
 

 

 

 

 

 

Ett hopp om högt betyg 

 

- En kvantitativ studie om elevuppskattade 

fysiska förmågors betydelse för slutbetyget i 

idrott och hälsa årskurs 9  

 

 

 

 

Niklas Björkman och Erik Nordström 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete avancerad nivå 15 HP 102:2016 

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan 2011-2017 

Handledare: Kerstin Hamrin 

Examinator: Bengt Larsson 

 



 

 

 

 

Grade wars:  

A new hope  

 

- A quantitative study on self-rated physical 

attributes’ importance for the final grade in 

physical education in year 9 

 

 

 

 

Niklas Björkman och Erik Nordström 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT  

AND HEALTH SCIENCES 

Degree Project Advanced Level 102:2016 

Teacher Education Program 2011-2017 

Supervisor: Kerstin Hamrin 

Examiner: Bengt Larsson 
 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om de fysiskt kvantifierbara förmågorna snabbhet, spänst, 

styrka och kondition har betydelse för slutbetyget i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio. 

Följande frågeställningar var centrala för studien: Överensstämmer data från CY-PSPP med 

de egenformulerade enkätfrågorna? Korrelerar självskattade fysiska förmågor med betyget i 

idrott och hälsa? Finns det någon skillnad mellan ovan nämnda självskattade fysiska förmågor 

i hur de korrelerar med betyget i idrott och hälsa?  

 

Metod 

Studiens data baseras på enkätsvar från 233 gymnasieelever i stockholmsregionen. Enkäten är 

dels utformad efter CY-PSPP-metoden, dels av egenformulerade frågor. Databehandlingen 

utfördes i beräkningsprogrammen Excel och SPSS Statistics, där Spearmans rangkorrelation 

beräknades. CY-PSPP variablerna jämfördes med variabeldata från de egenformulerade 

frågorna.  

 

Resultat 

Resultatet av jämförelsen mellan CY-PSPP och EF-frågorna visar på tydlig korrelation. 

Baserat på elevsvaren var spänst den kvantifierbara förmåga som i högst grad korrelerade 

med betyget, strax följt av snabbhet och kondition. Styrkeförmågans korrelation gentemot 

betyget var långt mycket lägre än för de andra värdena.  

 

Slutsats 

Data från undersökningen pekar på att det finns positiv korrelation mellan alla de fyra 

förmågorna och betyg i idrott och hälsa. Förankrat i Bourdieus begrepp är det svårt att avgöra 

i hur stor utsträckning konditionsförmågan i sig kan klassas som ett kapital för höga betyg 

samtidigt som styrkeförmågan föga verkar vara ett kapital i detta avseende. En del tyder på att 

snabbhet och spänst i lite högre grad än kondition kan ses som ett kapital för betyget. 

 

 



 

 

Abstract  

Aim 

The aim of the study is to establish whether the four self-rated quantifiable attributes speed, 

elasticity, strength and endurance correlate with the acquired grade for physical education in 

year 9 in the Swedish school. The following questions were predominant: Is the data from the 

self-formulated questions consistent with data from the CY-PSPP form? Is there a correlation 

to be found between any or some of the self-rated four attributes and the grade in physical 

education? Is there any difference between the above-mentioned self-rated physical abilities 

in how they correlate with the grade in physical education? 

 

Method 

The data presented in the study is based on answers from surveys from 233 high school 

students in Stockholm. The survey is constructed partly by the CY-PSPP method and partly 

from self-formulated questions. Data was processed in excel and the statistical program SPSS, 

where Spearman-correlations were calculated. The CY-PSPP variables were compared to 

variable data from self-formulated questions.  

 

Results 

The result of the comparison between the CY-PSPP form and the self-formulated questions 

show evident correlation. Based on the student answers, elasticity was the attribute that 

showed strongest correlation toward the grade, closely followed by speed and endurance. The 

strength attribute correlated significantly less with the grade than the other attributes.   

 

Conclusions 

Data from the survey display a positive correlations between all of the attributes and grades in 

physical education. Anchored in Bourdieu’s terminology, it is hard to decide whether the 

attribute endurance can be ascribed to be a capital with respect to the grade in physical 

education, meanwhile, the attribute strength show few signs of being a capital in that sense. 

Some suggest that speed and elasticity to a wider extent than endurance can be regarded as a 

capital for high grades.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Fysiska förmågor som snabbhet, kondition, spänst och styrka kan vara en grundförutsättning 

för att vara fysiskt aktiv. Inom ämnet idrott och hälsa betonas, såväl av lärare som elever, att 

ett aktivt fysiskt deltagande är en stor avgörande faktor för att få ett godkänt betyg (Eriksson 

et al 2005 s. 156 ff; Skolverket 2010, s. 50). Forskning visar även att många elever får höga 

betyg i ämnet trots klara kunskapsbrister inom till exempel dans och rörelse till musik, 

orientera sig i okända miljöer samt kravet om att kunna simma 200 meter (Eriksson et al 

2005, s. 158; Skolverket 2010, s.50 ff). Både lärare och elever säger sig uppleva bedömningen 

och betygsättningen idrott och hälsa som oklar och tolkningsbar (Larsson, Lundvall, 

Meckbach, Peterson & Quennerstedt (red.) 2016 s. 127) Trots detta så benämner lärare ofta de 

högpresterande eleverna som sportiga typer som är fysiskt och idrottsligt duktiga (Ibid). Detta 

är logiskt då ämnesinnehållet under lång tid har präglats av tävlingsidrottsliga och kvantitativt 

mätbara aktiviteter (Skolverket 2010, s. 50 f). Aktiviteter som ofta är relaterade till pojkars 

fritidsintressen mer än flickors (Ibid). Här upplever eleverna att de mest avgörande faktorerna 

för att få ett högt betyg i ämnet är inställning, aktivt deltagande på lektionerna och idrottsliga 

prestationer (Redelius 2008, s. 25). Det här är något som verkar överensstämma med att 

många lärare i idrott och hälsa går efter en slags magkänsla vid bedömning, en magkänsla 

som dock visat sig stämma överens med faktiska kunskapskriterier (Svennberg, Meckbach, & 

Redelius 2014 ss. 199-214). Utifrån detta kan konstateras att fysiska aktiveter är ett 

dominerade ämnesinnehålls- och därmed förmodligen, till stor del, ligger till grund för 

lärarnas bedömning och betygsättning. I och med den märkbara fokuseringen på fysisk 

aktivitet borde rimligtvis också olika fysiska förmågor vara mer eller mindre framträdande i 

relation till betygen.     

 

I och med läroplansreformen 2011 ska elevers fysiska förmågor och rörelseaktiviteter främst 

bedömas utifrån en kvalitativ aspekt (Skolverket 2011a, s. 55 f). Hur det fungerar i praktiken 

kan diskuteras i och med de uppenbara oklarheter som råder i ämnet. Särskilt då forskning 

vittnar om att egenskaper och förmågor som ej bör vara av betygsgrundande karaktär tycks ha 

stor betydelse för betyget i idrott och hälsa (Redelius 2008 s. 23 ff; Annerstedt & Larsson 

2010 ss. 97-115; Svennberg, Meckbach, & Redelius 2014 ss. 199-214). Betygsmässigt gynnas 
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därmed fysiskt duktiga, aktiva elever med en positiv inställning till ämnet (Redelius 2008 s. 

23 f).  

 

Med tanke på ämnesinnehållets fokus och de faktorer som, enligt ovanstående forskning, 

verkar vara betygsgrundade ligger det i den här studien nära till hands att fundera kring 

huruvida kvantifierbara fysiska förmågor i sig har betydelse för betyget i ämnet idrott och 

hälsa. En sådan frågeställning borde vara av intresse för såväl lärare i idrott och hälsa som för 

allmänheten.  

 

Det skall nämnas att studien varken har mandat eller för avsikt att avgöra om bedömning och 

betygssättningen i idrott och hälsa är felaktig eller rättsosäker. Studien vill däremot lyfta 

frågan om det finns indikationer på att elevers självskattade kvantifierbara fysiska förmågor, 

snabbhet, spänst, styrka och kondition, är av betydelse för slutbetyget för årskurs nio i ämnet 

idrott och hälsa.  

1.2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs gymnastik- och idrottsämnets historiska utveckling samt kroppsliga 

fysiska förmågors betydelse för ämnet. Detta för att skapa en bild av hur djupt rotad den 

kroppslig fysiska förmågan är i ämnet samt kopplingen till ett större samhällsperspektiv.  

1.2.1 Fysiska förmågors betydelse för ämnet Idrott och hälsa - en 

historisk överblick 

Kroppen och dess fysiska förmåga har ända sedan antikens Grekland, ca 500 f.Kr. varit 

föremål för människans uppmärksamhet. Tankarna om fysisk fostran och ’en sund själ i en 

sund kropp’ härstammar redan från den här tiden (Larsson & Meckbach (red) 2007, s. 269 f). 

Kroppen har därför alltid varit direkt kopplad till människors sätt att socialisera sig och skapa 

förutsättningar för ett fungerande samhälle. En process där gymnastikämnet, eller idrott och 

hälsa som det idag benämns, ofta har haft en avgörande roll både ur ett samtida som historiskt 

perspektiv (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 111; Annerstedt 1995, s. 32).  I Sverige 

fanns det tidigt pedagogiska tankegångar om fysisk fostran. Under 1800-talets första hälft 

realiserades dessa tankegångar i och med gymnastikämnets etablering i skolans värld. En 

etablering som åsyftade fysisk fostran i form av disciplinerade och vältränade kroppar, med 

fysisk styrka i fokus, vilket var eftersträvansvärt utifrån ett pedagogiskt perspektiv liksom 
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utifrån ett samhällsperspektiv (Annerstedt, Peitersen och Rønholt 2001, s. 71f & 105 f; 

Sandahl 2005, s. 22).  

 

Forskaren och lärarutbildaren Anders Otto Lindfors ansåg att ungdomen skulle formas till 

goda medborgare genom fysisk fostran i form av god hälsa, kraft, styrka, bra kondition, 

kombinerad med vighet och snabbhet. Dessa tankegångar röjde sedan väg för Per Henrik 

Lings, och sedermera sonen Hjalmar Lings, pedagogik med fokus på kroppsövningar1. 

(Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001 s. 76 ff). Redan under tidigt 1800-tal fanns en oro för 

en försvagad ungdom i och med en alltmer stillasittande livsstil. Samtidigt präglades 1800-

talet av nationalromantik, som bidrog till starka militärt politiska motiv för att bedriva fysisk 

fostran i skolan. Lektionsinnehållet var därför förutom botande också militärt präglat. 

(Annerstedt, Peitersen & Rønholt s. 78 f & 106; Sandahl 2005 s. 22 f)  

 

Mellan 1890-1912 fick gymnastikämnet högre status i den svenska skolan. Ämnet bytte namn 

från gymnastik till gymnastik med lek och idrott, där de allsidiga fysiska egenskaperna 

kopplade till bollspel, lek och friluftsliv blev allt viktigare inom ämnet. Idrotten fick också en 

viktig roll i fostrandet av ungdomen men med mindre fokus på disciplin och kontroll. Nu 

började istället prestation och viljestyrka premieras. (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 

84, 90 & 106 f; Sandahl 2005 s. 23 f)  

 

Åren mellan1950-1970 talet präglades ämnesinnehållet av fysiskt kvantifierbara förmågor, 

vilket uttrycktes i form av fysiologiska tester med kondition i fokus. Något cyniskt kan sägas 

att gymnastiklärarnas huvuduppgift för tiden var att få eleverna att svettas, ett förhållningssätt 

som i viss mån kan anas än idag (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 106 f; Ennis 2015, 

s. 119). Lektionsinnehållet präglades även av lagspel, individuell tävlan, fri lek och idrott med 

fokus på rörelseglädje samt färdighetsbaserade övningar. Pojkarnas aktiviteter utgick från 

styrka och uthållighet och flickornas aktiviteter från smidighet och rytmik. Den inre 

motivationen och ett aktivt deltagande fick också en allt större betydelse, något som präglat 

undervisningen ända in på 2000-talet. (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 106 f; 

Sandahl 2005 s. 24 f).  

 

                                                 

1 Linggymnastiken präglades av allsidighet, kroppskontroll, och en god hållning. Ling såg även kroppen som ett 
tempel till Guds ära, där framförallt moral och karaktär som kom till uttryck som god hållning blev synonymt 
med god hälsa (Larsson & Meckbach 2007, s. 43).  
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Under 1970-talet och fram till det nya milleniet kom idrottsrörelsen att få ett allt större 

inflytande i skolgymnastiken, helt logiskt bytte också ämnet namn från gymnastik till idrott. 

En helt ny bredd kunde skönjas i styrdokumenten gällande såväl målsättning som 

ämnesinnehåll, något som skapade splittring och förvirring hos många lärare i 

ämnet.(Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 107; Sandahl 2005 s. 25).  

 

I och med läroplansreformen 1994 fick ämnet ännu en gång ett nytt namn, idrott och hälsa. 

Målstyrningen blev central och som det nya namnet antydde skulle ett än tydligare 

hälsoperspektiv tillföras ämnet (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 107; Sandahl s. 25 

f). De nya direktiven bidrog till en ämneskris där ämnesinnehållet trots allt kom att domineras 

av fokus på fysisk aktivet där tid för reflektion och eftertanke blivit begränsad. (Eriksson et al. 

2005, s. 154; Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001, s. 121; Skolverket 2010, s. 35)         

 

Under 00-talet fick idrott och hälsa epitetet kunskapsämne och år 2011 genomfördes ännu en 

ny läroplansreform. Nu skulle kroppsövningar och fysiska förmågor utvecklas, genomföras 

och bedömas utifrån ett mer kvalitativt synsätt (Skolverket 2011a, s.55 f; Skolverket 2011b, s. 

85 f).  Att hoppa högt och springa snabbt var inte längre betygsgrundande, istället var fokus 

på rörelsekompetensen som leder fram till detta (Skolverket 2012 s. 2 ff). Det idrottsliga 

inslagen i styrdokumenten reducerades i läroplanen men knappast i praktiken. 

Undervisningen har efter den nya läroplanen-94 och framåt kännetecknats av fysiska moment 

samt lagidrotter med kvantitativa och tävlingsidrottsliga inslag (Larsson & Meckbach 2007, s. 

226 f; Skolverket 2010 s. 54). Innehållet i idrottundervisnigen har i viss mån förändrats men 

är inte anpassat för alla. Det är fortfarande föreningsidrottsliga aktiviteter som dominerar 

ämnesinnehållet, vilket således också gynnar de idrottsaktiva ungdomarna (Skolverket 2010 s. 

62 f).    

1.2.2 Bedömning i ämnet idrott och hälsa 

Elever har, både innan och efter läroplansreformen 2011, haft svårt att förstå bedömningen 

som ligger till grund for betygen i ämnet idrott och hälsa (Larsson 2008, s. 43 ff; Skolverket 

2010 62 ff; Svennberg, Meckbach, och Redelius 2014 s. 199 ff). I Sverige som internationellt 

har lärare uttryckt att syftet med ämnet är oklart samt att kunskapskraven är luddiga och kan 

tolkas lite hur som helst (Skolverket 2010, s. 53; Larsson, Lundvall, Meckbach, Peterson & 

Quennerstedt (red.)  2016, s. 127). Detta har också avspeglat bedömning och betygsättning av 

eleverna i ämnet. Konkret har det bidragit till att det förekommer betyg som är av 
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slumpmässig och godtycklig karaktär, präglade av lärarnas magkänsla där icke 

kunskapsbaserade kriterier har beaktats. (Annerstedt & Larsson 2010 s. 97 ff ; Svennberg, 

Meckbach, & Redelius 2014 s. 199 ff). Kriterierna som i det här sammanhanget lyfts fram av 

lärare själva är oftast av beteende- och ordningskaraktär som till exempel motivation, 

deltagande, inställning och samarbetsvilja (Svennberg, Meckbach, & Redelius 2014, s. 199 f). 

Detta kan inte styrkas i styrdokumenten från 2011. Att betygsätta egenskaper som inte direkt 

uttrycks i läroplanernas kunskapskrav är dock inget nytt fenomen och har påträffats i såväl 

olika skolämnen som skolsystem, oftast i disciplinärt syfte för att hantera 

klassrumssituationen (Ibid, s. 199 f). Lärarna i idrott och hälsa har samtidigt olika krav på 

eleverna för vad som krävs för att få betyg i ämnet. På vissa skolor räcker det med att 

eleverna är ombytta och deltar samtidigt som andra skolor har krav på att eleverna skall 

uppvisa förmågor och kunskaper i ämnet (Annerstedt & Larsson 2010, s. 108). Många lärare 

har alltså mycket låga krav på sina elever, något som kan bidra än mer till en slumpmässig 

och möjligen orättvis betygsättning (Ibid).  

 

Peter Fredriksson och Björn Öckert (2006) utreder åldern då individen startar skolan spelar 

roll för inlärningen, betygen och framtida arbetsutsikter. Resultatet visar att barn som börjar 

skolan vid en högre ålder lär sig mer i skolan och skaffar sig en längre utbildning än sina 

yngre kamrater. Det finns anledning att tro att det är mognaden snarare än åldern i förhållande 

till klasskamraterna som är förklaringen till resultaten. Särskilt mycket spelade åldern roll när 

det kom till betyget i idrott och hälsa. I detta ämne kunde författarna tydligast se att personer 

som började skolan sent tenderar att ha högre betyg. 

 

Kan ovan nämnda studie tala för att det fortfarande finns en förkärlek till det kvantifierbara, i 

och med att elever som vuxit till sig mer tenderar få högre betyg?   

   

1.2.3 Fysiska förmågor i styrdokumenten  

I och med läroplansreformen 2011 ställdes lärarna i idrott och hälsa inför nya begrepp i syfte 

att skapa ett gemensamt språk för professionen. Detta sågs som ett av stegen för att öka 

validiteten i lärarnas bedömningspraktik (Larsson et al. 2016, s. 127). Här har progressionsord 
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2, goda rörelsekvaliteter och kroppslig förmåga fått en central betydelse, något som samtidigt 

ställer höga krav på lärarna i ämnet (Ibid). Många lärare har svårt att efterfölja de nya 

bedömningskriterierna vilket medfört att bedömningen i ämnet blivit personlig och 

tolkningsbar, detta trots att ett speciellt bedömningsstöd för lärare utvecklats för att bringa 

klarhet och hjälpa lärarna i bedömningsarbetet (Ibid; Skolverket 2012). I bedömningsstödet 

har Skolverket försökt att specificera de praktiska kunskapskraven med betoning på 

rörelsekvalitet, med hjälp av begrepp som rörelsekvalitet, anpassning av rörelser och 

komplexa rörelser i olika aktiviteter och miljöer (Skolverket 2011a, s. 55 ff; Skolverket 

2011b, s. 85 ff)  

 

Bedömningsstödet har dock visat sig vara svår att greppa både för elever och lärare. Eleverna 

har svårt att förstå vad de faktiskt blir bedömda på när det just kommer till individens fysiska 

förmågor inom den praktiska undervisningen (Svennberg, Meckbach, & Redelius 2014, s. 

199). Samtidigt anser lärarna att kraven är luddiga och tolkningsbara, något som fått 

konsekvenser för de elever som fått sin utbildning under anpassningsperioden efter den nya 

läroplanen (Larsson 2016, s. 127; Annerstedt & Larsson 2010, s. 97 ff).   

 

1.3 Begreppsförklaring  

Styrkeförmåga  

I den här studien definieras styrka som en så kallad ’råstyrka’, vilket åsyftar aktiviteter som 

kräver ett stort kraftbehov, det vill säga aktivitet som kräver utveckling av en stor kraft i en 

rörelse som till exempel tyngdlyftning eller kulstötning (Gjerset & Annerstedt 1997, s. 283 f). 

Den styrka som studien beskriver, som går ut på att tunga lyft även kan beskrivas som 

maximal koncentrisk styrka (Kurz 2001, s. 138).   

Konditionsförmåga  

Med kondition i den här studien åsyftas den aeroba uthålligheten snarare än den anaeroba 

uthålligheten. Den aeroba uthålligheten definieras som organismens förmåga att arbeta med 

hög intensitet en längre tid, under vilken musklerna syresätts utifrån så kallade aeroba 

processer. Den sortens uthållighet är mer av nytta för de som till exempel utövar 

                                                 

2 Exempel på progressionsord är; med viss säkerhet, med säkerhet, i samråd, efter samråd, utvecklad och 
relativt väl, välutvecklad och väl etc. (Skolverket, Lgr, 2011; Skolverket, Lgy, 2011). 
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maratonlöpning än de som springer 800 meter vilka ska orka prestera under kortare tid 

(Gjerset & Annerstedt 1997, s. 340 f).  

Spänstförmåga 

Studiens definition av spänstförmågan handlar helt enkelt om att kunna hoppa högt, vilket 

bygger på en förmåga att utveckla största möjliga kraft inom en relativt kort tidsrymd (Gjerset 

& Annerstedt 1997 s. 306).    

Snabbhetsförmåga 

Snabbhet som fysisk förmåga handlar om en sak, tid. Snabbhet kan dock uttryckas på tre olika 

sätt nämligen reaktionstid, rörelsetid och responstid. I den här studien är det främst 

rörelsetiden där flera rörelser samverkar för att uppnå snabbhet. Det är alltså inte själva 

reaktionsförmågan som är det viktiga här utan hur fort individen tar sig fram på en given 

sträcka eller i relation till andra individer, spelregler och miljöer anpassat efter uppgiften i 

aktiviteten (Gjerset & Annersted 1997, s. 313; Kurz 2001, s. 179).    

 

Korrelation  

Studien kretsar kring begreppet korrelation och därför är det av vikt att definiera detta för 

studiens läsförståelse. Korrelation är term för statistiskt beroende mellan två storheter. En 

korrelation uttrycks antingen som negativ eller positiv. Termens grundare Francis Galton 

exemplifierade detta genom mätning av fäders och deras söners kroppslängd. Ju längre 

fäderna var desto längre var också sönerna, det fanns alltså en positiv korrelation mellan dessa 

storheter. Det skall poängteras att korrelation är ett statistiskt mått, vilket betyder att en stark 

korrelation inte nödvändigtvis visar på ett direkt orsakssamband. En korrelation mellan x och 

y kan till exempel bero på att en tredje variabel påverkar både x och y (Sundquist, Sjörs, 

Björn & Sundberg). 

1.4 Forskningsläget 

Tidigare forskning delas in i två avsnitt. Det första avsnittet tar upp studier om betyg i ämnet 

idrott och hälsa och det andra avsnittet redogör för studier kring skattning av fysisk förmåga. 

1.4.1 Vad krävs för höga betyg i ämnet idrott och hälsa? 

Ett antal studier har försökt angripa vilka faktorer som ligger bakom betygsättningen inom 

idrott och hälsa på ett kvantitativt sätt genom att antingen försöka relatera karaktäristik hos 
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elever eller genom att utforma enkätfrågor där eleverna utrycker vad de tror är av betydelse 

för betyget.  

  

I en uppföljning av SIH-projektet3 har Karin Redelius (2008) använt sig av det sistnämnda 

och kartlagt vad elever i årskurs nio anser är mest avgörande för att få ett högt betyg i idrott 

och hälsa. Eleverna förmedlar här en bild av att det är förmågor och egenskaper som inte 

uttryckligen beskrivs i kunskapskraven som ligger till grund för ett godkänt- och framförallt 

ett högt betyg i ämnet (Engström 2004, s. 4; Redelius 2008, s. 25). Mer än 40 procent av 

eleverna uppfattade att inställning följt av närvaro/aktivitet (25 procent), idrottsliga förmågor 

(20 procent) och Ledarskap (7 procent) var de viktigaste egenskaperna för att få ett högt betyg 

i ämnet idrott och hälsa (Redelius 2008, s. 25). Endast fem procent angav att teoretiska 

kunskaper som det mest betydelsefulla kriteriet för ett högt betyg ämnet (Ibid).  

 

Inom kategorin idrottsliga förmåga tog eleverna upp två olika aspekter som Redelius (2008, 

s. 25) kallar för ’att ha rätt kropp’ och ’den presterande kroppen’. I den förstnämnda är det 

viktigt att kroppen är stark, snabb, smidig och teknisk eller att ha god kondition, bra bollsinne 

eller är fysiskt trimmad. För det andra ”kroppsidealet” lyfts en allmän idrottslig kompetens 

fram som till exempel att hoppa högt i höjdhopp eller andra goda idrottsliga resultat samt att 

kunna behärska de flesta idrotter. Baserat på dessa elevsvar kopplas ett högt betyg till att vara 

duktig och prestera idrottsligt under lektionerna (Ibid, s. 25).  

 

I skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 utreds elevprestationen under 

lektionen och dess inverkan på betyget. Korrelationsanalys användes för att utreda sambandet 

mellan elevaktivitet under lektion och betyg i idrott och hälsa. Eriksson med forskarkollegor 

upptäckte ett samband mellan elevers självrapportade aktivitet under lektionerna och 

måluppfyllelsen i ämnet. Elever som är med men inte rör sig särskilt mycket får sannolikt ett 

lägre betyg än elever som är högaktiva. Utvärderingen visade även att lärare främst inte 

utformar aktiviteter i syfte att mäta kvantifierbara prestationer men att jämförande resultat i 

termer av mätbarhet, trots allt, i viss mån uppträder i de lokala betygskriterierna (Eriksson et 

al. 2005 ss. 152-162).  

                                                 

3 SIH-projektet var ett omfattande flerårigt forskningsprojekt med fokus på barns och ungdomars fysiska 
aktivitet, fysiska prestationsförmåga och hälsotillstånd är i fokus för detta omfattande och fleråriga 
forskningsprojekt (Engström 2004, s.4). 
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Vikten för betyget av att vara fysiskt aktiv undersöker även Ingegerd Ericsson och Margareta 

Cederberg (2015, ss. 45-66). Jämfört med studien ovan intresserar sig forskarna här inte 

uteslutande för aktivet under lektionen och dess betydelse för betyget i idrott och hälsa, utan 

för om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet överlag och skolresultat bland 

högstadieelever som inte nått gymnasiebehörighet. I undersökningen, som är baserad på en 

webenkät, kom artikelförfattarna fram till att det fanns en signifikant positiv korrelation 

mellan graden av fysisk aktivet och i synnerhet betyget i idrott och hälsa. Även andra betyg 

visade sig korrelera med fysisk aktivitet men inte i lika hög grad. Undersökningen visade 

också att mindre än 50 procent av den valda målgruppen var fysiska aktiva under lektionerna i 

idrott och hälsa samt att 14 procent inte deltog alls under lektionerna. Vidare så visade studien 

att 45 % av de tillfrågade eleverna inte alls var fysiskt aktiva på fritiden och att 29 procent av 

eleverna inte nådde de angivna målen i ämnet idrott och hälsa. 

 

Även mer kvalitativa angreppsätt för att undersöka vad som ger höga betyg i idrott och hälsa 

har använts. Nedan följer fyra studier som baseras på intervjuer med lärare i idrott och hälsa 

där de tillfrågas vad de värdesätter hos elever vid betygsättning.  

 

Karin Redelius, Birgitta Fagrell och Håkan Larsson undersökte 2009 vad som kan uttolkas 

som symboliska kapital i ämnet idrott och hälsa. Lärare tillfrågades vad de uppfattar som 

målet med ämnet och vad de bedömer. Begreppet symboliskt kapital hämtar de från 

Bourdieus begreppsapparat. Fem huvudkategorier identifierades som var viktiga för lärares 

betygsättning: 

 Skötsamhetsnormen. Elever som har med sig rätt utrustning, passar tider och visar 

intresse gagnas.  

 Aktivitetsnormen. Hög aktivitet hos eleverna belönas.  

 Moralnormen. Hjälpsamma och trevliga elever uppskattas och värderas högt 

 Kompetensnormen. Hur skickliga är eleverna på de praktiska aktiviteterna?  

 Prestationsnormen. Vad får eleverna för resultat på de aktiviteter som kvantitativt kan 

bedömas?  (Redelius, Fagrell & Larsson 2009, s. 254 f) 

Claes Annerstedt och Staffan Larsson (2010, ss. 97-115 ) har också genomfört ett antal 

intervjuer med svenska idrottslärare med forskningssyfte att studera hur dessa förhåller sig till 

målrelaterade betygskriterier och hur de resonerar när de betygsätter elevers kunskaper. 
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Studien hämtade även kvantitativ svensk betygsdata från åren 2000-2009. Detta tillsammans 

med kvalitativ data från intervjuerna visade att rättvisan och jämlikheten i den svenska 

betygsättningen i ämnet idrott och hälsa kan ifrågasättas. Författarna pekar på att lärare har 

olika uppfattning om vad kraven för de olika betygen motsvarar. Många lärare uttryckte att 

deras krav var låga för att bli godkänd. Transparens och kongruens kring vad som betygsätts 

och värdesätts saknas. Detta uttrycker sig i sin tur i en godtycklighet vad gäller bedömningen. 

Lena Svennberg, Jane Meckbasch och Karin Redelius (2014, ss. 199-214) fortsätter denna 

forskningsgren i en studie där syftet var att undersöka vilka kriterier som lärare i idrott och 

hälsa premierar när de bedömer elever, med förhoppning att detta skall bidra till att kunna 

verbalisera bedömningskriterier hos lärare, vilket tidigare forskning visat att det finns 

svårigheter kring. Kan det som lärare kallar ”magkänsla” konkretiseras och därmed ge 

utrymme till att utreda validiteten och reliabiliteten i detta arbete? I likhet med Redelius, 

Fagrell och Larsson (2009, s. 254 f) skapades kategorier. Svennberg et al identifierade 

följande fyra huvudteman: motivation, kunskaper och förmågor, självförtroende och 

interaktion med medstudenter. Lärarna hade ibland svårt att förutse vilken av dessa som 

spelade roll för ett givet betyg. Det visade sig också att lärare har en tendens att ge högre 

betyg till elever som hjälper till att hålla ordning i undervisningen och underlätta den. 

Resultaten öppnar upp angreppspunkter för en diskussion kring vad det är som lärare sätter 

betyg på, menar författarna.  

Ovanstående forskningsresultat styrks av Skolverkets (2010, s. 49 ff) rapport På pojkarnas 

planhalva, där ämnet idrott och hälsa undersöks ur ett jämställdhets- och 

likvärdighetsperspektiv. I rapportens kapitel sju, Lärarna om betyg och måluppfyllelse, som 

bygger på intervjuer med lärare i idrott och hälsa konstateras att fysiska aktiviteter i 

undervisningen inte alltid är inkluderande och anpassade efter elevers olika 

förutsättningar. Rapporten visar även att lärarna i ämnet tendera att bedöma eleverna utifrån 

huvudsakligen ett ämnesinnehåll som bygger tävlingsidrottsliga och kvantitativa mått samt 

förmågor som förknippas starkare med pojkars fritidsaktiveter. Vidare visar rapporten att en 

del lärare värderar kriterier som inte finns med i kursplanen, som till exempel personliga 

egenskaper och karaktärsdrag så som social kompetens, bra attityd, demokratisk anda, god 

kamratskap, intresse för ämnet, hög aktivitet och positiv inställning.  
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1.4.2 Enkätstudier där fysisk förmåga skattats 

Nedan följer ett antal studier som undersökt hur människor skattar sina egna fysiska förmågor 

och hur detta kan relateras till olika parametrar.  

Charles Corbin och Kenneth Fox (1989, s. 408-430) utvecklade i en studie en enkät som 

ämnade beskriva ungdomar och barns fysiska självkänsla. Detta inleddes genom att tillfråga 

collegestudenter om viktiga bidragande faktorer för fysisk självkänsla. Därefter utformades 

fyra subdomäner som alla tycktes bidra till den fysiska självkänslan i sin helhet. Dessa var: 

utseende, fysisk kondition, fysisk styrka och sportkompetens. Enkäten konstruerades så att 

den gav upphov till skalor för alla dessa subdomäner samt en egen skala för allmän fysisk 

självkänsla och benämndes sedermera Physical Self-Perception Profile. Dennas reliabilitet 

och stabilitet testades genom återanvändning på en kontrollgrupp med ett antal veckors 

mellanrum där svaren jämfördes med tidigare svar. Vissa korrigeringar utfördes efter 

granskning av data. Den färdiga enkäten administrerades till 128 manliga studenter och 106 

kvinnliga studenter. Faktoranalys utfördes sedan där det fastslogs att alla fyra subdomäner 

hade relevant verkningsgrad på den fysiska självkänslan i sin helhet. Författarna använde sig 

av en hypotes om multidimensionalitet av den fysiska självkänslan, vilket studien således 

stärkte. Till sist konstaterades även att svaren på subdomänerna fysisk styrka, fysisk kondition 

och sportkompetens positivt korrelerade med fysisk aktivitet.   

 

1995 återanvände Whitehead i en studie med 505 deltagande elever Fox och Corbins formulär 

i ett försök att validera den tidigare studien. Test och återtest styrkte trovärdigheten och 

tillförlitligheten i enkätsvaren. Faktoranalys av data visade, precis som Fox och Corbins 

studie, att alla fyra subdomäner är av betydelse för den generella fysiska självkänslan. Även 

hypotesen att det råder ett medlande4 hierarkiskt förhållande mellan generell självkänsla, 

generell fysisk självkänsla och de fyra subdomänerna av generell fysisk självkänsla, där den 

generella fysiska självkänslan medlar mellan de fysiska subdomänerna och den hierarkiskt 

högre stående generella självkänslan, bekräftades av Whitehead. Uppfattad inkompetens inom 

sportsliga områden påverkade den generella självkänslan negativt. Dessutom utfördes fysiska 

tester för att jämföra den skattade förmågan med faktiska förmågor. De tester som utfördes 

var: chins, sit-ups, start- och stopplopp, lopp på 50 yards, stående längdhopp, lopp på 600 

                                                 

4 Förankrat i mediation analysis: http://data.library.virginia.edu/introduction-to-mediation-analysis/   
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yards och lopp på 1 mile. Det påvisades korrelation mellan skattningarna och faktiska 

förmågor. I synnerhet snabbheten på 50 yards visade sig i hög grad korrelera med de flesta 

skattningarna i CY-PSPP5. Personer som är snabba verkar således ha en god fysisk 

självkänsla. Skattningar för fysisk kondition visade hög korrelation med testlopp på 600 yards 

och en mile. Skattningarna för fysisk styrka var den enda variabeln som i låg utsträckning 

korrelerade med de faktiska förmågorna som mättes. (Whitehead 1995, ss. 132-151)  

 

Nästan ett decennium senare använde Raustorp och forskarkolleger (2005, s 127 f) en svensk 

översättning av enkäten Children and Youth Physical Self-Perception Profile (CY – PSPP) 

likt studien ovan. Den svenska översättningen validerades, på likartat tillvägagångssätt som 

studierna som just presenterats, genom test och återtest. I studien undersöktes även relationen 

mellan CY – PSPP och daglig fysisk aktivitet samt BMI (body mass index) hos skolelever. 48 

elever fick besvara enkäten två gånger med två veckors mellanrum. Samma elever mättes och 

vägdes och de fick även bära en pedometer6 under 4 dagar. Forskarna fann att det för pojkar 

fanns en framträdande positiv korrelation mellan subdomänerna för CY – PSPP och daglig 

fysisk aktivitet. För flickor var denna korrelation inte lika tydlig. Mellan subdomänerna och 

BMI-värdet fanns en negativ korrelation, förutom för subdomänen fysisk styrka. Forskarlaget 

lät även lärare rangordna eleverna utifrån hur de uppfattar olika elevers fysiska 

självuppfattning. Denna data jämfördes med vad eleverna själva uppgivit och detta gav 

upphov till en tydlig korrelation. 

 

Lubans och Cliff gjorde 2011 en studie kring förhållandet mellan muskulär styrka, 

kroppskomposition och fysisk självuppfattning (CY-PSPP) hos ungdomar. Hos pojkar 

förknippades hög fysisk självuppfattning med absolut styrka men inte med relativ styrka. Hos 

flickor förknippades hög fysisk självuppfattning med låg andel kroppsfett och relativ styrka 

men inte med absolut styrka. Självuppfattad styrka medlade förhållandet mellan absolut 

styrka och fysisk självuppfattning hos pojkar. Även hos flickor korrelerade absolut styrka 

med självuppfattad styrka, dock fann man ingen signifikant korrelation mellan relativ styrka 

och självuppfattad styrka för flickor. (Lubans & Cliff 2011, s. 216-221)  

    

                                                 

5 CY-PSPP är en självskattningsmetod där olika förmågor skattas av respondenterna (Raustorp et al. 2005)  
6 Pedometer även kallad stegräknare är ett mätinstrument som registrerar varje steg som en person som bär 
denna tar.  
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Germain och Hausenblas (2006, ss. 283-296) har författat en metastudie om hur skattade 

fysiska förmågor överensstämmer med faktiska fysiska förmågor. 28 tidigare studier 

behandlas i undersökningen, vilka alla har data på både skattad och objektivt mätt förmåga. 

Sammantaget resulterade dessa studier i en medelkorrelation på 0.38 mellan skattad och 

faktisk förmåga. Yngre personer visade sig ha en mer träffsäker uppfattning av deras fysiska 

förmåga. Studier som använt sig av standardiserade enkätfrågor för skattningarna visade upp 

större korrelationer gentemot faktisk förmåga än studier som använt sig av egna formuleringar 

men sammanfattningsvis konstateras att både män och kvinnor korrekt uppfattar sin egen 

fysiska förmåga, oberoende av datainsamlingsmetoden för skattningen. 

 

1.5 Studiens teoretiska utgångspunkter 

Denna studie kommer i stor utsträckning att använda sig av ett vokabulär och nyttja begrepp 

som kan härledas till sociologen Pierre Bourdieu. Centralt i Bourdieus tankar är att 

klasstrukturer och tillhörande intressen reproduceras i sociala fält (Månson 2007, ss. 405 ff). 

Ett fält kan förstås som en autonom, delvis självförsörjande, del av samhället där strömningar 

i fråga om normer, sanningsanspråk och värdetilldelning inverkar på och stöper aktörerna 

(individerna) i fältet. För individen gäller det att anpassa sig till de spelregler som råder för att 

avancera inom fältet och för fältet själv gäller det att hålla kvar sin autonoma ställning och 

makt i samhället. Fält kan alltså agera relativt avgränsat gentemot varandra. Som exempel på 

detta kan vetenskapsmäns, litteraturkritikers, politikers eller lärares fält nämnas. Den 

reproducerande aspekten handlar om att dessa fält inte är vidare formbara. Förändringar sker 

trögt och motvilligt och strukturer konsolideras snarare. För att förklara denna reproduktion 

använder sig Bourdieu av begreppet kapital, som ska motsvara striden om fältets symboliska 

värden (Ibid). Detta kapital kan definieras som en abstrakt valuta, vilken inte nödvändigtvis är 

monetär, som ger aktören anspråk inom fältet. Ett kapital kan vara den tillgång en människa 

har i sina sociala kontakter (det sociala kapitalet). Det kan också vara tillgångar som 

förvärvats genom utbildning och behärskande av kulturella kuriositeter (det kulturella 

kapitalet) eller de förmågor som behöver bemästras för att kunna uttrycka tillhörighet och 

konkurrenskraft (det symboliska kapitalet). Även faktiska pengar är ett sorts kapital i denna 

bemärkelse (det ekonomiska kapitalet). Teorin om kapital skiljer på att enbart ha tillgångar i 

de olika kapitalformerna och volymen av dessa tillgångar; det räcker ofta inte att rent objektivt 

inneha ett symbolvärde, det krävs ett innehav av rätt mängd och/eller den rätta sorten (Ibid). 

För att en aktör ska kunna avancera till högre positioner inom ett konkurrensfält måste denne 
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tillägna sig tillgångar och volymer av fältets dominerande kapitalformer. Det finns vissa 

insatser som krävs och det finns speciella villkor och symboler för erkännandet av dessa och 

för hur utformningen av detta erkännande skall se ut. Samma kapital kan ha olika 

symbolvärden i olika fält (Ibid).        

 

Hur en individ värderas inom en kontext beror på dennes innehav av korresponderande 

kapital. I denna studie tillämpas Bourdieus begrepp på så sätt att de fyra fysiska förmågorna 

snabbhet, spänst, styrka och kondition betraktas som kapital inom det tävlingsidrottsliga 

fältet, där dessa förmågor i hög grad behövs för att kunna konkurrera om anspråk och status. 

Individens innehav av dessa förmågor påverkar dennes möjlighet att framhäva sig själv 

tävlingsidrottsligt. Det är mer osäkert om förmågorna påverkar en individs chanser att yttra 

sig själv i det skolidrottsliga fältet där det kvalitativa synsättet understryks i läroplanen 

(Skolverket 2011a, s.55 f; Skolverket 2011b; s.85 f). Samband som utreds i studien kan ge 

indikation om detta även om sambandssiffror enbart kan ge en grogrund för utredande av 

direkt påverkan.  

          

1.6 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om de elevskattade fysiskt kvantifierbara förmågorna 

snabbhet, spänst, styrka och kondition har betydelse för slutbetyget i ämnet idrott och hälsa 

från årskurs nio.   

Studiens frågeställningar är följande: 

- Överensstämmer data från CY-PSPP med de egenformulerade enkätfrågorna? 

- Korrelerar självskattade fysiska förmågor med betyget i idrott och hälsa?  

- Finns det någon skillnad emellan ovan nämnda självskattade fysiska förmågor i hur de 

korrelerar med betyget i idrott och hälsa?  

2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Utifrån frågeställningarna ter det sig rimligt att studien skulle genomföras med mätningar som 

datainsamlingsmetod. Med de resurser som stod till förfogande vad gäller tid och material föll 
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valet på kvantitativ metod i form av enkätsvar där elever skattar sina egna fysiska förmågor. 

Varken mätningar eller intervjuer skulle förmodligen generera tillräckligt stor datamängd. 

Just urvalsstorleken och mängden data kan ses som den kvantitativa enkätmetodens största 

förtjänster. Ur den aspekten är det dock viktigt att en tillräcklig mängd data uppnås för att 

kunna urskilja signifikans. Enkätmetodens goda förutsättningar till signifikansprövning gör 

även att kvantitativ metod, i det här fallet, blir att föredra framför kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod, i form av exempelvis intervju och observation, hade förvisso kunnat ge en 

mer nyanserad bild och djup i relation till frågeställningarna. Å andra sidan är inte studiens 

frågeställningar av den öppna karaktären. Med enkätundersökning elimineras samtidigt den så 

kallade intervjuareffekten det vill säga respondenten kan påverkas av intervjuarens sätt att 

agera samt sättet denna ställer frågor och följdfrågor på. (Ejlertsson 2005, s. 11 ff)             

   

I Physical Self-Perception Profile (CP-PSPP) finns särskilt utformade enkätfrågor som svarar 

mot subdomänerna kondition och styrka. Detta är två av fyra fysiska förmågor som denna 

studie behandlar. I enkäten som utformades för denna studie nyttjades dessa redan beprövade 

enkätsfrågor för att svara mot dessa två förmågor. 

 

Enkäten består av 16 frågor och är uppdelad i två delar med frågorna 1-12 och frågorna 13-

16, där fråga 1-12 är baserade på subdomänerna kondition och styrka i Raustorps (2006, ss. 

36-45) försvenskade version av Whiteheads (1995) CY-PSPP. Den andra delen är 

egenformulerade frågor som dels består av kondition och styrka dels spänst och snabbhet (se 

bilaga 2). Frågorna formulerades med förhoppningen att skattningarna kring förmågan 

snabbhet skulle handla om hur fort individen kan springa, att skattningarna kring uthållighet 

skulle handla om hur den fysiska orken yttrade sig, att skattningarna kring spänst främst 

skulle handla om hoppförmåga och att skattningarna kring styrka skulle beröra en slags 

råstyrka. Hädanefter kommer dessa frågor att benämnas som egenformulerade (EF). 

 

2.2 Urval 

I och med undersökningens syfte och frågeställning blev målpopulationen för denna studie 

elever som gick första eller andra året på gymnasiet. Anledningen till detta är att eleverna 

måste ha fått ett slutbetyg i idrott och hälsa för att detta skall kunna relateras till de förmågor 

som efterfrågas i enkäterna. Studien är baserad på ett bekvämlighetsurval, vilket helt enkelt 

innebär att de respondenter som finns till hands får delta i studien (Hassmén & Hassmén 
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2008, s. 94). Detta ledde till att studien är baserad på svar från 233 gymnasieelever som läste 

vid både teoretiska och praktiska gymnasieprogram i Stockholmsregionen höstterminen 2016.  

2.2.1 Bortfall 

Studiens externa och interna bortfall har minimerats genom tydlighet främst på så vis att 

undersökningens författare själva varit på plats ute i skolorna och för att informera muntligt 

och svara på frågor. Utan preferenser tillfrågades 25 gymnasieskolor i stockholmsregionen, 

via mejl, att delta i undersökningen. Av de tillfrågade skolorna var det tre stycken som gav sitt 

godkännande till ett genomförande av enkätundersökningen. Studien består således av totalt 

233 elevsvar varav 4 interna bortfall, det vill säga bortfall som bygger på diverse missöden i 

svaren (Ejlertsson 2005, s. 25). Studiens interna bortfall var av karaktärerna ’ej ifyllt betyg’ 

och ’flera svar på en av frågorna’. Det låga interna bortfallet gör att en bortfallsanalys inte är 

relevant för studien (Berntsson et al. 2016, s. 51 & 258 ff). 

2.3 Tillvägagångssätt  

Efter att enkäten utformats gjordes en pilotstudie med 5 elever som går första året på ett 

gymnasium i Stockholmsregionen. Detta i syfte att testa frågeformuleräts begriplighetsgrad 

och tillförlitlighet. I och med att enkäten som denna studie bygger på är en beprövad 

mätmetod omformulerades inte någon av de 12 första frågorna som är direkt tagna från 

Raustorps försvenskade variant av CY-PSPP (Raustorp 2006, s. 36 ff.). Trots pilotstudiens 

låga antal, som helst bör bestå av 10-20 deltagare, upplevdes enkätens begriplighet vara till 

belåtenhet och utifrån detta och i samråd med uppsatshandledaren gjordes bara några smärre 

ändringar i följebrevet. (Ejlertsson 2005, s. 37).  

 

Enkätundersökningen ägde sedan rum i november 2016. Skolorna kontaktades och därefter 

genomfördes enkäterna med eleverna vid olika lektionstillfällen. Det fördelaktiga med att 

undersöka egenskattade fysiska förmågor i korrelation till betyget i årkurs 9 var att eleverna 

inte behövde vara anträffbara vid något speciellt lektionstillfälle. Flera skolor var inbokade 

samtidigt vilket gjorde att författarna delade upp sig. Väl ute på plats informerades eleverna 

noggrant om enkätens syfte och utformning samt hade möjlighet att ställa frågor under tiden 

som enkäten besvarades. Enkäten tog mellan 5-10 minuter att fylla i och upplevdes överlag, 

utifrån elevernas egna utsagor, varken som svårbegriplig eller ansträngande. De ifyllda 

enkäterna lämnades därefter in direkt.         
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2.4 Databehandling 

Enkäterna siffersattes manuellt i Exceltabeller och behandlades i statistikprogrammet SPSS 

Statistics. För CY-PSPP-frågorna följdes kodnyckeln, där frågorna poängsätts utifrån 

poängföljden 4 – 3 – 2 – 1 eller 1 – 2 – 3 – 4, för att ta fram ett värde mellan 6-24 som 

indikerar den svarandes grad av självförtroende i respektive förmåga (se bilaga 3) (Raustorp 

2006, s. 45). Sju stycken variabler definierades således (Kondition (CY-PSPP), Styrka (CY-

PSPP), Kondition, Styrka, Spänst, Snabbhet och Betyg). Alla dessa uttrycktes i ordinalskala 

och inget antagande gjordes om hur fördelningarna såg ut. Värdena från frågan om betyg 

bearbetades till rangordnade siffervärden för att även denna variabel skulle uttryckas i 

ordinalskala. Betyget F motsvarade siffran 0 och betyget A motsvarade siffran 5. Med 

ordinalskala och inget antagande om fördelning lämpar sig icke-parametriska analysmetoder. 

För att undersöka korrelation mellan variabler använde sig denna undersökning av Spearmans 

rangkorrelation presenterat i korstabeller. Denna är ett mått på samstämmigheten mellan två 

oberoende rangordningar. I Spearmans rangkorrelation är inte mätvärden i sig högst relevant, 

utan vilka positioner som de representerar på en rangordnad skala (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, s. 149). Höga korrelationsvärden närmar sig 1 medan låga 

korrelationsvärden ligger nära 0. Styrkan i korrelationskoefficienterna uttrycks utifrån 

Rudbergs skala7 för olika sambandsstyrkor (Carlström & Carlström 1989, s. 164). 

Signifikansnivån i undersökningen sattes som p<0.05.  

 

Betygsvariabeln jämfördes parvis med de andra variablerna för att dra slutsatser om 

korrelationer. Även CY-PSPP variablerna jämfördes med variabeldata från undersökningens 

egna formuleringar för motsvarande förmåga (EF-frågor).  

2.5 Etiska överväganden 

Vid all forskning, avancerad som simpel, är det viktigt med etiska överväganden och 

reflektioner (Ejlertsson 2005, s. 29). Studien förhåller sig därför till de fyra forskningsetiska 

huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Deltagarna informerades noggrant både 

                                                 

 7  + 1 = fullständigt positivt samband, + 0,99 - + 0,70 = starkt positivt samband, + 0,69 - + 0,40 = ganska starkt 
positivt samband, + 0,39 - + 0,20 = ganska svagt positivt samband, + 0,19 - + 0,01 mycket svagt positivt 
samband, 0 = inget samband alls, - 0,01 - - 0,19 mycket svagt negativt samband, - 0,20 - - 0,39 = ganska svagt 
negativt samband, - 0,40 - - 0,69 = ganska starkt negativt samband. 0,70 - - 0,99 = starkt negativt samband, - 1 = 
fullständigt negativt samband (Carlström & Carlström 1989, s. 164).       
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muntligt på plats och skriftligt i följebrevet. De informerades om studiens syfte, frivilligt 

deltagande, konfidentialitet, enkätändamålet och hur resultatet kommer att publiceras (se 

bilaga 2). Skolorna tillfrågades om deltagande samt informerades i förhand om enkätens 

struktur och studiens syfte vilket skolorna hade möjlighet att förbereda eleverna på. Eleverna 

som deltog i undersökningen var alla över femton år vilket innebär att vårdnadshavarnas 

samtycke ej var ett krav (Vetenskapsrådet 2002, s. 9).     

  

Vid enkätundersökningar är det viktig att reflektera över de frågor som ställs i enkäten för att 

inte uppröra personer i onödan (Ejlertsson 2005, s. 30). Ur ett sådant etiskt perspektiv kan 

vissa av de skattningar som eleverna förväntas göra i enkäten i viss mån kännas avslöjande. 

Utifrån den aspekten blir konfidentialiteten extra viktigt för sammanhanget. Även Raustorp 

(2006, .s 36) påpekar att frågorna i enkäten ”Sådan är jag!”© kan upplevas som känsliga att 

besvara. Det ansågs dock inte nödvändigt att ta bort någon av de frågor som används i den 

modifierade versionen av enkäten. Ett övervägande gjordes ifråga om att byta ungdomar till 

jag och men till eller för att göra enkäten mer begriplig. Något som inte gjordes med tanke på 

att första delen av enkäten är vetenskapligt beprövad samt att enkäten i och med en sådan 

ändring skulle kunna upplevas än mer känslig att besvara (se bilaga 2).        

2.6 Validitet och reliabilitet  

Den svenska varianten, Sådan är jag - ungdom!, av Mätinstrumentet CY-PSPP är en 

självskattningsmetod som i sig anses ha hög reliabilitet (Raustorp et al. 2005, s. 133). 

Metoden är beprövad genom test-retestmetoden där eleverna i fråga fick svara på samma 

frågor vid två tillfällen kort efter varandra (Raustorp et al 2005, s. 131).  

 

För att stärka studiens validitet genomfördes en pilotstudie där fem gymnasieelever fick läsa, 

besvara och kommentera enkäten. Eleverna i pilotstudien hade inte några problem att förstå 

innebörden av frågorna. Att personligen vara på plats för att kunna besvara eventuella frågor 

stärker också studiens validitet.  

 

3 Resultat 

Resultaten redovisas utifrån studiens frågeställningar och inleds med resultatet kring 

överenstämmelse mellan CY-PSSP svaren och egenformulerade enkätfrågor. Efter det 
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redovisas resultatet för korrelationen mellan de självskattade fysiska förmågorna och betyget. 

Avslutningsvis kommenteras korrelationen mellan CY-PSPP svaren och betygsvariabeln.   

3.1 Överenstämmelse mellan CY-PSSP och egenformulerade 

enkätfrågor  

 

Tabell 1 Enkätfrågan om kondition baserad på CY-PSPP i relation till den egenformulerade frågan om kondition. (Antal. n = 

229. P< 0,001) 

Kondition (skattning CY-PSPP) i relation till kondition (egenkomponerad)  

  

 

Hur bra uthållighet (typ ett lopp på 5km) uppskattar du att du 

hade i årskurs 9 jämfört med personer i samma ålder? (EF-fråga) 

 

Total 1 2 3 4 5 

Kondition (skattning CY-

PSPP) 

6 1 0 0 0 0 1 

8 2 0 1 0 0 3 

9 3 4 1 0 0 8 

10 9 2 0 0 0 11 

11 3 6 3 1 0 13 

12 6 5 3 0 0 14 

13 5 14 1 3 0 23 

14 2 10 4 1 0 17 

15 2 6 13 1 1 23 

16 0 3 9 0 0 12 

17 0 4 7 5 1 17 

18 1 3 10 4 2 20 

19 0 1 5 8 7 21 

20 0 0 6 2 7 15 

21 0 0 1 2 2 5 

22 0 0 1 5 5 11 

23 0 0 1 0 5 6 

24 0 0 0 1 8 9 

Total 34 58 66 33 38 229 

 

Tabell 1 visar hur eleverna svarat på domänfrågan kring kondition i CY-PSPP respektive hur 

de svarat på undersökningens EF fråga kring kondition. Här syns en tendens att elever som 

svarat högt på CY-PSPP skattningen också ofta svarat högt på undersökningens EF fråga om 

skattning av kondition. Exempelvis som synes har nio elever totalt uppgett högsta värde på 

CY-PSPP skattningen (24) och av dessa har åtta stycken uppgett en femma på den andra 
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motsvarande frågan och en person har där uppgett en fyra. Ovannämnda data i tabell 1 ger 

följande korrelation.  

 

Tabell 2 Spearmans rangkorrelation - visar signifikansnivån i tabell 1 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 visar på ett starkt positivt samband8 i tabell 1, där korrelationskoefficienten är 

närmare 1 än 0 och att data är signifikant. Det verkar således som att svaren på frågorna 

överensstämmer i hög utsträckning.  

 
Tabell 3 Enkätfrågan om styrka baserad på CY-PSPP i relation till den egenkomponerade frågan om styrka. Antal. n = 229. 

P< 0,001 

Styrka (skattning CY-PSPP) i relation till styrka (egenformulerad) 

 

 

Hur stark (typ lyfta tunga vikter) uppskattar du att du var i 

årskurs 9 jämfört med personer i samma ålder? (EF-fråga) 

Total 1 2 3 4 5 

  Styrka (skattning CY-

PSPP) 

6 4 0 0 0 0 4 

7 4 0 1 0 1 6 

8 2 2 1 0 0 5 

9 3 2 3 0 0 8 

10 4 7 5 1 0 17 

11 1 3 2 0 0 6 

12 1 14 7 0 0 22 

13 1 5 6 1 1 14 

14 0 3 10 2 0 15 

15 0 2 9 6 0 17 

16 0 2 10 3 0 15 

17 0 0 9 7 3 19 

18 0 1 9 15 4 29 

19 0 1 3 6 3 13 

20 0 0 2 5 1 8 

21 0 0 0 6 6 12 

                                                 

8 Rudbergs skala om korrelationssamband (Carlström & Carlström 1989, s.164) 

Spearmans rangkorrelation 

 Värde 

Ungefärlig 

signifikansnivå 

Ordinalskala mot 

Ordinalskala 

Spearman Correlation 0,767 P<0,001 

Totalt antal 229  
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22 0 0 0 1 4 5 

23 0 0 0 1 4 5 

24 0 0 0 2 7 9 

Total 20 42 77 56 34 229 

 

Tabell 3 visar hur eleverna svarat på CY-PSPP frågan kring styrkeförmåga respektive EF 

frågan kring samma förmåga. Högre siffror kan ses ligga lite som ett tjockt band i riktning 

snett nedåt, något som kan förväntas vid positiv korrelation. Korrelationskoefficienten och 

signifikansnivån är följande: 

 

 
Tabell 4 Spearmans rangkorrelation - visar signifikansnivån i tabell 3 

Spearmans rangkorrelation 

 Värde 

Ungefärlig 

signifikans 

Ordinalskala mot 

Ordinalskala 

Spearman Correlation 0,767 P<0,001 

Totalt antal 229  
 

Liksom i skattningsfrågan om kondition visar Tabell 4 på ett starkt positivt samband9 i tabell 

3, där korrelationskoefficienten är närmare 1 än 0 och att data är signifikant även när det 

kommer till kategorin styrka. Det verkar således som att svaren på frågorna överensstämmer 

till hög utsträckning. Noterbart är att korrelationskoefficienten har det ungefärliga lika värdet 

0,767 både när det kommer till kondition och styrka.     

 

3.2 Korrelation fysiska förmågor och betyg 

3.2.1 Kondition  

 
Tabell 5 Elevskattad kondition utifrån studiens egenformulerade frågor  

Kondition i relation till betyget i idrott och hälsa årskurs 9 

 

Hur bra uthållighet (typ ett lopp på 5km) uppskattar du att du hade i årskurs 9 jämfört med 

personer i samma ålder? (EF-fråga) 

 1 2 3 4 5  

Betyg F 0 0 1 0 0 1 

                                                 

9 Rudbergs skala om korrelationssamband (Carlström & Carlström 1989, s.164). 
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E 4 12 7 2 1 26 

D 12 7 9 5 4 37 

C 13 21 25 8 4 71 

B 4 11 14 6 12 47 

A 1 7 10 12 17 47 

Totalt 34 58 66 33 38 229 

 

Tabell 5 visar hur eleverna svarat på den EF frågan kring kondition i relation till betyget i 

årskurs 9.  

 
Tabell 6 Spearmans rangkorrelation - visar signifikansnivån i tabell 5 

Spearmans rangkorrelation 

 Värde 

Ungefärlig 

signifikansnivå 

Ordinalskala mot 

ordinalskala 

Spearman Correlation 0,372 P<0,001 

Totalt antal 229  

 

Tabell 6 åskådliggör korrelationskoefficienten i tabell 5. Denna visar på ett ganska svagt 

positivt samband10 mellan EF-konditionsvariabeln och betygvariabeln även om den inte är 

väldigt tydlig. Även här är data signifikant. 

3.2.2 Styrka 

 
Tabell 7 Elevskattad styrka utifrån studiens egenformulerade frågor 

Styrka i relation till betygen i idrott och hälsa årkurs 9 

  

                       

Hur stark (typ lyfta tunga vikter) uppskattar du att du var i 

årskurs 9 jämfört med personer i samma ålder? (EF-fråga) 

Total 1 2 3 4 5 

Betyg F 0 0 0 0 1 1 

E 3 8 7 8 0 26 

D 7 8 8 7 7 37 

C 8 10 33 12 8 71 

B 2 11 11 15 8 47 

A 0 5 18 14 10 47 

Total 20 42 77 56 34 229 

 

Tabell 7 visar hur eleverna svarat på EF frågan kring styrka i relation till betyget i årskurs 9.  

                                                 

10 Rudbergs skala om korrelationssamband (Carlström & Carlström 1989, s.164) 
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Tabell 8 Spearmans rangkorrelation - visar signifikansnivån i tabell 7 

Spearmans rangkorrelation 

 Värde 

Ungefärlig 

signifikansnivå 

Ordinalskala mot 

ordinalskala 

Spearman Correlation 0,212 P<0,001 

Totalt antal  229  

 

Tabell 8 åskådliggör att sambandet är ganska svagt11 i tabell 7 mellan EF-styrkevariabeln och 

betygvariabeln är låg och data är signifikant. 

3.2.3 Snabbhet 

 

Tabell 9 Elevskattad snabbhet utifrån studiens egenformulerade frågor 

Snabbhet i relation till betyget i idrott och hälsa årskurs 9 

  

 

Hur snabb (på typ 60 meter) uppskattar du att du var i årkurs 9 

jämfört med personer i samma ålder? (EF-fråga) 

Total 1 2 3 4 5 

Betyg F 0 0 0 0 1 1 

E 1 2 19 3 1 26 

D 2 4 18 8 5 37 

C 4 9 29 20 9 71 

B 2 2 17 15 11 47 

A 0 0 7 20 20 47 

Total 9 17 90 66 47 229 

 

I tabell 9 kan utläsas hur eleverna svarat på EF frågan kring snabbhet i relation till betyget i 

årskurs 9. 

 
Tabell 10 Spearmans rangkorrelation - visar signifikansnivån i tabell 9 

Spearmans rangkorrelation 

 Värde  

Ungefärlig 

signifikansnivå 

Ordinalskala mot 

ordinalskala 

Spearman Correlation 0,390 P<0,001 

Totalt antal 229  

                                                 

11Rudbergs skala om korrelationssamband (Carlström & Carlström 1989, s.164) 
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Tabell 10 visar korrelationskoefficienten mellan EF-snabbhetsvariabeln och betygsvariabeln. 

Data är signifikant och korrelationssambandet är ganska svagt positivt12.  

 

3.2.4 Spänst  

 
Tabell 11 Elevskattad spänst utifrån studiens egenformulerade frågor 

Spänst i relation till betyget i idrott och hälsa årskurs 9 

 

 

 

Hur spänstig (typ hoppa högt) uppskattar du att du var i årskurs 

9 jämfört med personer i samma ålder? (EF-fråga) 

Total 1 2 3 4 5 

Betyg F 0 0 0 0 1 1 

E 5 7 10 3 1 26 

D 5 9 16 5 2 37 

C 6 11 34 12 8 71 

B 1 3 23 12 8 47 

A 1 0 10 15 21 47 

Total 18 30 93 47 41 229 

 

I tabell 11 kan utläsas hur eleverna svarat på EF frågan kring spänst i relation till betyget i 

årskurs 9. 

 

 
Tabell 12 Spearmans rangkorrelation - visar signifikansnivån i tabell 11 

Spearmans rangkorrelation 

 Värde 

Ungefärlig 

signifikansnivå 

Ordinalskala mot 

ordinalskala 

Spearman Correlation 0,462 P<0,001 

Totalt antal 229  

 

Tabell 12 åskådliggör att korrelationskoefficienten i tabell 11 mellan EF-spänstvariabeln och 

betygvariabeln är högre än i tidigare presenterade EF/betyg-tabeller. Data är signifikant och 

                                                 

12 Rudbergs skala om korrelationssamband (Carlström & Carlström 1989, s.164) 
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korrelationssambandet är ganska starkt positivt13. 

3.2.5 CY-PSPP och betyg 

Resultat av jämförelsen mellan CY-PSPP frågorna och betygsvariabeln presenteras inte 

närmre i resultatdelen. Den tydliga korrelationen mellan svaren på CY-PSPP frågorna och 

svaren på EF-frågorna gav, som kunde förväntas, att korrelationerna mellan CY-PSPP-svaren 

och betygen i mycket hög utsträckning liknade motsvarande korrelationer mellan EF-frågorna 

(Styrka och kondition) och betyget. Denna data presenteras i bilaga 4.  

 

4 Diskussion  

Studiens syfte har varit att undersöka om de elevskattade fysiskt kvantifierbara förmågorna 

snabbhet, spänst, styrka och kondition har betydelse för slutbetyget i ämnet idrott och hälsa 

för årskurs nio. Syftet har lett fram till följande frågeställningar. Överensstämmer data från 

CY-PSSP med de egenformulerade enkätfrågorna? Korrelerar självskattade fysiska förmågor 

med betyget i idrott och hälsa? Finns det någon skillnad mellan ovan nämnda självskattade 

fysiska förmågor i hur de korrelerar med betyget i idrott och hälsa?  

4.1 Resultatdiskussion     

Till att börja med visade ingen av mätningarna upp tveksamma signifikansnivåer. Det är 

således ytterst osannolikt att de uppstådda korrelationerna är en slumpyttring.  

 

Resultatet av jämförelsen mellan CY-PSPP och EF-frågorna visade på tydlig korrelation. 

Germain och Hausenblas (2006, ss. 283-296) konstaterade att standardiserade enkätfrågor om 

fysisk självskattning är mer korrelerade med faktiska fysiska förmågor än vad obeprövade 

enkätfrågor är.  

 

Besläktat med Erikssons och Cederbergs (2015, ss. 45-66) resultat att skattad fysisk aktivitet 

hos högstadieelever positivt korrelerar med betyget i idrott och hälsa så tyder den här studiens 

resultat på att skattad fysisk förmåga korrelerar positivt med betyget i idrott och hälsa.      

 

                                                 

13 Rudbergs skala om korrelationssamband (Carlström & Carlström 1989, s.164) 
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Studiens data kan hjälpa till i ett arbete att kvantifiera och nyansera det som Svennberg, 

Meckbach och Redelius (2014, ss. 199 ff) beskriver som magkänsla och det som Larsson och 

Annerstedt (2010, s. 97 ff) uttrycker som en godtycklighet vad gäller bedömningen. Inga 

exakta svar ges på hur den så kallade magkänslan ska brytas ned men förhoppningsvis kan 

studien väcka intresse att fortsatt försöka avkoda och konkretisera denna, genom att sätta 

siffror på lärares benägenheter i bedömningen. 

 

Data tyder på att Redelius, Fagrells och Larssons (2009, s. 254 ff) bedömningskategorier 

kompetensnormen, hur skickliga eleverna är på de praktiska aktiviteterna, och 

prestationsnormen, vad eleverna får för resultat på de aktiviteter som kvantitativt kan 

bedömas, existerar och innehåller kapital för höga betyg.  

 

Studiens data överensstämmer med det som Redelius (2008, s. 25) tar upp att eleverna 

uppfattar som viktigt för betygen, där de betonar ’att ha rätt kropp’ (stark, snabb, smidig, 

teknisk och god kondition) och ’den presterande kroppen’ (idrottslig kompetens). Lustigt nog, 

beträffande enkätsvaren på EF-spänstfrågan, nämns i samma studie att elever lyft fram 

förmågan att kunna hoppa högt i höjdhopp som viktig (Ibid, s. 25 f).   

 

I övrigt kan konstateras att skattningsvariablerna visar prov på att utfalla i normalfördelning, 

om så lite skev. På ett teoretisk plan, under den föga sannolika förutsättningen att elever 

perfekt estimerar sin förmåga jämfört med andra, bör svaren per definition falla ut i en 

likformig fördelning, men det var inte oväntat att många svar hamnade i mitten. Att 

variablerna tenderar att följa normalfördelningen och inte en likformig fördelning påverkar 

dock inte verktyget som användes för korrelationsanalysen. I alla frågor förutom 

konditionsfrågan verkar det som eleverna aningen överskattat sig själva (om det inte 

händelsevis var så att det handlade om ett antal mycket fysisk kompetenta klasser). Även 

Germain och Hausenblas (2006, ss. 283-296) diskuterar människors predisposition att 

överskatta sig själva i enkätfrågor kring egna förmågor som utgångspunkt i sin studie om 

förhållandet mellan faktiska fysiska förmågor och skattade fysiska förmågor. Dock visade 

deras studie att människor trots allt var någorlunda bra på att estimera sina fysiska förmågor 

och att benägenheten att överskatta sig själv inte var överväldigande (Ibid).       
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4.2 Resultatanalys  

Gällande jämförelserna mellan de fyra förmågorna och betyget var det alltså elevsvaren kring 

spänstförmåga som starkast korrelerade med betyget. Om betyget ses som ett instrument för 

att utröna status i det skolidrottsliga fältet, talar detta för att det tävlingsidrottsliga kapitalet 

spänst i större utsträckning än de andra förmågorna även aspirerar på att vara ett 

skolidrottsligt kapital. Elevsvaren kring förmågorna snabbhet och kondition visade upp 

ungefär likartad korrelation gentemot betyget. Dessa värden var svagt lägre än 

spänstkorrelationen. Värdena för korrelationen mellan elevsvaren kring styrkeförmågan och 

betyget var långt mycket lägre än de andra värdena. Detta talar för att det tävlingsidrottsliga 

kapitalet styrka i lägst utsträckning, av de fyra förmågorna, aspirerar på att vara ett kapital 

inom det skolidrottsliga fältet. Möjligheterna om de fysiska förmågorna kan ses som kapital 

diskuteras fortsatt i kommande avsnitt.  

4.3 Vidare analys 

Studiens data är baserad på självuppskattade förmågor, men avslutningsvis i studien 

diskuteras hypotetisk, utifrån Bourdieus begrepp, om de faktiska förmågorna kan ses som 

kapital inom fältet idrott och hälsa. Tidigare undersökningar har visat att skattning av fysiska 

förmågor till stor del, framförallt hos unga, överensstämmer med experimentellt testade 

fysiska förmågor (Germain & Hausenblas 2006, ss. 283-296). I Whiteheads studie där CY-

PSPP användes visade det sig dock att subdomänen skattning av styrka inte korrelerade 

nämnvärt med testresultat (1995, s. 136 ff.). Det skall tilläggas att de styrketester som 

genomfördes i Whiteheads studie var situps och chins. Dessa två tester involverar främst 

styrka i förhållande till kroppsvikt och uthållighet. På sättet frågorna var utformade i CY-

PSPP gällande subdomänen styrka är det troligt att elevsvaren mer handlat om råstyrka som 

inte tar kroppsvikt i beaktande (Whitehead 1995, s. 144 ff).  Följande diskussionsavsnitt 

kommer tankeexperimentellt att utgå från resultatet som en indikation kring verkliga fysiska 

förmågors samband med betyg. Explicit är det inte detta som undersökningens data beskriver 

men utifrån tidigare forskning är ett sådant tolkningsangrepp inte långsökt (Germain & 

Hausenblas 2006, s. 283 ff,; Lubans & Cliff 2003, s. 216 ff; Whitehead 1995, s. 144 ff).  

 

Även om data indikerar på sambanden mellan betyg och faktiska fysiska förmågor är det 

viktigt att beakta frågan om kausalitet. En vanlig och ackurat maxim lyder att korrelation inte 

ger kausalitet. Att till exempel snabbhet positivt korrelerar med betyget säger inte per 
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automatik att det är snabbhetsförmågan som är det verkliga kapitalet, vilket avser orsaken 

eller den primärt bidragande faktorn till betyget. Det kan vara så att det inte är 

snabbhetsförmågan i sig som premieras och ger högt betyg utan att det i stället handlar om en 

dold variabel som ger upphov till både högt betyg och snabbhetsförmågan och istället är den 

verkliga orsaken till betyget och det verkliga kapitalet i fältet. Dessutom finns 

riktningsproblemet. Det ter sig dock osannolikt att det skulle vara så att höga betyg i idrott 

och hälsa gör en person snabb (stark, spänstig eller uthållig).  

 

4.3.1 Hypotetiskt kapitalschema 

För att aktörerna ska kunna avancera till högre positioner inom konkurrensfältet betyg och 

bedömning krävs att det symboliska kapitalet förvaltas på effektivt vis. Utifrån 

undersökningens resultat aspirerar de fyra fysiska förmågorna mer eller mindre på att ses som 

kapital. Ett hypotetiskt illustrativt schema som åskådliggör möjliga kausala samband kommer 

utformas allteftersom diskussionen fortlöper. Detta utgår från Bourdieus kapitalkoncept samt 

tidigare forskningsrön om kategorier för bedömning inom idrott och hälsa. Tjocka pilar i detta 

schema anvisar (förmodad/tankeexperimentell) säkrare kausal påverkan, medan tunna- och 

allra mest streckade pilar indikerar en osäkrare påverkan.  

4.3.2 Kondition som kapital 

Låt oss se till korrelationskoefficienten i tabell 6 som visar på en ganska svagt positiv 

korrelation mellan den fysiska förmågan kondition och betygen i årkurs nio. Vad skulle kunna 

vara orsaker till detta? Följande avsnitt är av reflekterande karaktär kring detta.  

 

Elever med god kondition har rimligtvis bättre förutsättningar att vara aktiva och att därmed 

uppfattas som engagerade av läraren under idrottsliga aktiviteter än elever med dålig 

kondition. Enligt tidigare forskning är elevernas inställning en viktig komponent i 

betygsättningen (Redelius 2008, 23 ff; Redelius, Fagrell & Larsson 2009, s. 245 ff; Eriksson 

et al. 2005, s. 158 ff; Svenneberg, Meckbasch & Redelius 2014, s. 199 ff). Frågan skulle i så 

fall vara hur kausaliteten ser ut. Som det är formulerat ovan låter det som att kondition är den 

initierade faktorn i en kausalitetskedja som resulterar i högre betyg. Men detta är tämligen 

osäkert.  
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Kan det vara så att inställning är den bakomliggande faktorn till både höga betyg och 

kondition?  Blir elever som är motiverade och engagerade mer uthålliga? Detta skulle i så fall 

i viss mån devalvera styrkan av kausalitetsriktningen från kondition till inställning, se figur 1.       

 

 

Figur 1 Hypotetiskt schema kondition  

 

Tanken att elever med idrottslig bakgrund har en betygsmässig fördel finns nära till hands. I 

synnerhet med tanke på att undervisningen tenderar att vara utformad efter ett 

tävlingsidrottsligt ämnesinnehåll (Skolverket 2010, s. 53 f).  Elever som har idrottat mycket 

under sin uppväxt har troligen också förhållandevis bättre kondition än andra elever. Då 

skulle således kondition inte vara den avgörande faktorn för höga betyg utan istället den 

idrottsliga bakgrunden och den idrottsliga rörelsekompetensen. Att se den idrottsliga 

rörelsekompetensen som en viktig kategori för bedömningen kan motiveras utifrån tidigare 

forskning (Redelius 2008, s. 23 ff; Lena Svenneberg, Jane Meckbasch & Karin Redelius 

2014, s. 199 ff; Karin Redelius, Birgitta Fagrell och Håkan Larsson 2009, ss. 245-260).  

 

 

Figur 2 Hypotetiskt schema – med tillägg av Id. bakgrund och Id. rörelsekompetens 

 

Att kondition även direkt kan påverka den idrottsliga rörelsekompetensen är också tänkbart, 

men om värdena för korrelation betraktas, viktat värdena för de andra förmågorna, är denna 

påverkan eventuellt relativt svag (detta resonemang blir klarare när snabbhet och spänst utreds 

på liknande sätt). Intuitivt låter det inte heller främmande att idrottslig bakgrund i högre grad 

påverkar kondition än vad kondition påverkar idrottslig rörelsekompetens.  
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Figur 3 Hypotetiskt schema – sammanfattning för konditionsförmågan  

 

I tankeexperimentet där enkätsvaren säger något om faktisk förmåga är det utifrån studiens 

data och ovan resonemang svårt att avgöra i hur stor utsträckning konditionsförmågan i sig 

kan klassas som ett kapital.  

    

4.3.3 Styrka som kapital  

Styrka var den fysiska förmåga som visade lägst korrelation mot betygen. Vilka resonemang 

och funderingar kan föras kring detta? 

 

Få aktiviteter inom ämnet idrott och hälsa ger utrymme för styrkeuppvisning där den egna 

kroppsvikten inte spelar en avgörande roll för aktivitet (Eriksson et al. 2005, s. 158 ff). Styrka 

i förhållande till den egna kroppsvikten är kanske således viktigare än råstyrka. Hög 

kroppsmassa är ofta fördelaktigt när det handlar om råstyrka men att vara stor, tung och stark 

behöver inte nödvändigtvis vara gynnsamt i fråga om komplexa rörelser med den egna 

kroppen. Det skulle till och med kunna vara kontraproduktivt.     

 

Hur kan vi se på den svaga positiva korrelation som trots allt yttrar sig? Även här kan tänkas 

att en idrottslig bakgrund ger både högre betyg och större muskelstyrka även om länken 

mellan styrka och idrottslig bakgrund kanske inte är lika tydlig som den mellan kondition och 

idrottslig bakgrund. Korrelationsvärdena talar för detta.  Möjligtvis är det så att en ökad 

förbränning, som kan förknippas med hög fysisk aktivitet, och rörelsernas utformning i många 

idrotter främst bidrar till annat än utveckling av råstyrka, eller så att det till viss del 

motarbetar utvecklingen av råstyrka.  
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Figur 4 Hypotetiskt schema – med tillägg och sammanfattning av styrkeförmågan  

 

Med tanke på kopplingen ovan, och det låga korrelationsvärdet, bidrar sannolikt 

styrkeförmågan knappt alls till idrottslig rörelsekompetens. Därav utelämnas en sådan pil i 

schemat.  

 

I tankeexperimentet där enkätsvaren säger något om faktisk förmåga verkar allt som allt 

styrkeförmågan föga vara ett kapital.  

 

 4.3.4 Snabbhet som kapital  

Snabbhetsvariabeln visade upp ungefär samma korrelation mot betygen som 

konditionsvariabeln gjorde. Dessa värden var betydligt större än styrkevariabelns värde. 

Betyder då detta att dessa två förmågor i samma grad är kapital?  För att noggrant kunna svara 

på i vilken omfattning en förmåga kan ses som ett kapital krävs förutom en korrelationsanalys 

även insikt om kausalitet och denna inblick är svåråtkomlig enbart genom analys av 

undersökningens data. Högre värden på korrelationskoefficienten talar för att det är större 

sannolikhet att förmågan i fråga kan ses som ett tungt kapital, men denna exakthet, avhängig 

kausalitet, kan bara spekuleras i. Även om korrelationsvärdena är likartade mellan 

snabbhetsförmågan och betyget och konditionsförmågan och betyget tillåts en reflektion kring 

vad som skulle kunna skilja de två åt i fråga om förmågan som kausal faktor.   

 

Tidigare resonerades kring att den idrottsliga rörelsekompetensen rimligtvis är av vikt för 

bedömningen. Då hölls det för sannolikt att den idrottsliga bakgrunden var starkt bidragande 

till både kategorin kondition och kategorin idrottslig rörelsekompetens.  Gällande träning av 

snabbhet vilar dock en paradox angående repetitivt utövande; snabbhet är svårt och komplext 

att öva upp och hög aktivitet och stora mängder träning leder inte nödvändigtvis till att 
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förmågan förbättras (Kurz 2001, s. 186-187).  Därav är det kanske inte säkert att idrottslig 

bakgrund nödvändigtvis leder till ökad snabbhet på samma sätt som idrottslig bakgrund leder 

till bättre kondition. Dock ger idrottslig bakgrund rimligtvis ökad snabbhet till viss grad.  

 

 

Figur 5 Hypotetiskt schema – med tillägg av snabbhetsförmågan  

 

Förutsätts ett ovan nämnt förhållande ter sig det likartade korrelationsvärdet mellan snabbhet 

och betyg och kondition och betyg egendomligt. En tydligare länk, inget annat inräknat, med 

idrottslig bakgrund, skulle kunna förväntas resultera i ett jämförelsevis högre 

korrelationsvärde betraktat förmådd kausalitet; om snabbhet är en mindre (jämfört med 

kondition) bieffekt av en kausal faktor för betyget borde detta avspeglas i ett lägre 

korrelationsvärde. Men eftersom värdena är ungefär lika tål det att funderas över om detta kan 

kompenseras genom andra tänkbara tydliga länkar mellan snabbhet och höga betyg.  

 

Tidigare fördes ett resonemang där konditionsförmågan kunde bidra till inställning. Kan 

snabbhet i än större utsträckning bidra till detta för att i så fall åstadkomma en kompensation? 

Det är emellertid ganska svårt att hitta argument för detta. Det kanske tvärtom snarare känns 

mer troligt att uthållighet är en viktigare förutsättning för att vara delaktig och engagerad.  

 

Kondition antogs även befrämja idrottslig rörelseförmåga. Det är troligt att även 

snabbhetsförmågan gör det. Kravet på kompensation talar i så fall för att snabbhet än mer än 

kondition bidrar till detta. Finns ytterligare argument för detta? Snabbhetsförmågan är 

komplex och involverar både muskel- och nervfunktioner och förknippas med den explosiva 

förmågan att skapa största möjliga acceleration (Gjerset & Annerstedt 1997, s. 313 f). 

Idrottslig rörelsekompetens, koordinationsförmåga och komplexa rörelser beror också på ett 
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samspel mellan nerv- och muskelsystemet (Ibid s. 313). Måhända är det även så att hög 

explosivitet ger ökad rörelsefrihet och en större rörelsearsenal, vilket kan gynna förmågan till 

att utföra komplexa rörelser. Kanske kan snabbhetsförmågan också förväxlas med mer 

allsidig rörelsekompetens i vissa aktiviteter; att kunna springa ifrån eller förbi motståndare i 

många lagsporter kan vara väldigt effektivt och det är möjligen svårt för en lärare att bedöma 

vad som är en allsidig förmåga som yttrar sig och vad som är en specifik och smal förmåga 

(som snabbhet) som yttrar sig inom en lagidrott. Rön kring lärares svårigheter att precisera 

vad som premieras vid bedömning har tidigare belysts (Annerstedt & Larsson 2010, s. 97 ff; 

Svennberg, Meckbach, och Redelius 2014, s. 199 ff). Sammantaget finns det således utifrån 

data och detta resonemang anledning att tro att snabbhet har en större inverkan på den 

idrottsliga rörelsekompetensen än konditionsförmågan. Detta illustreras i figur 6.  

 

 

Figur 6 Hypotetiskt schema – sammanfattning av snabbhetsförmågan    

 

Ovan schema och dess anade kausala kedjor tyder, i det tentativa antagandet att enkätsvaren 

säger något om faktisk förmåga, på att snabbhet i lite större grad än kondition kan ses som ett 

kapital.  

4.3.5 Spänst som kapital  

Spänstförmågan visade upp starkast korrelation mot betyget av alla fysiska förmågor men 

skillnaden var liten gentemot snabbhet och kondition.  

 

Att snabbt utveckla kraft är viktigt för både snabbhet och spänst. Aktörer som besitter en stor 

andel typ II-fibrer i musklerna kan snabbare utveckla kraft än de aktörer som besitter en stor 
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andel typ I-fibrer (Gjerset & Annerstedt 1997, s. 306). Dessa förmågor kan därmed antas ha 

en viss samhörighet vilket motiverar ett liknande resonemang kring dess betydelse som 

kapital. Detta skulle kunna motivera liknande kausala förhållanden i schemat för spänst som 

för snabbhet.  

 

Därav finns det anledning att tro att spänst tillsammans med snabbhet, i det experimentella 

antagandet att enkätsvaren säger något om faktisk förmåga, i något högre grad än övriga 

förmågor kan ses som kapital för höga betyg i ämnet idrott och hälsa.         

 

 

Figur 7 Hypotetiskt schema – med tillägg och sammanfattning av spänstförmågan 

 

4.3.6 Hypotetiskt schema  

Utifrån analysen presenteras följande ’slutgiltiga’ hypotetiska schema;        

 

 

Figur 8 Sammanfattning av hypotetiskt analysschema 
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Det hypotetiska schemat i figur 8 försöker givetvis inte illustrera alla faktorer som spelar in 

för vad som ger ett högt betyg i ämnet idrott och hälsa, utan bara de faktorer som möjligen 

kan kopplas till underökningens fyra fysiska förmågor. Tidigare forskning antyder att en 

mängd olika faktorer är av betydelse för betyget i ämnet, här figurerar faktorer som till 

exempel teoretiska kunskaper, samarbetsförmåga, moral, interaktion med medstudenter, 

social kompetens, god kamratskap och så vidare (Redelius 2008, s. 23 ff; Svenneberg, 

Meckbach & Redelius 2014, s. 199 ff; Larsson & Annerstedt 2010, s. 97 ff; Redelius, Fagrell 

& Larsson 2009, s. 245 ff; Skolverket 2010, s. 49ff ).  

 

4.4 Slutsatser 

Data från undersökningen pekar på att det finns positiv korrelation mellan alla de fyra 

förmågorna och höga betyg i idrott och hälsa. Förankrat i Bourdieus begrepp är det svårt att 

avgöra i hur stor utsträckning konditionsförmågan i sig kan klassas som ett kapital för höga 

betyg samtidigt som styrkeförmågan verkar föga vara ett kapital i detta avseende. En del tyder 

på att snabbhet och spänst i lite högre grad än kondition kan ses som ett kapital för betyget.   

 

4.5 Förslag på vidare forskning 

En studie med liknande utgångspunkter men som använder sig av en experimentell metod där 

förmågor testas skulle kunna ta sig an hur de faktiska förmågorna spelar roll för betyget. Om 

en sådan studie skulle komma fram till liknande korrelationer som den här studien skulle det 

vara av intresse att försöka dyka djupare in i de föreslagna kausala sambanden och 

sanningshalten i det hypotetiska schemat.   

 

Utökad forskning kring fysiologin bakom koordinationsförmåga och explosiv förmåga skulle 

kunna öka förståelsen om hur dessa förhåller sig till varandra.   

 

Försäkran om samband mellan den här sortens kvantifierbara fysiska förmågor och höga 

betyg skulle öppna upp plattformar för läroplansteoretiska diskussioner om vad som ska 

premieras vid bedömning och arenor för debatt om hur vi ser på isärhållandet av 

kvantifierbara- och kvalitativa rörelseförmågor.       
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4.6 Metoddiskussion 

Eftersom data relateras till betyget i årskurs 9 behandlade således studien hur olika 

självskattade fysiska förmågor kan relateras till betyget i idrott och hälsa under årskurs 9. 

Elever uppmanades därav att försöka svara på frågorna såsom de skulle gjort när de gick i 

årskurs 9. Även om vissa elever inte noterat detta är det osannolikt att diskrepansen skulle ha 

varit stor mellan skattningar kring fysiska förmågor hos en elev nu och samma skattningar hos 

samma elev för ett eller två år sedan. Att tillfråga elever efter att de avslutat högstadiet borde 

även göra att data korresponderar mot ett större antal lärare som gjort betygsbedömningar, då 

det rimligtvis de tillfrågade eleverna inte borde komma från samma klass i högstadiet och 

med samma lärare i idrott och hälsa. Därmed säger data något om hur självskattade fysiska 

förmågor generellt inverkar på betyget. 

 

En möjlig komplikation är att dagens profilerade gymnasieskolor kan vara ett urvalsproblem 

då de olika gymnasieprofilerna lockar till sig homogena grupper av individer. Detta kan 

betyda att vissa respondenter präglas av samma sorts mentalitet och studienivå, vilket kan 

leda till ett samplingsfel i undersökningen och att skillnaden blir större mellan 

stickprovsvärden och populationsvärdet än om undersökningen är helt slumpmässig 

(Hassmén & Hassmén 2008, ss. 94-102).  

 

Då CY-PSPP-frågorna om kondition och styrka överensstämmer väl med EF-frågorna i 

samma kategorier stärks dessas reliabilitet.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Studiens syfte är att undersöka om de elevskattade fysiskt kvantifierbara förmågorna 

snabbhet, spänst, styrka och kondition har betydelse för slutbetyget i ämnet idrott och hälsa 

från årskurs nio.   

Studiens frågeställningar är följande: 

- Överensstämmer data från CY-PSPP med de egenformulerade enkätfrågorna? 

- Korrelerar ovan nämnda självskattade fysiska förmågor med betyget i idrott och 

hälsa?  

- Finns det någon skillnad emellan ovan nämnda självskattade fysiska förmågor i hur de 

korrelerar med betyget i idrott och hälsa?  

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Idrott och hälsa, fysiska förmågor, bedömning, physical education, assessment, grading, 

CY-PSPP, Sweden, självskattning, self-perception 

 

Var har du sökt? 
Discovery data base, Google Scholar, Libris, google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

Exempel: 

Discovery: "physical education" assessment grading sweden 

Google Scholar: "physical education" assessment grading Sweden 

 
 

 

Kommentarer 
Skribenterna fann ganska lite forskning som rörde de exakta frågeställningarna. Gällande 

vad lärare och elever anser vara av betydelse för betyget i idrott och hälsa fanns en hel del 

tidigare studier. Det samma gäller för självskattning av fysiska förmågor.  



 

Bilaga 2  

Enkät 

  

 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm som skriver 

examensarbete inom idrott och hälsa.  

Studiens syfte är att undersöka om/hur de självskattade fysiska attributen snabbhet, 

spänst, styrka och kondition har betydelse för slutbetyget i idrott och hälsa i årskurs 

9. Därför vänder vi oss till er som läser på gymnasiet.  

Undersökningen består av 16 stycken enkätfrågor och tar ca 5-10 minuter att fylla i. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Du 

svarar anonymt vilket innebär att namn inte ska skrivas på formuläret. Enkäterna 

kommer att förstöras när studien är klar, godkänd och publicerad. Publiceringen sker 

i det Digitala Vetenskapliga Arkivet http://www.diva-portal.se, där du kan ta del av 

resultatet.  

 

Vi uppskattar väldigt mycket att du vill ge 5-10 minuter av din tid för att göra denna 

undersökning så utförlig och vetenskaplig som möjligt!  

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och vill delta i studien ❑ 

Jag har tagit del av ovanstående information och avböjer att delta i studien ❑ 

 

Tack på förhand!  

 / 

 Niklas Björkman  och Erik Nordström 

 Gymnastisk och idrottshögskolan 

 

Kontaktuppgifter                       
Niklas Björkman                                 Erik Nordström 

niklas.bjorkman@student.gih.se              erik.nordstrom@student.gih.se 

 
 

http://www.diva-portal.se/
mailto:niklas.bjorkman@student.gih.se
mailto:erik.nordstrom@student.gih.se


 

Sådan är jag!© - Ungdom 
 

Profil över barn och ungdomars fysiska självuppfattning (CY-PSPP) Witehead J.R. (1995) 
En modifikation av Anders Raustorps bearbetade variant. Inst. för Hälsa Beteendevetenskap Högskolan i Kalmar© 

 
 

Sådan var jag i årkurs 9 

Frågorna 1-13 har två påståenden. Välj först det påstående som verkar passa in bäst på Dig. Sätt sedan ett kryss 

(X) beroende på om du håller med helt eller delvis. Det finns inget svar som är rätt eller fel. Se exemplet nedan: 

 

Håller med   Håller med 

helt               delvis      

 

                      X 

---------          --------- 

 

 

 

 

Vissa ungdomar gillar 

att bada i havet 

 

 

 

MEN 

 

Andra ungdomar tycker 

det är obehagligt att 

bada i havet 

Håller med   Håller med 

delvis            helt      

 

 

---------          ---------- 

1. 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar 

känner obehag när 

man ska göra någon 

ansträngande idrott 

 

MEN Andra ungdomar 

känner sig säkra när 

det handlar om 

ansträngande idrott 

 

 

 

 

---------          ---------- 

2. 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar tycker 

att de saknar styrka 

jämfört med andra i 

deras ålder    

 

MEN Andra ungdomar tycker 

att de är starkare än 

andra i deras ålder  

 

 

 

 

---------          ---------- 

3. 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar har 

mycket uthållighet 

under ansträngande 

fysisk aktivitet 

MEN Andra ungdomar tappar 

andan flåsar och måste 

sakta ner eller avbryta 

 

 

 

 

---------          ---------- 

4. 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar tycker 

att de har starkare 

muskler än andra i 

samma ålder 

  

MEN Andra ungdomar tycker 

att de har svagare 

muskler än andra i 

samma ålder 

 

 

 

 

---------          ---------- 

5. 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar har 

inte så god kondition  

MEN Andra ungdomar har 

god kondition  

 

 

 

 

---------          ---------- 

Kön 

 Man                Kvinna           Annan  

 

Vad fick du för slutbetyg i årkurs 9 i ämnet 

idrott och hälsa?  

  A                                    B 

  C                                    D 

  E                                    F 

 Inget betyg                    

 



 

 

Håller med   Håller med 

helt               delvis      

   Håller med    Håller med 

delvis             helt      

 

 

 

 

6. 

 

 

 

---------          --------- 

 

En del ungdomar 

saknar självförtroende i 

styrkeaktiveter  

MEN Andra ungdomar är 

mycket säkra när det 

handlar om 

styrkeaktiviteter  

 

 

 

 

---------          ---------- 

7. 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar 

försöker vara med i 

intensiva 

idrottsaktiveter närhelst 

de får chans 

 

MEN Andra ungdomar 

försöker undvika 

ansträngande 

idrottsaktiveter 

 

 

 

 

---------          ---------- 

8. 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar är 

snabbt framme när det 

behövs starka muskler 

 

 

MEN Andra ungdomar kliver 

hellre åt sidan när det 

behövs starka muskler 

 

 

 

 

---------          ---------- 

9. 

 

 

 

 

---------          --------- 

 

En del ungdomar 

måste ganska snart 

sluta springa och träna 

för att de blir trötta 

MEN Andra ungdomar kan 

springa och träna utan 

att bli trötta 

 

 

 

 

 

---------          ---------- 

10. 

 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar tycker 

inte att de är så bra 

som andra när fysisk 

styrka behövs  

MEN Andra ungdomar tycker 

att de tillhör de bästa 

när fysisk styrka 

behövs 

 

 

 

 

 

---------          ---------- 

 

11. 

 

 

 

 

 

---------          --------- 

En del ungdomar kan 

hålla på länge när det 

gäller aktiviteter som att 

springa 

MEN Andra ungdomar måste 

ganska snart vila eller 

sluta 

 

 

 

 

 

 

---------          ---------- 

 

12. 

 

 

 

 

 

---------          --------- 

 

En del ungdomar tycker 

att de är starka jämfört 

med ungdomar i 

samma ålder 

 

MEN 

 

Andra ungdomar tror 

att de är svagare än 

andra ungdomar i 

deras ålder  

 

 

 

 

 

 

 

---------          ---------- 

 

 

 

 



 

 

I fråga 14-16 - Sätt ett kryss i det påstående som passar in bäst på dig.  

 

13) Hur snabb (på typ 60 meter) uppskattar du att du var i årkurs 9 jämfört med personer i 

samma ålder? 

Jag uppskattar att jag tillhörde den.. 

 1. långsammaste femtedelen   

 2. näst långsammaste femtedelen 

 3. mellersta femtedelen 

 4. näst snabbaste femtedelen  

 5. snabbaste femtedelen 

 

14) Hur spänstig (typ hoppa högt) uppskattar du att du var i årskurs 9 jämfört med personer i 

samma ålder?  

den.. 

 1.minst spänstiga femtedelen   

 2.  

 3.  

 4.   

 5. mest spänstiga femtedelen 

 

15) Hur stark (typ lyfta tunga vikter) uppskattar du att du var i årskurs 9 jämfört med i samma 

ålder? 

den.. 

 1. svagaste femtedelen   

 2.  

 3.  

 4.    

 5. starkaste femtedelen 

  

16) Hur bra uthållighet (typ ett lopp på 5km) uppskattar du att du hade i årskurs 9 jämfört med 

personer i samma ålder? 

den.. 

 1. sämsta femtedelen   

 2.  

 3.  

 4.   

 5. bästa femtedelen 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3  

Kodnyckel för ”Sådan är jag!”© - Ungdom 

En modifikation av kodnyckel för den svenska versionen av CY-PSPP, Children and Youth 

Physical Self-Perception Profile, översatt av Anders Raustorp, Högskolan i Kalmar. 

 

Följande frågor har poängföljden 4 – 3 – 2 – 1  

3, 4, 7, 8, 11, 12 

  

Följande frågor har poängföljden 1 – 2 – 3 – 4   

1, 2, 5, 6, 9, 10  

 

 

Följande frågor tillhör följande grupp:      

Fysisk kondition  

Fysisk styrka   

Frågenummer   

1, 3, 5, 7, 9, 11 

2, 4, 6, 8, 10, 12  

 

Ju högre poäng som erhålls desto högre är elevens fysiska självuppfattning. 

 

(Raustorp 2006 s. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

CY-PSPP-frågorna i relation till betygsvariabeln 

 

 

 

Kondition (skattning CY-PSPP) i relation till betyg 

 

 

Betyg 

Total 0 1 2 3 4 5 

Kondition  

(skattning CY-PSPP) 

6 0 1 0 0 0 0 1 

8 0 0 1 2 0 0 3 

9 0 1 3 2 1 1 8 

10 0 3 3 4 1 0 11 

11 0 3 3 4 2 1 13 

12 0 3 5 4 2 0 14 

13 0 5 1 11 6 0 23 

14 0 1 5 6 3 2 17 

15 0 1 3 10 7 2 23 

16 0 3 1 3 0 5 12 

17 0 2 1 5 5 4 17 

18 0 1 3 6 5 5 20 

19 0 1 3 3 9 5 21 

20 1 1 1 5 2 5 15 

21 0 0 0 1 1 3 5 

22 0 0 1 1 1 8 11 

23 0 0 0 3 1 2 6 

24 0 0 3 1 1 4 9 

Total 1 26 37 71 47 47 229 

 

 

 

Spearmans rangkorrelation 

 Värde 

Ungefärlig 

signifikansnivå 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,404 P<0,001 

N of Valid Cases 229  

 

 

 

 

 



 

 

  Styrka (skattning CY-PSPP) i relation till betyg 

 

 

Betyg 

Total 0 1 2 3 4 5 

  Styrka 

 (skattning CY-PSPP) 

6 0 2 1 0 1 0 4 

7 0 1 2 3 0 0 6 

8 0 1 1 3 0 0 5 

9 0 1 1 4 1 1 8 

10 0 2 6 5 2 2 17 

11 0 1 3 1 1 0 6 

12 0 3 3 8 8 0 22 

13 0 1 2 5 2 4 14 

14 0 2 3 6 3 1 15 

15 0 5 2 5 0 5 17 

16 0 2 0 7 3 3 15 

17 0 0 2 7 4 6 19 

18 0 4 3 9 4 9 29 

19 0 1 3 2 4 3 13 

20 0 0 0 1 3 4 8 

21 0 0 4 3 4 1 12 

22 0 0 0 0 2 3 5 

23 0 0 1 0 2 2 5 

24 1 0 0 2 3 3 9 

Total 1 26 37 71 47 47 229 

 

 

 

Spearmans rangkorrelation 

 Värde 

Ungefärlig 

signifikansnivå 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,321 P<,0,001 

N of Valid Cases 229  

 

 

 


