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Abstract  

Aim:  

The study aims to investigate the distribution of grades between students in a practical subject 

and in a theoretical subject.  

The problem: 

What is the grade distribution in physical education and mathematics, with respect to gender, 

socioeconomic background, parental education, ethnicity, and physical activity? 

Method: 

To answer the aim of the study a quantitative method was chosen. As the collection method 

used was questionnaires to 620 students in the 9
th

 grade in Stockholm. Of the 620 

questionnaires, 597 questionnaires were used for the static analysis. The method of analysis 

used cross tables and logistic regression analysis. These findings have been interpreted 

through a socio-constructivist approach based on Bourdieus concept of capital, habitus and 

field and Yvonne Hridman and Birgitta Fagrells theories about gender. 

Results:  

The study shows that the variables gender, socioeconomic background, parental education, 

and ethnicity have some effect on student grades in physical education and mathematics. In 

physical education boys more often scored higher than girls, while in mathematics girls often 

have better grades. Both socio-economic background and educational level of the parents has 

an effect on the grade of the student. Students from a higher social class have often better 

grades than students from the lower classes, both in mathematics and in physical education. 

Similarly, if the parents have high education it has a positive effect on the score. Students 

with an immigrant background have often less grades than students with non-immigrant 

background. Physical activity was found to have no effect on the score in either mathematics 

or physical education.  

Conclusion: 

Students from different social classes have different ratings indicating that the structures and 

standards, according to Bourdieu, in society are reproduces and maintained in the grade 

distribution. Similarly, it is possible to see that girls have higher grades in one subject while 

bays have higher grades in other subjects. The dichotomy between sexes defenses this 

difference. Boys and girls cannot and should not be good at the same things. Why students’ 

ethnicity has an effect on the student’s score is more difficult to analyze, more often these 

students belong to a lower social class, which may be an explanation for the results in this 

study. While there are other factors that can affect these students' performance in school. For 

example, lack of enough language skill in the teaching language might be another explanation 

for this study’s result.  

 

  



 

 

Sammanfattning 

Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka fördelningen av betyg i ett praktiskt ämne och ett 

teoretiskt ämne  

 

Frågeställning: 
Hur ser betygsfördelningen ut i idrott och hälsa samt matematik, avseende kön, 

socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå, etnicitet och fysisk aktivitet? 

Metod: 
För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ metod. Som insamlingsmetod användes 

enkäter som gick ut till 620 elever i årskurs 9 i Stockholms Stad. Av de 620 enkäterna 

användes 597 enkäter till den statistiska analysen. Som analysmetod användes korstabeller 

och logistisk regressionsanalys. Fynden har tolkats via en socio-konstruktivistisk ansats 

utifrån Bourdieus teori om kapital, habitus och fällt och Yvonne Hirdman och Birgitta 

Fagrells teorier om genus.  

Resultat: 
Studien visar på att variablerna kön, socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå, 

etnicitet har viss effekt på elevers betyg i idrott och hälsa och i matematik. I idrott och hälsa 

har pojkar oftare bättre betyg än flickor medan i matematik är det oftare flickor som har bättre 

betyg. Både socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå hos föräldrarna har effekt på 

betyget hos eleven. Elever från en högre samhällsklass har oftare bättre betyg än elever från 

de lägre samhällsklasserna, både i matematik och i idrott och hälsa. Likaså om föräldrarna har 

hög utbildning har det en positiv effekt på betyget. Elever med utländsk bakgrund har oftare 

sämre betyg än elever med icke-utländsk bakgrund. Fysisk aktivitet visade sig inte ha någon 

effekt på betyget varken i matematik eller i idrott och hälsa.  

Slutsats: 
Att elever från olika samhällsklasser har olika betyg tyder på att de strukturer och normer 

som, enligt Bourdieu, finns i samhället reproduceras och upprätthålls i betygsfördelningen. 

Likaså går det att se att flickor har högre betyg i ett ämne medan pojkar är bättre i ett annat. 

Detta bevisar dikotomin som finns mellan könen. Pojkar och flickor kan inte och ska inte vara 

bra på samma saker. Varför elevers etnicitet har en effekt på elevens betyg är svårare att 

analysera, de tillhör inte sällan en lägre samhällsklass vilket kan vara en förklaring till 

resultatet i den här studien. Samtidigt så finns det andra faktorer som kan påverka dessa 

elevers prestationer i skolan. Exempelvis kan brist på språkkunskaper i undervisningsspråket 

vara en annan förklaring.  
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1 Inledning 

Att det finns faktorer som påverkar elevers resultat och betyg i skolan framkommer bland 

annat i en översikt som Skolverket (2009) har publicerat. I den menar Skolverket att det finns 

vissa faktorer som på senare tid har fått en stor verkan på elevers resultat i skolan. I 

publikationen skriver Skolverket att resultaten i den svenska skolan har försämras sedan 

början av 1990. Analyserna som Skolverket hänvisar till i sin kunskapsöversikt visar på att 

förutom den generella försämringen har framförallt resultatspridingen ökat mellan olika typer 

av elever och elevgrupper. Olika faktorer som kan påverka elevers resultat har kartlagts och 

det som går att finna är att följande faktorer påverkar skolresultat i teoretiska ämnen: elevens 

föräldrars utbildning, social bakgrund, etnicitet och kön. (Skolverket 2009, s. 16). Finns det 

liknande tendenser i ett praktiskt ämne?  

Dessa faktorer är omöjliga för eleven att påverka men de påverkar elevens resultat. Faktorerna 

gör att olika elever har olika förutsättningar i skolan. Detta kan sättas i relation till att skolan 

ska bedriva en likvärdig undervisning enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket 2011, s. 8). I läroplanen skriver Skolverket att skolans 

undervisning ska beakta elevers olika förutsättningar (ibid). Alltså ska skolan arbeta för att 

motverka att faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund påverkar elevernas resultat i 

skolan. Enligt Skollagen (2010:800) ska skolan ha en ”strävan … att uppväga skillnader i 

… elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”. Det här citatet definierar 

skolans uppdrag, skolan ska verka för att den här typen av strukturer inte ska finnas vid 

betygsfördelningen.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Skolstatistik 

Enligt statistik från Skolverket framgår det att bland de elever som slutade årskurs 9 2012 i 

Stockholm så är det större andel av flickorna (79 procent) som når målen i skolan än pojkar 

(73 procent). Dessutom så var flickors genomsnittliga meritvärde
1
 235,8 jämfört med 

pojkarnas genomsnittliga meritvärde 215,9. (Skolverket 2012) 

Statistiken visar att i Stockholm så har flickorna bättre betyg än pojkar i skolan. Om man 

istället studerar enskilda ämnen och elevers betyg finns det undersökningar som visar på att 

                                                      
1 Meritvärde är den samlade summan av elevens slutbetyg från grundskolan. Maxvärde är 320 
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flickor generellt sett har sämre betyg än pojkar i ett ämne, idrott och hälsa (Larsson, Fagrell & 

Redelius 2005). Annan statistik från Skolverket visar elevers resultat utifrån geografiska 

områden. I Botkyrka var det genomsnittliga meritvärdet 2012, för elever i årskurs 9, 194,8. 

Samma år i Danderyd var det genomsnittliga meritvärdet 257. Eleverna i Botkyrka hade 25 

procent lägre meritvärde än sina jämnåriga i Danderyd. (Skolverket 2013). Det kan sättas i 

relation till statistik om invånarna i kommunerna. Exempelvis så är 14 procent av alla boende 

i Danderyd födda utomlands och i Botkyrka är den siffran 39 procent. I Danderyd har 68 

procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning och i Botkyrka har 29 procent en högre 

utbildning. Det här kan vara faktorer som förklara de geografiska skillnaderna i Stockholms 

skolor. (Danderyd; Botkyrka) 

 

1.1.2 Betyg och bedömning  

I antologin Idrottsdidaktiska utmaningar har Karin Redelius (2012) skrivit ett kapitel om 

betygsättning i idrott och hälsa. Där gör författaren en kort redogörelse om betygsystem som 

tillämpades under 1900-talet. De tre systemen som presenterats är: Det absoluta 

betygssystemet, Det relativa betygssystemet och Det målrelaterade betygssystemet. Det 

absoluta systemet innebar att det fanns en sanning som skulle läras ut i skolan och som 

eleverna skulle förvärva. Redelius (2012, s. 220) skriver i sitt kapitel att det inte var någon 

större samsyn på vad som krävdes för de olika betygen bland lärare. Bristen på samsyn ledde 

till stora variationer i elevers kunskapsnivå trots samma betyg. Efter det absoluta 

betygsystemet inträdde det relativa betygssystemet 1962. Huvudsyftet med betygsystemet var 

att kunna ranka elever när det skulle söka sig vidare till högre studier. Fördelning av betyg var 

förutbestämda procentsatser, det högsta och lägsta betyget skulle ges till 7 procent av klassens 

elever medan medelbetygen skulle ges till 38 procent av klassen. Även om det fanns en 

läroplan (Lgr 69), som skulle kunna bidra till en ökad samsyn, blev individens betyg beroende 

av sina klasskamraters betyg. Det var den delen av systemet som låg till grund för mycket av 

kritiken till betygssystem. Dagens betygsystem som Redelius kallar det målrelaterade 

betygssystemet har som syfte att mäta hur väl en elev uppnår till ett förutbestämt mål. Det 

som ska bedömas är individens kunskap och om eleven besitter vissa förmågor som finns 

beskrivna i ämnets kursplan. Det här systemet ska underlätta för att få en mer likvärdig 

betygsättning. (Redelius 2012, s. 221f).  
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Senare i sitt kapitel skriver Redelius om vad det är som betygssätts i ämnet idrott och hälsa. 

Enligt författaren så är att vara närvarande inte sällan ett kriterium för att bli godkänd. 

Redelius menar att det inte går att förena med de riktlinjer som Skolverket har angett vid 

betygsättning. (Ibid, s. 226f)  

 

I sin avhandling refererar Jörgen Tholin (2006, s. 103ff) till en utvärdering gjord av 

Skolverket, NU-3 (Skolverket 2005). I undersökningen analyserar Skolverket ett antal 

skolämnen och elever från årskurs 5 och årskurs 9. Enligt Skolverkets rapport får för många 

elever godkänt i idrott och hälsa. Elever som inte har nått alla grundläggande mål för att bli 

godkänd kan ändå få godkänt eller högre betyg av sin lärare i idrott och hälsa. Tholin (2006) 

har i sin avhandling studerat lokala kriterier som lärare på skolor har satt upp som är 

vägledande vid bedömning och betygsättning. Ofta saknar kriterierna och målen som lärare 

har satt upp någon förankring i skolans styrdokument. Kriterier som Tholin har identifierat är: 

eleven måste duscha efter lektionen, vara glad, hjälpsam och positiv. Det som Tholin (2006, s. 

189) lyfter i sin avhandling visar på att förutom elevens ämneskunskaper och förmågor tar 

lärare hänsyn till elevers personlighet vid betygsättning. Redelius skriver i sitt kapitel att de 

högre betygen i idrott och hälsa kräver ofta en fysisk mätbar prestation. Det kanske delvis 

förklara varför pojkar får bättre betyg än flickor i idrott och hälsa. (Redelius 2012, s. 227). 

Redelius och Tholin pekar på att lärare ofta tar hänsyn till andra egenskaper än det som ska 

bedömas enligt kursplanen. Det kan leda till en mindre likvärdig bedömning mellan olika 

skolor och lärare, något som går emot Skollagen (2010:800) men också syftet med det 

målrelaterade betygsystemet.  

 

Statistiken från Skolverket (2013) som presenterades tidigare visar på att pojkar har sämre 

betyg än flickor. I boken Betyg i teori och praktik skriver Maria Jansdotter Samuelsson att det 

är problematiskt att vissa grupper missgynnas i det rådande skolsystemet (2012, s. 39). När 

det är systematiskt så att vissa elevgrupper presterar sämre i åratal så kanske det inte är 

slumpen utan strukturer hos institutionen som avgör vem som får vilket betyg. Jansdotter 

Samuelsson (ibid, s. 39ff) skriver vidare att det blir ännu mer problematiskt att det är skolan 

som har den här typen av problem, eftersom skolan är avgörande för individens framtid. 

Betygen och betygsättningen blir ett sätt att bevara rådande maktbalans och 

samhällsstrukturer. Enligt författaren är det några faktorer som påverkar elevers betyg; 

elevens kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. (Ibid). Samma faktorer som Skolverket 

(2009) har identifierat.  
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Tidigare hade flickorna bättre betyg i samhällsvetenskapliga ämnen och språk samtidigt som 

pojkarna hade bättre betyg i naturvetenskapliga ämnen. På senare tid har flickorna tagit in det 

försprång som pojkarna hade i naturvetenskapliga ämnen och har nu bättre betyg än pojkarna 

även i den typen av ämnen. Enligt Jansdotter Samuelsson (2012, s. 39f) så är detta ett 

fenomen som även finns internationellt. I sitt kapitel tar författaren upp ett antal hypoteser till 

varför det är så att pojkar generellt presterar sämre i skolan. En hypotes som hon presenterar 

under rubriken ””Tuffa killar pluggar inte!”” (Ibid, s. 42) menar att de är flickor som ”ska” 

prestera bra i skolan och det anses vara något feminint, något kvinnligt. Det som då anses vara 

manligt är motsatsen, att inte plugga och att inte ta skolan på samma allvar som flickorna gör. 

 

Det finns faktorer som gör att vissa elevgrupper missgynnas i skolan kontinuerligt. Många 

tidigare studier har undersökt hur det ser ut i de teoretiska ämnena. I arbetet med den här 

studien har inte några undersökningar gjorda i idrott och hälsa hittats, som har studerat annat 

än skillnaden mellan kön. Att idrott och hälsa är unikt i sin betygsfördelning mellan kön gör 

att det blir intressant att studera hur betygsfördelningen ter sig mellan andra elevgrupper.  

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka fördelningen av betyg i ett praktiskt ämne och ett 

teoretiskt ämne  

 Hur ser betygsfördelningen ut i idrott och hälsa samt matematik, avseende kön, 

socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå, etnicitet och fysisk aktivitet? 

 

1.3 Begrepp 

Socioekonomisk bakgrund 

Socioekonomisk bakgrund beskriver vilken klass en individ tillhör i den hierarkiska struktur 

som delar in samhället, samhällsklass (Statistiska Centralbyrån). Att komma ifrån en hög 

samhällsklass innebär att man är högt upp i hierarkin och att komma ifrån en låg 

samhällsklass innebär att individen är långt ner i hierarkin. Måttstockarna för indelningen av 

samhällsklasser är ofta ekonomiska och/eller sociala (Nationalencyklopedin: Samhällsklass). 

Det finns olika metoder för att mäta en individs socioekonomiska bakgrund eller vilken 

samhällsklass individen tillhör. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är arbete en viktig och 

avgörande faktor för att kartlägga och för att kunna göra klassificering. Det innebär att det är 
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skillnad på att vara arbetare och arbetsgivare, de hör till två olika samhällsklasser. En annan 

faktor som kan vara viktig att beskriva vid kartläggning av klasstillhörighet är antal år i 

utbildning. (Statistiska Centralbyrån).  

I den här studien är det elever som är respondenter. Därför kommer det inte vara fruktsamt att 

fråga om elevens position på arbetsmarknaden eller år av utbildning. Respondenternas 

socioekonomiska bakgrund kommer istället att bestämmas utifrån frågor om elevens 

hemförhållanden och familj. Anledningen till att socioekonomisk bakgrund är av intresse för 

den här studien är för att det finns tidigare studier som visar på att en individs 

socioekonomiska bakgrund påverkar personens förutsättningar i teoretiska i teoretiska ämnen 

(Skolverket 2009).  

Etnicitet 

Oxford Concise Dictionary of Politics definition visar på att begreppet etnicitet inte är helt 

enkelt att definiera. “The only working general definition of ethnicity is that it involves the 

common consciousness of shared origins and traditions” (McLean och McMillan 2009, s. 

109). Kärnan är att det ska finnas något som gör att en grupp individer skiljer sig från en 

annan grupp individer främst på grund av olika traditioner. I den här studien kommer elevers 

etnicitet att definieras av var de är födda och var deras föräldrar är födda, alltså kommer deras 

etnicitet bli det samma som om eleven har utländsk bakgrund eller inte.  

 

Fysisk aktivitet 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (SFI) så är fysisk aktivitet ” … avses all kroppsrörelse som 

är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning” (Statens folkhälsoinstitut). Min definition av begreppet innebär några fler 

specificerade kriterium. I den här studien innebär att en person är fysisk aktiv också att bli 

svettig och/eller blir andfådd.  

 

Elevgrupp 

Med elevgrupp avses, i den här studien, att dela in respondenterna i olika elevgrupper för att 

kunna undersöka om det finn tendenser mellan någon elevgrupp och ett visst betyg. De 

elevgrupper som undersöks är: kön, socioekonomisk bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå, 

etnicitet och fysisk aktivitet.  
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Betyg  

Den definition som Riksrevisionen använder sig av menar att betyg är summan av en rad 

bedömningar under en längre tid. Riksrevisionen menar också att betyg ska visa en elevs 

”kunskapskvaliteter” när betygets sätts. (Riksrevisionen 2004). 

 

1.4 Tidigare studier 

I det här avsnittet kommer existerande forskning att presenteras. Fokus ligger på hur olika 

variabler hos eleven påverkar skolresultat. 

1.4.1 Genus och betyg  

Håkan Larsson, Birgitta Fagrell & Karin Redelius (2005) pekar ut ett antal faktorer som 

delvis skulle kunna vara orsaker till fenomenet att kön korrelerar med elevers betyg. I den 

svenska skolan är det enbart i idrott och hälsa som flickor har sämre betyg än pojkar (Redelius 

2009). En faktor är att typiska manliga egenskaper är det som värdesätt i idrott och hälsa. 

Författarna menar att även om det inte finns något stöd för den typen av värderingar i skolans 

styrdokument så värdesätter lärarna egenskaper som strukturellt i samhället anses vara 

manliga och det gör att flickor missgynnas vid betygsättningen i idrott och hälsa. Enligt 

Larsson, Fagrell & Redelius (2005) så sänks också kraven och förväntningarna på flickor i 

idrott och hälsa jämfört med pojkar. Lärares förväntningar och krav är faktorer som bland 

mycket annat påverkar elevers resultat enligt Håkan Jenner (2004). ”Med pedagogens positiva 

förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är mycket annat som också spelar in), men 

utan pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat.” (Jenner 2004, s. 

85). Det blir en ond cirkel mellan lärarnas förväntningar och flickornas prestation i idrott och 

hälsa. Enligt Larsson, Fagrell & Redelius (2005) sänker lärarna i idrott och hälsa sina krav på 

flickorna som en strategi för att motverka könsmönster. De sänkta kraven är en metod för att 

få flickorna att inse att de inte är lika bra som pojkarna och att de inte heller har krav på sig att 

de ska prestera i nivå med pojkarna. Metoden blir snarare stjälpande än hjälpande för 

flickorna.  

Andra studier har undersökt könsskillnader i attityder och agerande i skolan. En studie som 

Skolverket (2006, s. 12, 22) har genomfört visar på att det finns könsskillnader i avseenden 

hur mycket tid som läggs på skolarbetet utanför lektionstid. Enlig undersökningen är flickor 

de som lägger mest tid på läxläsning det är också flickor som har högst meritvärde (ibid). En 

annan studie som Delegationen för jämställdhet i skolan (2009, s. 86-88) har gjort visar på att 
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flickor trivs bättre i skolan, än pojkar. Samma studie visar på att större andel av de undersökta 

flickorna engagerar sig i skolarbetet än andelen av pojkarna. Vilket skulle kunna vara en 

förklaring till resultatskillnaden mellan könen i övriga skolämnen  

 

1.4.2 Socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå och betyg 

Det finns flera studier som tyder på ett samband mellan elevernas socioekonomiska status och 

elevens prestationer i skolan. Sullvian, Perry & McConny, (2013) fastslår i sin studie att 

skolor som är verksamma i områden som tillhör låg socioekonomisk klass har de lägsta 

genomsnittliga betygen och inte sällan dåligt med resurser som få behöriga lärare eller 

material till undervisningen. Skolverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i den svenska 

grundskolan?” (2009) pekar på några tydliga faktorer som kan kopplas till resultaten i skolan. 

En faktor som omnämns i rapporten är föräldrarnas utbildningsnivå. I rapporten presenteras 

flera studier som har gjort korrelationsanalyser på elevers förmågor i läsförståelse, matematik 

och naturvetenskapliga ämnen. Resultaten från de olika studierna visar på samband mellan 

elevens socioekonomiska bakgrund och elevens prestation i de teoretiska ämnena.  

 

En av de studierna som Skolverket hänvisar till i sin rapport är Sirin, S. R. (2005). 

Socioeconomic Status and Academic Achievement: A Meta-Analytic Review of Research. 

Det är en metaanalys gjord på forskning från 1990-2000. Sirin har samlat olika publikationer 

och sammanställt dessa till en metaanlys som kartlägger korrelationer mellan elevers 

prestationer och socioekonomiska förhållanden. I analysen som Sirin har gjort finns det data 

från 101 157 elever. Metaanalysen visar på ett tydligt samband mellan föräldrarnas ”position” 

i samhället och hur det går för eleven i skolan. Ju högre upp föräldrarna är i samhällets 

hierarki desto bättre kommer det att gå för eleven i skolan. Enligt Sirin (2005) finns det 

ytterligare en faktor som påverkar elevernas prestation, föräldrarnas utbildningsnivå. Enligt 

Sirin finns det ett relativt stark samband mellan elevens prestationer och föräldrarnas 

utbildningsnivå. Varför det finns ett samband eller vad det är som påverkar elevernas resultat 

är svårt att förklara. Enligt viss forskning kan en delförklaring vara hur det ser ut i hemmet. 

Om det finns mycket böcker och lästraditioner i familjen som barnen har tagit del av så skulle 

det kunna vara något som påverkar elevens prestationer i skolan positivt (Myber & Rosén 

2008).  
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1.4.3 Fysisk aktivitet och betyg 

En sammanställning, som the Centers for Disease Control and Prevention (2010) har gjort på 

ett urval av artiklar, tyder på att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och 

betyg, att fysisk aktivitet kan leda till högre betyg. Julian Reed m.fl. (2010) har undersökt om 

ökad fysisk aktivitet påverkar barns resultat på ”State-mandated academic achievement tests”. 

Interventionsgruppen fick 30 minuters fysisk aktivitet 3 dagar i veckan under 3 månader 

medan kontrollgruppen inte fick någon ökad fysisk aktivitet. Resultatet i studien visar på en 

skillnad mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen. De barn som fick ökad fysisk 

aktivitet presterade signifikant bättre på testet än barnen i kontrollgruppen. Vad det är som 

gör att fysisk aktivitet påverkar skolresultat är inte helt fastlagt (Podulka et al, 2006). Dock 

finns det studier som har undersökt hur hjärna påverkas av regelbunden fysisk aktivitet, dessa 

studier har funnit att minnet och förmågan att ta till sig information påverkas positivt av 

fysisk aktivitet (Cotman & Engesser-Cesar 2002; Ploughman 2008). Vilket tyder på att fysisk 

aktivitet kan påverka lärande. Det finns också studier som inte har kunnat visa på samband 

mellan fysisk aktivitet och elevers resultat i skolan eller till och med har funnit att det finns ett 

negativt samband. Daley & Ryan (2000) fann i sin studie ett relativt svagt negativt samband 

mellan tiden som eleverna spenderade på idrott/fysisk aktivitet och deras resultat på ett 

språktest.  

 

1.4.4 Etnicitet och betyg 

Enligt två rapporter från Skolverket finns det en skillnad i betyg mellan elever som har 

utländskbakgrund och andra elever i skolan (Skolverket 2003; Skolverket 2004). Rapporterna 

pekar på att en av orsakerna till den här elevgruppens sämre resultat är på grund av att många 

kommer ifrån en lägre socioekonomisk bakgrund och studieovana hemmamiljöer. Det är inte 

att eleverna har utländsk bakgrund som är orsaken till gruppens sämre resultat utan att deras 

familjer hör till en lägre samhällsklass (Elmeroth 2006). Skolverkets antagande är något som 

Elmeroth är kritisk till och menar att det finns andra förklaringar som orsakar elevgruppens 

skolresultat. Det som är Elmeroths (2006) tydligaste kritik är att Skolverket dra slutsatser om 

elever med utländsk bakgrund med hjälp av samma analysverktyg som används för att studera 

elever med icke-utländsk bakgrund. Verktygen är lite för trubbiga och dåligt anpassade till 

den här elevgruppen och enligt Elmeroth (2006) leder det till osäkra slutsatser. Jämförelsen 

mellan de två elevgrupperna blir orättvis. Dessutom menar författaren att gruppen elever med 

utländsk bakgrund är en mer heterogen grupp än elever med icke-utländsk bakgrund vilket 
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sällan tas med i beaktande vid studier om elevers skolresultat. Vid analyser av skolresultat så 

blir ofta elever med utländskbakgrund studerade som en homogen grupp. Elmeroth (2006) 

radar upp ett antal faktorer som borde finnas med för att kunna göra en bättre analys av elever 

med utländsk bakgrund och deras studieresultat. Faktorerna är: elevens vistelsetid i Sverige, 

elevens ursprungsland och varför eleven kom till Sverige. Elmeroth (2006) skriver att det är 

svårt att kartlägga kausala samband men att ta hänsyn till den här typen av faktorer ger en mer 

nyanserad bild än den som framkommer i flertalet av de rapporter och den forskning som 

finns i dag. Elmeroth (2006) menar att elevers traumatiska erfarenheter av att tvingas fly och 

elevers förtrogenhet med språket är troligtvis viktigare faktorer för att förklara skolresultaten 

hos elever med utländsk bakgrund än att studera elevernas socioekonomiska bakgrund. Det 

centrala i de studierna som Skolverket (2009) hänvisar till och andra studier som har 

undersökt skolresultat hos elever med utländsk bakgrund är att den här elevgruppen har sämre 

betyg i skolan än elever med icke-utländsk bakgrund.  

 

2 Teori 
I teoriavsnittet presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. De 

teorier som har valts har ett socio-konstruktivistiskt förhållningssätt till omvärlden. Teorierna 

som presenteras är Bourdieus teori om klass samt genusteori baserade på Hirdman och 

Fagrell. 

 

2.1 Social och kulturell reproduktion  

Enligt författarna till boken Skola-fritid- framtid är skolan en viktig del i att låta sociala 

hierarkier finnas kvar i samhället. Skolan bidrar till en reproduktion av den ranking som finns 

i det sociala samspelet. Det sätt som skolan organiseras i dag och har organiserats under 

längre tid har genererat att sociala faktorer påverkar vem som når framgång i skolan. Den som 

lyckas bra i skolan kommer troligtvis från en familj som är studievan och bor i ett område 

som består av andra familjer som också är studievana. I förlängningen gör det att skolan kan 

vara en bidragande faktor till att påverka och reproducera vem som får maktpositioner i 

samhället. (Jönsson m.fl. 1993, s. 9ff).  

 

För att försöka förstå varför elever från familjer som är studievan och kommer från en högre 

socioekonomisk klass har bättre förutsättningar att lyckas kan teorier om klass, kultur och 

social reproduktion vara till hjälp. Det som avses med reproduktion i det här sammanhanget, 
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och den innebörd av begreppet som Jönsson m.fl. (1993) använder, är hur strukturer i 

samhället vidhålls i generation efter generation. Pierre Bourdieus teori om klass och hur 

individens klasstillhörighet påverkar individens handlingar är relevant för den här studien.  

2.2 Kapital 

Bourdieu menar att olika samhällsklasser har olika kapital, med kapital avses inte enbart 

ekonomiskt kapital utan också värderingar, inställning, kunskap och erfarenhet. Den här typen 

av kapital kallas kulturellt kapital och ärvs genom uppfostran och att individen rör sig i 

miljöer som tillhör och är lämpliga för individens klass. Genom att vistas i dessa miljöer lär 

sig individen hur man ska uppföra sig. Individens kapital blir avgörande för att definiera 

vilken klass en individ tillhör. Den elev som har bästa utgångsläge för att lyckas i skolan är 

den som har högt kapital i skolans miljö. Elever som kommer från högre samhällsklasser har 

ofta erfarenhet av att röra sig i miljöer som påminner om utbildningsmiljöer, genom bruk av 

liknande språk och tankegångar som premieras i skolan. Elever som har en studievan familj 

har ett kapital som har formats och påverkats av föräldrarnas erfarenheter från sina studier. 

Det kan göra att en elev med den bakgrunden har lättare att ta tillvara på utbildningen. Eleven 

förstår hur man ska resonera och uttrycka sig, samtidigt som en elev från en studieovan familj 

kan känna sig obekväm av att befinna sig i bildningsmiljö och inte vet hur man ska agera. 

(Jönsson m.fl. 1993, s. 9-27).  

 

Det här kan vara en metod för att förklara varför elevens socioekonomiska bakgrund påverkar 

skolresultat, men det är inte en vattentät metod att använda sig av på mikronivå. Det finns 

personer som kommer från studieovana hem och hör till en låg samhällsklass men lyckas ändå 

ta en examen från universitetet och det finns personer som kommer från en hög samhällsklass 

och men ändå inte tar sig igenom grundskola. (Jönsson m.fl. 1993, s. 27) Metoden är inte 

tänkt att används för att förklara fenomen som ligger på individnivå utan är lämpad för att dra 

generella slutsatser på gruppnivå. Dock tar inte det här perspektivet hänsyn till hur kön kan 

påverka individen (Ibid, s. 34), något som är av intresse för den här studien. På samma sätt 

som en individ formas utifrån kapitalet och klasstillhörighet, kan man anta att individen 

formas av sin könstillhörighet, och då borde det också ingå som en del av analysen.   

2.3 Fält 

Fält är ett centralt begrepp inom Bourdieus teori om klass. Fält kan definieras som avgränsade 

rum i samhället som individer befinner sig i. I dessa fällt kan individer med olika 

klasstillhörighet finnas och verka tillsammans, men det finns alltid en hierarkisk struktur i 



 

 

11 

fältet. Individers plats i hierarkin bestäms utifrån sitt kapital i relation till de andra 

individernas kapital i samma fält. (Carle 2007, s. 375, 377, 390ff ). Det gör att fältet avgör 

vem som för tillfället är högst upp i hierarkin. För att applicera teorin i skolmiljö så kan man 

anta att en elev som har erfarenhet av att vistas i liknande miljöer (fält) som skolan kommer 

att anses ha ett högre kapital i förhållande till en elev som är ovan vid studiemiljö. Det gör att 

den hierarkiska indelningen blir enkel. Högt kapital högst upp i hierarkin.  

 

2.4 Habitus 

Nästa begrepp som är viktigt att definiera i samband med Bourdieus teori är habitus. Det är ett 

utryck som används för att förklara orsakerna bakom individers agerande och handlingar. 

Vårt habitus har blivit påverkat av de fält och miljöer som vi har befunnit oss i och det är 

dessa erfarenheter som avgör hur vi kommer att agera. Habitus blir avgörande när individen 

ska fatta beslut om exempelvis framtiden och det gör att olika sociala värden upprätthålls. 

(Carle 2007, s. 40ff). Ditt habitus påverkas av din klass och det gör att vissa handlingar är 

typiska för en samhällsklass och andra handlingar är typiska för en annan samhällsklass. En 

persons habitus avgör vad som anses vara rätt och fel i en given situation (ibid). Det leder dels 

till att en situation kan uppfattas på en mängd olika sätt, utifrån deltagarnas olika habitus. Det 

leder också till att personer med olika habitus kommer att agera på olika sätt, handlingen sker 

utifrån vad som anses vara korrekt för individens habitus och klasstillhörighet.  

 

Eftersom vi tillbringar många av våra tidiga år i skolan formas delvis individens habitus av 

skolan. Vi lär oss att förhålla oss till de rådande strukturer och normer som finns i skolans 

värld, utifrån vår klasstillhörighet. På så sätt sker en kontinuerlig reproduktion av skolans 

traditionella strukturer. Med hjälp av habitus kan man studera elevers val för framtiden, som 

val till gymnasium eller högskola. Elevers habitus används då som verktyg för att förklara 

dessa val.  

 

2.5 Genusteori 

Genus är ett begrepp som avses beskriva de sociala skillnaderna som finns mellan män och 

kvinnor och hur samhället skapar vad som är kvinnligt och manligt. Det finns föreställningar 

om hur vi ska agera både utifrån vilken klass vi tillhör men också utifrån vilket kön vi tillhör. 

Birgitta Fagrell skriver i sitt kapitel i antologin Pedagogiska perspektiv på idrotten om hur 

föreställningarna om kvinnligt och manligt förkroppsligas och då blir en självklarhet i 
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samhället. Något som ofta anses vara naturgivet och inte går att förändra, men Fagrell (2002) 

menar att det är en strategi som används för att upprätthålla strukturer i samhället (ibid, s. 

166). Författaren menar att vi genom dessa strukturer anser att det manliga är bättre än det 

kvinnliga, genusordningen. Fagrell skriver att föreställningarna om manligt och kvinnligt 

agerande blir normen och allt utanför normen anses som onormalt och utstickande. Dessutom 

gör strukturerna att kvinnligt inte är lika högt ansett som det manliga och att kvinnan och 

hennes egenskaper blir underordnad mannen och hans egenskaper i genusordningen. Birgitta 

Fagrell (2002) skriver i sitt kapitel att den hierarkiska ordningen och de egenskaper som 

tillskrivs de olika könen är något som skapas i det sociala, att vi måste vara medvetna om att 

det går att förändra de rådande normerna i samhället. (Ibid, s. 166). I kapitlet diskuterar 

författaren vem det är som har format den sociala hierarkiska ordningen mellan män och 

kvinnor (genusordning). Hon menar att det är männen som har lagt grunden till den 

genusordning som existerar idag och att det är männen som är vinnare på att genusordningen 

reproduceras i generation efter generation. För även om föreställningar om hur kvinnor ska 

agera och hur män ska agera skiftar över tid så kommer den inbördes rangordningen vara den 

samma. (Ibid, s. 167). Män är och har i alla tider varit det övre könet i genusordningen.  

 

Yvonne Hirdman har presenterat principer som används för att genusordningen ska kunna 

upprätthållas. En av principerna är dikotomi, Hirdman menar att det kvinnliga och manliga 

hålls isär och det ska inte blandas. Det som är manligt ska män göra och det som är kvinnligt 

ska kvinnor göra. (1993, s. 149). I skolans värld ter det sig så att flickorna ska vara 

”pluggisar” och pojkarna ska vara det motsatta. I de få ämnen som fortfarande anses vara 

maskulina, som idrott och hälsa, är det pojkarna som ska vara bäst. För pojkar är starkare och 

snabbare än flickorna.  

 

3 Metod  

3.1 Metodval 

För att bestämma en studies metod är det ett antal val som sker. Valen ska utgå ifrån studiens 

problemformulering och syfte, den valda metoden måste kunna svara på forskningsfrågorna 

och syftet. Det första valet blir att avgör om studien ska vara kvantitativ eller kvalitativ. Det 

som är avgörande är vilken nivå studien undersöker och vilken nivå man vill uttala sig om. 

(Kylén 2004, s. 8f). För att undersöka respondenters upplevelser, erfarenheter och tankar är 

det lämpligt att använda sig av intervjuer (Tjora 2010, s. 84). Det gör att det blir svårare att 
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dra generella slutsatser eller att se mönster, eftersom att de inte blir tillräckligt många 

respondenter. För att besvara den här studiens syfte behöver det finnas möjlighet att se 

generella mönster. För att göra det krävs en stor mängd insamlad data och för att få så stor 

mäng som möjligt har en kvantitativ metod används, enkätundersökning. (Trost 2007, s. 15-

24). Vid användandet av enkät får alla deltagare samma frågor och frågorna är ställda på 

samma sätt (Kylén 2004, s. 10). Det kan leda till att respondenter vid en enkätstudie blir 

mindre påverkade av undersökningsledaren, som tonfall och kroppsspråk, än respondenter 

som deltar i en intervjustudie. Det ökar möjligheten att nå hög grad av standardisering vid 

användandet av enkäter. Anledningen till att hög standardisering är önskvärt är för att kunna 

identifiera variabler, alltså faktorer som påverkar resultatet. Vid användandet av kvantitativa 

metoder vill man kunna jämföra respondenterna och uttala sig om en högre nivå än 

individnivå, det gör också att en hög standardisering är önskvärd. (Trost 2007, s. 59f). 

 

3.2 Urval 

För att få en studie som kan svara till syftet krävs det att man gör ett medvetet urval. På grund 

av uppsatsens tidsbegränsning har studien ett bekvämlighetsurval. Att välja 

bekvämlighetsurval i stället för att välja representativt urval gör att det inte går att dra 

slutsatser från studiens respondenter till hela populationen, elever i årkurs 9 (Trost 2007, s. 

29). Det är inget den här studien har för avsikt att göra. Det som menas med representativt 

urval är att de som är respondenter i studien representerar och svar för hela populationen som 

man vill uttala sig om och att alla i populationen hade samma möjlighet att bli utvald till att 

delta i studien. Den typen av urval kallas för slumpmässiga urval (ibid). Bekvämlighetsurval 

som har används vid den här studien kallas för icke- slumpmässigt urval och har då inte heller 

samma krav på hur urvalet gick till. Vid urvalet av skolor som skulle kontaktas användes ett 

strategiskt urval. Det är en metod som användas för att vara säker på att få variation i svaren 

(ibid s. 33). Urval av skolor gick till genom att kontakta skolor som ligger i olika 

socioekonomiska områden för att öka möjlighet att få respondenter med olika 

socioekonomisk bakgrund. För att kunna besvara studiens frågeställningar behövdes data från 

elever med både utländsk bakgrund och icke-utländsk bakgrund. Därför kontaktades skolor 

som skulle kunna ge möjlighet att få in svar från båda grupperna.  

 

För att vet hur många respondenter som behövs till studien kan man använda sig av den 

utformade enkäten. Frågorna i enkäten kommer att bli ett antal variabler som ska analyseras. 

Varje variabel får ett antal celler som respondentens svar kommer att placeras i. (Ibid s. 38f). 
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Exempelvis blir kön en variabel som får två celler, pojke och flicka. I den här studien finns 

det 216 celler. I varje cell bör det finnas så många personer som möjligt för att det ska gå att 

göra en analys. Enligt Trost (2007, s. 57) bör det vara närmare 50 personer i en cell. Det gör 

att till den här studien bör det medverka ca 10 000 personer, vilket är en omöjlighet. Totalt 

kontaktades tio skolor som var lämpliga för den här studien via mail. Av de tio skolor som 

fick en förfrågan så var det två som inte svarade och en skola som tackade nej till att delta. Av 

de sju som då återstod gjordes ytterligare ett urval. De skolor som valdes var där det fanns 

möjlighet att få tillgång till flest antal elever. Dessutom togs hänsyn till vilka områden som 

skolorna låg i, för att på så sätt skapa en möjlighet för att fånga upp olika elevgrupper. Vid 

datainsamlingen närvarade författaren vid samtliga insamlingstillfällen. 

3.2.1 Bortfall 

Av de 620 enkäter som samlades in var det 597 enkäter som användes i analysen. Det blev ett 

bortfall på 23 enkäter (3 procent). Det kan anses som en hög svarsprocent i studien dock är 

antalet observationer relativt lågt vilket gör att det kan påverka analysen av resultaten (Kylén 

2004, s. 144f). Som bortfall räknas de enkäter som inte hade svar enligt anvisningarna, därför 

redovisas inget internt bortfall.  

 

3.2.2 Presentation av skolorna och respondenterna 

Tabell 1: Skolorna. n=597 

  

Område n Genomsnittligt  

meritvärde2 

Andel elever med 
utländsk bakgrund i % 

Skola 1 Innerstad 72 278 2,8  

Skola 2 Innerstad 86 218 33,7  

Skola 3 Förort 148 157 95,3  

Skola 4 Förort 140 166 97,1 

Skola 5 Innerstad 69 255 5,8  

Skola 6 Innerstad 82 253 9,8  

 

Det är stor skillnad i fördelningen av elever med utländsk bakgrund mellan skolorna (se tabell 

1). Av de skolor som ligger i förort har närmare 100 procent av eleverna som deltar i studien 

utländsk bakgrund. Medan de andra skolorna har betydligt mindre andel, det är dock en 

relativt stor skillnad mellan innerstadsskolorna. Skola 1, 5, och 6 ligger i samma stadsdel har 

nästa lika stor andel elever med utländsk bakgrund. Skola 2 som ligger i en annan stadsdel har 

                                                      
2 Stockholms stad 
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en markant större andel elever med utländsk bakgrund. Även fördelningen av meritvärde 

varierar ganska kraftigt mellan skolorna i de olika områdena.  

Tabell 2: Respondenterna 

n  597 st 

Pojkar 277 st 

Innerstad 309 st 

Utländsk bakgrund 320 st 

 

Tabell 2 presenterar respondenterna ur olika perspektiv.  

 

3.3 Insamlingsmetod 

3.3.1 Utformande av enkät 

Som tidigare nämnts så har studien enkäter som insamlingsmetod. Enkäten (bilaga 2) 

utformades med hjälp av frågor från andra studier som har undersökt liknande områden som 

den här studien omfattar, men frågorna är tillviss del reviderade (Jönsson et al 1994; Larsson 

2008; Statens folkhälsoinstitut 2011). Valet av tillvägagångsätt är för att försöka nå en högre 

validitet hos enkäten än om helt nya frågor hade konstruerats. Frågorna i enkäten har fasta 

svarsalternativ, att använda fasta svarsalternativ är en metod för att försöka nå en högre 

standardisering. Oavsett om frågan består av fasta svarsalternativ eller utan svarsalternativ 

sker det en tolkning hos respondenten. Tolkningen av en fråga hos respondenten blir 

individuell och kommer att speglas i svaret. Genom att använda fasta svarsalternativ leder det 

till mindre variation i svaren vilket skapar en högre standardisering. (Trost 2007, s. 61). Dock 

leder fasta svarsalternativ till att man förutbestämmer hur respondenter tänker eller ska tänka. 

Vilket kan göra att respondenten inte reflekterar lika djupgående som vid frågor med öppna 

svar. Svarsalternativen behöver därför vara väl utprövade och genomtänkta (Kylén 2004, s. 

71).  

 

Efter att utformningen av enkäten var klar så genomfördes en pilotundersökning, de som 

deltog var inte målgruppen. Efter att respondenterna fyllt i enkäten så gav de feedback och 

enkäten reviderades. När enkäten var reviderad gjordes ytligare en pilotundersökning, denna 

gång på en grupp som tillhörde målgruppen. Det gjordes dels för att se om enkäten fungerade 

hos målgruppen och om de förstod frågorna. De ifyllda enkäterna användes för att pröva 

studiens tänkta bearbetning och kodning av enkäterna. Tillvägagångsättet vid utformandet och 

genomförandet av enkätstudien är inspirerat av boken ”Att få svar” (ibid s. 57f).  
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3.3.2. Samband enkätfrågor och studiens teori 

Validitet hos en studie är beroende delvis på sambandet mellan frågeställningar och 

insamlingsfrågorna (Kvale 1997, s. 4). Det gör att det måste finnas en tydlig koppling mellan 

enkätfrågorna och studiens frågeställningar. Det som studien avser att studera är, kortfattat, 

olika elevgruppers betyg i två ämnen. För att identifiera elevgrupper har enkäten som 

användes frågor som går att koppla till studiens teori. Första frågan om kön kan svara på om 

elevgruppen flickor har ett visst betyg eller elevgruppen pojkar har ett visst betyg och kopplas 

till genusteori. Frågorna två-fyra är kopplade till elevens socioekonomiska bakgrund och 

kommer att avgöra vilken samhällsklass de tillhör. Det undersöks med hjälp av Bourdieus 

teori. Fråga fem svara för föräldrarnas utbildningsnivå och om det kan påverka elevens betyg, 

det går att koppla till teori om fällt. Eftersom det, enligt Bourdieu, är skillnad på ekonomiskt 

kapital och kulturellt kapital är det intressant att studera om det är något kapital som 

premieras i skolan. Utbildningsnivå som här anses vara kulturellt kapital eller socioekonomisk 

bakgrund som kan ange elevens ekonomiska kapital. Frågorna sex och sju svara för om 

eleverna har utländsk bakgrund. Fråga åtta svarar för elevens framtid och går att koppla till 

Bourdieus teori om habitus, om det går att se tendenser för vem som väljer ett 

högskoleförberedande, vem som väljer yrkesförberedande program och vem som inte ska läsa 

vidare.  

3.4 Etiska aspekter 

Under hela arbetet med studien har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets etiska principer vid 

forskning och de fyra huvudkrav som rådet har slagit fast. De fyra huvudkraven som ska 

uppfyllas enligt Vetenskapsrådet (2013) är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebar i den här studien att 

respondenterna var medvetna och fick information om varför enkätundersökningen 

genomfördes och att deltagarna hade all rätt att avbryta när de ville. Samtyckeskravet går in 

lite i det första kravet, alla deltagare ska ha valt att delta själva. Det som bör nämnas är att alla 

elever inte var medvetna eller informerade om att det skulle ske en enkätundersökning innan 

jag klev in i klassrummet, det fanns inte alltid ett samtycke från klassen innan undersökningen 

genomfördes. Därför blev informationen som gavs innan insamlingen genomfördes kanske 

ännu viktigare på grund av frånvaron av information och samtyckeskrav. I informationen till 

eleverna framgick att de hade rätt att avbryta undersökningen när de hade läst igenom alla 

frågor på enkäten eftersom vissa frågor kan uppfattas som något känsliga att svar på. 
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Konfidentialitetskravet innebär att det så långt det går ska deltagarna och deras svar i 

undersökningen vara anonyma och inte någon annan utanför studien ska få tillgång till svaren. 

Undersökningen gjordes anonymt och efter insamlingen av all data så kodades svaren om och 

fördes in i ett Excel-ark, därefter förstördes enkäterna. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna 

som respondenterna lämnar ska enbart användas till det som respondenterna blir informerade 

om att de ska användas till. Den insamlade datan kommer inte att användas i något annat syfte 

än till den här studien. Ett antal av de deltagande skolorna var intresserade av att få ta del av 

studiens resultat, därför skickades en sammanställning av studiens resultat till alla skolor som 

deltog i studien.   

 

Det var en skola som fick förfrågan om att delta i undersökningen och då bad om att få se 

enkäten innan de bestämde sig. När skolan hade tagit del av enkäten så avböjde de från att 

delta i undersökningen. Skolan ansåg att frågorna två-fyra i enkäten var känsliga och skolan 

ville inte att eleverna skulle svara på frågorna. Det kan vara känsligt att diskutera 

samhällsklass och att tilldela elever olika klasstillhörighet. För att undvika att det skulle bli ett 

problem vid insamlingen och för att respondenterna inte skulle uppleva att det var 

klasstillhörighet som enkäten egentligen frågade efter, valdes frågor som inte skulle vara 

alltför utelämnande för respondenterna. Frågorna gav ändå tillräckligt med information för att 

kunna göra en relevant indelning av respondenterna.  

 

I studien är syftet delvis att undersöka om det finns några tendenser hos elever med 

utländskbakgrund vid betygsättning. För att ta reda på respondenternas bakgrund ställdes 

frågor om deras födelseland och deras föräldrars födelseland. Frågorna i enkäten som skulle 

fånga upp den här informationen var svåra att formulera. För att kunna göra en bra analys av 

den här elevgruppen behövdes det bra och välformulerade frågor. Om det är så att den här 

elevgruppen missgynnas vid betygsättningen i skolan så är det troligtvis inte alla med 

utländskbakgrund som missgynnas. Kanske är det en skillnad mellan en elev som har norska 

föräldrar och en elev med föräldrar som är födda i Somalia, kanske inte. Det hade varit 

intressant att fånga upp det i den här studien. För att det skulle ha varit möjligt att ställa den 

typen av frågor behövdes det hittas någon validerad och tidigare använd enkät. Något som 

inte lyckades. Det gör att elever med utländsk bakgrund oavsett vart de kommer ifrån 

jämställs i den här studien.  
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3.5 Behandling av data 

Av enkätens frågor skapades sju variabler och varje svarsalternativ fick en siffra. De sju 

variablerna fördes in i ett Excel-ark och under varje variabel registrerades siffran som 

enkätens svar representerade. Ett antal av frågorna blev sammanslagna till en variabel, för att 

göra det skapades index för att kunna redovisa svaren. Med index menas att två eller fler 

frågor från enkäten har slagits ihop för att ge en mer nyanserad bild av respondentens svar. 

(Trost 2007, s. 156ff). Nedan följer en beskrivning av hur kodningen gått till och en 

redogörelse av sammanslagningen av vissa frågor har gått till.  

 

Socioekonomisk bakgrund 

Vid indelning av klasstillhörighet har Family Affluence Scale används (Boyce, Torsheim, 

Currie & Zambon, 2006). Frågorna är modifierat för att fungera med enkäten. I enkäten är det 

fråga två, tre och fyra som är sammanslagna för att avgöra respondentens socioekonomiska 

bakgrund. Metoden går ut på att de olika svarsalternativen ger olika poäng. Exempelvis så ger 

alternativet ”min familj har ingen bil” 0 poäng medan svarsalternativet ”min familj har två 

bilar eller mer” ger 3 poäng. När poängen är utdelade så avgör den totala poängsumman 

vilken grupp eleven tillhör. Ju högre poäng desto högre samhällsklass. 

 

Klass 1: 0-3 poäng 

Klass 2: 4-6 poäng 

Klass 3: 7-9 poäng 

 

Föräldrarnas utbildning 

I den här variabel blev respondenterna indelade i tre grupper beroende på hur de svarade på 

frågan om föräldrarnas utbildningsnivå. Grupp 1 är de elever som uppgav att båda/en hade 

enbart grundskola eller de som uppgav att en förälder hade grundskola och den andra hade 

gymnasieskola eller att båda/en hade gymnasieskola. Grupp 2 är de elever som uppgav att en 

hade högskola och en hade gymnasieutbildning. Även de elever som angav att en förälder 

hade grundskola och den andra hade högskola hamnade i den här gruppen. Grupp 3 är de 

elever som uppgav att båda/en hade högskola. 

 

Utländsk bakgrund 

I enkäten är fråga sex och sju sammanslagna för att bestämma respondentens bakgrund. 

Eleverna har delats in i två grupper beroende på vad de har svarat på frågan om var de själva 



 

 

19 

och deras föräldrar är födda. Grupp 2 är de som har angett att båda föräldrarna och att 

respondenten själv är född utanför Sverige och Grupp 1 är de som uppger att både de själva 

och minst en förälder är född i Sverige. Om respondenten själv är född i ett annat land men 

båda föräldrarna är födda i Sverige har den personen också placerats i grupp 1 

 

Fysisk aktivitet  

De fem svarsalternativen blev till två celler i analysen, hög och låg fysisk aktivitet. De som 

svarat alternativ 1, 2 eller 3 har kategoriserat som låg fysisk aktivitet och de som uppgett 

alternativ 4 eller 5 har kategoriserats som hög fysisk aktivitet.  

 

Betyg 

Betygsskalan i skolan består av sex steg, F, E, D, C, B och A. Utöver dessa betyg kan en elev 

få ett streck (-) i ett ämne. Det betyder att det inte finns underlag för att sätta något betyg. I 

analysen har betygen kodats om till tre steg. F/E (innehåller även respondenter som har 

streck), D/C och B/A.  

 

3.6 Metodologiska överväganden  

Som tidigare nämnts så är flertalet studier om betygsfördelning gjorda på teoretiska ämnen, 

vilket gör det intressant att studerar om liknande fenomen finns i idrott och hälsa som är ett 

praktiskt ämne. I den här studien undersöks betygsfördelningen i ett praktiskt ämne och sätts i 

relation till ett teoretiskt ämne, matematik. Anledningen till att matematik valdes är för att 

ämnen har olika status i skolan. Matematik har troligen aldrig varit ifrågasatt som ett ämne i 

skolan medan idrott och hälsa har under perioder varit kraftigt ifrågasatt (Annerstedt 2001, s. 

202).  

 

Att jämföra olika individers betyg mellan klasser och skolor bör ifrågasättas. Frågan är om 

och i vilken utsträckning betyg är en standardiserad metod att använda för att besvara studiens 

syfte och frågeställning. Alla lärare förhåller sig efter samma läroplan och kursplaner. Det är 

samma mål och kunskapskrav för alla elever i årskurs 9, oavsett skola. Dock är det olika 

lärare som sätter betygen vilket leder till att lika många olika, mer eller mindre, subjektiva 

bedömningar utförs. Subjektivitet påverkar ofta reliabiliteten hos en studie, då negativt. Andra 

metoder som skulle kunna ha används är standardiserade prov som alla deltagare skulle ha 

utfört. Även om prov tvingar fram någon form av subjektiv bedömning skulle alla 

bedömningar ha utförts av samma person. Vilket kan leda till en ökad standardisering. Dock 
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skulle det bli oerhört tidskrävande och troligtvis skulle antalet deltagare i studien varit 

påtagligt färre. Därför valdes den här metoden bort väldigt tidigt i arbetet med uppsatsen.  

 

Det finns en fråga i enkäten som inte redovisas i resultatdelen, det är fråga nr 8. Frågan 

handlar om elevens val inför framtiden, om eleven ska läsa vidare och i så fall vilken typ av 

program. Av olika anledningar så bestämdes det att inte redovisa svaret på frågan, den främsta 

anledningen är eftersom frågan inte är kopplad till studiens syfte eller frågeställning. Något 

som var klart när enkäten formulerades. Ändå så valdes att frågan skulle finnas kvar på 

enkäten.  

 

Statistik 

Datan presenteras som procent av den egna gruppen, om inget annat anges. Statistiskanalys 

som användes var korstabeller, chi
2 

test
 
och logisk regressionsanalys. Signifikans sattes till 

p<0,05. Tabellerna 3-12 i resultatredovisningen presenterar datan i procent. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet används för att beskriva tillförlitligheten hos en undersökning. För att uppnå god 

reliabilitet är det nödvändigt att ha hög standardisering (Trost 2007, s. 64). För att nå hög grad 

av standardisering har datainsamlingen följt ett liknade tillvägagångsätt vid alla skolor. 

Insamlingen har skett i början av lektionerna och informationen till deltagarna har varit den 

samma vid alla tillfällen. Anledningen till att undersökningarna utfördes på lektionstid och 

inte exempelvis under rast eller lektionsfri tid, var för att det finns en möjlighet att eleverna 

skulle ge enkäten mer tid och kanske att det genererar mer ”korrekta” svar (som stämmer med 

deras verklighet) på lektionstid. Dessutom var det lättare att få tillgång till en hel klass i 

klassrummet än att jaga elever på skolan. I utformningen av enkätfrågorna eftersträvades 

enkla och korta formuleringar både i frågan och i svarsalternativen som ett sätt för att försöka 

undvika missförstånd, att respondenterna inte förstår frågan eller svarsalternativen. Om 

missförstånd kan undvikas och respondenterna tolkar enkätfrågorna på liknande sätt kan det 

skapa en högre reliabilitet hos undersökningen. (Ibid, s. 64f). Ett tecken på en 

enkätundersöknings reliabilitet är bortfallet, hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten hos en 

studie (Kylén 2004, s. 13). Missförstånd som skapas av otydliga och krångliga enkäter 

påverkar även validiteten hos en undersökning (Trost 2007, s. 65).  

Validitet hos en undersökning beskriver i viken utsträckning undersökningen mäter det som 

var syftet att mäta och om den insamlade datan kan svara på undersökningens syfte och 
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frågeställningar (Kylén 2004, s. 12). Om enkätfrågorna är svåra att förstå leder det till 

missförstånd och då kan det insamlade materialet inte helt svara på det som man är intresserad 

av att undersöka. Då mäter man inte det som studien avsåg att undersöka, alltså har studien 

låg validitet om så är fallet. I samband med utformandet av enkäten prövades enkäten på 

försökspersoner för att få feedback och kunna revidera enkäten. Det gjordes för att minska 

möjligheten till missförstånd och bortfall och i förlängningen ett försök att höja reliabiliteten 

och validiteten. Dessutom så provkodades försökspersonernas enkäter för att få förtrogenhet 

med kodning och för att avgöra hur kodningen av enkäterna skulle ske på lämpligast sätt. 

Studiens resultat anses svara till studiens frågeställningar och syfte vilket ger en god validitet 

till studien.   
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4 Resultat 

 

4.1 Fördelningen av betyg i idrott och hälsa och matematik 

 
Tabell 3: Samtliga respondenters betygsfördelning i idrott och hälsa och matematik. n=597 

 
F/E D/C B/A p 

Idrott och hälsa 18  38  44  0,000 

Matematik 30  44  26  0,000 

 

Sett till alla respondenter så är andelen med högsta betyg i matematik lägre än andelen med 

högsta betyg i idrott och hälsa (se tabell 3). Motsatt tendens går att finna bland de lägre 

betygen, det är större andel av eleverna som har F/E i matematik än i idrott och hälsa. 

Fördelningen av betyg D/C mellan de två ämnena är något jämnare.  

4.2 Betyg per skola 

Skolorna jämfördes för att undersöka om det går att finna några tendenser i 

betygsfördelningen mellan skolorna.  

4.2.1 Betyg per skola i idrott och hälsa 

 

 
Figur 1: Redovisning av betyg i idrott och hälsa för enskild skola. p<,000, n=597 

 

På innerstadsskolorna (1, 2, 5 & 6) är andel elever med höga betyg (B/A) betydligt större än 

än andelen elever med samma betyg på förortsskolorna (se figur 1). Dock har skola 2 nästan 

exakt lika stor andel elever med betyg B/A (49 procent) som D/C (48 procent). På två av 

innerstadsskolorna 1 och 5 finns ingen elev med betyg F/E. På skola 4 som är en förortsskola 

har en elev (1 procent) B/A och på den andra förortsskolan, 3, har 19 procent B/A. 
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Förortsskolorna har störst andel elever med betyg F/E men mellan de två förortsskolorna finns 

det alltså en markant skillnad i fördelningen av betyg i idrott och hälsa.  

 

4.2.2 Betyg per skola i matematik 

 
Figur 2: Redovisning av betyg i matematik för enskild skola. p<,000. n=597 

 

Även om det är, totalt sätt, en mindre andel av eleverna som har betyg B/A i matematik så är 

det samma skolor som har störst andel elever med betyget B/A i matematik som i idrott och 

hälsa. Skola 1 och 6 är de skolor som har allra flest B/A per elev, skola 1 har 69 procent B/A 

och på skola 6 har 70 procent B/A (se figur 2). Skola 1 har, precis som i idrott och hälsa, 

ingen elev med betyg F/E i matematik. Förortsskolorna har snarlik fördelning av betyg i 

matematik, men skola 4 är unik i att skolan har större andel elever som har B/A i matematik 

(5 procent) än B/A i idrott och hälsa (1 procent). Ett annat intressant fynd i datan är hur skola 

1 och 6 verkligen utmärker sig i andelen elever med högt betyg i matematik. Om vi bortser 

från skola 4 så sjunker andelen med B/A i matematik på alla skolor jämfört med idrott och 

hälsa. På skola 1 och 6 så är den förändringen betydligt mindre än på övriga skolor, det gör att 

skola 1 och 6 får en mycket högre andel elever med betyg B/A än övriga skolor. Samtidigt 

som skola 5, som är en innerstadsskola, har en väldigt stor förändring av andelen elever med 

höga betyg mellan idrott och hälsa (94 procent med B/A) och matematik (29 procent med 

B/A). 
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4.3 Betygsfördelning idrott och hälsa 

Tabell 4: Betygsfördelning i idrott och hälsa med samtliga variabler. n=597 

  
F/E D/C B/A p 

Kön 
Pojkar 12 39 48 

0,001 Flickor 23 37 39 

Socioekonomi 

Klass 1 34 53 12 

0,000 

Klass 2 21 48 31 

Klass 3 2 17 81 

Utbildning 

Nivå 1 31 53 16 

0,000 

Nivå 2 25 48 27 

Nivå 3 6 21 73 

Etnicitet 
Icke-utländsk bakgrund 2 23 75 

0,000 Utländsk bakgrund 32 51 17 

Fysisk aktivitet 
Låg 20 40 39 

0,029 Hög 15 34 50 

 

4.3.1 Betyg och kön i idrott och hälsa 

I idrott och hälsa har pojkarna signifikant högre betyg än flickorna (se tabell 4). Andelen 

pojkar som har B/A är 48 procent och andelen flickor som har samma betyg är 39 procent. 

Betyget F/E förekommer oftare hos flickorna än hos pojkarna. Betyg D/C har nästan lika stor 

andel av flickorna som andelen av pojkarna. Betyg tycks sammvariera med elevens kön.  

 

4.3.2 Betyg och socioekonomisk bakgrund i idrott och hälsa 

Fördelningen av betyg i relation till socioekonomisk bakgrund visar på att de som har betyg 

B/A i idrott och hälsa kommer oftast från klass 3 (se tabell 4). Av alla elever som tillhör klass 

3 så är det 81 procent som har betyg B/A. Av elever som tillhör klass 2 är den siffran 31 

procent och i klass 1 är det 12 procent som har betyget B/A. Störst andel av klass 2 och klass 

1 har betyg D/C. I klass 1 förekommer betyg F/E mest frekvent och minst förekommande hos 

eleverna i klass 3. 
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4.3.3 Betyg och utbildningsnivå i idrott och hälsa 

 
Tabell 5: Betygsfördelningen efter föräldrarnas utbildningsnivå i idrott och hälsa. n=597 

  
F/E D/C B/A 

Utbildning 

Nivå 1 31 53 16 

Nivå 2 25 48 27 

Nivå 3 6 21 73 
 

Av de elever som har föräldrar med hög utbildningsnivå (nivå 3) har störst andel betyg B/A 

(se tabell 5). Av de elever som tillhör nivå 1 förekommer betyg B/A mer sällan. Störst andel 

av gruppens elever har betyg D/C, 53 procent. Bland elever som tillhör nivå 2 är betyg D/C 

det mest förekommande betyget. Det är betydligt större andel av eleverna i nivå 1 som har 

betyg F/E än andelen elever med samma betyg i nivå 3.  

 

4.3.4 Betyg och etnicitet i idrott och hälsa 

 
Tabell 6: Betygsfördelning efter elevernas etnicitet i idrott och hälsa. n=597 

  F/E D/C B/A 

Etnicitet 

Icke-utländsk 
bakgrund 2 23 75 

Utländsk bakgrund 32 51 17 
 

Elever med utländsk bakgrund har i större utsträckning betyg F/E än elever med en icke-

utländsk bakgrund (se tabell 6). I idrott och hälsa är andelen av elever med utländsk bakgrund 

och betyg F/E 32 procent medan den siffran är 2 procent för elever med en icke-utländsk 

bakgrund och betyg F/E. Av elever med icke-utländsk bakgrund är betyg B/A mest 

förekommande, 75 procent av gruppen har betyget. I gruppen elever med utländsk bakgrund 

har 17 procent B/A. Dock har störst andel av elever med utländsk bakgrund betyg D/C i idrott 

och hälsa 
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4.3.5 Betyg och fysisk aktivitet i idrott och hälsa 

 
Tabell 7: Betygsfördelning efter elevernas fysiska aktivitet i idrott och hälsa. n=597 

  
F/E D/C B/A 

Fysisk aktivitet 
Låg 20 40 39 

Hög 15 34 50 
 

I idrott och hälsa har större andel av eleverna med låg fysisk aktivitet betyg F/E än andelen av 

elever med hög fysisk aktivitet (se tabell 7). Elever med hög fysisk aktivitet har oftare B/A än 

elever med låg fysisk aktivitet.  

 

4.4 Betygsfördelning matematik 

 
Tabell 8: Betygsfördelning i matematik med samtliga variabler. n=597 

  
F/E D/C B/A p 

Kön 
Pojkar 42 32 26 

0,000 Flickor 19 55 27 

Socioekonomi 

Klass 1 56 40 4 

0,000 

Klass 2 31 52 16 

Klass 3 4 42 54 

Utbildning 

Nivå 1 53 43 4 

0,000 

Nivå 2 35 50 15 

Nivå 3 11 40 49 

Etnicitet 
Icke-utländsk bakgrund 9 44 47 

0,000 Utländsk bakgrund 47 45 8 

Fysisk aktivitet 
Låg 32 46 22 

0,020 Hög 25 42 33 

 

4.4.1 Betyg och kön i matematik 

Det är nästan ingen skillnad mellan könen i fördelningen av det högsta betyget, 26 procent av 

pojkarna och 27 procent av flickorna har B/A i matematik (se tabell 8). Det är dock en 

skillnad mellan könen i fördelningen av övriga betyg i matematik. Det är betydligt större 

andel av pojkarna som har betyg F/E än andelen av flickor. Betyg D/C har en betydligt större 

andel av flickor än andelen av pojkar med samma betyg.  
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4.4.2 Betyg och socioekonomisk bakgrund i matematik 

 
Tabell 9: Betygsfördelning efter socioekonomisk bakgrund i matematik. n=597 

 

  F/E D/C B/A 

Socioekonomi 

Klass 1 56 40 4 

Klass 2 31 52 16 

Klass 3 4 42 54 

 
Av alla elever som tillhör klass 1 har 56 procent betyg F/E och 4 procent har betyg B/A. I 

klass 3 har 54 procent B/A och 4 procent har F/E i matematik (se tabell 9). Fördelningen 

mellan betygen är nästan exakt det omvända mellan klass 1 och klass 3. Av de som tillhör 

klass 2 har störst andel betyg D/C och för klass 2 är det mer förekommande att ha betyg F/E 

än betyg B/A.  

 

4.4.3 Betyg och utbildningsnivå i matematik 

 
Tabell 10: Betygsfördelning efter föräldrarnas utbildningsnivå i matematik. n=597 

  
F/E D/C B/A 

Utbildning 

Nivå 1 53 43 5 

Nivå 2 35 50 15 

Nivå 3 11 40 49 
 

I matematik så är det markanta skillnader i betyg hos elever med olika nivå i föräldrars 

utbildning (se tabell 10). Av de elever som tillhör utbildningsnivå 1 är det mest 

förekommande betyget F/E, 53 procent har betyget medan 4 procent av samma grupp har 

betyget B/A. Motsatt tendens går att finna hos eleverna som tillhör utbildningsnivå 3, i 

gruppen är B/A det mest förkommande betyget och det mest sällsynta betyget för gruppen är 

F/E. Av eleverna som tillhör utbildningsnivå 2 har störst andel betyg D/C. 
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4.4.4 Betyg och etnicitet i matematik 

 
Tabell 11: Betygsfördelning efter elevernas etnicitet i matematik. n=597 

  
F/E D/C B/A 

Etnicitet 

Icke-utländsk 
bakgrund 9 44 47 

Utländsk bakgrund 
47 45 8 

 

Hos elever med utländskbakgrund är det vanligast förekommande betyget F/E och det betyg 

som förekommer mest sällan i gruppen är B/A (se tabell 11). För den andra gruppen, elever 

med icke-utländskbakgrund har störst andel betyg B/A medan F/E är ett mer sällsynt betyg för 

gruppen.  

  

4.4.5 Betyg och fysisk aktivitet i matematik 

 
Tabell 12: Betygsfördelning efter elevernas fysiska aktivitet i matematik. n=597. 

  
F/E D/C B/A 

Fysisk aktivitet 
Låg 

32 46 22 

Hög 
25 42 33 

 

 I matematik så är det större andel av eleverna som har hög fysisk aktivitet som har betyg B/A 

än andelen av elever med låg fysisk aktivitet (se tabell 12). Dock är det inte samma tendens 

som i idrott och hälsa för de med hög aktivitet. 
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4.5 Konklusion  

För att studera varje enskild oberoende variabels, alla andra kontrollerade, samband med 

betyg användes Waldtest. Testet visar vilket samband en oberoende variabel har med den 

beroende variabeln, lågt värde tyder på att variabeln inte påverkar utfallet.  

 

Tabell 13: Variabels effekt på betygsfördelning idrott och hälsa. n=597 

Idrott och hälsa Wald p 

Kön 16,15 0,000 

Socioekonomisk bakgrund 33,65 0,000 

Utbildningsnivå 6,13 0,046 

Etnicitet 49,85 0,000 

Fysisk aktivitet 0,03 0,858 

 

Resultaten i studien visar på att i både det praktiska ämnet och i det teoretiska ämnet går det 

att finna tendenser till strukturer vid betygsfördelningen mellan elever. Av de prövade 

variablerna visade sig ett antal ha signifikant samband med betyg i idrott och hälsa. Följande 

variabler har tendens att samvariera med betyget i den här studien; kön, socioekonomisk 

bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och elevens etnicitet (se tabell 13). I relation till 

varandra har variabeln etnicitet ett tydligare observerad samband med betyg i idrott och hälsa 

än övriga prövade variabler. Föräldrarnas utbildningsnivå har ett signifikant samband med 

elevens betyg i idrott och hälsa dock är det sambandet betydligt svagare än övriga prövade 

variabler. 

 

 

Tabell 14: Variabelns effekt på betygsfördelning matematik. n=597 

Matematik Wald p 

Kön 53,54 0,000 

Socioekonomisk bakgrund 53 0,000 

Utbildningsnivå 24,47 0,000 

Etnicitet 4,77 0,091 

Fysisk aktivitet 0,94 0,624 

 

I matematik är kön, socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå och etnicitet associerade med 

betygsfördelningen i ämnet, dock hade inte etnicitet något signifikant samband (se tabell 14). 
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Samma variabler som har ett samband med betyg i idrott och hälsa visade sig ha ett samband 

med betyg i matematik (se tabell 13). Dock är relationen något omkastad, kön och 

socioekonomisk bakgrund har tydligas observerat samband av alla prövade variabler på 

betyget i matematik. I den här studien har elevers fysiska aktivitet inte någon koppling till 

betyg varken i matematik eller i idrott och hälsa.  

 

Analysen av resultaten visar att bra betyg i idrott och hälsa oftast förekommer hos pojkar 

medan i matematik förekommer högre betyg mer frekvent hos flickorna. I både matematik 

samt i idrott och hälsa är det en fördel att tillhöra en högre socioekonomisk klass för ett högre 

betyg. Det samma gäller utbildningsnivå hos föräldrarna, högre utbildning ger positivt 

samband på bättre betyg. Att ha utländsk bakgrund innebär ett negativ samband på betyget i 

både matematik och idrott och hälsa.  
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5 Analys och Diskussion 
I den här delen lyfts studiens mest intressanta fynd fram och diskuteras utifrån de teorier som 

studien bygger på. Syftet med studien är att undersöka fördelningen av betyg i ett praktiskt 

ämne och ett teoretiskt ämne. Med hjälp av följande frågeställning har studiens syfte 

besvarats.  

 Hur ser betygsfördelningen ut i idrott och hälsa samt matematik, avseende kön, 

socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå, etnicitet och fysisk aktivitet? 

5.1 Skillnader mellan idrott och hälsa & matematik 

Ett fynd som framkommer i analysen av datan är att det finns en stor skillnad mellan ämnena 

matematik samt idrott och hälsa. Totalt har 43 procent av respondenterna B/A i idrott och 

hälsa, i matematik är den siffran 26 procent för samma betyg. Det är många färre som har de 

höga betygen i det teoretiska ämnet. Det är också större andel av respondenterna som har 

betyg F/E i matematik än i idrott och hälsa. I Skolverkets utvärdering av ämnet idrott och 

hälsa så framkommer det att många av eleverna med godkänt betyg eller högre saknar 

kunskaper för deras betyg (Skolverket 2005, s. 158). I idrott och hälsa får elever betyg utan att 

ha uppnått målen för betyget. Tholin (2006, s. 183) skriver i sin avhandling att det ofta är 

relativt låga krav för att få godkänt i idrott och hälsa jämfört med andra ämnen i skolan, vilket 

kan göra att fler har godkänt i det ämnet än antalet som har godkänt i ett teoretiskt ämne. Det 

kan också vara en förklaring till att det är större andel som har högre betyg i idrott och hälsa 

än i matematik, i den här studien.  

5.2 Kön 

I den insamlade datan går det att finna tendenser på att vissa grupper av elever har ett betyg 

och andra grupper har ett annat betyg. I kategorin kön visade data i den här studien att flickor 

som grupp har sämre betyg i idrott och hälsa än vad pojkarna har. Det ligger i linje med den 

tidigare forskningen i ämnet (Larsson, Fagrell & Redelius 2005). I matematik så har flickorna 

bättre betyg än pojkarna, ett mönster som också följer tidigare forskning (Jansdotter 

Samuelsson 2012, s. 36). Dock är det inte någon skillnad mellan pojkar och flickor i betyg 

B/A, men större andel av flickorna har D/C än andelen av pojkarna medan större andelen av 

pojkarna har F/E. 

 

Det är intressant att det finns en skillnad mellan det praktiska ämnet och det teoretiska ämnet. 

Det visar på den dikotomi som Hirdman beskriver som en princip för att upprätthålla 

genusordningen (1993, s. 149). Flickor är bra på ett ämne och pojkarna är bättre på ett annat 

ämne. Vad är det som gör att pojkar som grupp har bättre betyg än flickor i idrott och hälsa, 
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samtidigt som flickorna har bättre betyg i matematik. Birgitta Fagrell (2002, s. 166) skriver 

om genusordningen, hierarkin som finns i det sociala samspelet mellan män och kvinnor. I 

genusordningen är det män som är normen och utgångspunkten i samhället och i idrotten. Det 

skulle kunna vara en teori som förklarar betygsfördelningen i idrott och hälsa mellan könen. 

Om vi antar genusordningen till att förklara fördelningen av betyg mellan könen blir den 

förklaringen något haltande. Om mannen är norm och strukturer i samhället är uppbyggda 

kring det systemet borde skolan vara anpassad för att pojkarna ska vara vinnare i skolan. 

Flickor som grupp har bättre betyg än pojkar (Jansdotter Samuelsson 2012, s. 39) så sett till 

betygfördelningen över hela skolan så är det flickorna som är vinnare. Trots detta så kan man 

kanske påstå att det är pojkarna som blir vinnare senare i livet. Män som grupp har högre lön 

och sitter oftare på mer prestigefyllda positioner i samhället. Så även om skolan kanske 

tillviss del premiera flickorna, sett till betyg, utmanar inte det genusordningen i övriga 

samhället. Om vi undersöker skolämnet idrott och hälsa med hjälp av genusteori anses ämnet 

som ett maskulint ämne. Det gör att förväntningarna från lärare och elever blir annorlunda än 

om ämnet skulle anses vara feminint. Jansdotter Samuelsson (ibid) skriver i sitt kapitel om 

rådande föreställning att pojkar inte ska plugga och om förväntningar att pojkar inte ska 

prestera i skolan, men i idrott och hälsa som är ett av kanske få maskulina ämnen kan eller ska 

pojkarna vara bra och helst bättre än flickorna.  

 

I Larsson, Fagrell & Redelius (2005) framgår det tydligt att denna typ av resonemang finns 

hos framförallt idrottslärarna. Flickorna kan inte prestera i nivå med pojkarna och då finns 

inte heller några förväntningar om att flickor som grupp ska få bra betyg i ämnet. 

Resonemanget faller i linje med Hirdmans teori om isärhållandets-princip, manligt och 

kvinnligt ska inte beblandas (Hirdman 1993, s. 149). Matematik är ett teoretiskt ämne som 

traditionellt sätt har ansetts som ett maskulint ämne. Det var ett ämne där pojkarna länge 

presterade bättre än flickorna men har på senare tid blivit ett ämne där flickorna presterar i 

nivå eller till och med bättre än pojkarna (Jansdotter Samuelsson 2012, s. 39). När man 

studerar resultaten utifrån ett genusperspektiv är det viktigt att funderar över vad det är som 

gör att det finns strukturer och hur dessa strukturer påverkar utfallet. Det finns normer som 

påverkar hur människor tycker och tänker, vad som anses vara normalt och vad som anses 

vara onormalt. Dessa normer skapar också förväntningar som i sin tur allra troligas 

reproduceras i generation efter generation. Förväntningar påverkar också vårt habitus, vi lära 

oss att flickor ska lägga ner mer tid på skolarbetet, vilket då blir en självuppfyllande profetia, 

och leder till att flickorna får högre betyg än pojkarna  
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5.3 Socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå  

Enligt Bourdieus teori om samhällsklass, kapital och fält så borde elever som kommer ifrån 

en hög samhällsklass och studievan familj vara bättre anpassad för att klara skolan och 

prestera bättre. Medan en elev som kommer ifrån en studieovan miljö bör prestera sämre i 

skolan. Går det då att se dessa tendenser i studiens data? Ja, det finns vissa tendenser som 

tyder på det. Av de elever som tillhör den högsta socioekonomiska klassen har störst andel av 

gruppen betyg B/A i både matematik och i idrott och hälsa. Även de elever som tillhör 

gruppen med högst utbildade föräldrar har störst andel av gruppen betyg B/A i båda ämnena. 

Resultaten stämmer med det fynd som finns i tidigare forskning (Sirin, 2000).  

 

Enligt svensk skollag (2010:800) så bör den här typen av faktorer inte få genomslag vid 

betygsättning. Skolan har som uppgift att kompensera för elevers olika förutsättningar. 

Eftersom den här typen av resultat framkommer i flertalet studier bör det ändå ses som ett 

bevis på att den svenska skolan har misslyckats med det uppdraget. Enligt Bourdieus teori går 

det att förklara den här studiens resultat och liknande resultat från tidigare studier genom 

elevers kapital. I den här studien har elever från studievana familjer och miljöer oftare högre 

betyg än elever från studieovana miljöer och familjer. Vilket kan tyda på att eleverna från 

olika familjer har olika kapital och den som anses ha högst kapital i fältet skolan bör vara den 

som har rört sig i miljöer som påminner om skolan. För elever som har högutbildade föräldrar 

kanske skolan anses som ”vägen till framgång” och för elever som inte har föräldrar med lika 

lång utbildning så kanske det finns andra vägar till framgång.  

 

Det finns forskning som visar på att föräldrarnas utbildningsnivå kan påverkar deras 

engagemang för sina barns skolgång (Skolverket 2009, s. 31f). Troligtvis har engagerade 

föräldrar med hög utbildning förväntningar på sina barns skolprestationer, hoppas och önskar 

att deras barn ska lyckas. Det betyder INTE att föräldrar med lägre utbildning inte hoppas och 

önskar att deras barn ska lyckas. Utan att elever med högutbildade föräldrar möjligtvis vistas 

oftare i miljöer där det är en självklarhet att lyckas i skolan och att läsa vidare men också att 

dessa förväntningar finns på eleven. Enlig Bourdieu så leder det till att denna elevgrupp får ett 

kapital med sig i livet som är gynnsamt i skolmiljön. Eleverna lär sig att uppträda, tala och 

tänka på ett sätt som uppskattas i skolan. Varför spelar den här typen av kapital roll i skola? 

Kanske för att lärarna själva ofta är högutbildade och då har vistas i liknande miljöer och 

tillviss del talar samma språk som elever med högutbildade föräldrar. Elevernas habitus har 
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också formats av deras vistelse i olika miljöer som är anpassade till deras samhällsklass. 

Vilket kan göra att elever från en högre klass agerar på ett sätt som anses vara mer önskvärt 

enligt lärarna.  

 

När Bourdieus teori används för analys bör det lyftas fram att det är enligt honom en skillnad 

mellan elevers socioekonomiska klass och deras föräldrars utbildningsnivå. För Bourdieu är 

det skillnad på ekonomiskt kapital och akademiskt kapital (där det senare kanske egentligen 

bör vara mer värdefullt i skolan). Alltså borde bildningskapital vara viktigare än ekonomiskt 

kapital i avgörande med vem som rankas högst i skolans fält. Waldtestet visar på att båda 

variablerna har ett samband med betyg, när den andra variabeln är kontrollerad. Det betyder 

att det finns samband både mellan föräldrarnas utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund 

och betyg. Waldtestet visar också att i både det praktiska ämnet och i det teoretiska ämnet så 

har socioekonomisk bakgrund ett tydligare samband med betyget än vad utbildningsnivå har.  

 

5.4 Etnicitet 

Skolorna som deltar i den här studien har väldigt olika sammansättningar av etnicitet. Fyra av 

skolorna har betydligt färre elever med utländsk bakgrund (skola 1, 2, 5 & 6). De två skolorna 

som har högst andel elever med utländsk bakgrund är även de skolor som har lägst meritvärde 

för årskurs 9 (se avsnitt 3.2.1). I en rapport från Skolverket (2009) framgår det att det är en 

trend som finns, att elever med likande erfarenheter och bakgrund hamnar eller söker sig till 

samma skolor. Att elevgrupperna är homogena på skolorna kan ha en negativ effekt på 

elevers resultat i skolan, framförallt för de elever som går på skolor med hög andel elever med 

utländsk bakgrund. (Ibid, s. 149). Det finns data i den här studien som ligger i linje med det. 

Elever med utländskbakgrund har sämre betyg än eleverna med icke-utländskbakgrund i både 

matematik och i idrott och hälsa. Dock visade Waldtestet att etnicitet inte har något 

signifikant samband med betyg i matematik och dessutom ganska svagt jämfört med andra 

variabler. I idrott och hälsa vara däremot etnicitet, i relation till övriga variabler, den variabel 

som visade sig ha starkast samband med betyget.  

 

I den här studien går det inte att analyser eller kartlägga några orsaker som kan vara 

förklaringar till resultatet. Etnicitet är precis som socioekonomisk bakgrund och 

utbildningsnivån hos föräldrarna något som inte eleven kan påverka men att det påverkar 

vilket betyg eleven får. Som diskuterats tidigare i uppsatsen så är verktyget, som används i 

den här studien, för att mäta elevernas etnicitet något trubbigt, verktyget fångar inte upp några 
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nyanser av gruppen med utländsk bakgrund. Varför har då elever med utländsk bakgrund 

oftare sämre betyg än elever med icke utländsk bakgrund? Elmeroth (2008) gör några försök 

att förklara resultatet. Författaren menar att det kan bero på brist på språkkompetens hos 

eleven. Om det är så att en elev inte har tillräckligt med språkkunskaper i 

undervisningsspråket så kommer det mycket troligt att påverka elevens betyg. En annan 

förklaring kan vara att flertalet av elever med utländsk bakgrund tillhör ofta de lägre 

samhällsklasserna, vilket då skulle kunna förklaras utifrån Bourdieus teori om klass och 

kapital.  

 

5.5 Fysisk aktivitet  

Variabeln fysisk aktivitet har inte någon påverkan för betyget i varken matematik eller idrott 

och hälsa i Waldtestet. I linje med viss tidigare forskning (Daley & Ryan 2000) så finns det 

inte underlag för ett samband mellan graden av fysisk aktivitet och elever betyg. Dock går det 

att se i korstabellen att elever med hög fysik aktivitet oftare har betyg A/B i idrott och hälsa, 

än något annat betyg. Vilket är ett intressant fynd, men frågan är vad det betyder. För att 

analysera fysisk aktivitet och dess påverka på skolprestationer behövs en analys av vem som 

är fysisk aktiv. Statens folkhälsoinstitut har undersökt aktivitetsvanor hos barn och ungdomar 

och i relation till deras socioekonomiska bakgrund. Institutet kommer fram till att det finns en 

skillnad mellan aktivitetsgrad hos barn utifrån samhällsklass. Barn som kommer ifrån en lägre 

samhällsklass rör sig mindre än jämnåriga ifrån en högre samhällsklass. (Statens 

folkhälsoinstitut 2011). Det gör att det resultat som framkom i den här studiens korstabeller 

kanske bör analyseras med en anings misstänksamhet. Med hjälp av Wald-testet analyserades 

sambandet med socioekonomisk bakgrund kontrollerad, testet visar att det inte finns något 

samband mellan fysisk aktivitet och betyg. Vilket då tyder på att elevers socioekonomiska 

bakgrund kan påverka elever fysisk aktivitet och betyg.  

 

5.6 Normer och förväntningar 

Oavsett socioekonomisk bakgrund, etnicitet, föräldrarnas utbildningsnivå eller kön är det 

faktorer som inte går att påverkar för individen utan något som man föds in i. Är det en 

självklarhet att det ska påverka betygsfördelningen? Svaret beror på vem som svarar. Normer 

är konstruerat och inte naturgivet vilket gör att det går att förändra strukturer och normer, om 

det är önskvärt. Vilket svar som än ges på frågan är det intressant att studera varför dessa 

faktorer påverkar betyget. Hur kommer det sig att betygsfördelningen reproduceras. Vad 
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betyder det att tillhöra en hög samhällsklass. Vad får de elever som växer upp i den miljön 

som gör att betygen blir bättre. Enligt den socio-konstruktivistiska ansats som studien bygger 

på förklaras det av att vi formas av den miljö som vi växer upp i och att ingen ifrågasätter de 

normer och förväntningar som existerar i samhället. Så länge som normerna förblir som de 

alltid har varit så kommer strukturerna att reproduceras i generation efter generation.  

 

Samhällets gemensamma normer gör att förväntningar skapas, förväntningar om vem som är 

lärare, vem som är rektor och vem som har bäst betyg i skolan. Förväntningarna, som tillviss 

del skapas utifrån samhällets normer, påverkar våra handlingar och begränsar oss till att agera 

i enighet med samhällets normer. Därför kommer en pojke som tillhör en hög socioekonomisk 

klass utan någon utländsk bakgrund ha bättre betyg i idrott och hälsa än en flicka med 

utländsk bakgrund och lågutbildade föräldrar. Även om flickan med utländsk bakgrund skulle 

kunna ha bättre betyg än pojken så följer inte det samhällets normer. Vår uppväxtmiljö 

påverkar vårt habitus som begränsar våra handlingar till att agera enligt samhällets strukturer. 

Även lärare agerar enligt sitt habitus vilket gör att det finns fler aktörer, än eleverna, i fältet 

som påverkar hierarkin och ser till att bevara och upprätthålla rådande maktordning i fältet. 

Betyg är en summa av flera subjektiva bedömningar av elevens lärare. Vilket skapar 

utrymmer till att bedömning påverkas av lärarens föreställningar om rådande strukturer i 

samhället. 

 

5.7 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts är omfattningen av den här studien väldigt begränsad, vilket gör att inga 

generaliseringar kan göras utifrån studiens resultat. De analyser och uttalanden som görs i 

studien gäller enbart respondenterna och resultaten i den här studien. Studien har ett 

strategiskt urval (se avsnitt 3.2) vilket också bidrar till att inga generaliseringar kan göras. 

Urvalsmetoden påverkar också datans signifikans vilket bidrog till att den insamlade datans p-

värden inte fick någon större betydelse i studien. Verktygen för att samla in information om 

studiens respondenter, har diskuterats tidigare och det bör nämnas igen, var i vissa avseenden 

inte helt tillfredställande. Framförallt var det information om elevernas etnicitet som var svår 

att fånga in på ett lämpligt sätt. Vilket ledde till en något bristande analys av den elevgruppen. 

Studiens ansats kan tillviss del påverka förväntningarna på resultaten, även det strategiska 

urvalet bör ses som faktor som påverkar studiens resultat. Den socio-konstruktivistiska ansats 

ser världen på ett sätt som gör att vissa antaganden anses nästa naturgivna vilket kan men 

också ska påverka förväntningar och tolkningar. Även om tolkningarna i den här studien har 
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skett med sunt förnuft och på ett välvilligt sätt, är alla tolkningar subjektiva vilket påverkar 

objektiviteten i den här studien. Dock har statistiska analyser används vilket ökar objektivitet i 

tolkningarna. 

 

5.8 Vidare forskning 

Att det finns strukturer vid betygsfördelningen mellan elevgrupper har framkommit i en rad 

studier som nämnts tidigare. Eftersom det enligt skollag (2010:800) och läroplan (Skolverket 

2011) inte ska finnas, utan skolan har som uppgift att kompensera för elevers sociala 

bakgrund och erfarenheter, borde det inte vara önskvärt att den här typen av resultat går att 

finna i skolan. Nästa steg är att undersöka vad som gör att dessa resultat reproduceras, är det 

lärare, elever eller kanske skolans organisationsform som gör att vissa elevgrupper 

missgynnas och presterar sämre i skolan. Andra fält som också bör studeras är hur skolan ska 

arbeta för att uppnå målen om att elevers sociala bakgrund inte ska få genomslag i 

betygsfördelnigen på det strukturella sett som sker idag.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 
 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka fördelningen av betyg i ett praktiskt ämne och ett 

teoretiskt ämne  

Frågeställning 

Hur ser betygsfördelningen ut i idrott och hälsa samt matematik, avseende kön, 

socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå, etnicitet och fysisk aktivitet? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Physical education, socioeconomic +factors, +status, academic achievement, physical 

activity, ethnicity, gender, genus, betygsfördelning, parents, education, grade, mathematics   

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Anna Lindhs bibliotekskatalog, Stockholms Universitets 

bibliotekskatalog, Riksdagsbibliotekets bibliotekskatalog, Ebsco, Eric, Google Scholar, Libris 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Socioeconomic status and academic achievement 

Ebsco: Gender and ethnicity and academic achievement 

Libris: Betyg and genus 

Libris: Bourdieu and teori  
 

 Kommentarer 
Mycket av det material som har används i studien har hittats genom referenslistor på studier 

som har undersökt fenomen inom samma område som den här studien.   

  



 

 

 

Bilaga 2 Enkät med missivbrev  
 

Hej! 

Jag skriver just nu en uppsats vid Gymnastik och Idrottshögskolan. 

För att jag ska kunna skriva min uppsats behövs DU! Med hjälp av 

enkäten vill jag undersöka hur fördelningen av betyg ser ut i två 

ämnen, matte och idrott. Denna enkät bör inte ta länge tid än 5 

minuter. Du är anonym och det är bara jag som tar del av de ifyllda 

enkäterna. Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathilda Engqvist 

mathilda.engqvist.5743@stud.gih.se 

  



 

 

Din skola:______________________________________________ 

 

 

1) Kön 

☐ Flicka ☐ Pojke 

 

2) Hur bor du?  

☐ Hyresrätt ☐ Bostadsrätt ☐ Radhus 

☐ Villa ☐ Annat __________________ 

 

3) Har du ett eget rum?  

☐ Nej  ☐ Ja 

 

4) Har din familj någon bil?  

☐ Nej  ☐ En ☐ Två eller fler 

 

5) Vad har dina föräldrar för utbildning?  Mamma  Pappa 

Ingen/Grundskola   ☐  ☐ 

Gymnasieskola   ☐  ☐ 

Universitet/Högskola  ☐  ☐ 

Annan utbildning______________________ ☐  ☐ 

Annan utbildning______________________ ☐  ☐ 

 Vet ej    ☐  ☐ 

 

 

6) Var är dina föräldrar födda?  Mamma  Pappa 

I Sverige   ☐  ☐ 

Utanför Sverige men i Europa  ☐  ☐ 

Utanför Europa   ☐  ☐ 

Vet ej    ☐  ☐ 

 

 

7) Var är du född? 

I Sverige   ☐ 

Utanför Sverige men i Europa  ☐ 

 Utanför Europa   ☐ 

  



 

 

8) Vilket gymnasieprogram har du valt eller tänkt välja? 

 ☐ Högskoleförberedande program, ex natur, ekonomi  

 ☐ Yrkesförberedande program, ex bygg, barn och fritid  

 ☐ Ska inte läsa vidare efter grundskolan 

 ☐ Annat:______________________________________  
 
 

9) Vilken av de här personerna liknar du mest 

☐ Rör mig ganska lite 

☐ Rör mig en hel del men aldrig så jag blir svettig eller andfådd 

☐ Rör mig en hel del och blir andfådd och svettig någon gång ibland 

☐ Rör mig så att jag blir andfådd och svettig flera gånger i veckan 

☐ Rör mig så att jag blir andfådd och svettig varje dag eller nästan varje dag  

 

 

10) Vilket betyg har du i   Matte Idrott 

 Inget betyg   ☐ ☐ 

 F    ☐ ☐ 

 E    ☐ ☐ 

 D    ☐ ☐ 

 C    ☐ ☐ 

 B    ☐ ☐ 

 A    ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan 

Mathilda 

 


