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Abstract 

I föreliggande studie undersöks samband mellan elevers idrottsliga erfarenheter och deras slut-

betyg från grundskolan i idrott och hälsa. Resultaten ställs mot traditioner inom ämnet och de 

förändringar som skett sedan införandet av den senaste kursplanen. En kvantitativ metod har 

använts där elever från gymnasieskolan tagit del av en enkätundersökning. Utgångspunkt har 

tagits i det kultursociologiska perspektivet där Bourdieus begrepp habitus, kapital och smak 

utgjort grunden. Utifrån ett kultursociologiskt perspektiv styrs en individs val, tolkningar, vär-

deringar och tycke av erfarenheter och tidigare upplevelser. Studiens resultat indikerar att det 

finns ett samband mellan elevers idrottsliga erfarenheter och slutbetyg i grundskolans idrott och 

hälsa. Att ha välutvecklade idrottserfarenheter korrelerar med de högre betygen i ämnet. Likaså 

korrelerar tycke för tävlingsmoment, fysisk träning, färdighetsträning och att idrotta för nöjes 

skull med de högre betygen inom ämnet. Dessa resultat är samstämmiga med ämnets tradition 

men behöver nödvändigtvis inte betyda att orsaken till sambanden är desamma som de tradit-

ionellt sett varit. De förändringar som skett inom ämnet idrott och hälsa i och med kursplanen 

i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) kan ha inneburit 

en förändring av upphovet till sambanden.  

 

Nyckelord: idrott och hälsa, idrottsliga erfarenheter, grundskola, betyg, kultursociologiskt per-
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1 Inledning 

I dagens politiska debatt är skolan ett hett ämne. Läraryrket och elevernas skolprestationer de-

batteras flitigt. Likaså är skolämnet idrott och hälsa på flera sätt en del av dagens politiska 

debatt, framförallt handlar det om mängden idrott och hälsa i skolan. Att fysisk aktivitet har en 

positiv inverkan på välbefinnandet, folkhälsan och skolresultaten råder det fullständig samsyn 

kring. Som en del av insatserna inom regeringens initiativ Samling för daglig fysisk aktivitet 

beslutades under 2017 att från och med hösten 2019 utöka timmarna för idrott och hälsa med 

100 timmar i grundskolan (Regeringskansliet 2017).  

 

Ett utökat antal timmar i ämnet idrott och hälsa motiveras många gånger med att fysisk aktivitet 

ger en positiv inverkan på koncentration, lärande och resultat i skolans övriga ämnen. Rösterna 

som i olika debattforum förespråkar mer rörelse i skolan är många: 

 

Forskning visar att mer fysisk aktivitet i skolan förbättrar elevernas övriga resultat. Vill vi 

ha piggare elever med bättre studieresultat bör vi införa mer idrott och fysisk aktivitet i 

skolan, helst en timme varje dag.  

     (Heindorff 2015) 

 

Att införa fler idrottstimmar i den svenska skolan har flera positiva effekter. Vi vet att 

mer idrott ger bättre både psykisk och fysisk hälsa. Det leder till förbättrade skolresul-

tat och en bättre arbetsmiljö för både lärare och elever. 

     (Nylander 2016) 

 

En ensidig betoning på ämnets aktivitetsbidrag till eleverna kan innebära en risk i att stereo-

typa bilder av ämnet lever kvar. Många gånger används dessa bilder av ämnet, ofta baserade 

på egna erfarenheter, som motargument i debatten kring mer idrott och hälsa i skolan: 

 

Skolidrotten är fruktansvärt enformig och passar endast en liten del av eleverna, medan 

den fungerar kontraproduktivt på resten. Är man inte bra på bollsporter får man ingen 
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chans att glänsa, ingen möjlighet att skapa sig ett självförtroende och bli vän med en 

kropp ständigt under förändring. I stället känner man sig dålig och undviker att röra på 

sig om man slipper, både på idrottslektionerna och på fritiden. 

     (Landström 2014) 

 

Ovan beskrivning av ämnet likt en bollspelspraktik som gynnar en liten del av eleverna stämmer 

väl överens med ämnets tradition, vilken vi som blivande lärare i idrott och hälsa tagit del av 

under utbildningen. Samtidigt har vi utbildats i hur vi som framtida lärare ska lägga upp och 

genomföra vår undervisning för att inte reproducera dessa förlegade traditioner som rimmar illa 

med nuvarande kursplans kunskapsuppdrag.  

 

Ämnet idrott och hälsa syftar, enligt kursplanen, inte till att aktivera eleverna utan ska i första 

hand ge kunskaper om hur eleverna bäst utvecklar sin kroppsliga förmåga. Det finns en avgö-

rande skillnad i att utbilda elever i, om och genom fysisk aktivitet och att enbart aktivera dem. 

Aktivitet är ämnets kärna men det ska ske tillsammans med reflektion. Ämnet ska bedrivas på 

så sätt att det möter alla elever oavsett tidigare erfarenheter. Undervisningen ska därför bestå 

av varierade aktiviteter så alla elever kan motiveras till att utveckla sina förmågor till rörelse 

och stimuleras till att hitta aktiviteter de trivs med. Det övergripande syftet är att eleverna ut-

vecklar sin förmåga till rörelse så att de genom livet kan välja och genomföra rörelseaktiviteter 

av olika slag (Skolverket 2011a).  

 

En fråga som härmed kan ställas är ifall det fortfarande finns någon sanning i ovan beskriven 

bild av ämnet. Är ämnet enbart till för elever med en viss bakgrund och med särskilda erfaren-

heter av fysisk aktivitet? Eller infrias den nya kursplanen i tillräckligt vid utsträckning för att 

ämnet ska kunna möta alla elever oavsett tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet? Utifrån dessa 

tankar motiveras syftet med denna studie som avser undersöka samband mellan elevers tidigare 

idrottserfarenheter och möjligheten att nå de högre betygen i ämnet idrott och hälsa på grund-

skolan.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Traditionellt sett har ämnet idrott och hälsa dominerats av ett kvantitativt aktivitetsfokus. Kon-

sekvenserna har blivit att en viss grupp elever gynnats i förhållande till andra. Tidigare idrotts-

erfarenheter och fysiska aspekter har haft stor inverkan på möjligheterna att lyckas inom ämnet 

(Svennberg 2017). Reformerna inom den svenska skolan har på senare tid varit många och i 

och med den senaste läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11) har ämnets kunskapsuppdrag samt styrningen kring innehåll och bedömning tyd-

liggjorts. Men har denna förändring haft någon inverkan på alla elevers lika möjlighet att ut-

vecklas inom ämnet? Syftet med föreliggande studie är härmed att undersöka samband mellan 

elevers idrottsliga erfarenheter och deras slutbetyg från grundskolan i ämnet idrott och hälsa.  

 

Studiens frågeställningar: 

 Är idrottserfarenheter en förutsättning för att lyckas nå de högre betygen (A och B) i 

grundskolans idrott och hälsa? 

 Påverkar elevernas intresse för olika aktivitetsformer deras förutsättningar när det gäller 

betyg i grundskolans idrott och hälsa? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer bakgrundsfaktorer relevanta för uppsatsen att presenteras. Delar av sko-

lans och idrott och hälsa-ämnets uppdrag presenteras följt av en kort beskrivning av nuvarande 

kursplan i idrott och hälsa samt en jämförelse med föregående kursplan. Traditioner som präglat 

och som präglar ämnet lyfts fram liksom vad som kännetecknar de barn och ungdomar som 

ägnar sig åt idrott på sin fritid. Avsnittet avslutas med en beskrivning av Lars-Magnus Eng-

ströms logiker som kan användas för att beskriva och analysera olika kroppsövningslogiker. 

För information om hur litteratur inhämtats till uppsatsen se bilaga 1. 

 

 Skolans uppdrag 

Undervisningen i skolan ska vara likvärdig (SFS 2010:800). Den ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov samt ta utgångspunkt i elevernas bakgrund liksom tidigare erfaren-

heter och kunskaper. Att utbildningen ska vara likvärdig innebär inte att den ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Istället ska hänsyn tas till elevers 

och skolors särskilda förutsättningar och behov (Skolverket 2011b). Oavsett var eleven bor och 

vilka förutsättningar eleven har med sig, ska hen ges samma möjligheter att nå upp till målen. 

Läraren ska i undervisningen ta hänsyn till individuella behov, erfarenheter, förutsättningar och 

tänkande. Genom undervisningen ska elevernas vilja att lära stärkas liksom tilliten till den egna 

förmågan (Skolverket 2011b).  

 

 Idrott och hälsas uppdrag 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefin-

nande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor bety-

delse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om 

idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. 

    (Skolverket 2011b, s. 49) 

På detta sätt inleds kursplanen för idrott och hälsa på grundskolan. Att lyckas med undervis-

ningen i ämnet kan, utifrån citatet, ha en betydande påverkan på elevernas framtid när det gäller 
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fysisk aktivitet, livsstil och hälsa. Enligt kursplanen ska eleverna i ämnet få möjlighet att ut-

veckla sin allsidiga rörelseförmåga samt ett intresse för att vara fysiskt aktiv och för att vistas i 

naturen. Inom ramen för ämnet ska eleverna också få möjlighet att utveckla kunskaper som gör 

att de kan påverka sin hälsa genom livet, kunskaper om vad som påverkar den kroppsliga för-

mågan samt kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefin-

nande. Genom undervisningen ska eleverna även få förutsättningar för att utveckla goda lev-

nadsvanor (Skolverket 2011b). Genom ämnet idrott och hälsa ska eleverna alltså få möjlighet 

att utveckla kunskaper och förmågor som gör att de kan leva ett hälsosamt liv, sett ur ett livs-

långt perspektiv. Kunskap ska i skolan och därmed inom ämnet idrott och hälsa inte ses som ett 

entydigt begrepp, kunskap kommer till uttryck i olika former. Läroplanen tar upp fakta, förstå-

else, färdighet och förtrogenhet, kunskapsformer som förutsätter och samspelar med varandra. 

Undervisningen inom idrott och hälsa ska alltså ge utrymme för olika kunskapsformer för att 

kunna skapa ett lärande där dessa tillsammans skapar en helhet (Skolverket 2011b).  

 

 Kursplan i idrott och hälsa 

Vad som ska bedömas inom ramen för idrott och hälsa framgår av kunskapskraven i kurs- och 

ämnesplanerna som finns i både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner (Skolverket 

2011b; 2011c). Föregående kurs- och ämnesplaner innehöll, istället för nuvarande kunskaps-

krav och centralt innehåll, mål för vad eleverna skulle uppnå inom ämnet. Likaså innehöll de 

kriterier för de olika betygen (Skolverket u.å.a; u.å.b). Många lärare upplevde att kursplanen 

var otydlig och svår att omsätta i praktiken (Skolinspektionen 2010). I och med de nya läropla-

nerna Lgr 11 och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 (Lgy 11) med kunskapskrav och centralt innehåll, har tydligheten ökat för lärarna. Tyd-

ligheten underlättar vid planering och vid bedömning av eleverna, då lärarna finner mer stöd i 

kursplanen vid val av innehåll och bedömningskriterier (Seger 2014). I kursplanens syfte beto-

nas ämnets kunskapsuppdrag. Fokus ligger inte på att aktivera eleverna utan på att eleverna ska 

ges kunskaper om hur man bäst utvecklar sin kroppsliga förmåga (Skolverket 2011a).  

 

 Traditioner i ämnet 

Ämnet har under en lång tid till stor del bestått av aktiviteter som traditionellt sett kodas som 

maskulina, till exempel bollspel (Redelius 2004; Skolverket 2010; Skolinspektionen 2010; Er-

iksson et. al. 2005). Enligt Skolinspektionens (2010) rapport förekom hälsoperspektivet nästan 

inte alls i undervisningen under deras observationer av idrott och hälsa på högstadiet. Den bredd 
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som fanns i dåvarande kursplan kom inte alls till uttryck. Aktiviteter som fanns framskrivna i 

kursplanen, såsom friluftsliv, orientering, simning och dans, fick stå tillbaka för traditionella 

bollspel och bollekar. De aktiviteter som till stor del dominerar innehållet i idrott och hälsa är 

många gånger vanliga som föreningsidrotter framförallt bland pojkar. Detta menar Redelius, 

Fagrell och Larsson (2009) gör att eleverna inte får lika förutsättningar för att nå de högre be-

tygen. Sedan samundervisningen infördes har pojkar, fram tills nyligen, haft högre betyg än 

flickor i idrott och hälsa (Carli 2004). På så vis har ämnet särskilt sig från övriga i skolan då 

idrott och hälsa varit enda ämnet där pojkar haft bättre betyg än flickor (Redelius 2009). På 

senare tid har flickorna tagit in pojkarnas försprång. Under läsåren 2015/2016 och 2016/2017 

var andelen flickor som nådde upp till betyget A större än andelen pojkar, läsåret 2015/2016 

nådde flickorna även upp till betyget B i större utsträckning medan 0,1 procentenheter fler av 

pojkarna nådde upp till betyg B under läsåret 2016/2017 (Skolverket 2017a; 2017b).  

 

Även efter införandet av den nuvarande läroplanen, Lgr 11, finns det studier som tyder på att 

ovan beskrivna traditioner till viss del lever vidare. Skolinspektionens (2012) rapport, som kva-

litetsgranskade idrott och hälsa på mellanstadiet, visar att undervisningen täcker upp få delar 

av kursplanens innehåll. Kunskapsområdet rörelse är det i särklass högst prioriterade i förhål-

lande till övriga två, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. I genomsnitt användes 94 

procent av ämnets tid till området rörelse och då i huvudsak i form av lekar, spel och idrotter. 

Även Seger (2014) presenterar att lärarna i hennes studie anser att rörelseförmågan är själva 

kärnan i ämnet. Utveckling av denna förmåga är också det som tillägnas mest tid och blir där-

med även viktigast vid betygsättningen. Uttalanden från lärarna tyder på att det många gånger 

är det traditionella smörgåsbordet som erbjuds i undervisningen.  

 

Redelius (2009) menar att det knappast är en slump vilket innehåll och vilka förmågor som 

värdesätts över andra inom ämnet. Hur ämnet ser ut är ett resultat av traditioner inom kropps-

övningskulturen och vad som för tillfället anses viktigt i dagens samhälle. Larsson (2009) skri-

ver att kritik som riktats mot ämnet har handlat om idrottsrörelsens starka inflytande och att 

undervisningen många gånger gynnar de elever som redan är föreningsaktiva. Att denna trad-

ition kan leva vidare beror på att lärare och elever i många fall upprätthåller traditionen. De 

studenter som läser till lärare i idrott och hälsa väljer utbildningen till stor del för att kunna 

arbeta med sitt intresse, nämligen idrott (Larsson 2009). Med en bakgrund inom idrottsrörelsen 
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finns tävling alltid i närheten, desto mer tävlingsmoment inom undervisningen desto mer avgö-

rande blir det om du som elev har erfarenheter från detta sedan tidigare (Londos 2010).  

 

 Vem idrottar? 

Studien Skola Idrott Hälsa (SIH) visar att drygt hälften av alla barn och unga ägnar sig åt före-

ningsidrott under skolåldern. Deltagandet inom föreningsidrotten är som störst vid 12-13 års 

ålder. Åldern på de barn som deltar sjunker allt lägre liksom åldern för när man slutar. Att vara 

aktiv inom en idrottsförening är däremot i teorin inte enda tillfället för barn och unga att vara 

fysiskt aktiva. Studier från 1960-talet och framåt visar dock att barn blivit mindre fysiskt aktiva 

utanför föreningsidrotten, den så kallade spontanidrotten har minskat drastiskt. De barn och 

unga som ägnar sig åt spontanidrott är ofta även aktiva inom en förening (Larsson 2012). Då 

den spontana rörelsen minskat kan medlemskap i en idrottsförening vara en avgörande del i om 

barn och unga tar del av fysisk aktivitet. Om man som barn ägnar sig åt föreningsidrott under 

uppväxten påverkas dock till stor del av faktorer som föräldrarnas engagemang och ekonomi, 

kompisars intresse, uppväxtvillkor och andra miljöfaktorer (Engström 2004a). Härmed menar 

Engström att barn och unga inte har lika förutsättningar att delta i idrott och annan fysisk akti-

vitet i sin vardag. Enligt Thedin Jakobsson (2015) deltar många barn inom föreningsidrotten i 

unga år, men andelen sjunker i takt med stigande ålder. Att vara fortsatt aktiv inom förenings-

idrotten under tonåren korrelerar med att man som barn varit aktiv inom idrott tillsammans med 

sina föräldrar, anser sig vara fysiskt aktiv i hög grad och har höga betyg i slutet av grundskolan 

(Thedin Jakobsson, Lundvall, Redelius & Engström 2012).   

 

 Engströms logiker 

Lars-Magnus Engström har utifrån Bourdieus teorier och begrepp tagit fram ett analysverktyg 

för att kunna beskriva och undersöka kroppsövningspraktiker utifrån vilka handlingsprinciper 

som där råder. Ett antal logiker har plockats fram för att kunna beskriva kroppsövningskulturen. 

De olika logikerna styr och påverkar hur vi handlar, förhåller oss och agerar i den specifika 

praktiken. En och samma aktivitet kan ha olika innebörd för olika personer, samtidigt som två 

olika aktiviteter kan ha samma innebörd för olika personer. Syftet med att göra en analys utefter 

praktikernas logiker är att kunna förstå varför individer väljer en viss sorts aktiviteter och väljer 

bort andra (Engström 2010). Om vi tittar på racketspelet badminton som ett exempel så skiljer 

sig logikerna åt om spelet spelas i ett tävlingssammanhang i ett seriesystem, om det spelas 

mellan kompisar som bokat en bana i den lokala badmintonhallen eller om det spelas på en 



 

8 

 

campingplats. I ett tävlingssammanhang handlar det såklart om att vinna och det förväntas att 

man följer de regler och normer som finns inbäddade i praktiken. Kompisarna i den lokala 

badmintonhallen kanske använder spelet som en träningsform och för att få röra på sig medan 

på campingplatsen kanske syftet är att ha roligt (Engström 2010).  

 

I vissa fall är det uppenbart vilken logik som dominerar praktiken, men en praktik kan innehålla 

flera logiker samtidigt. Det kan även vara så att olika individer agerar efter olika logiker inom 

praktiken vid ett och samma tillfälle. Vissa praktiker förutsätter till och med att flera logiker 

råder för att deltagare ska uppfatta praktiken som meningsfull. Allt som oftast domineras dock 

en praktik av en viss logik, även om flera kan vara närvarande och deltagarnas uppfattningar 

om rådande logiker kan skilja (Engström 2010).  

 

Under arbetets gång har Engström bytt beteckning på sitt begrepp, från praktik till logik. Det 

som han i sina senare publikationer benämner logik benämnde han alltså tidigare som praktik 

(Engström 2010). Benämningarna och antalet logiker har också varierat över tid (Engström 

1999; Engström 2000; Engström & Redelius 2002; Engström 2010). Denna uppsats tar utgångs-

punkt i den presentation av logikerna som Engström gör i Smak för motion (2010). Här delas 

logikerna in i tre huvudlogiker som alla har ett antal underlogiker. Huvudlogikerna är prestat-

ion, träning och upplevelse.  

 

3.6.1 Prestation 

Idrott förknippas idag oftast med prestation. Som utövare ska du vara kompetent och visa upp 

för andra och dig själv att du är duktig och framgångsrik. Den första underlogiken till prestation 

är tävling och rangordning. Att kunna rangordna deltagarna är den självklara och fundamentala 

logik som tävlingsidrotten bygger på. Som tävlande jämförs du med fastställda kriterier eller 

medtävlandes prestationer och det är relationen till övriga resultat som definierar om du lyckats. 

Även i privata och spontana sammanhang kan tävlings- och rangordningslogiken ses, kanske 

en krocketmatch hemma på gräsmattan eller en basketmatch på skolgården. Prestation eller 

resultat ska tydligt kunna bestämmas, de som deltar ska konkurrera och rangordnas efter pre-

station och verksamheten ska styras av regler och normer för vad som ska göras och på vilket 

sätt (Engström 2010). 
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Den andra underlogiken till prestation är utmaning. Här ställs höga prestationskrav utan att det 

sker någon rangordning eller jämförelse med andra deltagare. Det går ut på att nå upp till det 

mål man satt upp för sig själv. Det kan handla om att klara av att springa en mil eller mer 

extrema äventyrssporter. Målet ska vara klart definierat och det ska krävas fysiska, motoriska 

och eventuellt psykiska ansträngningar för att klara uppgiften. Hur uppgiften ska klaras av är 

inte förbestämt, det är du själv som väljer tillvägagångssätt relaterat till din kapacitet (Engström 

2010).  

 

Tredje och sista underlogiken till prestationslogiken skiljer sig från de två inledande. Inom lo-

giken uttryck värdesätts det estetiska och konstnärliga uttrycket eller själva prestationen med 

kroppen som redskap. Exempel på praktiker där logiken råder kan vara olika sorters dans, gym-

nastikuppvisningar, akrobatik och cirkusverksamhet. De meningsbärande principerna är att 

med hjälp av kroppsrörelser kunna uttrycka något estetiskt eller akrobatiskt och att visa upp sin 

prestations- och uttrycksförmåga för andra utan mätbara resultat (Engström 2010).  

 

3.6.2 Träning 

Logiken träning innebär att aktiviteten domineras av ett investeringstänk. Huvudanledningen 

till utförandet är inte att effekt ska fås här och nu utan att effekten kommer senare, aktiviteten 

präglas av ett investeringsvärde. Den första av logikerna i kategorin träning är fysisk träning. 

Inom denna logik ses kroppen som ett objekt som kan och bör tränas på ett ändamålsenligt sätt. 

Den fysiska träningen är en viktig del i alla verksamheter som går ut på att förbättra prestat-

ionsförmågan. Målet med en verksamhet som domineras av logiken fysisk träning är att påverka 

kroppen, dess funktion och eventuellt dess utseende. Målen kan utvärderas genom till exempel 

mått på styrkeutveckling, prestation och syreupptagningsförmåga, men även genom upplevd 

hälsa, vikt, upplevd trötthet/pigghet, eventuell värk eller psykiskt mående (Engström 2010).  

 

Den andra logiken under träning är rörelse- och koncentrationsträning. De praktiker som do-

mineras av denna logik kännetecknas av väl avvägda rörelser som genomförs under stark kon-

centration liknande ett meditativt tillstånd. Gemensamt för dessa praktiker är att det inte finns 

någon uppdelning mellan kropp och själ. Engström nämner yoga och qigong som exempel. Den 

grundläggande tanken är att funktionsförmågan, det mentala tillståndet och det psykiska välbe-

finnandet kan påverkas genom rörelse och koncentrationsträning (Engström 2010).  
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Den tredje logiken under träning består av det investeringsarbete som sker vid förberedelse 

inom tävlingsidrott eller när en ny aktivitet ska läras in. Logiken benämns färdighetsträning 

och innebär att man genom träning ska lära sig nya eller utveckla sina motoriska och idrottsliga 

färdigheter och förmågor. Oavsett om det handlar om att lära sig simma eller cykla, utveckla 

tekniken i sin golfsving eller ett nytt hopp i konståkning, så är grundtanken att träning ger fär-

dighet (Engström 2010).  

 

3.6.3 Upplevelse 

Denna logik handlar till skillnad från föregående om själva upplevelsen under aktiviteten. Istäl-

let för att värdet ligger i effekterna som kommer efter, så är det upplevelsen i realtid som här 

blir meningen med aktiviteten. Den första logiken i kategorin är lek och rekreation. Dessa verk-

samheter sker ofta tillsammans med andra och syftet är att det ska uppfattas som roligt och 

roande för stunden. Aktiviteterna är inte formbestämda och de kan avslutas när som utan att det 

får några konsekvenser (Engström 2010). Det kan till exempel handla om barns fantasifulla lek, 

spontanidrott eller en rörelseaktivitet med arbetskamraterna. 

 

Nästa logik i kategorin upplevelse kan många gånger likna föregående men skiljer sig på det 

sätt att aktiviteten ska erbjuda ett naturmöte. Genom aktiviteten sätts ett värde på att vistas ute 

i naturen och det tillsammans med djurlivet ska uppskattas. Verksamheter inom denna logik 

genomförs till exempel i skogen, på sjön, i fjällmiljö eller ute på is (Engström 2010). Det kan 

handla om att paddla kajak, åka långfärdsskridskor eller vandra.  

 

Tredje logiken i kategorin är rörelse till musik. Inom denna logik ska rörelserna komma spon-

tant till musiken och kunna ge uttryck för den stämning musiken förmedlar. Skillnaden mot 

övriga logiker där kroppsrörelse till musik kan befinna sig så är denna logik inte kopplad till 

något tävlingssammanhang, fysisk träning eller någon form av uppvisning. Värdet inom logi-

ken är den känsla och tillfredställelse som utövaren kan känna genom att följa musiken och 

dess rytm och samtidigt ge uttryck för vad den förmedlar (Engström 2010).  

 

Den fjärde och sista logiken under upplevelse skiljer sig tydligt från övriga. De fysiska aktivi-

teter som hamnar inom denna logik innefattar nämligen djur. Logiken samvaro med djur inne-
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bär att aktiviteten genomförs i samverkan med djur. Ridning är ett vanligt exempel på aktivite-

ter liksom hundspann och agility, men vanligast av alla torde vara den vanliga hundpromenaden 

som sätter många i rörelse (Engström 2010).  

 

 Sammanfattning  

I bakgrunden har faktorer som bidrar till att sätta in studien i ett sammanhang presenterats. 

Skolans uppdrag i form av att ge alla elever en likvärdig utbildning som utgår från elevens 

tidigare erfarenheter och förutsättningar tillsammans med ämnets uppdrag i form av att ge ele-

verna kunskaper och förmågor för att kunna leva ett hälsosamt liv rimmar illa med de traditioner 

som finns i ämnet. Då vi även kan se att det i stor utsträckning är socioekonomiska aspekter 

som avgör om man som ung är aktiv inom föreningsidrotten blir frågan om elevers tidigare 

idrottserfarenheters inverkan på förutsättningarna inom ämnet än mer problematiskt. Frågan är 

då om införandet av den senaste kursplanen i tillräckligt hög grad lyckats bidra till ett kvalitativt 

kunskapsfokus istället för ett kvantitativt aktivitetsfokus. Till sist presenteras Engströms logiker 

för att längre fram i arbetet kunna titta på om elevernas intresse för olika aktivitetsformer kan 

ha en betydelse för deras betyg i ämnet.   
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4 Tidigare forskning 

Under tidigare forskning kommer svensk och internationell forskning relaterad till studiens 

syfte att presenteras. Forskning som undersökt samband mellan fysisk aktivitet och prestation 

i skolan samt idrott och prestation i ämnet idrott och hälsa lyfts fram. Härefter presenteras 

forskning kring vad lärarna faktiskt grundar sina bedömningar på och vad eleverna uppfattar 

att lärarna bedömer. Den forskning som presenteras kring vad som bedöms kommer behandla 

ämnet idrott och hälsa både under den tidigare läroplanen, 1994 års läroplan för det obligato-

riska skolväsendet (Lpo 94), och den nuvarande, Lgr 11. För information om hur litteratur in-

hämtats till uppsatsen se bilaga 1.  

 

 Fysisk aktivitet och skolresultat 

Forskning tyder i huvudsak på att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och 

prestationer i skolan (Ericsson & Cederberg 2015; Pellicer-Chenoll et al. 2015; Morales et al. 

2011; Ardoy et al. 2014; Suchert, Hanewinkel & Isensee 2016). Vilka variabler av fysisk akti-

vitet som undersökts och därmed relaterats till skolresultat skiljer sig dock mellan vissa av stu-

dierna. Ardoy et al. (2014) kom i sin studie fram till att det är en hög intensitet som blir avgö-

rande för effekten på elevernas kognitiva förmåga och skolresultat. Morales et al. (2011) visar 

istället i sin studie att elever som är medel- och högaktiva presterar bättre än elever med en 

lägre aktivitetsgrad, men att ingen skillnad finns mellan medel- och högintensiv aktivitet. Pel-

licer-Chenoll et al. (2015) visar i sin studie att flickor och pojkar med sämre resultat i skolan 

generellt har en sämre fysisk förmåga och lägre energiförbrukning. Det finns dock studier som 

påvisar motsatsen, att det inte går att fastställa något samband mellan faktorerna fysisk aktivitet 

och skolresultat (Daley & Ryan 2000; Dollman, Boshoff & Dodd 2006).  

 

Ett samband mellan fysisk aktivitet och skolresultat kan också ses genom studieresultat som 

visar att elever som är aktiva i en idrottsförening längre upp i tonåren visar på bättre resultat i 

skolan och skillnader i val av fortsatta studier. Då Thedin Jakobsson et al. (2012) jämförde 

elever som var fortsatt föreningsaktiva vid 16 års ålder, med elever som ej fortsatt vara före-

ningsaktiva vid samma ålder, kunde de se att 44 procent av de föreningsaktiva eleverna fick det 
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näst högsta betyget eller högre som medel, jämfört med 21 procent av de elever som ej var 

föreningsaktiva. Ser vi istället på om majoriteten av betygen bestod av det högsta betyget, var 

det 14 procent av de föreningsaktiva som nådde upp till detta jämfört med 1 procent av de icke 

föreningsaktiva (Thedin Jakobsson et al. 2012).  

 

Det finns ett starkt samband mellan elevernas erfarenheter av idrott, deltagande i föreningsidrott 

och fysisk aktivitet under fritiden och deras prestation i ämnet idrott och hälsa (Engström 

2004a; Eriksson et al. 2005; Thedin Jakobsson et al. 2012). Även Svennberg (2017) presenterar 

att lärare nämner elevernas idrottsbakgrund som betydelsefull för det betyg de når upp till i 

ämnet. Engström (2004) visar resultat där nästintill hälften av de elever som uppnår högsta 

betyg i grundskolans idrott och hälsa skattar sin fysiska aktivitet på fritiden som mycket hög 

och cirka 30 procent skattar sin fysiska aktivitet som hög. Thedin Jakobsson et al. (2012) visar 

att även när det gäller deltagande i föreningsidrott är sambandet med de högre betygen tydligt. 

De föreningsidrottsaktiva eleverna tilldelades i större utsträckning det högsta betyget, cirka 35 

procent, i jämförelse med de elever som ej deltog i någon föreningsidrott, cirka 5 procent. När 

de två högsta betygen lades samman var de föreningsaktiva eleverna överrepresenterade, 83 

procent kontra 37 procent av de icke föreningsaktiva nådde upp till något av de två högsta 

betygen.  

 

 Bedömning i praktiken 

Som en del av ämnets tradition har elever många gånger bedömts efter kriterier som ej harmo-

niserar med det som står i kursplanen (Londos 2010; Redelius Fagrell & Larsson 2009; Skol-

verket 2010; Svennberg 2017; Skolinspektionen 2012). Likaså har eleverna uppfattat det, fak-

torer som bra närvaro, aktivt deltagande på lektionerna, att göra sitt bästa, vara positiv och 

socialt kompetent, visa ledarskapsförmåga och idrottslig kompetens är sådant som elever menar 

att läraren uppskattar och sätter stort värde på vid betygsättning. Att ha ”rätt” kropp och att 

besitta idrottsliga förmågor tillsammans med inställning till ämnet, uppträdande och attityd var 

faktorer som eleverna lyfte fram i störst utsträckning (Redelius 2008). Internationella studier 

pekar på liknande resultat, eleverna uppger att de bedöms efter kriterier som ej harmoniserar 

med bestämmelserna. James, Griffin och France (2005) uppger att eleverna tror de bedöms efter 

ansträngning och hur mycket de försöker, framför kroppslig förmåga. Zhu (2015) pekar på att 

eleverna själva värderar deltagande, beteende, komma i tid, vara ombytt och att uppföra sig 

högre än motoriska förmågor och kognitiv kunskap.  
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Skolverket (2010) uppmärksammande i sin rapport den diskrepans som de kunde se mellan 

kursplanen och det som i praktiken bedömdes och betygsattes inom ämnet under Lpo 94. Lä-

rarna verkade vara osäkra på vad de faktiskt skulle bedöma och betygsätta. En effekt av detta 

blev att man lutade sig mot tydliga kvantifierbara kriterier i brist på kriterier som byggde på 

kursplanen. Majoriteten av lärarna uppger här att de bedömer eleverna efter om de deltar aktivt 

efter bästa förmåga, sociala egenskaper, attityd, vara en god kamrat, intresse för ämnet och 

ledaregenskaper. Även Svennberg (2017) pekar i sin första delstudie på att lärarna värderade 

aspekter som motivation, självförtroende och sociala färdigheter högt vid betygsättning av ele-

verna under Lpo 94. Ordentlighet, aktivitet och moral presenterar Redelius, Fagrell och Larsson 

(2009) som betygsgrundande faktorer enligt lärarna själva. För att nå ett högre betyg behövde 

dock eleverna även visa upp kompetens och för det allra högsta betyget behövde de också visa 

upp resultat. Young (2011) presenterar i sin amerikanska studie att lärare även här grundar 

betygsättningen på grunder som kan ifrågasättas. En mycket stor andel av de medverkande lä-

rarna angav att deras betyg till hälften eller mer än hälften grundades på aspekter som handlade 

om att vara ombytt, vara närvarande och att delta. Av de lärare som angav att betygen till viss 

del grundades på fysiska och motoriska färdigheter eller kroppsliga egenskaper menade majo-

riteten att betygen baserades på utvecklingen av dessa aspekter framför den faktiska prestat-

ionen. 

 

Viljan att anstränga sig värdesätts många gånger högre än teoretiska kunskaper, en logik som 

skiljer sig från den i skolan annars rådande. Lärarna har en förmåga att uppmuntra faktorer som 

står högt inom idrottens värld, till exempel tävling och kvantitativa idrottsresultat, istället för 

att premiera egenskaper och förmågor som skrivs fram i skolans styrdokument. Dessa faktorer 

lever kvar då de finns inbäddade i ämnets tradition och lärarnas idrottsliga erfarenheter (Londos 

2010). För att få betyg i ämnet idrott och hälsa krävs inga direkta kunskaper eller färdigheter, 

men för att nå de högre betygen behöver eleverna visa upp idrottsresultat. Kvantitet premieras 

före kvalitet. Färdigheter som de föreningsaktiva eleverna är bra på är sådant som tillskrivs 

värde. Redelius (2012) menar att ett sådant ämne kan ha rak motsatt effekt på elever än det 

tänkta. Risken är stor att eleverna får en negativ uppfattning om den egna förmågan och de lär 

sig att de inte duger. Istället för att ämnet bidrar till elevernas möjlighet att leva ett hälsosamt 

liv lär de sig att de inte kan och att fysisk aktivitet inte är något för dem. Samma tendenser kan 

även ses inom Norges idrottsämne. Säfvenbom, Haugen och Bulie (2015) beskriver ett ämne 
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där idrottsdiskursen dominerar och tävlingslogiken råder. Författarna anser att ämnet gynnar de 

elever som redan är involverade i fysisk aktivitet på sin fritid, framförallt de elever som är 

aktiva inom någon form av tävlingsidrott.  

 

Svennberg (2017) har även genomfört delstudier efter att Lgr 11 införts i skolan. Vid en jäm-

förelse med den första delstudien, genomförd under Lpo 94, kunde hon se att lärarna efter in-

förandet av Lgr 11 lyfte fram dubbelt så många kunskapskriterier, hälften så många kriterier 

om motivation och inga kriterier om självförtroende och sociala färdigheter. Likaså talar lärarna 

i större utsträckning om teoretiska kunskaper som avgörande för betygsättningen av elever. 

Segers (2014) studie säger detsamma. Lärarna menar att teoretiska kunskaper har fått större 

plats inom ämnet och deras inverkan på betygen har ökat. Detta menar de är en del i att ämnets 

karaktär förändrats genom införandet av Lgr 11. Lärarna framhåller också att betygsättningen 

blivit mer nyanserad genom att alla krav för ett visst betyg måste uppfyllas för att eleven ska 

tilldelas betyget. Samtidigt visar ytterligare en av Segers delstudier att lärarna är osäkra kring 

hur de olika förmågorna i kursplanen ska skattas i förhållande till varandra vid den slutgiltiga 

betygsättningen. Alla lärare i studien anser att rörelseförmågan är ämnets kärna och därmed är 

det den som värderas högst vid betygsättningen. Likaså visar en av Svennbergs (2017) delstu-

dier att bedömningen av eleverna fortfarande till stor del baseras på prestationer i olika idrotter.   

 

 Sammanfattning 

Att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och skolresultat kan numera ses som en allmän 

sanning, likaså kan det ses som föga förvånande att det finns ett samband mellan idrottserfa-

renheter, fysisk aktivitet samt föreningsidrottande och prestation i ämnet idrott och hälsa. Där-

emot blir det problematiskt om dessa faktorer blir avgörande för elevers möjligheter att utveck-

las inom ämnet, likaså om bedömningen grundas på andra faktorer än de som skrivs fram i 

kursplanen. Att lärare framhåller fler kunskapskriterier för bedömningen, att teoretiska kun-

skaper har fått en större roll och att lärarna anser att bedömningen blivit mer nyanserad efter 

införande av Lgr 11, tyder på att idrottserfarenheter inte längre borde vara av samma vikt inom 

ämnet. Utifrån denna bakgrund blir det intressant att undersöka samband mellan elevers idrotts-

liga erfarenheter och deras slutbetyg från grundskolan i ämnet idrott och hälsa.  
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5 Teoretiskt perspektiv 

I avsnittet teoretiskt perspektiv kommer Pierre Bourdieus kultursociologiska perspektiv att in-

troduceras översiktligt liksom några av de begrepp som utgör en del av teorins begreppsapparat. 

Begreppen habitus, kapital och smak, som presenteras här, är grunden i uppsatsens analysverk-

tyg. 

 

 Kultursociologiskt perspektiv 

Enligt det kultursociologiska perspektivet styr vår historia hur vi som människor väljer, handlar 

samt tolkar vår omgivning och det som händer runt omkring oss. Vår livsmiljö och de erfaren-

heter vi tar del av formar de val vi gör senare i livet. Trots att människan till synes har fritt 

spelrum att välja det man vill, väljer vi till stor grad utefter våra erfarenheter och det sociala 

sammanhang vi kommer ifrån (Bourdieu 1992; se även Larsson 2009). De begrepp Bourdieus 

perspektiv innefattar fungerar ej som etiketter som kan sättas på direkt observerbara fenomen, 

utan fungerar som redskap eller verktyg i forskningspraktiken för att förklara människors hand-

lingar och val. Begreppen kan inte stå skilda från varandra, de hör samman och kan ej stå för 

sig själva (Broady 1991). 

 

 Habitus 

Begreppet habitus kan ses som ett system av dispositioner som individen agerar och verkar efter 

i den sociala världen (Broady 1991). En individs habitus fungerar som en enhetsskapande prin-

cip som omvandlar ställningstaganden och egenskaper till en livsstil. Individer med liknande 

habitus bildar därmed en enhetlig uppsättning av människor med liknande tillgångar (Bourdieu 

1995). Sammansättningen av habitus inverkar på hur man som individ handlar, tänker, uppfattar 

och värderar sin omvärld. Vår habitus formas av alla våra erfarenheter och upplevelser och 

finns djupt rotat inom oss själva. Utifrån vår habitus får vi en känsla för vad vi anser vara rätt 

och fel när det kommer till olika åsikter och val (Engström 2010).  
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Under barndomen är vi som mest formbara och mottagliga för intryck utifrån. Det vi upplever 

och får med oss i barndomen har därför stor inverkan på utformandet av vår habitus. Att växa 

upp under liknande former och förutsättningar gör alltså att utvecklingen av habitus ser liknande 

ut och på så sätt kan en habitus ses på grupp eller klassnivå (Engström 2010). En habitus behö-

ver dock inte vara beständigt, om det under en längre tid uppstår dissonans mellan habitus och 

den omgivning man befinner sig i kan habitus förändras (Broady 1991).  

 

 Kapital 

Bourdieus begrepp kapital kan ungefärligt översättas till tillgångar, resurser eller värden 

(Broady 1991). En individs samlade tillgångar, kapital, värderas i förhållande till vad som i den 

givna praktiken anses inneha ett värde (Engström 2010). Kapital är alltså ett relationellt be-

grepp, det hänger ihop med det som i sammanhanget erkänns ett värde. Broady (1991) tar upp 

ett exempel, nämligen lärares förmåga att peka ut vissa elever som duktiga eller begåvade. 

Denna bedömning gör lärarna utefter vilka värden eller tillgångar de själva värderar högt. Vad 

lärarna skattar högt hänger i sin tur samman med deras habitus och vilket kapital de lärt sig ge 

ett visst värde inom den givna praktiken.  

 

Det finns flera olika former av kapital, eller olika former av egenskaper som kan ses som kapi-

tal. Ekonomiskt kapital i form av ekonomiska tillgångar, socialt kapital som personligt nätverk, 

kulturellt kapital i form av kulturell kunskap, sättet att prata och föra sig i kulturella samman-

hang och till sist fysiskt kapital som fysiska kroppsliga egenskaper. När ett kapital urskiljs och 

erkänns värde förvandlas detta kapital till symboliskt kapital, det vill säga det kapital som i den 

givna kontexten ges ett värde (Bourdieu 1995).  

 

 Smak 

Smak kan inom Bourdieus begreppsapparat ses som en markör för en grupp eller specifik miljö. 

Att uttrycka smak och att urskilja skillnader i smak blir ett sätt att markera social tillhörighet. 

Smaken kan komma till uttryck på en mängd olika sätt, det kan vara smak i form av mode, 

inredning, musik eller kroppsövningspraktiker. Genom att vi uttrycker smak för något innebär 

det implicit att vi uttrycker avsmak för något annat (Bourdieu 1993; se även Larsson 2009).  
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 Sammanfattning 

Utifrån ovan beskrivna begrepp kommer resultaten från föreliggande studie att analyseras. De 

erfarenheter från fysisk aktivitet och föreningsidrott som eleverna har med sig inverkar på deras 

habitus, det kapital de kan tillskrivas inom ämnespraktiken och den smak eleverna har för olika 

aktivitetsformer. Elevernas idrottserfarenheter kommer härmed att inrymmas i begreppet id-

rottshabitus, alltså i vilken grad elevernas habitus präglas av egna och individer i deras närhets 

idrottserfarenheter. Elevernas intresse för aktivitetsformer kommer i fortsättningen att present-

eras som elevernas smak för fysisk aktivitet i form av Lars-Magnus Engströms logiker. Dessa 

faktorer kommer kopplas till elevernas slutbetyg i grundskolans idrott och hälsa för att kunna 

påvisa samband. 
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6 Metod 

Här följer en redogörelse för val av metod och arbetssätt. Hur undersökningen konstruerats, 

vilket urval som skett, hur undersökningen genomförts samt hur insamlad data bearbetats och 

kodats. Metodavsnittet avslutas genom att lyfta frågor kring studiens reliabilitet och validitet 

samt hur de etiska riktlinjerna behandlats genom undersökningen.   

 

 Metodval 

Utifrån studiens syfte att undersöka samband mellan elevers idrottsliga erfarenheter och deras 

slutbetyg från grundskolan i ämnet idrott och hälsa har en kvantitativ metod valts. Frågeställ-

ningarna syftar till att undersöka om elever med idrottserfarenheter eller en viss smak för fysisk 

aktivitet har skilda förutsättningar att nå de högre betygen än elever med andra erfarenheter. 

Utifrån syftet valdes en kvantitativ metod. Kvantitativ metod används då resultaten ska kunna 

generaliseras, genom att undersöka en mindre grupp är syftet att kunna säga något om den 

större. Med en kvantitativ metod undersöks bredden och inte djupet (Eliasson 2013). I kvanti-

tativa studier behöver en stor mängd data samlas in, därför har valet av datainsamling fallit på 

enkät.  

 

När en stor mängd data ska samlas in är enkätundersökning en effektiv metod sett till mängden 

information och tid för insamling (Ejlertsson 2014). Enkäten har en stor fördel i att den kan nå 

många och att alla får ta del av samma frågor. Förarbetet med enkäten är mycket viktigt, det 

gäller att vara klar över vad som ska mätas med frågorna både vid utformningen och vid sam-

manställningen (Kylén 2004). En svaghet med enkäten som redskap är informanternas bris-

tande möjlighet att ställa frågor till undersökaren om eventuella oklarheter kring frågor i enkä-

ten. Risken finns då att enkäten fylls i på ett inkorrekt sätt (Ejlertsson 2014). Genomförs enkät-

undersökningen vid ett specifikt tillfälle blir svarsfrekvens ofta högre än om informanten får 

fylla i den vid valfritt tillfälle, men risken för mindre genomtänkta svar ökar jämfört med om 

informanten får fylla i den när hen själv vill (Kylén 2004).  
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 Enkätkonstruktion 

Den första delen av enkäten består av elva frågor kopplade till bakgrundsfaktorer. Det handlar 

bland annat om frågor kring betyg i idrott och hälsa i grundskolan samt idrottsintresse och id-

rottserfarenheter hos elever och deras föräldrar. Dessa frågor har inspirerats av enkätfrågor från 

två av enkäterna i SIH-studien (Gymnastik och idrottshögskolan 2010; Engström 2004b). Att 

återanvända frågor från SIH-studien kan bidra till kvalitet då dessa är framtagna och utprovade 

av erfarna forskare. Den andra delen av enkäten består av 30 stycken påståenden där eleverna 

ska fylla i grad av instämmande. Dessa påståenden är kopplade till Engströms logiker (Eng-

ström 2010) och syftar till att kartlägga elevernas logiktillhörighet. Inspiration har tagits från 

Abrahamsson (2015) som i sitt självständiga arbete på avancerad nivå även han syftade till att 

kartlägga elevers logiktillhörighet. Respektive logik har tre påståenden kopplade till sig. Se 

bilaga 2 för den fullständiga enkäten och bilaga 3 för indelningen av påståendena efter logik.  

 

Enkäten konstruerades i Google Formulär vilket gör att den är lätt att göra tillgänglig och kan 

fyllas igenom olika metoder. Enkäten kan fyllas i på dator, telefon eller motsvarande, samtidigt 

som den kan skrivas ut för att fyllas i på papper. Fylls den i på papper matas enkätsvaren in i 

Google Formulär manuellt. Genom att använda ett datorprogram likt Google Formulär sam-

manställs och bearbetas de bundna svar som finns i enkäten automatiskt i programmet (Kylén 

2004).  

 

 Urval 

Den grupp som föreliggande studie gör anspråk på att uttala sig om är elever som läst idrott och 

hälsa på grundskolan. Med hänsyn taget till förutsättningarna för studien är ett sådant anspråk 

dock inte rimligt. Urvalet har skett genom ett på engelska benämnt convenience sample, vilket 

innebär att deltagarna i studien valts ut för att de har funnits tillgängliga för mig som undersö-

kare. Detta är en form av icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att vi inte vet något om sanno-

likheten för individer i populationen att komma med i urvalet. Vid ett sådant urval kan vi därför 

inte säga att deltagarna representerar en större population än de som tillfrågats i studien (Elias-

son 2013).  

 

Då studien ska undersöka elevers betyg i ämnet idrott och hälsa på grundskolan genomfördes 

studien på elever som går i gymnasiet, eftersom de först efter slutförd grundskola kan uttala sig 

om sitt slutbetyg i ämnet. En gymnasieskola i mitt hemområde kontaktades för att undersöka 
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möjligheten att där genomföra enkätstudien och ett mail med medföljande informationsbrev 

skickades ut (se bilaga 4 för informationsbrevet). Vilken skola eleverna genomfört sin grund-

skoleutbildning på varierar härmed. Efter godkännande från verksamma lärare på skolan boka-

des en dag in då skolan skulle besökas för att genomföra studien.  

 

 Genomförande 

Då enkäten utformats och satts samman genomfördes en mindre pilotstudie. En pilotstudie är 

bra för att få förslag på förbättringar som kan göras inför genomförandet av studien (Eliasson 

2013). Tre personer i min närhet fyllde i enkäten och ombads komma med feedback kring en-

kätens och frågornas utformning. Resultatet av pilotstudien innebar framförallt omformulering 

av ett par frågor för att få en bättre förståelse samt att ett antal påståenden kring logikerna för-

tydligades och arbetades om.  

 

Då enkäten utformats i Google Formulär tog majoriteten av eleverna del av enkäten via skolans 

lärplattform där de lärare som gav mig tillträde till eleverna skickade ut enkäten via deras klass-

rum. Den första klassen som deltog i studien fyllde dock i enkäten på papper då vi innan lekt-

ionens start inte hann sätta oss in i hur vi skulle skicka ut enkäten via lärplattformen. Tjugo 

enkäter fanns förberedda i pappersform utifall de av någon anledning skulle behövas. Dessa 

enkäter skrevs sedan in manuellt i Google Formulär. Övriga elever fyllde i enkäten på Google 

Formulär som de fick tillgång till via lärplattformen. Enkäten skickades ut till eleverna innan 

lektionerna där studien presenterades personligen, vilket gjorde att en del elever redan fyllt i 

enkäten innan de lektioner där tid fanns avsatt för enkäten. På en av lektionerna fick eleverna 

ingen avsatt tid till att fylla i enkäten, de uppmanades istället att fylla i enkäten när de fick 

möjlighet efter lektionen. På övriga lektioner fanns undersökaren tillgänglig för eventuella frå-

gor under den tid eleverna fick för att fylla i enkäten.  

 

Under dagen var det fem klasser som tog del av enkäten, målet på 100 ifyllda enkäter uppfylldes 

dessvärre inte med dessa fem klasser. I slutet av dagen var antalet ifyllda enkäter 96 stycken. 

Härmed togs en ny kontakt med skolan och den lärare kontakten huvudsakligen skett med, 

enkäten skickade ut till ytterligare en klass och antalet ifyllda enkäter nådde då upp till målet. 

Denna sista klass fick då, till skillnad från övriga, ingen personlig kontakt med undersökaren. 

Sammanlagt tog alltså sex klasser del av enkäten. Antal elever som fick tillgång till enkäten 

blev därmed 152. Det totala antalet enkäter som bearbetades i studien var 105. Bortfallet blev 
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alltså 47 elever som av någon anledning valde att inte delta i enkätundersökningen. Då samband 

mellan betyg och idrottshabitus undersöktes blev det interna bortfallet ett elevsvar. En av de 

frågor som ingick i sammanställningen av idrottshabitus hade ej besvarats korrekt av eleven. 

Antal behandlade elevsvar blev då här 104 istället för 105.  

 

 Bearbetning av data 

För att kunna sammanställa elevernas svar och klassa dem inom de olika variablerna upprätta-

des olika poängsystem för elevernas svar. På detta sätt kunde sedan variablerna undersökas i 

förhållande till varandra. När det gäller elevernas betyg kategoriserades -, F och E som lågt 

betyg, D och C som medelhögt betyg och B och A kategoriserades som högt betyg. Betygska-

tegorierna undersöktes sedan i förhållande till idrottshabitus och logiktillhörighet för att se vilka 

samband som fanns.  

 

De frågor som behandlar elevernas idrottserfarenheter, antal kompisar som ägnade sig åt idrott 

och föräldrarnas intresse för elevernas idrottsutövande analyserades tillsammans för att ge en 

bild av elevernas idrottshabitus. Beroende på elevernas svar fick de poäng för att kunna sätta 

ett värde på styrkan i deras idrottshabitus. På frågan om hur många idrotter eleven ägnat sig åt 

gav svaren Har i princip aldrig sysslat med någon idrott/sport/motionsform på min fritid och 1 

idrott ett poäng, 2-3 idrotter gav två poäng och 4 eller fler gav tre poäng. Om eleven uppgett 

inte särskilt intresserad när det gäller föräldrarnas intresse för elevens idrottsutövande gavs ett 

poäng, om minst en förälder varit ganska intresserad gavs två poäng och om minst en förälder 

varit mycket intresserad gavs tre poäng. När det gäller nära kompisar som ägnat sig åt idrott 

gav svaren ingen och några ett poäng, de flesta gav två poäng och alla gav tre poäng. Om den 

totala poängen av dessa frågor blev 3-4 poäng klassas elevens idrottshabitus som svagt, 5-7 

poäng klassas som visst idrottshabitus och 8-9 poäng klassas som att eleven har ett starkt id-

rottshabitus.  

 

Andra delen av enkäten bestod av påståenden kopplade till Engströms logiker. Tre påståenden 

var kopplade till respektive logik. Varje påstående hade en skala från ett till fem där eleven 

fyllde i om hen instämmer inte alls eller instämmer helt. Svarade eleven 1 eller 2 på den fem-

gradiga skalan fick hen ett poäng, 3 gav två poäng och 4 eller 5 gav tre poäng. När de tre 

påståendena för varje logik sedan räknades samman klassades 3-4 poäng som låg logiktillhö-

righet, 5-7 poäng som viss logiktillhörighet och 8-9 poäng klassades som hög logiktillhörighet. 
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På detta sätt bestämdes elevernas smak för de olika logikerna. Se bilaga 2 för enkäten och dess 

frågor och påståenden.  

 

Den bearbetade datan fördes in i Microsoft Excel 2013 för att sparas ner i en .xlsx-fil. Filen 

importerades sedan till IBM SPSS Statistics 24. I SPSS upprättades crosstabs-tabeller där sam-

band mellan elevernas betyg och idrottshabitus samt logikerna undersöktes. Signifikanstestet 

Chi-Square användes för att fastställa om resultaten var signifikanta. Signifikansnivån bestäm-

des till 0,05, om p-värdet understiger 0,05 räknas resultatet som statistiskt signifikant. 

 

 Reliabilitet 

En studies reliabilitet handlar om dess pålitlighet, att resultatet speglar verkligenheten. Är en 

studie reliabel kommer resultatet att bli detsamma om studien upprepas (Kylén 2004; Eliasson 

2013; Ejlertsson 2014), förutsatt att förutsättningarna är desamma. På detta sätt kan också reli-

abiliteten undersökas, upprepning av undersökningen ska resultera i likartad data (Kylén 2004). 

Hur pass reliabel en undersökning är bestäms av hur väl mätningarna genomförs och hur nog-

grant de bearbetas. När det gäller kvantitativa studier ska mätningen genomföras likadant varje 

gång för att reliabilitet ska uppnås (Eliasson 2013).   

 

Reliabiliteten ökar om svarsfrekvensen är hög, om bortfallet är för stort kan vi inte längre veta 

om stickprovet utgör en tillräckligt bra bild för hela populationen. Bortfallet kan minskas ge-

nom att deltagande i studien motiveras väl av den som genomför den. Metoder och frågor som 

är väl utprovade minskar också risken för bortfall och feltolkningar (Kylén 2004). Av denna 

anledning genomfördes en pilotstudie, frågorna och enkäten som helhet testades för att sedan 

utvecklas och förbättras enligt inkommen feedback. Reliabiliteten kan också ökas genom att 

mäta samma variabler flera gånger. Flera frågor kan alltså ställas för att undersöka samma va-

riabel för att öka reliabiliteten (Eliasson 2013; Ejlertsson 2014). På detta sätt har begreppet 

habitus undersökts i enkäten. Ett flertal frågor som i grunden behandlar samma variabel, habi-

tus, har ställts för att tillsammans utgöra en grund som kan säga något om informantens idrotts-

habitus. Likaså har flera påståenden använts till respektive logik. Hade enbart ett påstående till 

respektive logik presenterats i enkäten hade reliabiliteten blivit lägre.  
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 Validitet 

En studies validitet handlar om värdet av de uppgifter vi får in, hur användbara de är i förhål-

lande till det vi arbetar med (Kylén 2004). Det vill säga ifall undersökningen verkligen mäter 

det som den är tänkt att mäta (Eliasson 2013). I en enkätstudie likt min, handlar det om frågans 

förmåga att mäta det den ska mäta. Det handlar inte om utformningen av en fråga eller enkät i 

sig, utan själva frågans syfte i förhållande till det som avses undersökas med frågan. Här finns 

alltså en koppling till de teoretiska utgångspunkter som utgör bakgrund till de frågor man vill 

ha svar på (Ejlertsson 2014). Mäter frågorna det dem ska i förhållande till den bakomliggande 

teorin? Detta innebär att en klar definition av det begrepp som ska mätas behövs då frågorna 

ska utformas, sedan måste begreppet operationaliseras i de faktiska frågorna (Björkqvist 2012). 

Med hänsyn till detta har frågor valts ut och utformats för att kunna ge svar som kan kopplas 

till de teoretiska begrepp som denna studie utgår ifrån. Frågor kring idrottsutövning och idrotts-

intresse har valts ut för att ge en bild av elevernas idrottshabitus med utgångspunkt i Bourdieus 

begrepp och påståenden har valts ut och formulerats för att skapa en bild av elevernas smak för 

logikerna utifrån Engströms analysverktyg. 

 

 Forskningsetik  

Att forskningen förs framåt är av stor vikt för samhället och individens utveckling. Forskningen 

får dock inte genomföras på så sätt att individens privatliv äventyras. Forskningen får inte heller 

utföras på ett sådant sätt att individer riskerar att utsättas för psykisk eller fysisk skada, föröd-

mjukelse eller kränkning. Dessa krav kan sammanfattas som individskyddskravet och kan kon-

kretiseras i fyra allmänna krav på forskningen, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet innebär att man som forskare måste informera de som berörs eller deltar i 

undersökningen om dess syfte, deras del i undersökningen och de villkor som finns för deras 

deltagande. De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta 

sin medverkan under arbetets gång (Vetenskapsrådet 2002). Då kontakt upprättades med den 

lärare som kommunikationen huvudsakligen förts med delgavs studiens syfte och utformning i 

form av ett informationsbrev (se bilaga 4). När sedan själva studien genomfördes delgavs ele-

verna information genom en muntlig presentation av studien och dess syfte personligen (i alla 

klasser förutom den sista kompletterande) samt genom ett kortare följebrev som inleder enkäten 

(se bilaga 2). Det andra allmänna kravet på forskning är samtyckeskravet vilket innebär att 



 

25 

 

deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma om de ska medverka eller inte (Ve-

tenskapsrådet 2002). Vid genomförandet av studien informerades eleverna, både muntligt och 

skriftligt på enkäten, om att deras deltagande var frivilligt och att de själva bestämde ifall de 

ville delta.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om studiens deltagare ska behandlas med sekretess 

och förvaras oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet 2002). Inga personuppgifter samlades 

in gällande eleverna som deltog i studien och uppgifter kring vilken skola och vilka lärare som 

kontaktades hemlighålls. För att lärarna skulle kunna förmedla enkäten vidare till eleverna via 

lärplattformen behövde de bli redigeringsbehöriga till enkäten på Google Formulär. Då inform-

ationsinhämtningen var slutförd togs lärarna bort som redigeringsbehöriga. Ett aktivt val gjor-

des att inte samla in mailadresserna från informanterna, vilket annars kan göras automatiskt. 

Fjärde och sista allmänna kravet på forskningen är nyttjandekravet. Detta innebär att de upp-

gifter som samlats in endast får användas i forskningssyfte. Personuppgifter får till exempel 

inte användas eller lånas ut till icke vetenskapliga eller kommersiella syften (Vetenskapsrådet 

2002). I riktlinje med detta sista krav nyttjades insamlad empiri enbart för denna studie och 

raderades sedan.   
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7 Resultat 

I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Enkätsvaren har sammanställts för 

att undersöka samband mellan elevers idrottserfarenheter och slutbetyg i grundskolans idrott 

och hälsa samt om någon specifik smak för fysisk aktivitet (logiktillhörighet) utifrån Lars-Mag-

nus Engströms arbete gynnar eleverna när det gäller deras slutbetyg i grundskolans idrott och 

hälsa. Kapitlet inleds med att presentera allmänna uppgifter kring studiens resultat. I kapitlet 

presenteras de resultat som är statistiskt säkerställda. Se bilaga 5 för det fullständiga resultatet 

i tabellform.  

 

 Informanterna 

Enkäterna som besvarades i studien var 105 till antalet. Fördelningen mellan könen var nästin-

till jämn, 48,1 procent av informanterna var män, 50 procent var kvinnor och 1,9 procent angav 

sitt kön som annat. Gällande vilken form av gymnasieprogram eleverna studerade vid var re-

sultatet snedfördelat mellan de olika alternativen. 94,3 procent av eleverna gick på ett högsko-

leförberedande program, 5,7 procent gick på ett yrkesförberedande program medan ingen av 

informanterna gick på ett individuellt program.  

 

 Informanternas betyg 

I tabell 1 presenteras elevernas slutbetyg i idrott och hälsa från grundskolan. Andelen elever 

med respektive betyg presenteras liksom andelen elever i respektive betygskategori efter den 

indelning som gjorts i föreliggande studie. Betyg A och B klassas som högt betyg, C och D som 

medelbetyg och E och F klassas som lågt betyg. Alla informanter i studien fick betyg i grund-

skolans idrott och hälsa, ingen hade lämnat grundskolan med ett streck. Andelen elever i denna 

studie som nådde upp till de högre betygen är större än andelen elever som nådde upp till medel 

eller lågt betyg. Hela 55,2 procent av informanterna nådde upp till de högsta betygen A eller B, 

medan 36,2 procent nådde C eller D och lägst andel elever finner vi i kategorin lågt betyg 

nämligen 9,5 procent.  
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Tabell 1 - Andel elever med respektive slutbetyg, samt andel elever inom respektive betygskategori. Procent. 

N=105 

A B C D E F - 

27,6 27,6 22,9 12,4 7,6 1,9 0 

Högt Medel Lågt 

55,2 35,2 9,5 

 

 

 Betyg och idrottshabitus 

Mellan betyg och idrottshabitus finns ett statistiskt säkerställt samband. Som kan ses i tabell 2 

uppvisade 19 procent av de elever som nådde upp till högt betyg stark idrottshabitus. Störst 

andel av eleverna med högt betyg visade däremot upp viss idrottshabitus, nämligen 74,1 procent 

medan enbart 6,9 procent visade svag idrottshabitus. Det starkaste sambandet mellan betyg och 

idrottshabitus var det mellan lågt betyg och svag idrottshabitus, 80 procent av eleverna med 

lågt betyg visade upp svag idrottshabitus. Resterande, 20 procent, visade upp viss idrottshabitus 

medan ingen visade upp en stark (se tabell 2).  

 

Tabell 2 - Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till idrottshabitus. Procent. N=104.  

 Stark idrottshabitus Viss idrottshabitus Svag idrottshabitus 

Högt betyg 19 74,1 6,9 

Medel betyg 8,3 77,8 13,9 

Lågt betyg 0 20 80 

 

 

 Betyg och Engströms logiker 

I följande stycken kommer de samband som hittats mellan betyg och uppvisad logiktill-

hörighet enligt Engströms logiker redovisas. Resultaten presenteras under rubriker namn-

givna efter de tre huvudlogikerna prestation, träning och upplevelse. 

 

7.4.1 Prestation 

När det gäller huvudlogiken prestation kunde ett statistiskt säkerställt samband ses mellan betyg 

och logiken tävling och rangordning. Däremot kunde inget statistiskt säkerställt samband fast-

ställas mellan betyg och utmaning respektive betyg och uttryck. 
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Sett till elevernas smak för tävling och rangordning är sambandet mellan lågt betyg och låg 

logiktillhörighet det starkaste. 70 procent av eleverna med lågt betyg visade upp låg logiktill-

hörighet. Ingen av eleverna med lågt betyg visade upp en hög logiktillhörighet medan 30 pro-

cent visade upp viss logiktillhörighet. Ett starkt samband kan även ses mellan högt betyg och 

hög logiktillhörighet, 60,3 procent av eleverna med högt betyg visade en hög logiktillhörighet 

när det gäller tävling och rangordning (se tabell 3).  

 
Tabell 3 - Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till logiktillhörighet, tävling och rangordning. 

Procent. N=105 

 Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörighet Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 60,3 25,9 13,8 

Medel betyg 32,4 48,6 18,9 

Lågt betyg 0 30 70 

 

 

7.4.2 Träning 

Under huvudlogiken träning kunde ett statistiskt säkerställt samband ses mellan betyg och fy-

sisk träning, liksom mellan betyg och färdighetsträning. Däremot kunde inget statistiskt säker-

ställt samband ses mellan betyg och rörelse- och koncentrationsträning.  

 

När det gäller elevernas smak för fysisk träning fanns ett starkt samband mellan elever med 

högt betyg och hög logiktillhörighet. 63,8 procent av eleverna med högt betyg visade en hög 

tillhörighet till logiken fysisk träning. En liten andel av eleverna, 3,4 procent, med högt betyg 

visade en låg logiktillhörighet. En övervägande majoritet av eleverna med lågt betyg, 90 pro-

cent, visade upp viss logiktillhörighet, resterande 10 procent visade upp en hög logiktillhörig-

het. Ingen av eleverna med lågt betyg visade alltså upp en låg tillhörighet (se tabell 4).  

 

Tabell 4 - Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till logiktillhörighet, fysisk träning. Procent. 

N=105 

 Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörighet Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 63,8 32,8 3,4 

Medel betyg 48,6 35,1 16,2 

Lågt betyg 10 90 0 



 

29 

 

Majoriteten av eleverna med högt respektive medel i betyg visade viss logiktillhörighet när det 

gäller färdighetsträning. En större andel av eleverna med högt betyg visade upp hög logiktill-

hörighet i jämförelse med medel och lågt betyg. När det gäller eleverna med lågt betyg visade 

ingen upp hög logiktillhörighet, istället visade hälften av dessa elever upp viss respektive låg 

tillhörighet till logiken färdighetsträning (se tabell 5).  

 

Tabell 5 - Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till logiktillhörighet, färdighetsträning. Procent. 

N=105 

 Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörighet Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 39,7 48,3 12,1 

Medel betyg 18,9 54,1 27 

Lågt betyg 0 50 50 

 

 

7.4.3 Upplevelse 

Under huvudlogiken upplevelse kunde ett statistiskt säkerställt samband ses mellan betyg 

och en av de fyra underlogikerna. Ett samband kunde ses mellan elevernas betyg och 

logiken lek och rekreation, medan inga statistiskt säkerställda samband kunde ses mellan 

betyg och naturmöte, rörelse till musik samt samvaro med djur.  

 

Sett till eleverna med högt betyg visade drygt hälften en hög logiktillhörighet till lek och rekre-

ation, 41,4 procent visade viss logiktillhörighet medan en liten andel, 3,4 procent visade en låg 

logiktillhörighet. Majoriteten, 80 procent, av eleverna med lågt betyg visade upp viss logiktill-

hörighet, 20 procent visade upp en låg logiktillhörighet och därmed var det ingen av eleverna 

med lågt betyg som visade upp en hög tillhörighet till logiken lek och rekreation (se tabell 6).   

 

Tabell 6 - Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till logiktillhörighet, lek och rekreation. Procent. 

N=105 

 Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörighet Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 55,2 41,4 3,4 

Medel betyg 18,9 67,6 13,5 

Lågt betyg 0 80 20 
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 Sammanfattning  

När det gäller samband mellan elevernas betyg och deras idrottshabitus kunde vi se att 

ingen av eleverna med lågt betyg visade upp stark idrottshabitus, medan 80 procent av 

dessa elever visade upp svag idrottshabitus. Eleverna med högt betyg visade i högre grad 

upp en stark idrottshabitus i jämförelse med eleverna med medel eller lågt betyg. När det 

gäller samband mellan elevernas betyg och deras tillhörighet till logiken tävling och rang-

ordning kunde vi se att sambandet mellan lågt betyg och låg logiktillhörighet var tydligt, 

medan inga av eleverna med svagt betyg visade en stark logiktillhörighet. Likaså kunde 

ett tydligt samband ses mellan högt betyg och hög tillhörighet till logiken tävling och 

rangordning.  

 

Under huvudlogiken träning kunde vi se ett statistiskt säkerställt samband mellan betyg 

och fysisk träning samt betyg och färdighetsträning. En stor andel av eleverna med högt 

betyg visade upp en hög logiktillhörighet medan några få visade en låg tillhörighet till 

logiken fysisk träning. När vi tittar på logiken färdighetsträning kan vi se att bland ele-

verna med högt betyg visade en större andel upp en hög logiktillhörighet i jämförelse med 

medel och lågt betyg. Det var ingen av eleverna med lågt betyg som visade upp hög till-

hörighet till logiken färdighetsträning. När det gäller samband mellan betyg och upple-

velse kunde vi se ett statistiskt säkerställt samband mellan betyg och logiken lek och re-

kreation. Bland eleverna med högt betyg visade majoriteten upp en hög tillhörighet vilket 

inga av eleverna med lågt betyg gjorde.  
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8 Analys 

I följande kapitel kommer studiens resultat analyseras utifrån ett kultursociologiskt perspektiv. 

Begreppen habitus, kapital och smak, som alla är en del av Bourdieus begreppsapparat, kommer 

användas för att diskutera studiens resultat. Begreppen kan enligt Broady (1991) användas för 

att förklara människors olika handlingar och val. Enligt det kultursociologiska perspektivet for-

mar den livsmiljö vi verkar i och de erfarenheter vi får med oss de val vi gör senare i livet. Även 

om det kan tyckas att en individ har fritt spelrum att välja, görs valen till stor del utifrån våra 

erfarenheter och de sociala sammanhang vi kommer ifrån (Bourdieu 1992; se även Larsson 

2009). I det följande kommer samband mellan elevernas slutbetyg i grundskolans idrott och 

hälsa och idrottshabitus samt logiktillhörighet att analyseras under respektive rubrik.  

 

 Betyg och idrottshabitus ur ett kultursociologiskt perspektiv 

Eleverna med högt slutbetyg i grundskolans idrott och hälsa var de elever där högst andel visade 

stark idrottshabitus. Bland eleverna med lågt betyg visade 80 procent upp svag idrottshabitus 

medan ingen av dessa elever visade upp stark idrottshabitus. I föreliggande studie undersöktes 

elevernas idrottshabitus genom en sammanställning av frågor kring vilken omfattning eleverna 

ägnat sig åt idrott under uppväxten, hur många av elevens närmsta kompisar under grundskolan 

som regelbundet ägnat sig åt idrott och vilket intresse föräldrarna visat för elevens eventuella 

idrottande. Habitus formas av erfarenheter, upplevelser och det sociala sammanhang vi befinner 

oss i och under barndomen är människan som mest formbara och mottaglig för intryck vilket 

inverkar på utvecklingen av habitus (Engström 2010). Om eleverna under uppväxten verkar 

inom idrottsrörelsen och föreningslivet, om många av de närmsta kompisarna gör detsamma 

och om föräldrarna är intresserade och uppmuntrar till idrott blir härmed faktorer som kommer 

påverka utvecklingen av elevernas idrottshabitus. Studiens resultat visar alltså att elever vars 

uppväxt till stor del präglats av dessa faktorer når upp till de högre betygen i ämnet idrott och 

hälsa i större utsträckning än elever vars uppväxt i mindre grad präglats av dessa faktorer. Ännu 

tydligare är att elever som får lågt betyg i ämnet inte har dessa erfarenheter i lika hög utsträck-

ning. 
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Vår habitus inverkar på hur vi handlar, tänker, uppfattar och värderar olika saker och händelser 

som sker omkring oss (Broady 1991; Engström 2010). Om man som elev innehar en stark eller 

svag idrottshabitus kan utifrån ovan påverka den inställning man har till olika delar av ämnet, 

vilket kan inverka på elevernas betyg. Habitus fungerar som en enhetsskapande princip som 

omvandlar våra ställningstaganden och egenskaper till en livsstil (Bourdieu 1995). Genom vår 

livsstil uttrycker vi smak för olika saker. Genom att uttrycka smak och urskilja skillnader i smak 

kan social tillhörighet markeras och genom att uttrycka smak uttrycker vi implicit avsmak för 

något annat (Bourdieu 1993; se även Larsson 2009). Generellt sett kan elever med en stark 

idrottshabitus tänkas uttrycka smak för ämnet idrott och hälsa, medan elever med en svag id-

rottshabitus i vissa fall kan tänkas uttrycka avsmak för ämnet. Att visa smak och intresse för 

idrottsämnet kan tänkas fungera som en tillgång för eleverna i form av kapital. De samlade 

tillgångarna, kapitalet, värderas i förhållande till vad som i den givna praktiken tillskrivs ett 

värde (Engström 2010; Broady 1991). Det kapital som tillskrivs värde i en viss praktik benämns 

symboliskt kapital (Bourdieu 1995), i vårt fall vilka egenskaper läraren värderar hos eleverna 

inom grundskoleämnet idrott och hälsa.  

 

 Betyg och smak för logikerna ur ett kultursociologiskt perspektiv 

Idrottsliga erfarenheter och upplevelser under uppväxten samt faktorer i uppväxtmiljön formar 

vår idrottshabitus. Våra tidiga erfarenheter och upplevelser påverkar vår habitus och därmed 

hur vi handlar, tänker, uppfattar och värderar saker och ting i vår omgivning under mer eller 

mindre hela livet (Engström 2010). Smaken är en del av vår habitus och en indikation på vad 

vi tycker om och inte tycker om (Bourdieu 1993; se även Larsson 2009). Smaken för olika 

idrottslogiker är en del av idrottshabitus och har utvecklats genom erfarenheter och upplevelser 

av idrottsliga praktiker. Resultaten visar att elever som fick ett lågt betyg i grundskolans idrott 

och hälsa till stor del visade upp en låg logiktillhörighet när det gäller tävling och rangordning. 

Tydligt var också sambandet mellan högt betyg och en hög logiktillhörighet, där majoriteten av 

eleverna med högt betyg visade upp en hög tillhörighet till logiken tävling och rangordning. Att 

eleverna visar upp en hög tillhörighet för logiken tävling och rangordning innebär att de visar 

upp en smak för aktiviteter där tävling och rangordning är naturliga inslag, de blir motiverade 

av tävlingsmoment och konkurrens samt om prestationen går att mäta och jämföras med andras. 

Dessa elever kan tänkas ha positiva erfarenheter från idrottspraktiker där logiken tävling och 

rangordning dominerar. Elevernas idrottshabitus har genom erfarenheter och upplevelser från 
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dessa praktiker formats och därmed utvecklat en smak alternativt avsmak för aktiviteter där 

tävling och rangordning är naturliga inslag.  

 

När vi tittar på elevernas betyg och tillhörighet till huvudlogiken träning kunde vi se ett statist-

iskt säkerställt samband mellan betyg och fysisk träning samt betyg och färdighetsträning. Ma-

joriteten av eleverna som nådde upp till de högre betygen visade en stark logiktillhörighet till 

fysisk träning medan ett fåtal av dessa elever visade upp en låg tillhörighet. Att visa en hög 

tillhörighet till logiken fysisk träning innebär i det här fallet att bli motiverad till fysisk aktivitet 

genom att få träna fysiska egenskaper såsom styrka eller kondition, genom att kunna se effekter 

på det kroppsliga utseendet eller genom att kunna förbättra den fysiska hälsan. De kan tänkas 

ha en idrottshabitus där positiva upplevelser från att kunna påverka sin kropp och fysiska hälsa 

genom fysisk aktivitet har präglat deras smak för att röra på sig. Sett till logiken färdighetsträ-

ning visade en större andel av eleverna med högt betyg upp en hög logiktillhörighet, i jämfö-

relse med eleverna med medel respektive lågt betyg. Av eleverna med lågt betyg visade ingen 

upp en hög logiktillhörighet. Eleverna med smak för färdighetsträning kan tänkas ha en idrotts-

habitus med positiva upplevelser från att lära sig nya saker samt träna tekniska och taktiska 

moment. Vår habitus inverkar på hur vi uppfattar och värderar det som finns i vår omgivning 

(Broady 1991; Engström 2010), i de här fallen påverkar elevernas idrottshabitus hur de värderar 

aktiviteter där logikerna fysisk träning och färdighetsträning råder. 

 

Ett statistiskt säkerställt samband kunde även ses mellan elevernas betyg och logiken lek och 

rekreation. Drygt hälften av eleverna med högt betyg visade upp en stark tillhörighet medan 

ingen av eleverna med lågt betyg visade en stark tillhörighet till logiken lek och rekreation. 

Eleverna med stark tillhörighet till lek och rekreation tycker i stor grad om lekar, fysiska akti-

viteter som inte går ut på att vinna och de tycker om att idrotta för nöjets skull. Att här visa upp 

en stark logiktillhörighet kan tänkas innebära att eleverna har med sig positiva upplevelser från 

lek och fysiska sammanhang med syfte att ha roligt, upplevelser som inverkat på utformningen 

av elevernas idrottshabitus. Dessa elever visar upp en smak för att röra på sig, de finner en 

glädje i att aktivera sig fysiskt.  

 

Att visa upp smak för logikerna tävling och rangordning, fysisk träning, färdighetsträning eller 

lek och rekreation kan tolkas som en tillgång för eleverna i form av kapital. Om lärare tillskriver 

faktorer som smak för att tävla, smak för att utveckla sin kropp fysiskt, träna kroppslig färdighet 
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eller smak för att röra på sig för nöjets skull värde, kan dessa fungera som symboliskt kapital 

inom praktiken idrott och hälsa. Visar en elev upp flera av dessa tillgångar eller resurser ökar 

deras kapitaltillgång då det är de samlade tillgångarna, eller kapitalet, som tillsammans värderas 

i förhållande till vad som i den givna praktiken tillskrivs ett värde (Broady 1991). De samband 

som i föreliggande studie kan ses mellan högt betyg och ovan beskrivna logiker kan innebära 

att smak för tävling och rangordning, fysisk träning, färdighetsträning samt lek och rekreation 

fungerar som symboliskt kapital och tillskrivs värde i förhållande till betygsättning inom ämnet 

idrott och hälsa.  

 

 Sammanfattning 

Föreliggande studie visar resultat med tydliga statistiskt säkerställda samband mellan elevernas 

slutbetyg i idrott och hälsa och stark idrottshabitus samt smak för logikerna tävling och rang-

ordning, fysisk träning, färdighetsträning liksom lek och rekreation. En stark idrottshabitus kan 

tänkas innefatta smak för idrott och därmed smak för flera av de delar som finns inom ämnet 

idrott och hälsa. Smakerna för olika logiker är en del av idrottshabitus, vilken sorts idrottande 

och vilket syfte med den fysiska aktiviteten som föredras har utvecklats genom erfarenheter 

samt upplevelser och finns inbäddat i idrottshabitus. Inom ämnet idrott och hälsa kan en stark 

idrottshabitus och smak för ovan nämnda logiker tänkas fungera som symboliskt kapital, bero-

ende på vad läraren tillskriver värde inom ämnespraktiken.  
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9 Diskussion 

Följande kapitel inleds med en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras utifrån upp-

satsens tidigare presenterade kapitel. I efterföljande metoddiskussion förs resonemang kring 

vald metod och arbetssätt utifrån erfarenheter från arbetet med studien. Kapitlet och uppsatsen 

avrundas med en avslutande diskussion. 

 

 Resultatdiskussion 

I dagens politiska debatt om skolämnet idrott och hälsa motiveras ämnet många gånger genom 

ett aktivitetsfokus. Med denna ensidiga bild av ämnet riskerar stereotypa bilder av ämnet leva 

kvar. Traditionellt har ämnet präglats av ett kvantitativt aktivitetsfokus där förmågor med stark 

koppling till föreningsidrotten premieras framför förmågor framskrivna i kursplanen (Redelius, 

Fagrell & Larsson 2009). Inga direkta kunskaper eller färdigheter har behövts visas upp men 

för att nå de högre betygen har däremot idrottsresultat krävts. I en sådan praktik finns stor risk 

att elever utvecklar en negativ uppfattning av den egna förmågan. De lär sig att de inte duger 

och att fysisk aktivitet inte är något för dem (Redelius 2012). Dessa beskrivningar av ämnets 

tradition rimmar illa med Lgr 11:s kursplan för idrott och hälsa. Ämnet har idag ett tydligt 

kunskapsuppdrag där utvecklingen av kunskaper går före aktiveringen av eleverna (Skolverket 

2011a). Intentionen med denna studie har varit att undersöka om den förändring och ökade 

tydlighet som skett genom införande av Lgr 11 haft någon inverkan på alla elevers lika möjlig-

het att utvecklas inom ämnet. Syftet har varit att undersöka samband mellan elevers idrottsliga 

erfarenheter och deras slutbetyg från grundskolan i ämnet idrott och hälsa.  

 

9.1.1 I linje med traditionen 

Enligt tidigare forskning finns ett starkt samband mellan elevers idrottserfarenheter, deltagande 

i föreningsidrott, fysisk aktivitet under fritiden och betyg i skolämnet idrott och hälsa (Engström 

2004a; Eriksson et al. 2005; Thedin Jakobsson et al. 2012; Svennberg 2017). Resultatet av fö-

religgande studie pekar på detsamma. De elever som nådde upp till de högre betygen i idrott 

och hälsa var den grupp elever där störst andel hade en stark idrottshabitus. Enligt resultatet 
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korrelerar högt betyg även med hög tillhörighet till logikerna tävling och rangordning, fysisk 

träning, färdighetsträning samt lek och rekreation.  

 

Den kritik som riktats mot ämnet har till stor del handlat om idrottsrörelsens starka inflytande 

och att de elever som är föreningsaktiva många gånger gynnas inom ämnet. Larsson (2009) 

menar att ämnets traditioner kunnat leva vidare då de upprätthålls av både lärare och elever 

med erfarenheter från idrottsrörelsen. Många av lärarna i ämnet har en bakgrund inom idrotten 

och väljer yrket för att de vill arbeta med sitt intresse. Londos (2010) menar att med erfarenheter 

inom idrottsrörelsen ligger tävlingsmoment alltid nära till hands. Är tävling en del av lärarens 

idrottshabitus i form av smak för logiken tävling och rangordning kan det tänkas att tävlings-

moment många gånger blir en del av ämnets praktik. Elever som besitter smak för tävling och 

rangordningslogiken gynnas då de motiveras av aktiviteter där tävling och prestation blir 

centralt. Ju fler tävlingsmoment som förs in i undervisningen desto mer avgörande blir det om 

eleven har erfarenheter från tävling och rangordning (Londos 2010).  

 

Traditionellt sett har faktorer som aktivt deltagande, elevers attityd och intresse för ämnet 

(Skolverket 2010), motivation (Svennberg 2017) och viljan att anstränga sig (Londos 2010) 

utgjort underlag för lärares bedömningar av elever. Dessa faktorer skulle kunna kopplas till 

elevers allmänna inställning till lek och idrott och därmed till elevernas smak för logiken lek 

och rekreation. Smak för lek och rekreation kan tänkas innebära smak för delar av innehållet i 

idrott och hälsa, nämligen de rörelseaktiviteter där tävlingsmoment inte betonas. Att besitta 

smak för lek och rekreation kan tänkas innebära en positiv inställning och attityd till ämnet, 

faktorer som traditionellt sett värderats högt inom ämnet.  

 

Som tidigare nämnts har idrottsresultat (Redelius 2012; Redelius, Fagrell & Larsson 2009) och 

kvantitativa resultat (Redelius 2012; Londos 2010) många gånger utgjort betygskriterier i äm-

net. Även efter införandet av Lgr 11 menar Svennberg (2017) att idrottsresultat många gånger 

ligger till grund för bedömningen även om andra aspekter fått mer inflytande. Att idrottsresultat 

och kvantitativa resultat ligger till grund för bedömningen stämmer överens med studiens re-

sultat som visar på samband mellan högt betyg och hög tillhörighet till logikerna fysisk träning 

och färdighetsträning. Elever med erfarenheter från idrottsrörelsen kan tänkas ha erfarenheter 

av både fysisk träning och färdighetsträning då de båda delarna mer eller mindre är en del av 

den organiserade idrotten. Färdighetsträningen till stor del då inlärning av nya moment, teknik- 
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samt taktikträning är vanliga inslag i idrottsträning, medan den fysiska träningen kan tänkas 

variera mer beroende på idrott och nivå. Fysisk träning däremot bedrivs även till stor del utanför 

den organiserade idrotten, exempelvis i form av löpning eller träning på gym. Redelius (2009) 

menar att vad som värdesätts inom ämnet dels är ett resultat av traditionen men även av vad 

som anses viktigt i dagens samhälle. Här kan den fitness- och träningstrend som tydligt präglar 

dagens samhälle tänkas påverka ämnets innehåll och vad som värdesätts. Är lärarens idrotts-

habitus präglat av föreningsidrott kan färdighetsträning tänkas bli ett naturligt inslag i under-

visningen vid traditionella idrottsaktiviteter. Med ett habitus präglat av föreningsidrott kan det 

tänkas att undervisningsinnehållet ibland plockas rakt av från idrottsrörelsen, vilket då gynnar 

eleverna med erfarenheter från detta.  

 

9.1.2 En undervisning som möter alla? 

Det faktum att studiens resultat visar tydliga samband mellan elevers idrottsliga erfarenheter 

och betyg i idrott och hälsa är inte förvånande, resultatet stämmer väl överens med den ämnes-

tradition som beskrivs i forskningen kring ämnet. Att detta samband är så pass starkt även efter 

en ökad tydlighet i ämnets kursplan kan ses som alarmerande. Innebär detta att eleverna fortfa-

rande bedöms efter idrottsliga prestationer och kvantitativa resultat i enlighet med traditionen? 

Resultaten tyder på att alla elever inte har samma möjligheter att lyckas och utvecklas inom 

ämnet. Ämnet motiveras många gånger ur ett folkhälsoperspektiv på så sätt att undervisningen 

ska ge elever fysisk aktivitet, en bristvara för vissa elevgrupper i dagens samhälle. På detta sätt 

motiveras alltså ämnet genom de elever som enligt traditionen och studiens resultat inte gynnas 

betygsmässigt. För dessa elever finns istället en stor risk för att de genom ämnet får en negativ 

uppfattning om den egna förmågan. Istället för att dessa elever får med sig kunskaper som ger 

möjlighet till att leva ett hälsosamt liv, vilket är ämnets huvudsyfte (Skolverket 2011b), riskerar 

dessa elever lära sig att de inte duger och att fysisk aktivitet inte är något för dem (Redelius 

2012). De elever som istället gynnas inom ämnet är de elever som redan tar del av fysisk akti-

vitet på sin fritid, elever med breda idrottsliga erfarenheter.  

 

Logiken samvaro med djur var den enda där en större andel av eleverna med lågt betyg visade 

upp en stark logiktillhörighet jämfört med eleverna med högt betyg. I förhållande till övriga 

logiker så visade eleverna med lågt betyg även upp en generellt sett högre grad av tillhörighet 

till logikerna utmaning, naturmöte och rörelse till musik (se bilaga 5). Även om eleverna med 

högt och medelbetyg generellt sett i högre utsträckning visade en högre grad av tillhörighet till 
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alla logiker utom samvaro med djur, så blir det här tydligt att de logiker som enligt ämnets 

tradition inte premieras i ämnet är de logiker som eleverna med lågt betyg generellt sett visar 

störst tillhörighet till. Att ämnets på så vis uppmuntrar vissa logiker framför andra är proble-

matiskt, ämnet måsta möta alla elever på lika villkor. Det ska dock nämnas att signifikansnivån 

på 0,05 överstegs när det gäller logikerna utmaning, rörelse till musik, naturmöte och samvaro 

med djur, varpå dessa resultat ska beaktas med försiktighet.  

 

Så vilka elever är det som gynnas inom idrott och hälsa? Föreliggande studies resultat visar på 

att elever med idrottsliga erfarenheter i större grad når upp till de högre betygen. Att ha ett starkt 

idrottshabitus samt smak för logikerna tävling och rangordning, fysisk träning, färdighetsträ-

ning liksom lek och rekreation gagnar eleverna i idrott och hälsa. Som tidigare nämnts har 

lärarna i idrott och hälsa ofta erfarenheter från idrottsrörelsen som påverkar undervisningen 

(Larsson 2009; Londos 2010). De elever som delar detta idrottshabitus med lärarna kan antas 

ha en samsyn i hur olika aspekter inom idrott och hälsa uppfattas och värderas (Broady 1991; 

Engström 2010). Att lärarna delar idrottshabitus med en viss grupp elever kan tänkas innebära 

att lärarna sätter värde på de tillgångar eller resurser som dessa elever besitter (Broady 1991). 

Tillskriver lärarna dessa tillgångar värde fungerar de som symboliskt kapital i praktiken idrott 

och hälsa vilket i teorin kan påverka deras status i ämnet och deras betyg (Bourdieu 1995). På 

så sätt kan alltså elevernas smak för de olika logikerna inverka på deras förutsättningar inom 

ämnet.  

 

Men behöver sambandet mellan betyg och idrottsliga erfarenheter innebära att lärarna värde-

sätter idrottshabitus och smak för vissa logiker som symboliskt kapital i ämnet? Det skulle i så 

fall rimma illa med nuvarande kursplan där fokus ska ligga på kvalitativ utveckling av förmågor 

och kunskaper. Det samband som kan ses mellan lågt betyg och svag idrottshabitus kan tänkas 

innebära att möjligheten för elever att utveckla sina kvalitativa förmågor inom ämnet idrott och 

hälsa är begränsat. Om så är fallet, brister ämnet i att utforma en undervisning för alla. Under-

visningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt ta utgångspunkt i tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Skolverket 2011b). Däremot går det inte genom föreliggande stu-

die uttala sig om det är de kvalitativa aspekterna som bedömts eller om eleverna bedömts efter 

traditionella kvantitativa aspekter. Vad sambandet mellan betyg och idrottsliga erfarenheter be-

ror på kan alltså inte fastslås genom denna studie.  
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9.1.3 Alternativa förklaringar 

Efter införandet av Lgr 11 kunde Svennberg (2017) konstatera att lärarna lyfte fram dubbelt så 

många kunskapskriterier jämfört med under Lpo 94. Teoretiska kunskaper har även tagit större 

plats inom ämnet och inverkar i hög grad på betyget. I och med att alla kunskapskrav måste 

uppfyllas till en viss nivå för att betyget ska erhållas har betygsättningen även blivit mer nyan-

serad. Lärarna tycker dock det är svårt att ställa de olika kraven mot varandra och rörelse är det 

område som fortfarande värderas högst (Seger 2014). Svennberg (2017) skriver i sin avhandling 

att trots ämnets utveckling baseras bedömningen fortfarande till stor del på prestationer i olika 

idrotter. Enligt Seger (2014) upplevde lärare att det i och med kursplanen i Lgr 11 blev tydligare 

vilket innehåll ämnet skulle ha och vilka kriterier eleverna skulle bedömas efter. Den tidigare 

kursplanen i Lpo 94 uppfattades vara otydlig och svår att omsätta i praktiken vilket bidrog till 

att ämnets traditioner kunde leva vidare. Men har den ökade tydligheten i Lgr 11 bidragit till 

en minskning av tidigare idrottsliga erfarenheters inverkan på betygen? Genom resultatet i fö-

religgande studie kan konstateras att elevernas tidigare idrottserfarenheter fortsatt har ett infly-

tande på deras betyg i idrott och hälsa. Sambandet mellan idrottsliga erfarenheter och högt be-

tyg är tydligt i studiens resultat. Studien säger däremot inget om vad sambandet beror på.  

 

Att ägna stora delar av sin fritid åt idrott och fysisk aktivitet inverkar inte enbart på möjlighet-

erna att lyckas i ämnet då kvantitativa idrottsresultat bedöms. Enligt nuvarande kursplan är det 

kvalitativa aspekter av rörelse och kroppslig förmåga som ska bedömas inom ämnets rörelse-

uppdrag och att ägna sig åt idrott och fysisk aktivitet på fritiden bidrar även till denna kvalitativa 

utveckling av kroppslig förmåga vilket därmed ger utslag vid bedömning. På detta sätt kan även 

smak för logiken färdighetsträning bli en del av ämnet som harmoniserar med nuvarande kurs-

plans innehåll. Genom färdighetsträning kan den motoriska och kroppsliga förmågan utvecklas 

kvalitativt, som en del av kursplanens rörelseuppdrag (Skolverket 2011b). Även smak för logi-

ken fysisk träning kan gynna eleverna i linje med nuvarande kursplans syfte med ämnet. Under-

visningsmoment där fördel kan dras av smak för logiken fysisk träning kan motiveras genom 

ämnets uppdrag i form av att eleverna ska utveckla kunskaper som skapar möjligheter att leva 

ett hälsosamt liv.  

 

Det samband mellan betyg och idrottsliga erfarenheter som framkommer av studiens resultat 

kan även förklaras utifrån de resultat Thedin Jakobsson et al. (2012) presenterar i sin studie. 

Deras resultat visar att de elever som var föreningsaktiva längre upp i tonåren i högre grad 
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nådde upp till de högre betygen sett till alla skolans ämnen jämfört med de elever som slutat 

inom föreningsidrotten i de tidiga tonåren. De elever som här stannar i föreningsidrotten längre 

upp i tonåren skulle rent hypotetiskt kunna tänkas vara elever med stark idrottshabitus. Sam-

bandet mellan högt betyg i idrott och hälsa och idrottsliga erfarenheter skulle härmed rent teo-

retisk, utifrån resultaten i studien av Thedin Jakobsson et al. (2012), kunna förklaras med att 

elever med stark idrottshabitus lyckas bättre även i teoretiska ämnen. Då ämnet idrott och hälsa 

ändrat karaktär efter Lgr 11, där ökat teoretiskt fokus är en del (Seger 2014), skulle sambandet 

mellan idrottshabitus och betyg även kunna förklaras med att elever med stark idrottshabitus 

generellt sätt når de högre betygen även inom mer teoretiska ämnen. 

 

 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har en kvantitativ metod använts där data samlats in genom enkätunder-

sökning. Utifrån förutsättningarna gjordes studiens urval av informanter genom vad som på 

engelska benämns convenience sampling, vilket innebär att deltagarna valts ut för att de har 

funnits tillgängliga. Med ett sådant urval kan resultatet inte sägas representera en större popu-

lation än den grupp som deltagit i studien (Eliasson 2013). Fördelningen av betyg och typ av 

gymnasieprogram bland informanterna kan ses som ett tecken på att eleverna inte kan sägas 

representera en större population. Andelen elever med respektive betyg skiljer sig till stor del 

jämfört med rikssiffrorna (Skolverket 2017a) och en ytterst liten del av informanterna studerar 

vid en yrkesförberedande linje. Kanske skulle en form av kvoturval använts för att resultaten 

skulle bli mer rättvisande. Ett kvoturval där urvalet styrts så en viss andel av informanterna 

består av elever från respektive typ av gymnasieprogram. Kvoturval kan förefalla mer repre-

sentativt för den större gruppen även om det är en form av icke-sannolikhetsurval (Eliasson 

2013).  

 

Totalt fick 152 elever tillgång till enkäten och 105 enkäter bearbetades i studien, bortfallet blev 

således 47 stycken. Det kan vara av intresse att reflektera över vilka elever som finns represen-

terade i bortfallet. Vilka elever kan tänkas välja att inte svara på en enkät med koppling till 

ämnet idrott och hälsa? Är detta elever med svagt intresse för ämnet ger det en påverkan på 

studiens trovärdighet. Att få elever från den klass som tog del av enkäten i efterhand deltog 

kunde ses genom att det var den enda klassen från ett yrkesförberedande program. Härmed blev 

det tydligt att endast en tredjedel av eleverna i denna klass valde att fylla i enkäten. Om dessa 

bortfall beror på ointresse går ej att uttala sig om. Det kan till viss del bero på att dessa elever 
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varken fick någon avsatt tid för att fylla i enkäten eller personlig kontakt med undersökaren. 

Får informanterna en tilldelad tid för att genomföra enkäten blir svarsfrekvensen ofta högre 

jämfört med om informanterna själva ska ta sig tid att fylla i enkäten (Kylén 2004). De elever 

som valde att inte svara på enkäten kan dock valt att inte göra så då de ej ville medverka. I 

riktlinje med samtyckeskravet var det för eleverna helt frivilligt att delta (Vetenskapsrådet 

2002).   

 

Genom att använda Google Formulär skedde mycket av sammanställningsjobbet automatiskt. 

Varje enskild enkät kan ses i sin helhet liksom en sammanställning av alla informanters enkät-

svar. Även om vissa svar kodades om manuellt användes delar av den automatiskt samman-

ställda datan i studien. En nackdel med Google Formulär var att layouten på de enkäter som 

skrevs ut för att fyllas i för hand, var mindre bra. Sidorna blev många och layouten tråkig och 

ointressant.  

 

Kylén (2004) skriver att förarbetet vid enkätundersökning är mycket viktigt. Som undersökare 

ska du vara klar över vad frågorna ska mäta både vid utformningen och sammanställningen av 

dem. Viss självkritik kan här yttras. Mer tid och energi kunde lagts på förarbetet vid utformning 

av enkäten. En tydligare bild skulle skapats av hur frågorna skulle användas i sammanställ-

ningen. Som det blev var det relativt många av enkätfrågorna som inte användes i sammanställ-

ningen av resultaten. Skulle enkätundersökningen gjorts om hade några frågor plockats bort. 

Enkäten kunde istället kompletterats med ytterligare frågor som bidragit till att kartlägga ele-

vernas idrottshabitus. De tre frågor som användes för att bestämma elevernas idrottshabitus 

kunde kompletterats för att öka validiteten. Detta för att än mer säkerställa att det som avses 

mätas verkligen mäts (Ejlertsson 2014), i det här fallet elevernas idrottshabitus. En fråga som 

borde omarbetats var fråga sju (se enkäten i bilaga 2). Den skulle istället varit i form av en 

flervalsfråga där eleverna fick kryssa i olika alternativ av idrottspraktiker som de varit aktiva 

inom, till exempel bollspel, kampsport, dans och så vidare. På detta sätt hade empirin blivit mer 

lätthanterlig. Den empiri som kom ut av frågan när den var formulerad på detta sätt var ej an-

vändbar i förhållande till studiens syfte och frågeställningar och användes därför inte vid sam-

manställningen av resultaten. Ytterligare ett tecken på svagheten i frågans utformning var att 

frågan sällan besvarades i det format som ombads.  
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 Avslutande diskussion 

Det starka samband som traditionellt sett funnits mellan elevers idrottserfarenheter och betyg i 

skolämnet idrott och hälsa tyder på att undervisningen haft problem att möta alla elever oavsett 

erfarenheter och förutsättningar. Samtidigt indikerar sambandet att undervisningen i ämnet haft 

svårt att realisera det ämne som skrivits fram i kursplanen. Resultaten från föreliggande studie 

visar på ett samband likt det som traditionellt funnits inom ämnet, att tidigare idrottserfarenheter 

korrelerar med de högre betygen. Vad resultaten inte säger är dock av vilken orsak sambandet 

föreligger. Är det för att undervisningsinnehållet till stora delar består av aktiviteter likt de som 

idrottsaktiva elever möter på sin fritid? Eller finns det någon annan orsak?  

 

Att som elev ha idrottserfarenheter kan tänkas ge fördelar inom ämnet oavsett om ett tradition-

ellt kvantitativt fokus råder eller om fokus ligger på kvalitet i enlighet med nuvarande kursplan. 

Erfarenheter från idrott ger inte bara en positiv inverkan när kvantitativa idrottsmoment be-

döms, utan även då kvalitativa aspekter av rörelseförmågan ska bedömas. Däremot ska bedöm-

ningen av elever i idrott och hälsa vara nyanserad, fler aspekter än rörelse ska ligga till grund 

för betyget (Seger 2014).  

 

Det faktum att flickor numera har lika höga, och till viss del högre, betyg än pojkar även i idrott 

och hälsa (Skolverket 2017a; Skolverket 2017b) tyder på att en förändring skett när det gäller 

bedömning i ämnet. Kanske är det en effekt av att teoretiska kunskaper numera är en del av 

bedömningen liksom att bedömningen i och med Lgr 11 blivit mer nyanserad (Seger 2014). 

Numera kanske sambandet mellan idrottsliga erfarenheter och betyg i ämnet idrott och hälsa 

till viss del beror på det positiva samband som kan ses mellan fysisk aktivitet och skolresultat. 

Samband likt det Thedin Jakobsson et al. (2012) presenterar i sin studie som pekar på ett tydligt 

samband mellan de elever som fortsätter inom föreningsidrotten längre upp i tonåren och de 

högre betygen i skolans alla ämnen.  

 

Studiens begränsade omfattning och urvalet av informanter gör att försiktighet bör råda då re-

sultatens generaliserbarhet diskuteras. Beaktat detta så indikerar resultaten likväl att ett sam-

band finns mellan elevers idrottsliga erfarenheter och deras slutbetyg från grundskolan i ämnet 

idrott och hälsa, även efter en tydligare styrning genom kursplanen i Lgr 11. Resultaten säger 

som sagt inget om orsaken till dessa samband, varpå framtida studier med fördel kan riktas mot 

att kvalitativt undersöka vad sambandet beror på.  
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Bilaga 1 – Informationssökning 

Sökning efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och annan litteratur till uppsatsen har fram-

förallt skett genom manuell sökning i befintliga referenslistor. En genomgång av avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar som varit en del av utbildningen genomfördes för att därigenom hitta 

litteratur inom relevanta områden. Efter hand utökades materialet i takt med att litteraturen be-

arbetades och referenslistor genomsöktes. Genom databasen Uppsök hittades uppsatser inom 

liknande ämnesområden där manuell sökning genomfördes i referenslistorna.  

 

Tre av de internationella vetenskapliga artiklarna hittades genom sökning med sökord i databa-

serna ERIC och SPORTDiscus. Sökningen i ERIC gjordes med sökorden grading, ”physical 

education” och student*, sökorden begränsades till abstractet och genererade två artiklar till 

uppsatsen. I SPORTDiscus användes sökorden grade or grading, student* och physical educat-

ion (middle school) or physical education (primary), denna sökning gav en artikel till uppsat-

sen. Även studentlitteratur från utbildningen har använts i uppsatsen.   



 

 

 

Bilaga 2 – Enkät 

Enkätstudie – Idrott och hälsa 

Mitt namn är Frida Fries och jag studerar till ämneslärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Idrott 

och hälsa är mitt förstaämne och just nu skriver jag på min uppsats. Denna enkätstudie kommer 

att ligga till grund för mitt arbete. Syftet med studien är att undersöka samband mellan elevers 

idrottsliga erfarenheter och betyg i ämnet idrott och hälsa på grundskolan. Ditt deltagande är 

frivilligt och dina svar är anonyma. Undersökningen tar cirka 10-15 minuter att genomföra. 

Tack på förhand! 

 

1. Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 

2. Vilken form av gymnasieprogram läser du? 

 Högskoleförberedande program (t.ex. naturvetenskapligt, samhällsvetenskap-

ligt, estetiskt program) 

 Yrkesförberedande program (t.ex. bygg- och anläggning, barn- och fritid, ho-

tell och restaurang, vård- och omsorg) 

 Individuellt program 

 

3. Vilket betyg fick du i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9? 

 -   

 F 

 E 

 D 

 C 

 B 

 A 

 

4. Hur vill du beskriva ditt deltagande i idrott och hälsa under högstadiet? 

 Jag var aldrig eller nästan aldrig med på lektionerna 



 

 

 

 Jag var ibland med på lektionerna i idrott och hälsa 

 Jag var alltid eller nästan alltid med, men rörde mig inte särskilt mycket 

 Jag var alltid eller nästan alltid med, och rörde mig mycket 

 Jag var alltid eller nästan alltid med, och blev svettig och/eller andfådd nästan 

varje gång 

 

5. Hur många idrotter/sporter har du ägnat dig åt under de senaste tio åren? Räkna ej med 

det du gjort några enstaka gånger. Räkna ej heller med vanliga promenader eller cyk-

ling. 

 Har i princip aldrig sysslat med någon idrott/sport/motionsform på min fritid 

 1 

 2-3 

 4 eller fler 

 

6. Stämmer följande påstående in på dig? (tänk på att du kan svara ”ja” på flera alterna-

tiv) 

Jag är med i en idrottsförening som utövare  Ja  Nej  

Jag tränar på gym eller motsvarande träningsanläggning  Ja  Nej  

(t.ex. olika former av gruppträning)  

Jag motionerar varje vecka på egen hand  Ja  Nej  

(t.ex. löpning, cykling) 

Jag idrottar utanför föreningsidrotten varje vecka Ja  Nej  

(t.ex. skate eller ridning) 

 

7. Vilka idrotter har du utövat/utövar du inom föreningsidrotten? Är du aktiv/inaktiv och 

hur många år har du varit/var du aktiv? Skriv ett svar/rad i formatet: Fotboll -aktiv/in-

aktiv – 8 år (Om du aldrig varit aktiv inom föreningsidrotten, hoppa över denna och 

nästa fråga) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

8. Hur är/var dina föräldrars intresse för din föreningsidrottsutövning? Som förälder kan 

du räkna dina biologiska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna du vuxit upp med. 

 Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad 

Förälder 1                                                

Förälder 2                                           

 

9. Vilken är dina föräldrars högsta utbildning? Som förälder kan du räkna dina biolo-

giska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna du vuxit upp med. 

 Grundskola  Gymnasieskola Högskola/universitet Annat 

Förälder 1                                               

Förälder 2                                               

 

10. Vilka av följande påståenden stämmer in på dina föräldrar nu eller under de senaste tio 

åren? 

     Förälder 1 Förälder 2 

Är med i en idrottsförening som utövare               

Är med i en idrottsförening som ledare               

Tränar på gym eller motsvarande                 

(t.ex. gruppträning) 

Ledare/tränare på gym eller motsvarande               

Motionerar på egen hand (t.ex. löpning,                

cykling) 

Idrottar organiserat utanför föreningsidrotten              

Inget av alternativen                 

 

11. Hur många av dina närmsta kompisar under grundskolan idrottade regelbundet, dvs. 

minst två gånger i veckan? 

 Ingen 

 Några 

 De flesta 

 Alla  



 

 

 

Hur väl stämmer följande påstående in på dig i idrottsliga situationer? Ringa in den 

siffra som stämmer bäst in på dig. 

 

1. Jag blir motiverad av tävlingsmoment.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

2. Jag motiveras av att få träna min styrka och/eller min kondition. 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

3. Jag tycker om fysiska aktiviteter som inte går ut på att vinna.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

4. Jag tycker om fysiska aktiviteter där jag känner samhörighet med djur (t.ex. hundpro-

menader eller ridtur).  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

5. Jag blir motiverad av att sätta upp egna mål för vad jag vill uppnå.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

6. Jag blir motiverad av att få träna tekniska moment (t.ex. teknik i ett marklyft, skottek-

nik, löpteknik) 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

7. Jag tycker om att få uppleva naturen.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

8. Jag motiveras av att skapa vackra rörelser.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

9. Jag tycker om meditationsliknande övningar.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

10. Jag tycker om att uppleva olika typer av väder.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

11. Jag tycker om att uttrycka känslor som jag känner i musiken.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

12. Jag blir motiverad av konkurrens.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

13. Jag blir motiveras till att träna genom effekterna på mitt kroppsliga utseende. 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 



 

 

 

14. Jag tycker om lekar.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

15. Jag tycker om att vara fysiskt aktiv om jag då jag får samspela/kommunicera med djur 

(t.ex. agility eller hästhoppning). 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

16. Jag motiveras av att utmana min kropp för att se vad den klarar av.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

17. Jag blir motiverad av att få uttrycka känslor med min kropp inför andra.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

18. Jag motiveras av att träna taktiska moment (t.ex. spelidé eller fasta situationer i boll-

spel).  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

19. Jag tycker om att spontant röra mig till musik.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

20. Jag blir motiverad om min prestation går att mäta och jämföras med andras.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

21. Jag tycker om fysiska aktiviteter som fokuserar på andningen (t.ex. yoga).  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

22. Jag tycker om att idrotta för nöjets skull.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

23. Jag motiveras av mål som jag måste kämpa hårt med för att klara av.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

24. Jag motiveras av möjligheten att förbättra min fysiska hälsa.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

25. Jag mår bra av att vara ute i naturen.   

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

26. Jag motiveras till att vara fysiskt aktiv om jag rör mig tillsammans med djur.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

27. Jag motiveras av att få visa upp min kroppsliga uttrycksförmåga inför andra männi-

skor. 



 

 

 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

28. Jag tycker om avslappnande rörelseträning.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

29. Jag tycker om att röra mig till olika rytmer.  

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

30. Jag tycker om att få lära mig/utveckla nya övningar/moment 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Logikindelning 

Logiktillhörighet  

Tävling och rangordning 

Jag blir motiverad av tävlingsmoment.  

Jag blir motiverad av konkurrens.  

Jag blir motiverad om min prestation går att mäta och jämföras med andras.  

 

Utmaning 

Jag blir motiverad av att sätta upp egna mål för vad jag vill uppnå.  

Jag motiveras av att utmana min kropp för att se vad den klarar av.  

Jag motiveras av mål som jag måste kämpa hårt med för att klara av.  

 

Uttryck 

Jag motiveras av att skapa vackra rörelser.  

Jag blir motiverad av att få uttrycka känslor med min kropp inför andra.  

Jag motiveras av att få visa upp min kroppsliga uttrycksförmåga inför andra människor.  

 

Fysisk träning 

Jag motiveras av att få träna min styrka och/eller min kondition. 

Jag blir motiveras till att träna genom effekterna på mitt kroppsliga utseende. 

Jag motiveras av möjligheten att förbättra min fysiska hälsa.  

 

Rörelse- och koncentrationsträning 

Jag tycker om meditationsliknande övningar.  

Jag tycker om fysiska aktiviteter som fokuserar på andningen (t.ex. yoga).  

Jag tycker om avslappnande rörelseträning.  

 

Färdighetsträning 

Jag blir motiverad av att få träna tekniska moment (t.ex. teknik i ett marklyft, skotteknik, löp-

teknik). 

Jag motiveras av att träna taktiska moment.  

Jag tycker om att få lära mig/utveckla nya övningar/moment 

 



 

 

 

Lek och rekreation 

Jag tycker om fysiska aktiviteter som inte går ut på att vinna.  

Jag tycker om lekar.  

Jag tycker om att idrotta för nöjets skull.  

 

Naturmöte 

Jag tycker om att få uppleva naturen.  

Jag tycker om att uppleva olika typer av väder.  

Jag mår bra av att vara ute i naturen.   

 

Rörelse till musik 

Jag tycker om att uttrycka känslor som jag känner i musiken.  

Jag tycker om att spontant röra mig till musik.  

Jag tycker om att röra mig till olika rytmer.  

 

Samvaro med djur 

Jag tycker om fysiska aktiviteter där jag känner samhörighet med djur (t.ex. hundpromenader 

eller ridtur).  

Jag tycker om att vara fysiskt aktiv om jag då jag får samspela/kommunicera med djur (t.ex. 

agility eller hästhoppning). 

Jag motiveras till att vara fysiskt aktiv om jag rör mig tillsammans med djur.  

 



 

 

 

Bilaga 4 – Informationsbrev till lärarna 

Enkätstudie – Självständigt arbete 

 

Hej! 

Mitt namn är Frida Fries och jag läser till lärare i idrott och hälsa vid Linnéuniversitetet i Kal-

mar. För tillfället har jag påbörjat skrivandet av ett självständigt arbete på grundläggande nivå.  

Härmed vill jag se om det finns intresse från er/möjlighet att genomföra en enkätstudie bland 

era elever? 

Jag vill undersöka vilka samband som kan finnas mellan elevers idrottserfarenheter/idrottsin-

tresse och deras prestationer i idrott och hälsa. Som en del i detta vill jag titta på om erfarenheter 

från och intresse för idrott är en förutsättning för att lyckas i ämnet och om det är några specifika 

idrottsmiljöer som gynnar eleverna i ämnet.  

Enkäten kommer bland annat att bestå av frågor kring betyg i idrott och hälsa från grundskolan, 

föräldrarnas idrotts- och idrottsledarerfarenheter, hur de skattar sin egen insats så här långt i 

idrott och hälsa 1 på gymnasiet, syftet med deras eventuella idrott/aktivitet utifrån den idrotts-

pedagogiske forskaren Lars-Magnus Engströms teorier och hur eleverna skattar den egna för-

mågan i olika arbetsområden inom idrott och hälsa. 

Omfattningen jag vill upp i är cirka 100 besvarade enkäter. Uppskattningsvis skulle jag därför 

behöva genomföra enkäten i fem klasser för att vara på den säkra sidan. Det skulle vara bra om 

det är lite spridning på klasserna mellan olika gymnasieprogram. Studien kommer att följa de 

etiska principerna, såsom frivilligt deltagande och anonymitet, vilket kommer att kommunice-

ras till eleverna vid genomförandet av studien.  

 

Tack på förhand    

Med vänliga hälsningar 

     

Frida Fries   Handledare:    

* Mail   Kalle Jonasson 

* Telefonnummer  * Mail 

   * Telefonnummer 



 

 

 

Bilaga 5 – Tabeller 

Andel elever med respektive slutbetyg, samt andel elever inom respektive betygskategori. Pro-

cent. N=105 

A B C D E F - 

27,6 27,6 22,9 12,4 7,6 1,9 0 

Högt Medel Lågt 

55,2 35,2 9,5 

 

Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till idrottshabitus. Procent. N=104.  

Idrottshabitus Stark idrottshabitus Viss idrottshabitus Svag idrottshabitus 

Högt betyg 19 74,1 6,9 

Medel betyg 8,3 77,8 13,9 

Lågt betyg 0 20 80 

N=104 P=0,00002 

 

Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till logiktillhörighet, prestation. Procent. 

N=105 

Tävling och rangord-

ning 

Hög logiktillhörig-

het 

Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörig-

het 

Högt betyg 60,3 25,9 13,8 

Medel betyg 32,4 48,6 18,9 

Lågt betyg 0 30 70 

N=105 P=0,000044 

 

Utmaning Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 53,4 36,2 10,3 

Medel betyg 45,9 27 27 

Lågt betyg 20 50 30 

N=105 P=0,087075 

 



 

 

 

Uttryck Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 8,6 32,8 58,6 

Medel betyg 10,8 29,7 59,5 

Lågt betyg 0 30 70 

N=105 P=0,705249 

 

 

Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till logiktillhörighet, träning. Procent. 

N=105 

Fysisk träning 

 

Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 63,8 32,8 3,4 

Medel betyg 48,6 35,1 16,2 

Lågt betyg 10 90 0 

N=105 P=0,00118 

 

Färdighetsträning 

 

Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 39,7 48,3 12,1 

Medel betyg 18,9 54,1 27 

Lågt betyg 0 50 50 

N=105 P=0,00373 

 

Rörelse- och kon-

centrationsträning 

Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 19 43,1 37,9 

Medel betyg 13,5 32,4 54,1 

Lågt betyg 0 30 70 

N=105 P=0,139728 

 

 

  



 

 

 

Andel elever inom respektive betygskategori kopplat till logiktillhörighet, upplevelse. Procent. 

N=105 

Lek och rekreation 

 

Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 55,2 41,4 3,4 

Medel betyg 18,9 67,6 13,5 

Lågt betyg 0 80 20 

N=105 P=0,00007 

 

Naturmöte 

 

Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 48,3 34,5 17,2 

Medel betyg 21,6 48,6 29,7 

Lågt betyg 20 40 40 

N=105 P=0,056015 

 

Rörelse till musik 

 

Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 39,7 25,9 34,5 

Medel betyg 27 32,4 40,5 

Lågt betyg 30 10 60 

N=105 P=0,372186 

 

Samvaro med djur 

 

Hög logiktillhörighet Viss logiktillhörig-

het 

Låg logiktillhörighet 

Högt betyg 13,8 22,4 63,8 

Medel betyg 24,3 21,6 54,1 

Lågt betyg 20 30 50 

N=105 P=0,710497 

 

 

 

 


