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Förord 
Vi vill härmed rikta ett stort tack till vår handledare för hennes hjälp och goda råd. 

Dessutom vill vi tacka de idrottslärare och elever som ställt upp på intervjuer och gjort detta 

arbete möjligt att genomföra.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar:  

Syftet med vår studie har varit att jämföra genomsnittspoängen för ämnesbetyget i idrott och 

hälsa hos elever med svensk respektive utländsk bakgrund i två olika skolor med skilda 

etniska sammansättningar. 

Frågeställningarna var följande: Skiljer sig genomsnittspoängen i idrott och hälsa åt hos 

elever med utländsk bakgrund vid jämförelse mellan en skola som domineras av elever med 

svensk respektive utländsk bakgrund? Skiljer sig betygsgenomsnittspoängen i idrott och hälsa 

åt hos elever med svensk bakgrund vid jämförelse mellan en skola som domineras av elever 

med svensk respektive utländsk bakgrund? Hur uppfattar de intervjuade lärarna i idrott och 

hälsa att utländsk härkomst hos eleverna påverkar deras deltagande och prestation i ämnet? 

Hur uppfattar elever med utländsk bakgrund att deras deltagande och prestationer bedöms? 

Metod:  

Vi har valt att göra en undersökning av genomsnittspoängen i idrott och hälsa på två 

grundskolor i nordvästra Stockholm. Undersökningen av genomsnittspoängen baserades på 

data från läsåret 2005. Vi tittade på betyget i idrott och hälsa i årskurserna 8 och 9. Total 

samlades 290 betyg, varav 124 betyg från den utländskdominerade skolan och 166 betyg från 

skolan som dominerades av elever med svensk bakgrund. Två elever och två idrottslärare 

intervjuades i varje skola. Eleverna som intervjuades i studien gick i åk 9. Urvalet skedde 

genom ett strategiskt urval. 

Resultat 

– Elever med utländsk bakgrund presterade bättre i den skolan där majoriteten av eleverna 

hade svensk bakgrund.– Elever med svensk bakgrund presterade bättre i den skolan där 

majoriteten är eleverna hade utländsk bakgrund, men skillnaden var marginell.  

– Idrottslärare A anser inte att utländsk bakgrund påverkar prestationen i ämnet idrott och 

hälsa, medan idrottslärare B säger att utländsk bakgrund påverkar prestationen och 

deltagandet negativt, samtidigt som han motsäger sig själv. 

– Båda eleverna betonar idrottslärarens och föräldrarnas roll som en viktig faktor för 

elevernas prestation. 

Slutsats: 

Studiens slutsats är att skolans etniska sammansättning har inverkan på genomsnittspoängen 

för ämnesbetyget i idrott och hälsa för elever med utländsk bakgrund. För elever med svensk 

bakgrund hade skolans etniska sammansättning endast en marginell inverkan. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion    
Under det senaste halvseklet har Sverige blivit ett mångkulturellt land bestående av majoritets 

och minoritetskulturer. Detta har resulterat i förändringar i Sveriges befolkningssamman- 

nsättning. Invandrarfrågor är mer aktuella än någonsin, inte minst inom utbildningssektorn.  

 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där kunskaper om och varför invandrare lyckas bra 

inom vissa ämnesområden, men sämre i andra behövs. 

 

Förhållandet mellan invandrares betyg i skolämnet Idrott och hälsa och skolans 

sammansättning är dåligt uppmärksammat. Det är viktigt att få kunskap om elevens utländska 

bakgrund och om skolans etniska sammansättning spelar någon roll för betygens sättning i 

ämnet idrott och hälsa  

 

Vår ambition är att bidra till ökad kunskap och försöka fylla vissa kunskapsluckor angående 

betydelsen av en skolas etniska sammansättnings i relation till betygsättning i ämnet idrott 

och hälsa. 
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1.2 Begreppsförklaring 
Med tanke på att vår studie berör betyg i förhållande till etnisk härkomst, ser vi det som 

viktigt att belysa centrala begrepp såsom: Segregation, integration, assimilation, utländsk 

bakgrund, svensk bakgrund. 

 

Segregation är en frivillig eller ofrivillig process som leder till att befolkningsgrupper 

separeras från varandra rumsligt. Segregation kan ske på grundval av social status, 

rastillhörighet, etnisk tillhörighet eller dylikt.1 

 

Integration Ordet integration har många betydelser. Till skillnad från assimilation, som 

förutsätter att minoriteter anpassar sig till majoritetens normer och förhållningssätt, betyder 

begreppet integration att olika grupper i samhället inte behöver ge upp sin särart för att få 

likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. Men lika rättigheter betyder också lika 

skyldigheter. Vi är alla skyldiga att leva efter de lagar som gäller i Sverige.2  

 

När det gäller begreppet invandrare så finns det ingen allmänt accepterad definition. 

Begreppet invandrare och personer med utländsk bakgrund är mångtydiga och leder till 

problem när begreppen används i olika sammanhang. Detta gäller i såväl vardagligt språk som 

i allmän samhällsdebatt. I statistiska sammanhang används en indelning som görs antingen 

efter i Sverige folkbokförda personers födelseland, eller efter medborgarskap. Dessa delas 

sedan in i två kategorier; födda i utlandet eller födda i Sverige respektive utländskt eller 

svenskt medborgarskap. 

Under 1999 och 2000 presenterade Kulturdepartementet två promemorior som behandlade 

begreppet invandrare. Den första med undertiteln ”Användningen i lagar och förordningar” 

(Ds 1999: 48) och den andra med undertitel ”Användningen i myndighetens verksamhet” (Ds 

2000: 43). Begreppet personer med utländsk bakgrund definieras i Kulturdepartementets 

promemorior, personer som är utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 

                                                 
1 Nihat Bunar, Skolan mitt i förorten: Fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism (diss. 

Växjö; Stockholm/Stehag: Symposium 2001), s. 71. 
2 Emelie Xen<emelie.xen@ksk.landskrona.se>Integration och mångfald, 2006-08-

23<http://www.landskrona.se/pages/cgi-bin/PUB_Lateststart_Version.exe?all Frameset=1 & pageld=1393> 

(Acc.2007-0629). 
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medan personer med svensk bakgrund definieras, personer som är inrikes födda med en 

inrikes och en utrikes född förälder.3 

En sådan indelning anser vi kan vara logisk att använda i vårt arbete i relation till vårt syfte.  

Under arbetet kommer vi att använda oss av begrepp såsom invandrare, person med utländsk 

bakgrund, person med svensk bakgrund, svensk och så vidare. Vi vill påpeka att vi kommer 

att använda dessa ord med samma innebörd, beroende på vilket som passar bäst i texten. 

 

 1. 3 Forskningsläge 

1.3.1 Utländsk bakgrund och anpassning till ett nytt land 

I början av en invandrares vistelse i sitt nya land är integreringen i första hand funktionell. 

Man måste lära sig annorlunda beteenden, exempelvis nya trafikregler, för att kunna fungera i 

samhället. Så småningom börjar även attityder att påverkas, vilket påverkar beteendet 4. 

 

När en långt gången ekonomisk, sociokulturell och språklig integrering har ägt rum är en 

grupps särdrag i princip försvunna, och en assimilering har skett 5.  

 

Hur pass snabbt en invandrare anpassar sig beror på många faktorer. De viktigaste av dessa är 

social, kulturell och religiös bakgrund, kvalifikationer, hur pass olika språket i 

ursprungslandet är jämfört med i det nya landet, invandringsorsak, mottagarlandets 

bemötande samt hur många landsmän det redan finns där.6  

 

Omfattningen och karaktären på kontakterna mellan invandrare och ursprungsbefolkning 

varierar ofta mellan olika miljöer. I organisationer, som exempelvis på en arbetsplats, är 

behovet större av att försöka bortse från kulturella skillnader (för att undvika konflikter) än till 

exempel i bostadsområden eller i oorganiserade fritidsaktiviteter. 7  

 

Det finns alltid anpassningsproblem för en person som kommer från ett annat land, och de 

flesta invandrare befinner sig i en sämre samhällsposition jämfört med ursprungs- 
                                                 
3 Personer med utländsk bakgrund: Riktlinjer för redovisning i statistiken ”Rapport” (Stockholm: Statistiska 
centralbyrån, 2002), s. 5f. 
4 Roger Andersson, Irene Molina, Andreas Sandberg, Social geografi och etniska relationer (Uppsala: Uppsala 
Universitet 1992), s. 27. 
5 Region- och trafikplanekontoret, Invandrare i Stockholms län (Stockholm: Region- och trafikplanekontoret 
1985), s. 16-27. 
6 Reidar Oderth: An Introduction to the Study of Human Migration: an Interdisciplinary Perspective (Tullinge: 
Prapides 2002), s. 87. 
7 Ibid. , s. 6. 
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befolkningen. Trots detta så visar de flesta studier att majoriteten av invandrarna gör en 

väsentlig välfärdsvinst med sin utvandring. 8  

 

1.3.3 Etnisk boendesegregation 

Det är viktigt att känna till om boendesegregation påverkar skolors förutsättningar och 

resultat.  

Segregation kan vara bland annat social, geografisk eller kulturell. I sin avhandling ”Skolan 

mitt i förorten” sammanfattar sociologen Nihat Bunar den etniska boendesegregationens 

negativa konsekvenser. De negativa konsekvenserna är enligt honom:  

– Segregation bidrar till att upprätthålla ojämlikheter mellan etniska grupper därför att 

institutionerna (främst skolan) i de av minoriteterna dominerade bostadsområdena är sämre 

eller att möjligheterna är färre.  

– Segregation upprätthåller fattigdom genom en kombination av sämre institution och genom 

att ungdomarna som växer upp i områdena internaliserar de rasialiserade diskurserna om sin 

egen underlägsenhet. Med andra ord uppfattar de sig själva genom andra och har ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen på grund av de diskussioner som pågår, vilket gör att de 

medvetet eller omedvetet känner sig underlägsna i förhållande till den svenska 

majoritetsbefolkningen.  

– Segregation återskapar och bekräftar majoritetens fördomar mot minoriteter och invandrare 

på grund av bristen på social interaktion mellan grupperna. 

– Segregation förhindrar minoriteternas eller invandrarnas integration i samhället.9  

 

De flesta grundskolor i landet har få elever med utländsk bakgrund, enligt Skolverket. Av 

skolor med år 9 har nära 80 procent av skolorna mellan 0- 20 procent och 9 procent av 

skolorna har mer än 40 procent elever med utländsk bakgrund. Skolor med minst 40 procent 

elever med utländsk bakgrund är sämre rustade än andra när det gäller vissa förutsättningar. 

De har i genomsitt flera lärare, men också en högre omsättning av lärare och en lägre andel 

behöriga lärare. Vid skolor med mycket stor andel elever med utländsk bakgrund (mer än 80 

procent) har eleverna sämre betyg än i mindre invandrartäta skolor, även efter att hänsyn 

tagits till bland annat elevernas socioekonomiska bakgrund. En tolkning är, enligt rapporten 

att ”boendesegregation har en negativ inverkan på likvärdigheten i det svenska skolsystemet 

                                                 
8 Reidar Oderth, Invandrare, föreningsliv och lokalsamhälle: En studie av idrottsföreningar i Sollentuna och 
Katrineholms kommuner, D-uppsats, Kulturgeografiska Institutionen (Uppsala: Uppsala Universitet 1994), s. 6. 
9 Bunar, s. 80. 
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då elever som går på skolor med många elever med utländsk bakgrund eller andra skolor som 

är segregerade utifrån socioekonomiska faktorer inte ges samma möjligheter att uppnå lika 

goda betygsresultat som elever som går i övriga skolor.”10 

 

1. 3. 3 Skolsegregation 

Skolsegregationen tar sig olika uttryck. Man kan skilja mellan en yttre och en inre 

segregation, samt en prestationsmässig segregation. Vi ska kort förklara dessa termer.  
 

Den yttre segregationen är till stor del kopplad till bostadssegregationen, eftersom en 

grundskolas elevupptagning i hög grad sker i närområdet. Detta gör att ett särskilt områdes 

etniska och sociala sammansättning påverkar de lokala skolorna. När det gäller den inre 

segregationen, så kan en sådan skapas på grund av gruppindelningar, teoretiska och praktiska 

linjesystem, samt klassprofileringar. Den prestationsmässiga segregationen skapas slutligen 

genom att eleverna har olika betyg. 11 

 
1. 3.4 Utländsk bakgrund och skolprestationer 

I Skolverkets jämförelse av slutbetygen hos alla elever i årskurs 9 år 2003 kan man se att 

elever med utländsk bakgrund har ett lägre genomsnittligt meritvärde (summan av 

betygsvärdena) jämfört med elever med svensk bakgrund. Lägst meritvärden har de utrikes- 

födda eleverna, speciellt de som invandrat efter ordinarie skolstart. Elever med utländsk 

bakgrund lämnar grundskolan oftare utan fullständiga betyg, än elever med svensk bakgrund. 

De förstnämnda är överrepresenterade bland dem som inte har behörighet för 

gymnasieskolans nationella program. Betygskillnaderna mellan elever med utländsk och 

svensk bakgrund är inte något unikt för Sverige 

Flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkar. Det genomsnittliga meritvärdet för flickor 

som invandrat före den ordinarie skolstarten var 207 poäng. Det är högre än motsvarande 

värde för pojkar med svensk bakgrund, 198 poäng. Skillnaderna mellan könen är desamma 

oberoende av migrationsbakgrund. 12 

 

Skolverket konstaterar att det i första hand inte är den utländska bakgrunden som samvarierar 

med betygen, vilka även är beroende av andra faktorer, såsom socioekonomiska förhållanden 

                                                 
10 Elever med utländsk bakgrund, Rapport till regeringen 1 oktober, 2004 (Stockholm: Skolverket, 2004), s. 113. 
11 Bunar, s. 85f. 
12 Ibid. , s. 86. 
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(exempelvis utbildningsnivå hos föräldrarna). Även kön har mer betydelse för betygen än den 

etniska bakgrunden. 

Elever med svensk bakgrund har oftare föräldrar med en högre utbildningsnivå jämfört med 

föräldrarna till elever med utländsk bakgrund. Cirka 20 procent av de sistnämnda har föräldrar 

med lägre utbildningsnivå än gymnasiet. Motsvarande siffra för elever med svensk bakgrund 

är enbart 5 procent. Det finns ett klart samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och 

elevernas meritvärde, oavsett bakgrund. Ju högre utbildningsnivå för föräldrarna, ju högre 

meritvärde för eleven.13  

 

Föräldrarnas arbetsmarknadsanknytning tycks också vara kopplat till elevens 

utbildningsresultat. Elever med utländsk bakgrund har i högre utsträckning föräldrar med en 

svag arbetsmarknadsanknytning, jämfört med elever med svensk bakgrund. De elever som 

invandrat efter ordinarie skolstart har oftast den mest ogynnsamma socioekonomiska 

bakgrunden.  

På grund av faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och anknytning till arbetsmarknaden, 

har elever med utländsk bakgrund därmed ett klart sämre utgångsläge än elever med svensk 

bakgrund. Meritvärdeskillnaderna mellan elever med och utan utländsk bakgrund försvinner 

nästan helt om man tar hänsyn till skillnader i föräldrarnas situation. Enbart för de elever som 

anlänt till Sverige efter ordinarie skolstart finns det en oberoende negativ effekt av utländsk 

bakgrund. Sammanfattningsvis kan man säga att de skillnader som finns mellan elever med 

svensk och utländsk bakgrund till stor del har att göra med elevernas socioekonomiska 

bakgrund.14 

 

Enligt Skolverket påverkas elevens resultat även av omgivningen, det vill säga andelen 

utlandsfödda elever på skolan samt utbildningsnivån hos skolkamraternas föräldrar. Även 

Szulkin har i en studie analyserat hur barnets etniska ursprung och omgivning påverkar 

skolprestationerna. Analysen visar att det finns ett tydligt samband mellan den sociala 

karaktären i den etniska omgivningen, inklusive föräldrars socioekonomiska bakgrund och 

boende – och elevernas betyg. En ekonomisk och kulturell ojämlikhet skapar, enligt Szulkin, 

ojämlikhet i utbildningsprestationer och karriärer. 15  

 

                                                 
13 Ibid. , s. 85. 
14 Ibid. , s. 85f. 
15 Rysezard Szulkin, Rapport integration 2005 (Norrköping: Integrationsverket 2006), s. 126. 
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1. 3 .5 Betygsättning i idrott och hälsa 

Hur undervisningen organiseras beror på synen på kunskap och lärande. Den har även 

betydelse för bedömningen av betygen. Kunskapssynen påverkar även vad det är som ska 

bedömas, hur underlaget för bedömning samlas in och hur det används. 

Den kunskapssyn som utmärker grundskolans styrdokument, Lpo-94 och Lpf-94 uttrycks i 

olika former såsom ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet”. Med tanke på att ämnet 

idrott och hälsa till stor del är ett färdighetsämne, samt att alla elever är olika, är det även 

viktigt att ta hänsyn till elevernas förutsättningar för att nå målen.16 

 

Enligt kursplanen för idrott och hälsa ska bedömningen riktas mot elevens kunskaper om hur 

den egna kroppen fungerar. En annan bedömningsgrund är att eleverna ska ha förståelse för 

hur fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa. Vidare ska ”elevens förmåga att använda 

kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt liksom 

bredden av fysiska aktiviteter” ingå i bedömningen.17  

 

1. 3.6 Lärarnas uppfattningar om betygsättning i idrott och hälsa 

I den nationella utvärderingen (hösten 2002), som initierats av regeringen med uppdrag att 

utvärdera ämnet idrott och hälsa, presenteras att de flesta idrottslärare som medverkar i 

undersökningen finner att de nationella betygskriterierna är otydliga och lämnar möjligheter 

till individuell tolkning. Lärarna menar att detta i huvudsak är negativt med tanke på betygens 

likvärdighet. Så här uttrycker sig en av idrottslärarna i denna rapport: ”[Ja, jag sa det förut att 

jag tycker att de är otroliga luddiga. . . Jag tycker det är fina ord på ett papper men hur man 

ska bedöma det utifrån de här orden det är en tolkningsfråga utifrån hur man själv tycker och 

tänker”. 

 

Majoriteten av lärarna som medverkade i rapporten menade att det inte är svårt att förstå 

innebörden i kriterierna utan att svårigheten ligger i att bedöma utifrån dem18  

 

 

                                                 
16 Claes Annerstedt, ”Betygsättning i idrott och hälsa”, i Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och 
betygssättning, red. Skolverket, (Stockholm: Liber distribution, 2002), s.125. 
17 LPO 94 (Stockholm: Utbildningsdepartement, 1994), s. 31. 
18 Charli Eriksson m. f. , Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor: En utvärdering av läget hösten 2002 
(Örebro: Örebro universitet, 2003), s. 35. 
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1.3.7 Idrottslärarnas inställning till elever med utländsk bakgrund, samt 

elevernas syn på ämnet idrott och hälsa 

Suzanne Lundvall som är lektor i pedagogik vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm 

har i en studie undersökt hur idrottslärarna uppfattar sin roll i relation till undervisning med 

elever med utländsk bakgrund. I denna studie har hon intervjuat 10 idrottslärare som har varit 

verksamma under en längre tid som idrottslärare i mångkulturella skolor. Två av dem hade 

jobbat mer än tjugofem år. I de genomförda intervjuerna med dessa lärare framträder en bild 

av att skillnaden i jobba i dessa skolor i jämförelse med andra skolor är omärkbar. Så här 

utrycker sig en lärare: ”[…] Jag kan inte påstå att jag kan se någon större skillnad” 

(översättning från engelskan).  

 

En annan lärare anser att undervisningen genomförs likadant oavsett om eleven har utländsk 

eller svensk bakgrund. Han illustrerar detta på följande sätt: “[…] Vad det egentligen handlar 

om är att förstå människor… Det spelar ingen roll om studenterna är svenskar eller 

invandrare. . . det är precis samma sak. Det är som att dom som gillar idrott, och dom som 

inte gillar idrott, dom gillar det inte ” (översättning från engelskan). 

 

En av lärarintervjuer påpekade att religionen inte anses som hinder för deltagande vid 

undervisning i idrott och hälsa, medan flera andra lärare nämnde den som hinder i samband 

med simningen eller under fastemånaden (man äter inte under dagen i en månad).19 

 

Suzanne Lundvall har även i en pilotstudie undersökt hur ungdomarna från olika etniska 

minoritetsgrupper beskriver sin syn på deltagande i idrott, fysisk aktivitet och ämnet idrott 

och hälsa. I studien ingick totalt trettiotvå ungdomar i åldrarna tolv till arton år som 

intervjuades. Studien visade att ungdomarna med utländsk härkomst gärna deltar i 

idrottsundervisningen. Ungdomarna lyfter bland annat fram att genom att delta i 

idrottsundervisningen får man bättre själförtroende. Vissa ungdomar ansåg att betyget i idrott 

och hälsa är viktigt men inte jätteviktig. Ett skäl till att ämnet var viktigt var att ämnet bidrar 

till att få kunskap om hälsan. Vidare skriver Lundvall att flickorna lyfte fram sitt sämre 

idrottskunnande och sin sämre prestationsförmåga i förhållande till pojkarna.20 

                                                 
19 Suzanne Lundvall, ”It`s really about understanding human beings . . .” Exploring PE teachers`perception of 
working in multicultural schools, Published on Internet, www. Idrottsforum. Org (ISSN -7224) 2006-06-17, s. 5.  
20 Suzanne Lundvall, ”På vems villkor En pilot studie om ungdomar från etniska minoritetskulturer och deras 
syn på idrott, fysisk aktivitet och skolämnet idrott och hälsa” i Leve idrottspedagogiken, Red. Karin Redelius och 
Håkan Larsson (Stockholm: HLS Förlag, 2005), s.260-261. 
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Meta Cederberg som är doktorand i pedagogik skriver i sin avhandling ”Utifrån sett – inifrån 

upplevt” att uttryckssättet på svenska har betydelse för hur elevens ämneskunskaper uppfattas 

av lärare. Vidare skriver hon att elever som uttrycker sig väl på svenska uppfattas som 

kunniga i ämnet.21 

 

1.3.8 Betyg i idrott och hälsa hos elever med utländsk bakgrund  

Oderth skriver i sin D- uppsats att idrotten är exempel på ett samhällsområde som inte ställer 

lika höga krav på kulturellt samförstånd på grund av sin praktiska natur och internationella 

präglar (angående regler, språket med mera). Därför, i alla fall teoretiskt, borde idrott ha 

lättare att fungera som en första kontakt över kulturgränserna. 22  

 

I den nationell utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03) redovisar Eriksson med flera att 

betygsskillnaderna i ämnet Idrott och hälsa är marginella mellan svenskfödda elever, elever 

med utlandsfödda föräldrar och invandrade elever, se fig. 1 nedan. Störst betygsskillnad 

mellan svenskfödda elever och de med utländsk bakgrund är det för det allra högsta betyget, 

men även här är skillnaden endast cirka tre procent, medan skillnaderna i betyg (i ämnet idrott 

och hälsa) är relativt små mellan etniska grupper. Däremot är en lägre betygsnivå signifikant 

för flickor ej födda i Sverige, där andelen som ej uppnått målen är högre och andelen MVG 

lägre. 23  

 

Detta motsäges i viss mån av Mattsson, som med hänvisning till Integrationsverket skriver att 

elever med utländsk bakgrund presterar ”sämre i alla ämnen, även idrott och hälsa.”24  

Visserligen är betygen lägre för elever med utländsk bakgrund även i Idrott och hälsa.  

Vi anser dock att Mattson borde nämna att skillnaderna för detta ämne är marginella jämfört 

med den genomsnittliga betygsskillnaden mellan de etniska huvudgrupperna. Frågan är också 

vilken källa som använts för hennes generalisering, vi kunde nämligen inte hitta några 

uppgifter om ämnet Idrott och hälsa i den referens som Mattson uppgav. 

                                                 
21 Meta Cederberg, Utifrån sett - inifrån upplevt: Några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras 
möte med den svenska skolan (diss. Högskola i Malmö, 2006), s. 33. 
22 Reidar Oderth, Invandrare, föreningsliv och lokalsamhälle. En studie av idrottsföreningar i Sollentuna och 
Katrineholms kommuner. D-uppsats, Kulturgeografiska Institutionen (Uppsala: Uppsala Universitet 1994), s. 7. 
23 Charli Eriksson, m.fl.: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): Idrott och hälsa (Stockholm: 
Skolverket 2005), s. 130. 
24 Cecilia Mattsson, Individuell integration? En analys av integrationspolitiska utgångspunkter ur ett 
ojämlikhetsperspektiv. Magisteruppsats 20 p vid sociologiska Institutionen på Lunds universitet, (Lund: Lunds 
Universitet 2003), s. 26. 
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Även Meta Cederberg skriver att elever med utländsk bakgrund får lägre betyg jämfört med 

elever med svensk bakgrund i alla ämnen, även i ämnen som inte kräver så mycket 

svenskkunskaper som exempelvis idrott och hälsa samt bild. Till skillnad från Mattson 

hänvisar hon till Skolverkets rapporter.25 

Fig. 1 Betyg i Idrott och hälsa fördelat på etniska huvudgrupper 

 
 

Källa: Eriksson, C m.fl.: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): Idrott och hälsa 
(Stockholm: Skolverket, 2005), s. 130. 

 

Tyvärr har vi inte funnit några uppgifter som specifikt berör rollen i en skolas etniska 

sammansättning för betygen hos elever med utländsk bakgrund i just ämnet idrott och hälsa.  

Det finns dock andra observationer, som tillsammans med vad som tidigare diskuterats i 

arbetet kan ge indikationer på dess betydelse.  

 
1. 3. 9 Sammanfattning av forskningsläget 

När det gäller våra undersökningar av forskningsläget, skulle vi vilja säga att de är allmänna 

och behandlar olika faktorer som kan påverka prestationen i alla ämnen, inklusive ämnet 

idrott och hälsa, hos elever med utländsk bakgrund. Forskningsläget ger också en bild av 

betygen och betygskillnaden mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund. De 

sistnämnda presterar sämre i allmänhet på grund av diverse anledningar. Vidare kan man av 

forskningsläget förstå att elever med utländsk bakgrund presterar något sämre än elever med 

svensk bakgrund i ämnet idrott och hälsa. Lärarnas uppfattningar om betygsättning i idrott 

och hälsa, idrottslärarnas inställning till elever med utländsk bakgrund, samt elevernas syn på 

ämnet idrott och hälsa, är ytterligare företeelser som speglas i forskningen.  

                                                 
25 Cederberg, s. 33. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

1. 4.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att jämföra genomsnittspoängen för ämnesbetyget i idrott och hälsa 

hos elever med svensk respektive utländsk bakgrund i två olika skolor med skilda etniska 

sammansättningar. 

 

1.4.2 Frågeställningar  

1. Skiljer sig betygsgenomsnittspoängen i idrott och hälsa åt hos elever med utländsk 

bakgrund vid jämförelse mellan en skola som domineras av elever med svensk respektive 

utländsk bakgrund?  

2. Skiljer sig betygsgenomsnittspoängen i idrott och hälsa åt hos elever med svensk bakgrund 

vid jämförelse mellan en skola som domineras av elever med svensk respektive utländsk 

bakgrund? 

3 Hur uppfattar de intervjuade lärarna i idrott och hälsa att utländsk härkomst hos eleverna 

påverkar deras deltagande och prestation i ämnet? 

 4. Hur uppfattar elever med utländsk bakgrund att deras deltagande och prestationer 

bedöms? 

  

2.5 Teoretiska utgångspunkter  
Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har under en 

lång tid varit professor vid tema Kommunikation vid Lindköpings universitet. Säljö har en 

omfattande internationell publicering om lärande och utveckling i ett sociokulturellt 

perspektiv bakom sig. Hans synsätt på lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv 

kommer att ligga till grund för tolkning och analys av vår studie.  

 

Roger Säljö skriver om lärandet i artikeln Lärande då och nu, ”Informationsteknik och andra 

tankestöttor”. Han anser att inlärning sker i sociala och kulturella sammanhang, vilket innebär 

att människor utvecklas olika på grund av de kulturer de tillhör. Han anser att lärandet blir ett 

resultat av kommunikation och interaktion. Vi lär oss genom att tala, umgås och samspela 

med andra människor, eftersom vi på detta sätt får tillgång till deras idéer och erfarenheter. 

Han talar också om att verklig utveckling och lärande sker genom deltagande i sociala 
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praktiker. Vi kan öka vårt lärande genom att kommunicera med människor från andra 

kulturer26. 

 

Säljö beskriver i boken ”Lärande i Praktiken” att interaktion och dialog är lärandes kärna. 

Enligt Säljö är interaktion central för att förstå lärande och utveckling på såväl kollektiv som 

individuell nivå. Interaktion är en process som äger rum mellan minst två parter och som 

alltid bygger på någon form av kommunikation och ömsesidig beroende. Begreppet 

interaktion avser alla former av samspel eller växelspel mellan fysiska kroppar, individer eller 

grupper av individer. Det är genom socialt samspel vi kommer i kontakt med omvärlden och 

blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är framträdande i vår kulturella omgivning.27 

 

Roger Säljö skriver vidare att kunskapsförmedling handlar om att man överför information 

och färdigheter från den som kan, exempelvis läraren eller den vuxne, till den som inte kan, 

exempelvis eleven eller barnen. Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel 

med andra människor. Säljö menar att vi ska se på människan som kommunikativ och att vi är 

inriktade på att samspela med andra människor. Detta ses som en form av lärande som skapas 

genom kommunikation inom barnens olika kulturer. Information, kunskaper och färdigheter 

byts och överförs ständigt i samspel med andra människor. Genom att man får erfarenheter 

tillsammans med andra bidrar detta till att man förstår världen bättre och hur den fungerar och 

hur den skall förstås. Människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till varandra.28  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Artikeln är hämtat från volym 16. Roger Säljö: ”Lärande då och nu: Information teknik och andra 
tankestöttar” http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/284.pdf Itis studiematerial, Göteborgs universitet, 
16 (99.10.14), s. 5. 
27 Roger Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Prisma, 2000), s. 109. 
28Ibid. , s. 105.  
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2 Metod 
2.1 Val av metod 
När det gäller att välja forskningsmetod kan man välja mellan två olika sätt att se på 

verkligheten, det kvantitativa och det kvalitativa perspektivet. I föreliggande studie har vi valt 

att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod.  

Eftersom studiens syfte är att jämföra genomsnittspoängen i idrott och hälsa hos elever med 

svensk respektive utländsk bakgrund i skolor med skilda etniska sammansättningar, anser vi 

att kombinationen kvalitativa intervjuer med idrottslärare och elever, tillsammans med en 

kvantitativ analys av genomsnittspoängen, är den bäst lämpade metoden. Vi kommer att 

analysera genomsnittspoängen för 290 elever, varav 171 är elever med svensk och 130 är 

elever med utländsk bakgrund. 

 

Med hjälp av intervjuerna med idrottslärarna kommer vi att kunna titta lite djupare på 

elevernas bakgrund i relation till deras uppfattning om prestationer. Dessutom kommer två 

elever med utländsk bakgrund från respektive skola att intervjuas, vilket vi anser är viktigt för 

att på så sätt få reda på deras egna tankar kring ämnet vi studerar. Intervjun är av strukturerat 

slag där intervjuobjektet möts av i förväg formulerade frågor av både generella och mer 

specifika slag.  

 

Vi har valt att ha en deduktiv ansats i vår undersökning eftersom vi utifrån befintliga teorier 

arbetar oss fram till slutsatser. Dock kan man säga att vi inte använder den deduktiva ansats 

fullt ut, eftersom vi inte prövar egna hypoteser. Utifrån de data vi själva samlar in kommer vi 

att dra slutsatser, men eftersom vi inte har som ambition att själva formulera några teorier så 

har vi valt bort den induktiva ansatsen. 

 

2.1.2 Urval 

Vår studie bygger på en undersökning i två skolor. Båda skolorna är F-9 skolor och ligger i 

samma område, nordväst om Stockholm. Genom att tala med idrottslärarna har vi försäkrat 

oss om att båda skolornas närområden har lika socioekonomiska förhållanden och att eleverna 

i princip har samma förutsättningar, både i skolan och på fritiden. Dessutom härstammar 

eleverna med utländsk bakgrund i stort från samma delar av världen. De intervjuade lärarna 

var bosatta i närheten av skolorna.  
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I den ena skolan, som vi kallar för skola A, har 83 procent av eleverna svensk bakgrund. I 

skola B har 70 procent av elever utländsk bakgrund. Mot ovanstående kartläggning av skolan 

och utifrån syftet med våra studier, ansåg vi att de två skolorna var det bästa alternativet. 

 

Föreliggande undersökningen baserar sig på två intervjuer av idrottslärare och två intervjuer 

av elever. Urvalet skedde genom ett strategiskt urval där samarbetsviljan och tidsaspekten 

avgjorde urval av respondenten. Eleverna valdes ut av respektive lärare och gick i åk 9. 

Dessutom kommer vi att titta på genomsnittspoängen i år 8 och 9 från båda skolorna på 

samtliga elever. Det är värt att nämna att betygen som underlaget baseras på är från läsåret 

2005. Vi har studerat genomsnittspoängen för alla elever, både de med svenskt respektive 

utländsk bakgrund. Mycket väl godkänd gav vi värdet 4 poäng, VG 3 poäng, G 2 poäng och 

IG 1 poäng. Kartläggningen av elever med svensk respektive utländsk bakgrund gjordes med 

hjälp av idrottslärarna. De visste vilka elever som hade svensk respektive utländsk bakgrund. 

Med den statistiska kartläggningen av betyget, intervjuerna och genomgången av annat 

tidigare relevant material, har vi försökt att skapa en övergripande bild av 

genomsnittspoängen i idrott och hälsa, och hur detta uppfattas av lärare och elever i de två 

studerade skolorna. 

 

De intervjuade idrottslärarna är båda utbildade lärare i Sverige och undervisar enbart i ämnet 

idrott och hälsa. Lärare A har varit verksam i yrket i åtta år, medan lärare B varit 

yrkesverksam i femton år.  

Dessa lärare intervjuades för att ta reda på om de tror att elevernas kulturella bakgrund spelar 

någon roll för deras deltagande och prestation, samt om idrottslärarnas inställning till 

invandrare spelar någon roll i betygssättningen. Med tanke på att båda lärarna hade erfarenhet 

i yrket samt undervisar både elever med svenskt respektive utländsk bakgrund, ansåg vi att de 

var relevanta som informanter.  

  

2.1.3 Procedur 

Kontakt togs med båda idrottslärarna via telefon. I båda fallen kontaktade vi receptionen i 

skolan först och via dem fick vi tag på respektive idrottslärares mobiltelefonnummer. Vi 

bestämde tillsammans med idrottslärarna att hålla intervjuerna i respektive skola. Innan vi 

började med intervjuerna berättade vi om de forskningsetiska reglerna, bland annat att alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Vi informerade även idrottslärarna detaljerat 
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om syftet med vårt arbete och att de kunde ställa frågor när som helst om undersökningen, 

samt att de kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Första intervjun ägde rum i skola 

A, under en håltimme som idrottsläraren hade. Den intervjuade ansåg att det var bäst att 

genomföra intervjun på hans kontor, där det var lugn och ro. Först gick vi igenom intervjun 

uppläggning, samt att den intervjuade med ett tecken kunde be om att stänga av bandspelaren, 

ifall personen i fråga ville säga något ”off the record”. Efter introduktionen var det dags att 

starta intervjun. En av oss hade hand om bandspelaren medan den andre ställde frågorna. 

Intervjun varade i cirka fyrtio minuter, inklusive de diskussioner som fördes ”off the record” 

mellan några frågor samt vid slutet på intervjun. När intervjun och slutdiskussionen 

avslutades följde vi med idrottsläraren ned till idrottssalen. Väl där träffade vi eleven som vi 

skulle intervjua. Eleven, som går i nionde klass, var väl medveten om att han skulle intervjuas 

och även hans föräldrar var kontaktade via telefon. Vi fick låna idrottslärarens kontor för att 

genomföra intervjun. Även här gick vi igenom de forskningsetiska reglerna och berättade för 

den intervjuade att han kunde avbryta när som helst. Ännu en gång delade vi på uppgiften 

med bandspelaren och frågorna och intervjun startade smidigt. Denna intervju varade i cirka 

tjugo minuter.  

 

När vi kom till skola B gick vi till idrottssalen, där vi hade bestämt möte med denna 

idrottslärare. Vi berättade om de forskningsetiska reglerna ännu en gång, samt att intervjun 

vid önskemål kunde avbrytas. Intervjun med denna idrottslärare varade i cirka femtio minuter 

och det var mycket som sades ”off the record”. Detta kommer vi senare att ta upp i 

diskussionsdelen.  

 

Vi tog sedan kontakt med den rekommenderare elevens föräldrar och fick tillstånd att 

intervjua honom. Intervjun ägde rum några dagar senare, genomfördes hemma hos denna elev 

och varade i cirka trettio minuter. Innan vi satte igång med intervjun berättade vi om de 

forskningsetiska reglerna. (Även denna intervjue spelades in och behandlades därefter, se 

bilaga 2 och 3: e) 

 

2.1.4 Validitet och Reliabilitet 

En kombination av kvalitativa intervjuer med idrottslärare och elever tillsammans med en 

kvantitativ analys av betygen är den metod som vi har valt. 

Begreppet validitet betyder att man undersöker det vad man avsåg att undersöka. 
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I denna studie anser vi att graden av validitet är god då vi har undersökt det som vi har haft 

för avsikt att undersöka. Det som kan ha påverkat validiteten negativt är att ämnet ansågs som 

känsligt för idrottslärarerna viket kan ha medfört att svaren från intervjupersonernas kan ha 

påverkats. För att stärka validiteten har vi upplyst våra intervjuade lärare och elever om att allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Detta har vi gjort för att få ett så rättvist svar 

som möjligt.  

 

Begreppet reliabilitet betyder noggrannhet. Reliabiliteten i vår uppsats är relativt god, då 

studiens kvantitativa del är detaljerat beskriven, vilket underlättar att återupprepa studien. 

När det gäller studiens kvalitativa del, är det värt att betona att reliabiliteten kan ha påverkats 

negativt eftersom vi som intervjuare inte är professionella inom detta område. För att 

reliabiliteten skulle säkerställas, förberedde vi en frågemanual och läste in oss på 

intervjumetodik ”Praktiskt intervju teknik” av Mats Ekholm och Anders Fransson29 samt 

Hans Gordons bok ”Intervjumetodik”30 

 
2.1.5 Bortfall 

Eftersom vi fått tillgång till samtliga elevernas betyg i åk 8 och åk 9 vid respektive skola och 

genomfört samtliga de intervjuer, så finns det inget bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Mats Ekholm, Anders Fransson, Praktiskt intervju metodik (Stockholm: Almkvist & Wiksell Förlag AB, 
1984) 
30 Hans Gordon, Intervjumetodik (Stockholm: Almkvist & Wiksell Förlag AB, 1970) 
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3. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av insamlade material. För att få en 

övergripande bild av omfattningen av detta har vi valt att göra redovisningen i tre delar. 

Presentationen kommer att följa en struktur där resultaten utgår från vår studies 

frågeställningar. Inledningsvis presenterar vi betyget på alla elever, utländsk respektive 

svensk bakgrund. Detta kommer att redovisas med hjälp av tabellerna, vilka även 

kompletteras med kommentarer. Sedan följer en presentation av de intervjuade idrottslärarna. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera de intervjuer som vi har genomfört med de två 

utvalda eleverna från skola A respektive B.  

 

3.1 Redovisning av genomsnittspoängen hos elever med utländsk respektive 

svensk bakgrund    
I denna del kommer vi att redovisa genomsnittspoängen på respektive skola genom att ge 

varje betygssteg en poängsumma (betyget Mycket välgodkänd gav vi värdet 4 poäng, VG 3 

poäng, G 2 poäng och IG 1 poäng). Vi vill få en uppfattning om hur eleverna med utländsk 

respektive svensk bakgrund presterar betygsmässigt på var och en av skolorna. (För beräkning 

se bilaga 4)  

 

Tabell 1 – Betyget hos elever med utländsk bakgrund i skola A 

MVG (= 4 p) VG (=3 p) G (=2 p) IG (=1 p) 

5- Elever 

 

29- Elever 15- Elever 1- Elever 

 

 

Tabell 2 – Betyget hos elever med utländsk bakgrund i skola B 

MVG (= 4 p) VG (=3 p) G (=2 p) IG (=1 p) 

7- Elever 

 

20- Elever 36- Elever 7- Elever 

 

 

Av tabellerna 1-2 ser man att på skola A undersöktes betygen hos 50 elever med utländsk 

bakgrund och på skola B 70 elever, också de med utländsk bakgrund, vilket innebär att 

eleverna i skola A har totalt 138 poäng medan i skola B har eleverna totalt 167 poäng. 
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Genomsnittspoängen per elev i skola A är 2,76 poäng medan i skola B är den 2,38. Av dessa 

tabeller kan man se att elever med utländsk bakgrund har högre genomsnittspoäng i den skola 

som är svenskdominerad.  

 

Tabell 3 – Betyget hos elever med svensk bakgrund i skola A 

MVG (= 4 p) VG (=3 p) G (=2 p) IG (=1 p) 

24- Elever 

 

45- Elever 37- Elever 10- Elever 

 

 

Tabell 4 – Betyget hos elever med svensk bakgrund i skola B 

MVG (= betyg 4) VG (=betyg 3) G (=betyg 2) IG (=betyg 1) 

12- Elever 

 

17- Elever 24- Elever 1- Elever 

 

 

Av tabellerna 3-4 ser man att på skola A undersöktes betygen hos 116 elever med svensk 

bakgrund, och på skola B 54 elever, också de med svensk bakgrund, vilket innebär att 

eleverna i skola A har totalt 315 poäng medan de i skola B har totalt 148 poäng. 

Genomsnittspoängen per elev i skola A är 2,71 poäng medan den i skola B är 2,74. Av dessa 

tabeller kan man se att elever med svensk bakgrund har lägre genomsnittspoäng i den 

svenskdominerade skolan, men att skillnaden är marginell. 

 

3.2 Redovisning av intervjustudien med idrottsläraren på skola A 
Inledningsvis vill vi ange att tolkningen och bearbetning av intervjusvaren med idrottsläraren 

i skola A kommer att bli en del av resultatet. Vidare kommer vi att använda citat för att belysa 

hur vi har tolkat intervjusvaren. 

 

Idrottslärare A har åtta års lärarerfarenhet och varit verksam i två skolor. De senaste sex åren 

har han jobbat på en av de skolor som vår studie bygger på.  

 

Med utgångspunkt från syftet med detta arbete, och genom att vi reflekterade kring 

Skolverkets rapporter, som visar att i mångkulturella områden har eleverna med svensk 
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bakgrund bättre betyg i allmänhet än elever med utländsk bakgrund, bad vi honom resonera 

specifikt kring betygsskillnaderna i ämnet Idrott och hälsa hos sina elever. 

Idrottsläraren anser inte att skillnaden mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund 

är stor när det gäller ämnet idrott och hälsa.   

 

Idrottslärare A betonade att den kulturella bakgrunden hos eleverna har ingenting att göra 

med vad de presterar i Idrott och hälsa i sin skola. Deras prestationer är kopplade till en rad 

andra faktorer som är mer påverkbara än det kulturella ursprunget. Vidare betonade han 

lärarens roll som en av de främsta faktorerna bakom elevernas prestation. Lärarrollen går 

mycket ut på att få eleverna i rätt stämning för att de skall kunna prestera bra. Viktigt är att 

läraren har kunskap om den pedagogiska biten, så att han/hon kan hantera eleverna genom att 

behandla alla lika och hjälpa dem under svåra situationer. Dessutom skall man ha bra kontakt 

med elever och fånga och skapa ett intresse för fysisk aktivitet. 
 

Idrottslärare A menade att bra kontakt med elever samt bra ömsesidigt samspel är positiva 

effekter som påverkar prestationen i ämnet Idrott och hälsa. Ett väl fungerade samarbete och 

bra kontakt med varandra bidrar till att alla elever kan nå de mål som ställs upp, anser han. 

 

På frågan om andelen elever med svensk bakgrund på skolan har någon betydelse för 

betygsläget hos elever med utländsk bakgrund, svarade idrottsläraren följande: ”[…] Jag tror 

att elever med utländsk bakgrund presterar bättre på en skola där majoriteten är elever med 

svensk bakgrund.”  

 

Han lyfte fram språket och sa att i en skola där majoriteten är elever med svensk bakgrund 

finns det större möjligheter för elever med utländsk bakgrund att lära sig det svenska språket 

väl. Han ansåg språket vara en viktig faktor i förhållande till eleverna och deras prestation, 

vilket utgjorde grunden för betygssättning.  

 

Ett svar på frågan om det finns gruppbildningar, exempelvis att elever med utländsk bakgrund 

dras till varandra eller umgås också med elever med svensk bakgrund, svarade han att de 

umgås med både svenska och utländska elever. Detta är positivt betygsmässigt för att de lär 

sig av varandra, framhäver idrottsläraren.  
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Vidare betonade idrottsläraren vikten av att uppmuntra eleverna i samband med att om 

eleverna inte är motiverade till att prestera maximum inom ämnet idrott och hälsa.  

Så här resonerade han kring detta: ” […] Jag pushaar eleven eller tar honom eller henne åt 

sidan och talar med dem. Detta funkar.” 
 

Här lyfte han fram den sociala biten mellan elev – lärare, som är viktiga ingredienser i 

förhållande till elevernas prestation.  

 

För att kunna få en klarhet i vilka faktorer som eventuellt påverkar betygsläget hos eleverna 

med utländsk bakgrund, tyckte vi att det var väsentligt att veta hur flickor och pojkar presterar 

samt om det fanns skillnader mellan dem. Därför bad vi idrottslärare A att resonera kring 

skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar hos elever med utländsk härkomst. Idrottslärare 

A var medveten om att killar generellt sett har högre betyg i ämnet idrott och hälsa, men han 

kunde inte komma med någon förklaring varför det är så, utan istället hänvisade oss att prata 

men andra idrottslärare. Vidare betonade han att killarna har en mer positiv grundsyn till 

idrotten. Detta kan vara en faktor till att pojkarna når bättre resultat i ämnet idrott och hälsa, 

sa idrottsläraren. 

 

På frågan om religionen spelar roll för prestation i ämnet idrott och hälsa hos elever med 

utländsk bakgrund, ansåg idrottslärare A att den inte ses som ett hinder. Vidare framhävde 

han att religionen inte har någon betydelse för betyget i den skola han är verksam.  

 

När det gäller föräldrarnas roll för elevernas betyg, resonerade idrottsläraren så här: 

” […] Föräldrarna har stor roll. Föräldrarna till elever med utländsk bakgrund stimulerar sina 

barn väldigt mycket. Dessa föräldrar är mycket engagerade i att deras barn får bra betyg. De 

ringer väldig ofta och vill veta om deras barn har betett sig bra i skolan. De vill att deras barn 

ska ha bra betyg när de går ut år.9. Därför sköter sig deras barn bra, de glömmer exempelvis 

aldrig idrottskläderna, det är mindre slarv än hos elever med svensk bakgrund.” 

 

I ovanstående citat lyfte han fram föräldrar som en väsentlig faktor som bidrar till att 

underlätta och stimulera elever med utländsk bakgrund att prestera bättre i skolan. 
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3.3 Redovisning av intervjustudien med idrottsläraren på skola B 
Idrottslärare B har varit verksam i cirka femton år och har de senaste tio åren arbetat i skola 

B. Intervjun inleddes med en förklaring av de forskningsetiska reglerna. 

 

Enligt lärare B är skillnaden inte stor när det gäller ämnet Idrott och hälsa. Han ansåg till och 

med att elever med utländsk bakgrund är duktigare än elever med svensk bakgrund. Lite 

senare under intervjun förklarade han att elever med utländsk bakgrund försöker visa sig lite 

mer på idrottslektionerna. ”[…] De vill hävda sig, visa att de är väldigt bra på något, tror jag”  

 

Vidare, på frågan om han ansåg att andelen elever med utländsk, respektive svensk bakgrund 

spelar någon roll för betygskillnader i ämnet idrott och hälsa och i så fall varför, svarade 

idrottslärare B bara att det inte alls spelade någon roll. Vi vill påpeka att han avslutade den 

meningen med att betona att det är vad han tror. Efter det korta svaret bad han oss stänga av 

bandspelaren och försökte förklara varför han trodde att vissa elever med utländsk bakgrund 

har sämre betyg i ämnet idrott och hälsa. Han berättade att redan i tidig ålder, grundskolans 

tidigare år, skapar dessa elever ett mönster. De vet att de har idrott men de glömmer ofta 

handduk, gympaskor och så vidare. Han säger: ” […] Deras föräldrar, som har flyttat hit vid 

lite äldre ålder, vet inte hur det ser ut i den svenska skolan, speciellt på idrottslektionerna. De 

vet till exempel inte om att man duschar efter idrotten, för detta är inte självklart i alla 

länder.” 

 

 Han fortsätter med att säga att det oftast är föräldrarna som packar de yngre elevernas 

ryggsäckar och att de brukar vara lite slarviga när det gäller idrottskläder samt att 

invandrarföräldrar är odisciplinerat. Senare, när vi återigen satte igång bandspelaren berättade 

han för oss om varför han trodde att skola B är så invandrartät. Han sa följande: ”Eftersom de 

som bor i den östra sidan av skolan har ännu ett val av skola, en skola som ligger lika långt 

som skola B sett från detta område, väljer de att skicka sina barn till den. Eftersom så många i 

området kring skola B har utländsk bakgrund och skolan ligger nära, söker sig eleverna dit. 

Skola B är nästan som en gräns mellan det invandrartäta området, som ligger väst om skolan, 

och det mera svenskbebodda området som ligger i öst”. 

 

En annan viktig aspekt för oss var att se om det fanns några gruppbildningar i skolan. Enligt 

idrottslärare B existerar inte detta på hans lektioner, han använder sig utav ett exempel för att 
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bevisa det. Vi citerar: ”[…] När eleverna själva ska välja lag, väljer de inte sina kompisar eller 

landsmän/landsmaninnor, utan de väljer de bästa.”  

 

Detta anser han är ett normalt beteende och han poängterar ännu en gång att på hans 

idrottslektioner finns inga grupperingar, inte ens när eleverna får springa iväg och dricka 

vatten. Vidare vill vi betona att idrottslärare B ansåg att hans roll och engagemang är av stor 

vikt för eleverna att få bättre betyg, eller prestera bättre. Han nämnde också att elever med 

utländsk bakgrund ”gynnas mer mentalt”, det han menar är att dessa elever ser upp till honom 

och tänker att de kan utvecklas och bli något, ”utbilda sig rätt här i Sverige”.  

 

Idrottslärare B fortsatte att förklara hur viktig hans roll var för alla elever, genom att säga att 

han såg på alla elever likadant. Han menade på att han undvek att skapa favoritelever, utan 

behandlade alla likvärdigt. 

 

3.4 Redovisning av intervjustudien med elev på skola A 
I det här avsnittet kommer vi att presentera resultaten från intervjun vi genomförde med 

eleven från årskurs 9 på skola A. Eleven kallas nedan för A. Intervjun varade tjugo minuter. 

Som det skrevs tidigare i metodavsnittet, ägde intervjun rum på elevens skola.  

 

Inledningsvis blev elev A ombedd att resonera kring betygskillnaderna mellan elever med 

svensk respektive utländsk bakgrund. Denna elev hade en uppfattning att elever med svensk 

bakgrund presterar generellt bättre än elever med utländsk bakgrund. Anledningen till varför 

han trodde att de utländska eleverna presterade sämre, belyste han med följande uttalande: 

” […] Jag tror att allting kommer hemifrån. Föräldrar till elever med utländsk bakgrund, de är 

inte lika disciplinerade som svenska föräldrar. Därför tror jag att de inte sköter sina lika läxor 

och så vidare. Svenskföräldrar är mer disciplinerade och säger till sina barn, till exempel gör 

läxorna och så. Det är därför det går bättre för dem”. 

 

Vidare ansåg elev A att föräldrarnas engagemang förknippades med resultat. Han sa att 

föräldrarna till eleverna med utländsk bakgrund var oengagerade, som inte brydde sig lika 

mycket om sina barn medan svenska föräldrar var mer engagerade, disciplinerade och hade 

bättre koll på sina barn. Dessa företeelser bidrog till skillnaderna i betyg mellan elever med 

svensk respektive utländskbakgrund, ansåg den intervjuade eleven. 
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När det gäller ämnet idrott och hälsa, ansåg elev A att föräldrarnas engagemang i förhållande 

till prestation i betyg inte var av mycket stort vikt med tanke på att ämnet till stor del är ett 

färdighetsämne: ”Jodå, lite grann, idrott är inte så där teoretiskt, ja det finns lite teori också 

men det är mer praktiskt ämne” 

 

Anledningen till att han själv har bra betyg i ämnet idrott och hälsa, påstod han, var att han 

var medlem i en idrottsförening och föräldrarnas stöd. Brist på föräldrastöd ansåg han vara 

den avgörande orsaken till lägre betyg hos elever med utländsk bakgrund.  

Han utrycker det så här: ” […] Jag går på fotboll, så jag kan lite så här praktiska övningar om 

man säger så men hemifrån kommer väldigt mycket. Om föräldrarna är disciplinerade och 

skötsamma, så tror jag att mycket kommer från dem. Man blir som man har det hemma typ.” 

 

Vidare betonade eleven idrottslärarens roll för betygen i idrott och hälsa hos eleverna. Han 

hänvisade till den goda kontakten och relationen med läraren på frågan varför han hade bra 

betyg. Detta illustrerar han med nedanstående citat: ”[…] Om han gör lektionerna roliga och 

lärorika kommer vi att lära oss och ha kul, har han bra kontakt med oss, vi kommer att ta in 

mera och så vidare, Jag tycker att idrottsläraren borde vara en del av oss, kunna mycket om 

oss.” 

 

Elev A fick också svara på frågan om vilken inställning han hade till ämnet idrott och hälsa, 

om ämnet var viktig för honom. Han svarade att ämnet idrott och hälsa var lika viktigt som 

övriga ämnen. Dessutom uppfattade han ämnet som ”roligt”, ”kul”. Han sa så här:” […] Ja, 

självklart är det viktigt. Alla ämnena är viktiga nuförtiden om man vill komma långt. Idrott är 

kul också. Har man kul på lektionerna, får man bra betyg och så vidare. Så är det med de 

flesta ämnen.” 

 

Vidare var elev A av den uppfattningen att elever med utländsk bakgrund som går i skolor 

med hög andel elever med svensk bakgrund uppnår högre betygresultat än elever som går i 

andra skolor. ”Jag har växt upp i svensk tätt område och gått hela mitt liv på en skola där 

majoriteten är svenskar, därför har jag bra betyg i alla ämnen, även i idrott.” 

  

Han förknippade eleverna med utländsk bakgrund med bråk, problem och som stökiga. Han 

sa: ”Men jag har märkt att de är stökigare än svenskar.” 
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På frågan om det finns gruppbildningar, exempelvis att elever med utländsk bakgrund dras till 

varandra eller om man umgås blandat, svarade den intervjuade eleven att förutom att de 

umgås med varandra, umgås de också med elever med svensk bakgrund, undantaget de elever 

som kommer från ett tätt invandrarområde, som umgås mer med varandra, avslutade vår 

intervjuperson, elev A. 

 

3.5 Redovisning av intervjustudien med elev på skola B 
I det här avsnittet kommer vi att presentera resultaten från intervjun vi genomförde med 

eleven från årskurs 9 på skolan B. Intervjun varade tjugo minuter. Som det skrevs tidigare i 

metodavsnittet, ägde intervjun rum på elevens skola.  

 

På frågan om eleven trodde att ens etniska bakgrund spelar någon roll för hur man presterar i 

skolan och vilka betyg man får, svarade elev B som följande: ”Många av mina vänner, som 

har utländsk bakgrund har toppbetyg, men jag tror att elever med svensk bakgrund har i stort 

sett bättre betyg.” Han sa vidare att han trodde att detta berodde på ens familjära bakgrund. 

Elev B var själv en elev med bra betyg och han poängterade att hans föräldrar hade stor 

förtjänst i att det gick bra för honom i skolan: ”De följer upp min skolgång, de visar stort 

intresse för mig och det jag gör i skolan.”  

 

Han förklarade vidare att de alltid var delaktiga på kvartssamtal och att de alltid hade tid att  

hjälpa honom med alla sorters läxor: ”De är ju inte experter på svensk historia till exempel,  

men de försöker hjälpa mig genom att förhöra mig och så vidare.”  

 

Vidare uttryckte elev B han att han förutom att ha vänner med utländsk bakgrund som hade 

toppbetyg, också hade vänner med mindre bra betyg. Detta förklarade han genom att ännu en 

gång säga att föräldrarna spelade stor roll. Däremot ansåg den intervjuade att i ämnet idrott 

och hälsa spelade härkomsten inte någon roll, utan där är det var upp till var och en om hur 

mycket tid och intresse man ville lägga ned ämnet. Han menade vidare att han trodde att 

elever med utländsk bakgrund var duktigare än elever med svensk bakgrund inom 

idrottsämnet. Vi citerar: ”[…] Enligt min erfarenhet så har mina svenska kompisar sämre 

kroppsuppfattning och kroppshållning, de är lite stela när det gäller idrott. Det känns som att 

de är mer intresserade av andra saker, typ datorer.” 
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På frågan om vad idrott och hälsa betyder för elev B svarade han att idrott var kul i stort. Han 

ansåg dock inte att idrottsämnet var så viktigt för framtiden, men att det var viktigt för hälsan: 

”Det är kul med idrott, men jag vet inte om man har någon nytta för själva ämnet i framtiden.” 

 

En annan fråga som vi ställde var om idrottslärarens roll, hur stor betydelse han/hon hade för 

att elever med utländsk bakgrund skall lyckas. Den intervjuade ansåg att läraren spelar stor 

roll, speciellt för motivationen. Han gjorde en jämförelse mellan hans ordinarie lärare och en 

vikarie. ” […] Vikarien gav oss elever med utländsk bakgrund en större chans att delta, han 

peppade de som annars inte deltar så ofta och fick dem att vara med. Ordinarie lärare är van 

med de elever som inte deltar och därför lägger han inte ned lika mycket energi på dem.”  

 

På den sista frågan, angående gruppbildningar i skolan, svarade elev B att de existerar i hög 

grad. ” […] Gruppbildningar är vanliga i min skola, oftast är grupperna bildade av antingen 

enbart elever med svensk bakgrund, eller elever med utländsk. Ibland bildas det också 

grupper med blandade elever som har gemensamma intressen, oftast är det typ basketspelare 

som umgås mycket.” 
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4. Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel ska vi avslutningsvis presentera de sammanfattande slutsatser som vi genom 

denna undersökning kommit fram till. Syftet med vår studie är att jämföra 

genomsnittspoängen i ämnet idrott och hälsa hos elever med svensk respektive utländsk 

bakgrund i två olika skolor med skilda etniska sammansättningar. Upplägget är utformat efter 

våra frågeställningar:   

 

Ett hett ämne i dagens Sverige är varför så många elever har ofullständiga betyg och vad man 

kan tänkas göra åt det. Ett ännu hetare ämne är att majoriteten av elever med ofullständiga 

betyg är de med utländsk bakgrund. Mycket forskning har gjorts kring de ”vanliga” ämnen i 

skolan, men har inte fokuserat på ämnet idrott och hälsa. Utifrån bland annat det ovan nämnda 

har vi valt att koncentrera oss på betygsnittet hos elever med utländsk och svensk bakgrund i 

två olika skolmiljöer, i ämnet idrott och hälsa. Är det så att elever med utländsk bakgrund har 

sämre betyg även i ämnet idrott och hälsa och i så fall varför? Vilka faktorer påverkar dessa 

elevers betyg och vad anser idrottslärarna samt eleverna själva? Vi kommer nu med hjälp av 

bland annat intervjuerna med idrottslärarna och eleverna, besvara dessa frågor. 

 

På frågeställningen om genomsnittspoängen hos elever med utländsk bakgrund i en svensk 

respektive invandrardominerad skola skiljer sig åt är svaret enligt resultatet i undersökningen 

ja. Genomsnittspoängen per elev i den svenskdominerade skolan låg på 2,76 poäng, medan 

snittet låg på 2,38 i den invandrardominerade skolan. Av vår undersökning kan man se att 

elever med utländsk bakgrund har högre genomsnittspoäng i den skola som är 

svenskdominerad. Detta resultat är svårt att direkt jämföra med tidigare forskning, eftersom 

denna fokuserat sig på antingen betygsskillnader mellan elever med svensk respektive 

utländsk bakgrund, eller på skillnader i det totala betygssnittet, (alla ämnen) mellan olika 

skolor. Däremot kan man säga att vårt resultat är logiskt och förväntat med tanke på vad 

närbesläktad forskning kommit fram till.   

 

När det gäller frågeställning två så har vår studie visat att elever med svensk bakgrund har 

lägre genomsnittspoäng i den svenskdominerade skolan, men att skillnaden är marginell. 

Tidigare forskning har inte analyserat denna fråga, varför det är svårt med jämförelser. 
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Vidare vill vi diskutera hur idrottslärarna uppfattar att utländsk härkomst påverkar 

betygsläget. De båda intervjuade idrottslärarna ansåg att elevernas betyg inte markant skiljer 

sig åt. De menar att alla elever, oavsett härkomst, presterar i stort sett lika bra. Intressant att 

nämna är att idrottslärare B menar att elever med utländsk bakgrund till och med presterar 

bättre. Han betonar att elever med utländsk bakgrund ger maximum på idrotten för att på så 

sätt hävda sig och visa att de verkligen är bra på något. Som vi tidigare har nämnt, skriver 

Oderth i sin D- uppsats att idrotten inte ställer lika höga krav på kulturellt samförstånd och 

därför borde idrotten fungera som en första kontakt över kulturgränsen. Idrottslärare B stärker 

Oderths teori genom att säga att han anser att idrotten är ett kroppsligt ämne, där språket inte 

spelar någon större roll för hur man presterar.  

 

Man skulle, med tanke på det som har sagts hittills, kunna säga att utländsk bakgrund inte 

spelar någon större roll för hur eleverna presterar och vilka betyg de får, men faktum är att 

både tidigare forskning och idrottslärarna säger att det finns vissa faktorer som påverkar dessa 

elevers betyg och prestationer. Dessa faktorer, som vi kommer att diskutera vidare, kan 

påverka både positivt och negativt. Idrottslärare A säger till exempel att hans egen roll är 

viktig för att få eleverna i rätt stämning. Han säger också att bra kontakt med eleverna gör att 

de blir mer intresserade för idrottsämnet. Han benämner även att ett bra ömsesidigt samspel 

influerar till bättre prestationer och därmed bättre betyg. Detta stärker Roger Säljös teori om 

att inlärning sker via samspel med andra människor och på så sätt lär vi oss andras idéer och 

erfarenheter. Denna teori stärks ytterligare genom att idrottslärare A påpekar att ett väl 

fungerande samarbete med varandra bidrar till att alla elever klarar sig bättre. Detta gäller alla 

elever oavsett ursprung, men viktigt att nämna är att vi anser att vissa elever med utländsk 

bakgrund kan känna sig lite vilsna i början av sin skolgång och kan behöva lite mer stöd. 

Detta kan återkopplas till forskningsläget där det bland annat benämns att början på en 

invandrares vistelse i ett nytt land kan skapa anpassningsproblem. 

 

När det gäller religionen anser ingen av de intervjuade idrottslärarna, från skola A och B, att 

den utgör något hinder för deltagandet i idrottslektionerna, utom simning. Detta är i linje med 

Lundvalls studie. Enligt lärare A har man tillsammans med de elever som inte får delta på 

simningen, oftast muslimska flickor, kommit fram till en lösning. Dessa flickor behöver inte 

delta tillsammans med resten av klassen på simlektionerna, istället bestämmer man en tid då 

en kvinnlig idrottslärare följer med de eleverna till simhallen. Å ena sidan kan det låta 

kostsamt och tidskrävande, men å andra sidan är det ett effektivt sätt att lösa problemet på.   
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De intervjuade idrottslärarna har olika syn på hur invandrarelevernas föräldrar påverkar deras 

betyg. Idrottslärare A anser att invandrarföräldrar är mer intresserade av hur det går för deras 

barn i skolan och han nämner att han märker det inte minst på kvartssamtalen, utan även 

genom kontinuerliga samtal som görs av idrottsläraren med dessa föräldrar. Han poängterar 

att föräldrar med utländsk bakgrund är mer disciplinerade än svenska föräldrar och att detta 

avspeglar sig på barnen. Det intressanta är att idrottslärare B säger tvärtom. Han menar på att 

invandrarföräldrar inte är så bekanta med den svenska skolan och därför inte kan förbereda 

sina barn inför vad som väntar dem i skolan. Ett exempel som han tar upp är duschandet efter 

idrottslektionen, som vi nämnde under presentationen av intervjun. Han säger att många 

elever med utländsk bakgrund som kommer till idrottslektionerna är oförberedda och han 

anser att detta är föräldrarnas fel. Han säger även att vissa invandrarföräldrar inte förstår det 

svenska språket till 100 % och detta leder till en sämre kommunikation mellan lärare, elev och 

förälder. Detta kan man jämföra med Bunar, som i sin studie talar om att svenska föräldrar har 

högre utbildningsnivå än invandrarföräldrar och att detta speglar av sig på barnen. Enligt 

Bunar finns det alltså ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas 

meritvärde, oavsett bakgrund. Trots denna information kan vi dock inte påvisa om elever med 

utländsk bakgrund missgynnas på idrottslektionerna på grund av deras föräldrars 

utbildningsnivå. Däremot kan vi konstatera att idrottslärare A inte anser att utländsk härkomst 

påverkar betygsläget på ett negativt sätt, medan idrottslärare B anser att utländsk härkomst 

kan påverka betygsläget negativt, samtidigt som han anser att elever med utländsk bakgrund 

presterar bättre än elever med svensk bakgrund. 

 

Till sist ska vi diskutera hur de utvalda eleverna ser sambandet mellan elever med utländsk 

bakgrund och betygsläget. Elev A anser att elever med utländsk bakgrund presterar generellt 

bättre i en svenskdominerad skola, än i en invandrardominerad skola Han gav ett sådant svar 

som är i linje med skolverkets rapporter. Han menar att ju högre utbildad föräldrarna är, desto 

bättre disciplin lär de sina barn, som sedan presterar bättre i skolan. Han lägger stor vikt på 

familjeförhållandena och påpekar att han själv är en toppelev tack vare den disciplin som 

finns i hemmet. Det intressanta är att han inte alls tycker som sin egen idrottslärare (A), men 

däremot har ungefär samma åsikter som idrottslärare B, som anser att invandrarföräldrar är 

odisciplinerade. Vidare betonar han idrottslärarens roll som en påverkande faktor till betyget. 

Han säger att en idrottslärare bör ha bra kontakt med eleverna för att på så sätt skapa ett väl 

fungerande samspel. Detta tar oss tillbaka till de teoretiska utgångspunkterna där samspel 

benämns som en del av interaktionen, som är central för att förstå lärande och utveckling. 
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Elev A har i stort den uppfattningen att elever med utländsk bakgrund som går i skolor där 

majoriteten är elever med svensk bakgrund, uppnår högre betyg än elever som går i 

invandrartäta skolor. Han betonar att han själv har bra betyg tack vare att han har växt upp i 

ett svenskdominerat område samt tack vare hans egna föräldrar som är disciplinerade. Elev B, 

som går i en invandrardominerad skola säger att han har vänner i skolan som har utländsk 

bakgrund men trots det har toppbetyg. Även han själv har bra betyg och han, precis som elev 

A, betonar vikten av hemmet och föräldrarna för att lyckas i skolan. Intressant att nämna är att 

båda de intervjuade eleverna talar mycket om föräldrarnas roll. De anser att föräldrarna är en 

viktig faktor för deras egna betyg. Vidare tycker de båda att idrottslärarens roll är viktig för 

hur eleverna lyckas. Elev B säger att hans ordinarie lärare inte lägger ned så mycket tid på de 

eleverna med utländsk bakgrund som är stökiga, eller som inte deltar, men att en 

långtidsvikarie var mån om att få med dem på idrottslektionen. Elev B menar att en lärares 

roll är viktig för motivationen, för utan motivation finns inget ork. Ännu en intressant aspekt 

är att elev B anser att elever med svensk bakgrund har sämre kroppsuppfattning medan elever 

med utländsk bakgrund är mer rörliga och tycker mer om idrottslektionerna.  

 

Han säger även att i hans skola är det många svenska elever som knappt syns till på 

idrottslektionerna. Detta försöker han förklara genom att säga att dessa elever är intresserade 

av annat, som till exempel datorer. Intressant är att både elev A och B benämner 

föreningslivet som en viktig faktor till hur pass intresserad man är av ämnet idrott och hälsa. 

Däremot har elev A och B skilda åsikter när det gäller ämnet idrott och hälsas betydelse och 

mening. Elev A ansåg att alla ämnen är lika viktiga, inte minst ämnet idrott och hälsa, medan 

elev B ansåg att han inte har någon större nytta för idrottsämnet i framtiden, men att det var 

viktigt för hälsan. I stort anser elev A att elever som går i invandrartäta skolor har sämre betyg 

än de som går i svenskdominerade, samtidigt som han anser att de två viktigaste faktorerna 

som påverkar betyget, förutom en svensk eller invandrardominerad skola, är föräldrarna och 

idrottslärarens roll. Elev B anser att svenska elever har bättre betyg i stort, oavsett vilken 

skola de går i, samtidigt som han, precis som elev A, anser att föräldrarna och lärarna är de 

viktigaste faktorerna för hur man presterar i ämnet idrott och hälsa.  

 
Det är viktigt att betona att resultaten av undersökningarna som vi har presenterat inte är 

generaliserbara utan endast är baserade på två skolor, två lärare och två elever. Däremot kan 

dessa fall användas för att belysa och ge fördjupad förståelse av de frågeställningar som tas 

upp i denna uppsats.  
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Vidare vill vi säga att avsikten med denna studie inte har varit att ge en generell överblick 

över prestationen i ämnet idrott och hälsa hos elever med utländsk respektive svensk 

bakgrund i allmänhet. I stället har vår avsikt varit att möjliggöra en förståelse för hur dessa 

elever presterar i de två skolorna samt hur deras lärare och två utvalda elever ser på 

sambandet mellan eleverna med utländsk bakgrund och betygsläget. 

 

De slutsatser som kan dras av våra resultat är relevanta för lärarutbildningen. Man kan ställa 

sig frågan: Vilka konsekvenser har dessa resultat för lärarutbildningen? De material som 

presenterats väcker kanske fler frågor än den besvarar.  

 

4.5 Slutsatser och fortsatt forskning 
Studiens slutsats är att skolans etniska sammansättning har inverkan på genomsnittspoängen 

för ämnesbetyget i idrott och hälsa för elever med utländsk bakgrund. För elever med svensk 

bakgrund hade skolans etniska sammansättning endast en marginell inverkan.  

 

Fortsatt forskning bör analysera om elever med utländsk samt svensk bakgrund presterar 

bättre eller sämre i en invandrartät respektive svenskdominerad skola i ett större 

sammanhang. Vår forskning utgick ifrån två skolor och därför anser vi att ett större urval av 

skolor, samt flera intervjuer kan ge en djupare förståelse kring detta område. Dessutom vore 

det intressant att forska vidare kring skillnaderna ur ett genus perspektiv. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 31



Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

I författarens ägo 

Bandupptagning 

Intervju 20/10 2006 med idrottslärare i skola A 

Intervju 20/10 2006 med idrottslärare i skola B 

Intervju 20/10 2006 med elev i skola A 

Intervju 4/11 2006 med elev i skola B 

Tryckta källor 

Andersson, Roger, Molina, Irene & Sandberg, Andreas, Social geografi och etniska relationer 

(Uppsala: Uppsala Universitet 1992), s. 27. 

 

Annerstedt, Claes ”Betygsättning i idrott och hälsa”, i Att bedöma eller döma: tio artiklar om 

bedömning och betygssättning, red. Skolverket, (Stockholm: Liber distribution, 2002), s.125-

140. 

 

Bunar, Nihat, Skolan mitt i förorten: Fyra studier om skola, segregation, integration och 

multikulturalism (diss. Växjö; Stockholm/Stehag: Symposium 2001), s. 71. 

 

Cederberg, Meta, Utifrån sett - inifrån upplevt: Några unga kvinnor som kom till Sverige i 

tonåren och deras möte med den svenska skolan (diss. Högskola i Malmö, 2006), s. 33. 

 

Ekholm, Mats & Fransson, Anders, Praktiskt intervju metodik (Stockholm: Almkvist & 

Wiksell Förlag AB, 1984) 

 

Ericksson, Charli m. f. , Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor: En utvärdering av läget 

hösten 2002 (Örebro: Örebro universitet, 2003), s. 35. 

 

Elever med utländsk bakgrund, Rapport till regeringen 1 oktober, 2004 (Stockholm: 

Skolverket, 2004), s. 113. 

 

Gordon, Hans, Intervjumetodik (Stockholm: Almkvist & Wiksell Förlag AB, 1970) 

 32



Lundvall, Suzanne, ”På vems villkor En pilot studie om ungdomar från etniska 

minoritetskulturer och deras syn på idrott, fysisk aktivitet och skolämnet idrott och hälsa” i 

Leve idrottspedagogiken, Red. Karin Redelius och  

Håkan Larsson (Stockholm: HLS Förlag, 2005), s. 255-272. 

 

Mattsson, Cecilia, Individuell integration? En analys av integrationspolitiska utgångspunkter 

ur ett ojämlikhetsperspektiv. Magisteruppsats 20 p vid sociologiska Institutionen, hösten 2003 

på Lunds universitet, (Lund: Lunds Universitet 2003), s. 26. 

 

LPO 94 (Stockholm: Utbildningsdepartement, 1994), s. 31. 

 

Oderth, Reidar, An Introduction to the Study of Human Migration: an Interdisciplinary 

Perspective (Tullinge: Prapides 2002), s. 87. 

 

Oderth, Reidar, Invandrare, föreningsliv och lokalsamhälle: En studie av idrottsföreningar i 

Sollentuna och Katrineholms kommuner, D-uppsats, Kulturgeografiska Institutionen 

(Uppsala: Uppsala Universitet 1994), s. 6. 

 

Personer med utländsk bakgrund: Riktlinjer för redovisning i statistiken ”Rapport” 

(Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2002), s. 5f. 

 

Region- och trafikplanekontoret, Invandrare i Stockholms län (Stockholm: Region- och 

trafikplanekontoret 1985), s. 16-27. 

 

Szulkin, Rysezard, Rapport integration 2005 (Norrköping: Integrationsverket 2006), s. 126. 

 

Säljö, Roger, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Prisma, 2000), s. 

109. 

 

Elektroniska källor 

Artikeln är hämtat från volym 16. Säljö, Roger: ”Lärande då och nu: Information teknik och 

andra tankestöttar” http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/284.pdf Itis 

studiematerial, Göteborgs universitet, 16 (99.10.14), s.1-16. 

 33



Emelie Xen<emelie.xen@ksk.landskrona.se>Integration och mångfald, 2006-08-

23<http://www.landskrona.se/pages/cgi-bin/PUB_Lateststart_Version. exe? all Frameset=1 & 

pageld=1393> (Acc.2007-0629). 

 

Lundvall, Suzanne, ”It`s really about understanding human beings . . .” Exploring PE 

teachers`perception of working in multicultural schools, Published on Internet, www. 

Idrottsforum. Org (ISSN -7224) 2006-06-17, s. 1-12. 

 

 

 34

mailto:emelie.xen@ksk.landskrona.se


Bilaga 1 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Frågeställningar:  

1. Skiljer sig betygsgenomsnittspoängen i idrott och hälsa åt hos elever med utländsk 

bakgrund vid jämförelse mellan en skola som domineras av elever med svensk respektive 

utländsk bakgrund?  

2. Skiljer sig betygsgenomsnittspoängen i idrott och hälsa åt hos elever med svensk bakgrund 

vid jämförelse mellan en skola som domineras av elever med svensk respektive utländsk 

bakgrund? 

3 Hur uppfattar de intervjuade lärarna i idrott och hälsa att utländsk härkomst hos eleverna 

påverkar deras deltagande och prestation i ämnet? 

 4. Hur uppfattar elever med utländsk bakgrund att deras deltagande och prestationer 

bedöms? 

  

 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Idrott och hälsa, segregation, boende segregation,
betyg 

Invandrare, gymnastik, prestationer, segregering, 
bostadssegregation 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Dessa ord har starkt koppling till ämnet som vi undersöker. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Libris 

SCB- Databas 

Google 

Skolverkets 

publikation 

databas 

Integrationsverket 

Utländsk bakgrund, betyg, 

 idrott och hälsa, 

 segregation, 

 boendesegregation,  

invandrare, 

 gymnastik, 

 prestationer,  

Varierande, i 

snitt 200 

träffar/databas  

Varierande i 

snitt 20 träffar i 

databas. 

 



databas 

 

segregering 

 
 
KOMMENTARER:  
Det var mycket svårt att hitta material som specifik handlade om betyget i idrott och hälsa hos elever 

med utländsk bakgrund. Några få publikationer från Skolverket var det i stort sätt de som var 

väsentliga och tog upp denna fråga.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
De frågorna som ställdes till intervjuade idrottslärarna på skolan A och B  

1. Hur länge har du varit verksam i denna skola? 

2. Enligt Skolverket så har eleverna med svenskt bakgrund bättre betyg i allmänhet än 

elever med utländsk bakgrund. Tror du att detta gäller även i ämnet idrott och hälsa? 

Skulle du kunna motivera svaret? 

3. Vad tror du det kan bero på, exempelvis om det finns betygsskillnader mellan elever 

med svensk respektive utländsk bakgrund på din skola i ämnet idrott och hälsa? Tror 

du att andelen elever med svensk bakgrund har någon betydelse eller annat? 

4. Hur ser ut situationen på din skola, exempelvis har du sett på dina idrottslektioner om 

det finns gruppbildningar? Om elever med utländsk bakgrund dras till varandra eller är 

det blandat eller hur ser det ut? 

5. Din roll som idrottslärare. Hur stor betydelse tror du att du själv spelar för hur bra 

elever med utländsk bakgrund lyckas i ämnet idrott och hälsa? Anser du att om 

idrottsläraren kommer bra överens med de samt om den har bra kunskap om dem 

förstår dem bättre och så vidare. Tror du att detta påverkar deras prestation i ämnet 

idrott och hälsa? 

6. Vilken roll spelar klasskamraterna för dessa elever (elever med utländsk bakgrund)? 

7. Har du bra kontakt med dessa elever med utländsk härkomst? 

8. Om eleven missköter sig eller inte ger sim maximum på idrottslektionerna, hur 

reagerar du? 

9. Enligt Skolverket så har flickorna med utländsk bakgrund bättre betyg generellt än 

pojkar med utländsk bakgrund. Tror du att detta gäller även i ämnet idrott och hälsa? 

Skulle du kunna motivera svaret? 

10. Andra företeelser som spelar roll för prestation i ämnet idrott och hälsa hos elever med 

utländsk bakgrund. Exempelvis kan det vara religion? 

11. Anser du att elever med utländsk bakgrund följer din undervisning och visar intresse 

för det och meningsfullhet? 

12. Vilken roll tror du föräldrarna spelar för elevernas betyg hos elever med utländsk 

bakgrund? Anser du att de är mer strikta med sina barn? 

 

 

 

 



Bilaga 3 
Intervju frågorna med utvalda elever med utländsk bakgrund på skola A respektive B. 

1. Enligt Skolverket så har eleverna med svenskt bakgrund bättre betyg i allmänhet än 

elever med utländsk bakgrund. Tror du att detta gäller även på din skola? Om det är 

så, vad tror du det kan bero på? Skulle du kunna motivera svaret? 

2. Anser du att eleverna med svensk bakgrund presterar sämre än elever med svenskt 

bakgrund även i ämnet idrott och hälsa. 

3. Vi har kännedom att du är en top elev i idrott och hälsa. Vad tror du att det kan bero 

det på? Är det dinas föräldrars förtjänst eller för att du är ambitiös och begåvat?  

4. Ämnet idrott och hälsa för dig. Vad den betyder för dig? Anser du att den är viktigt för 

dig och intressant? Skulle du kunna motivera svaren?  

5.  Idrottslärarens roll. Hur stor betydelse tror du att idrottsläraren spelar för hur bra 

elever med utländsk bakgrund lyckas i ämnet idrott och hälsa? 

6. I skolan du går i, majoriteten av elever är med svenskt bakgrund. Anser du att det 

påverkar betyget på någon sätt i idrott och hälsa hos elever med utländsk bakgrund? 

Motivera svaret? 

7. Hur ser ut situationen på din skola, exempelvis har du sett på skolan om det finns 

gruppbildningar? Om elever med utländsk bakgrund dras till varandra eller är det 

blandat eller hur ser det ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 
Detta illustrerar tabell 1 (elever med utländsk bakgrund i skola A) 

Så här har vi räknat ut genomsnittspoängen. 

Först har vi tagit med hur många elever (50 elever) som deltog och dividerat dem med antalet 

poäng (138 poäng) dem fick. Med denna uträkning har vi fått ut genomsnittspoängen. 

Ex. X=138 (poäng) delat med 50 (elever) = 2, 76 

50X=138 

X=138/50 

X=2, 76 genomsnittspoäng 

 

 

 

*Detta illustrerar tabell 2 (elever utländsk bakgrund i skola B) 

Så här har vi räknat ut genomsnittspoängen. 

Först har vi tagit med hur många elever (70elever) som deltog och dividerat dem med antalet 

poäng (167 poäng) dem fick. Med denna uträkning har vi fått ut genomsnittspoängen. 

Ex. X=167 (poäng) delat med 70 (elever) = 2, 38 

70X=167 

X=167/70 

X=2, 38 genomsnittspoäng 

 

 

 

*Detta illustrerar tabell 3 ( elever med svensk bakgrund i skola A) 

Så här har vi räknat ut genomsnittspoängen. 

Först har vi tagit med hur många elever (116 elever) som deltog och dividerat dem med 

antalet poäng (315 poäng) dem fick. Med denna uträkning har vi fått ut genomsnittspoängen. 

Ex. X=315 (poäng) delat med 116 (elever) = 2,71 

116 X=315 

X=315/116 

X=2, 71 genomsnittspoäng. 

 

 

 



*Detta illustrerar tabell 4 (elever med svensk bakgrund i skola B) 

Så här har vi räknat ut genomsnittspoängen. 

Först har vi tagit med hur många elever (54 elever) som deltog och dividerat dem med antalet 

poäng (148 poäng) dem fick. Med denna uträkning har vi fått ut genomsnittspoängen. 

Ex. X=148 (poäng) delat med 54 (elever) = 2,74 

54X=148 

X=148/54 

X=2, 74 genomsnittspoäng. 
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