grupper 

men inga elever i denna klass vill ha enbart könsindelade grupper. Vi kan tydligt se i 

elevkommentarerna till denna fråga att majoriteten av eleverna i den berörda klassen vill ha 

kvar den mixade gruppindelning som de har för närvarande. Precis som i Privatskolan och 

Innerstadsskolan tycker eleverna även i Söderortsskolan att den mixade idrottsundervisningen 

är bra på så vis att det stärker sammanhållningen i klassen samt att samarbetsförmågan blir 

bättre. En av pojkarna på Söderortsskolan anser att den mixade idrottsundervisningen är bra 

eftersom dagens samhälle strävar efter att vara så jämställt som möjligt vilket även bör gälla 
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på idrottslektionerna enligt honom. Det finns även elever i dessa skolor som tycker att den 

mixade idrottsundervisningen är det bästa sättet då de elever som har mer kunskap inom ett 

område kan fungera som spelfördelare och hjälpa de elever med mindre kunskap inom just det 

aktuella området.  

 

Tabell 4 visar även här att spridningen är stor men att spridningen ligger på den över halvan 

där eleverna anser att så gott som alla är aktiva.  

 

Tabell 5 visar en spridning hos både flickor och pojkar men majoriteten hos båda visar att de 

anser att gruppindelningen påverkar aktivitetsnivån men bara delvis.  

 

Tabell 6 påvisar här att en majoritet av eleverna anser att det är läraren som väljer 

gruppindelning. Undantaget är två pojkar som anser att det kan variera. Detta stämmer bra 

överens med det som framkom i intervjun med idrottsläraren, det vill säga att det är läraren 

som gör gruppindelningen.  

 

En svårighet som uppstår i tolkningen av elevsvaren är att de undersökta eleverna i 

Söderortsskolan inte har någon erfarenhet av någon annan undervisningsform än 

samundervisning vilket kan göra det svårt för dem att svara på frågan om de vill ha någon 

annan undervisningsform än just samundervisning. 

6.4 Samundervisning  
Det vanligaste sättet att gruppindela elever på idrottslektionerna är genom samundervisning, 

det vill säga att flickor och pojkar har gemensam idrottsundervisning. Den största fördelen 

med denna arbetsmetod, som både lärare och elever i vår undersökning bekräftat, är att det 

sociala samspelet mellan eleverna ökar och i och med det även samarbetsförmågan. Ett stort 

hinder med samundervisning är att läraren får svårare att bemöta varje enskild elev på sin 

egen nivå samt att de elever som kan ses som svaga inom ämnet har lättare att undkomma de 

moment som man vill undvika att delta i. Ett annat hinder med en fungerande 

samundervisning kan bero på de fysiska olikheterna mellan könen (Eklund 1999:50). 

I vårt resultat kan man utläsa att majoriteten av eleverna oavsett skola är nöjda med 

gruppindelningarna, dock finns det tendenser som pekar på att ett flertal elever kan tänka sig 

variera med någon av de andra arbetsmetoderna. Vi kan även utläsa en skillnad mellan 

skolorna där Privatskolans elever utmärker sig på så vis att fler elever än på de andra två 
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skolorna är mer öppna för att variera mellan de olika metoderna. Detta kan bero på att 

Privatskolans elever har fått prova på de andra metoderna mer än eleverna på 

Innerstadsskolan och Söderortsskolan.  

6.5 Särundervisning   
Som ett komplement till samundervisning kan man använda sig av särundervisning. Tanken 

med att använda sig av särundervisning är ett steg på vägen för att kunna individanpassa 

idrottsundervisningen. Frågan vi ställer oss är om detta verkligen kan ses som ett sätt att 

individanpassa då vi anser att man inte närmar sig individen utan snarare en grupp individer. 

Bara för att man delar in eleverna i en pojk- och en flickgrupp innebär det inte att man har 

gjort en individanpassning utan snarare en indelning som kan bygga på förutfattade meningar 

men där grundtanken är att ta hänsyn till pojkars och flickors fysiska skillnader. Eklund 

påvisar dessutom att det inte bara handlar om de fysiska olikheterna mellan könen utan även 

inom respektive könsgrupp (Eklund 1999:53). 

 Den stora vinsten med särundervisning är att det blir lättare för läraren att tillgodose 

flickors och pojkars olika behov gällande de fysiska skillnaderna mellan könen. Några 

nackdelar med särundervisning är att man förlorar det sociala samspelet mellan flickor och 

pojkar samt att det är lätt att leda in eleverna i de gamla könsrollerna. Dessutom får man inte 

glömma bort det faktum att det alltid kommer finnas flickor som inte får tillräcklig stimulans 

då de har idrottsundervisning med enbart andra flickor. Detta gäller även pojkar fast då på så 

vis att en del pojkar upplever att de inte är lika bra som genomsnittspojken, vilket innebär att 

även de hamnar fel då man har könsindelad undervisning. I resultatet av vår 

enkätundersökning kan vi konstatera att det endast är ett fåtal elever som vill ha könsindelad 

undervisning. 

6.6 Nivåindelad undervisning  
Att använda sig av nivåindelad idrottsundervisning kan ses som ett led i att arbeta mot att 

möta varje enskild elev på sin egen nivå, det vill säga det som är en av läroplanens riktlinjer 

(Lpo 94). En av fördelarna med att ha nivåindelad idrottsundervisning är att man till viss del 

kan tillfredsställa den enskilda individens behov då man bemöter eleverna på sin egen nivå. 

Genom att arbeta med nivåindelad undervisning får varje elev möjligheten att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar. Det är viktigt att som lärare förmedla kännedom om den 

egna kapaciteten genom att bland annat lära ut egenbedömning till eleverna. Som hjälpmedel 

kan man använda sig av Horgans 13 strategier (Berg 2001:25-26). 
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 Det man kan förlora genom detta arbetssätt är det sociala samspelet där elever med bättre 

förutsättningar inom området hjälper övriga elever. I resultatet av vår enkät kan vi se att 

elevernas motiv till att de har svarat att de vill ha nivåindelad idrottsundervisning är att de 

anser att de skulle få ut mer av idrottslektionerna samt att det skulle leda till att fler elever 

utvecklas. 

6.7 Metoddiskussion 
Vi anser att vår studie uppfyller kraven för både reliabilitet och validitet (Trost 2001:59-61). 

Reliabiliteten uppfylls mycket tack vare att vår studie har en bredd i form av att vi använder 

oss av fler undersökningsmetoder, så som enkätundersökning, lärarintervjuer samt 

observation. Reliabiliteten ökar dessutom genom att det var elever och lärare på olika skolor i 

Storstockholmsområdet. Dock sänks reliabiliteten i vår studie då ett par av våra enkätfrågor 

kan ha missuppfattats av eleverna och borde ha konstruerats annorlunda av oss. Kraven på 

validiteten har uppfyllts då vi fick svar på det vi ville mäta, både genom enkätsvaren och 

lärarintervjuerna. Precis som med reliabiliteten blir även validiteten lägre då eleverna kan ha 

missuppfattat ett par av frågorna. Det vi dock anser som gör att studien uppfyller reliabilitets- 

och validitetskraven är att vi använt oss av flera olika metoder som tillvägagångssätt, att 

antalet undersökningspersoner var högt samt att resultaten av enkäten i mångt och mycket 

stämmer överens med vad som framkom vid lärarintervjuerna. 

6.8 Slutdiskussion 
I vårt arbete har vi fokuserat på de olika undervisningsformerna som förekommer på 

idrottslektionerna, som är samundervisning, särundervisning samt nivåindelad undervisning. 

Av svaren i vår enkät kan vi utläsa att samundervisning är den mest förekommande 

undervisningsformen. Dock visar undersökningen även att de två andra 

undervisningsformerna används fast i mindre skala. Vår undersökning visar att eleverna 

överlag är nöjda med den undervisningsform de har idag men det finns både flickor och 

pojkar i samtliga tre skolor som kan tänka sig att ha någon annan undervisningsmetod. Det 

som eleverna angav som skäl till att de kunde tänka sig könsindelad grupp var framför allt för 

att de vid vissa arbetsmoment inte vill visa upp sina eventuella svagheter inför det motsatta 

könet. Elevernas argument för att använda sig av nivåindelad undervisning var bland annat att 

de ansåg att fler elever fick en möjlighet att utvecklas på sin egen nivå samt att fler individer 

får chansen att få ut mer av idrottslektionerna. I intervjuer med berörda idrottslärare på de tre 

skolorna kan vi konstatera att det i många fall kan vara bäst att kombinera dessa tre 
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undervisningsformer beroende på situationen, elevgruppen samt det arbetsmoment som ska 

utföras. 
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Bilaga 1 

Hej! 
 

 

Vi är två lärarstudenter som just nu skriver Examensarbete inom ämnet Idrott 

och Hälsa. 

I uppsatsen ska vi undersöka olika former av gruppindelningar av eleverna 

under lektionstid, exempelvis könsindelad, nivåindelad eller konsekvent 

samundervisning. 

Vi skulle därför behöva komma i kontakt med ett flertal skolor för en 

enkätundersökning och eventuellt korta intervjuer med elever och idrottslärare. 

Vi vore tacksamma om vi fick chansen att få kontakt med just Dig och Din 

skola. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Pegert & Anna Pärsby 

0708/734651         070/4884313 

Johanna.Pegert@student.lhs.se  

Anna.Parsby@student.lhs.se  
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Bilaga 2 

 
Enkätundersökning 

 
 

1) Jag är    Kille    Tjej 
 
 
2) Vilken av följande gruppindelningar är det i Din klass under idrottslektionerna? 

      Mixad kill- och tjejgrupp  Könsindelad grupp  Nivåindelad grupp 
Hur tycker du att detta arbetssätt fungerar? Förklara kort. 
 
 
 
 
 
3) Vilken gruppindelning skulle Du vilja ha i din klass? 

     Mixad kill- och tjejgrupp  Könsindelad grupp  Nivåindelad grupp 
Varför? Motivera kort. 
 
 
 
 
 
4) Är alla i Din klass aktiva under idrottslektionerna? 

    Ja, alla som är ombytta brukar vara aktiva  Alla utom 1-2 brukar vara aktiva 

    Alla utom 3-4 brukar vara aktiva  Över hälften brukar vara aktiva  

    Mindre än hälften brukar vara aktiva 
 
 
5) Tror Du att gruppindelningen har inverkan på aktivitetsgraden under lektionerna? 

    Ja, helt och hållet  Ja, men bara delvis  Nej, inte alls 
 
 
6) Om man i Din klass har någon sorts indelning, hur går då den till? 

    Vi, elever, väljer själva  Läraren väljer  Kan variera 
Vad tycker Du om det sättet av indelning? Motivera kort. 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 


