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Förord  

Det är många som på olika sätt har bidragit till att denna avhandling till slut bli-

vit klar. Jag vill börja med att tacka alla som på olika sätt har stöttat, uppmunt-

rat, frågat och varit till hjälp i vått och torrt.  

 

Till att börja med vill jag rikta uppmärksamheten till mina handledare Karin Re-

delius och Suzanne Lundvall. Både Karin och Suzanne som varit mina kollegor 

och goda vänner under mina dryga 20 år som anställd på GIH och har nu även 

lotsat mig genom en forskarutbildning. Karin har haft det yttersta ansvaret som 

huvudhandledare och har tagit ett stort ansvar med alla administrativa sysslor 

som hör huvudansvaret till. Karin och Suzanne har tillsammans fungerat som ett 

bra team. Jag har fått ovärderlig hjälp med mina texter, artiklar, postrar och Po-

werPoint bilder. Vi har rest välden över och ni har stöttat mig vid presentationer 

i Cadiz, i Havanna och i Auckland. Vad kul det har varit! Karin med sin nog-

grannhet, kluriga frågor, språkliga stringens och ödmjuka inställning. Suzanne 

med sitt stora engagemang för idrott och rörelse, inte minst som ledare för de 

olika projekten i SIH-studien 2001-2010. Min roddarkompis Suzanne, som man 

alltid kan gå till och ventilera både viktiga och triviala frågor om GIH, forsk-

ning eller bara vardagliga ting. Karin med sitt lugn, sin systematik och som 

tycks ha en annan tidräkning med ett dygn som innehåller långt över 24 timmar. 

Karin som alltid ingjuter en tro på att det kommer att går bra det här. Karin, ett 

oändligt stort tack för ditt kämpande med mina texter in i det sista, trots allt som 

har hänt runtomkring. Ja, nu är den här tiden över och vi kommer att jobba vi-

dare i nya sammanhang. Tack ska ni ha båda två – ni har gjort ett jättejobb med 

att stötta, släpa, knuffa, dra och styra mig genom detta projekt. Nu går vi vidare. 

Stort tack!  

 

Mange, nu är jag klar! Professor Lars-Magnus Engström som involverade mig i 

SIH-studien redan från starten och som ansåg att barns och ungdomars rörelse-

förmåga var viktig att studera. Ditt lugn, din trygghet och din ovärderliga kun-

skap hade varit skönt att ha med sig de här sista åren också, men så blev det 

inte. Du ska veta, och det vet du, att dina adepter Karin, Suzanne och Håkan ax-

lar din mantel väl.   
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Jag startade min forskarutbildning i Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, 

vid Göteborgs universitet med Göran Patriksson och Owe Strålman som admi-

nistratörer. En forskarskola där vi doktorander, från när och fjärran, kunde 

känna oss både trygga och emellanåt lite vilsna under våra första år i utbild-

ningen. Tack grabbar för en trivsam miljö och givande möten med alla handle-

dare och doktorander. Ni lyckades göra dessa möten kunskapsgivande, triv-

samma och roliga.  

 

Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till alla läsare som vid sidan av mina 

handledare har kommenterat mina texter och föreslagit relevanta förändringar 

och förbättringar. Vid planeringseminariet, Claes Annerstedt, vid mittsemi-

nariet, Ingegerd Ericsson, och vid slutseminariet, Eva Andersson, Josef Fahlén 

och Lena Larsson. Håkan Larsson och Birgitta Fagrell som noggrant läste inför 

PIF seminariet och som har synnerliga förmågor att komma med skarpa och in-

telligenta kommentarer. Bengt Larsson och Beatrice Gibbs, tack för text- och 

referensgranskningar. Alla era synpunkter har mottagits med tacksamhet och jag 

är mycket glad för att ni alla har tagit er tid. 

 

Statistik, ja det är inte alltid så lätt att känna till alla de möjligheter som statistik 

kan tillföra en studie. Till min hjälp har jag haft Carolina Lundqvist som hjälp 

mig med att både genomföra och förstå strukturella modelleringar, faktorana-

lyser och vad NyTidstestet egentligen mäter. Stort tack Carolina! Min goda vän 

och tidigare kollega, Gunilla Brun Sundblad, som har bidragit med ett stort an-

tal statistikkörningar på SIH materialet. Våra arbetsmöten i det fantastiska huset 

i Åre har förutom många timmar framför datorn renderat i pistguidningar, 

skidutflykter och mysiga kvällar med gott vin. Tack Gunilla, vi ses i backen! 

 

Tack till alla i Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning (PIF-grup-

pen) under ledning av Håkan Larsson. Alla dessa texter, alla dessa samtal, alla 

dessa frågor! Det har varit både utmanande och givande att vara en del av denna 

grupp. Vilken kunskapsmängd som finns samlad på en och samma gång, en här-

lig frodig kunskapsmiljö. Trevliga firanden för publiceringar och härliga kräft-

skivor. Tack alla ni doktorander och handledare; Anna, Bea, Bengt, Birgitta, 

Britta, Eva, Erik, Gunnar, Gunn, Håkan, Jane, Jenny K, Jenny S, Jonas, Karin, 

Kerstin, Lena, Lina, Magnus, Marie, Matthis, Rickard, Sussie, Suz, Torun, Åsa 

B och Åsa L.   

 

Ett stort tack alla doktorandkollegor för givande kurser och möten i Nationella 

forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI): Gabriella, Gunnar, Jyri, Kalle,  

Madeleine, Marie, Magnus, Pernilla, Susanne – snart är vi alla klara! 

 

Jag vill även passa på att tacka alla barn och ungdomar, som nu är unga vuxna, 

som slog kullerbyttor, kastade bollar och svingade sig i linor samt svarade på ett 
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oändligt antal frågor i alla enkäter. Tack också alla kollegor och studenter som 

var med och genomförde eller utvecklade SIH-studiens olika delar. Framförallt 

ett stort tack till min kollega och kära vän Marie Nyberg! Vi som så pretentiöst 

och godmodigt tog oss an utmaningen att skapa ett nytt rörelsetest. Tänk så 

många roliga upplevelser vi har varit med om när vi presenterat eller plitat på 

texter – det allra roligaste var diagrammen (!) och skrattet på Lidingö (!).  

 

Ett särskilt tack vill jag rikta till min arbetsplats GIH, Grundutbildningsnämn-

den (GUN) och Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN), rektor och 

institutionen som gjort det möjligt för mig att genomföra forskarutbildningen 

och FFN som även möjliggjort ett flertal nationella- och internationella konfe-

rensresor.  

 

Vem kan skriva en avhandling utan ett bibliotek? GIH:s bibliotek tillhör ett av 

landets främsta, dess personal också. Inget mer behöver sägas. Stort tack Anna, 

Heléne, Karin och Lotta. Snart ska ni få tillbaka alla böcker. Mailen från mig 

med ”gärna omlån”, är snart ett minne blott! Ett stort tack till hela vaktmästeriet 

och till Pierre för alla posters och bilder genom åren, tack Sofie för avhand-

lingsmallen, kanske blev det rätt eller nästan rätt till slut.   

 

Jag vill även uppmärksamma alla de kolleger som undervisat i idrottslära och 

som jag har haft möjligheten att arbeta med under mina år på GIH. Alla som 

slutat frivilligt eller ofrivilligt eller har pensionerats. Jag saknar er alla. Calle, 

Caroline, Charlotta, Eva KS (tack för alla skratt), Gunnar, Ingemar, Izabela, Jan 

A, Janne S, Kicki, Myggan och Birgitta, Kerstin N, Markus och Sabina.  

 

Tack till alla ni nuvarande kollegor som kämpar för att hålla rörelser och kun-

skaper i rörelse vid liv på GIH. Anna, Anna-Lena, Annika, Britta, Danne, Elis, 

Erik, Eva BL, Fredrik, Johan, Jonas, Johnny N, Johnny T, Kerstin, Lasse, Ma-

rie, Rudi och Tage. Maggan och Pia ni kommer väl tillbaka snart? Extra stort 

tack till Pia och Britta som alltid kommer med glada tillrop, godis och frukt. Det 

har varit ovärderligt! 

 

Maja, kommer du ihåg föreläsningen för länge, länge sen med Siv Their? Siv sa 

att den enda ”personlighetstypen” som kan gå igenom en forskarutbildning och 

behålla sitt ”jag” är den här typen. Du knuffade på mig och sa – det är en sån 

typ som du Anna! Jag hoppas verkligen att du hade rätt, om än jag blivit lite 

kunnigare.  

 

Mycket har hänt de senaste åren. Tack alla vänner, ingen nämnd ingen glömd, 

som stöttat och peppat. Alla härliga golfhelger från Hålslag till LGA och inte 

minst golfhelgerna med MacAnnak, Aiy! Alla fantastiska skidhelger med 

Ramundbergsgänget. Goda middagar och midsommar- och nyårsfiranden med 
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”grabbarna” på Skärmarö och Saltarö. Synnerligen stort tack mina norska vän-

ner som tog mig till Svalbard – vilken häftig plats! Orsa tjejerna som härbärge-

rat mig under Cykelvasan och vid längdträning inför Vasaloppet. Ett stort tack 

till grannarna i Hammarstrand som undrat om jag blir klar någon gång.   

 

Jag vill även tacka min mamma Annette, syster Åsa, Oscar och Felix, bror 

Niklas, med Katarina, Calle, Noah. Mamma som så ihärdigt under alla år påtalat 

vikten av bildning. Med outtröttligt diskuterande och planerande, föreslagit oss 

alla möjliga olika utbildningar. Vad du har kämpat! 

 

Till sist vill jag tacka Anna. Att du stått ut den senaste tiden. Jag hade inte klarat 

det utan ditt stöd. Du är så prestigelös, tålmodig, omtänksam och så oerhört ge-

nerös med allt. Tack för att du finns – bättre finns inte! 

 

 

 

                

 

Hammarbystrand 14 februari 2016 
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Prolog 

Den här berättelsen tar sin början kring millennieskiftet. Det var då, som det 

som först kallades Skolprojektet, initierades och planerades. Projektet var en 

samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, dåvarande Lärarhögsko-

lan, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Jag och min kollega Ma-

rie Nyberg tillfrågades av professor Lars-Magnus Engström om vi ville ingå i 

ett forskningsprojekt som skulle handla om barn och ungdomars hälsa och fy-

siska aktiviteter på fritiden och i skolan. Med vår yrkesbakgrund som idrottslä-

rare och idrottslärarutbildare var vi båda positivt inställda och tyckte att det lät 

intressant och lärorikt, så vi tackade ja. Till en början var vi delaktiga i att ut-

forma enkäter men under projektens planering väcktes frågor om skolelevers 

motoriska förmåga. Hur det står till med den borde också undersökas, och detta 

kom senare att bli vårt ansvarsområde. Vi hade hört av idrottslärare under våra 

praktikbesök när studenterna på GIH hade verksamhetsförlagd utbildning, att 

eleverna inte var så motoriskt duktiga som tidigare. En tilltagande oro över 

barns- och ungdomars bristande rörelseförmåga kunde skönjas. Likande utsagor 

och berättelser vittnade även ledare och tränare inom idrottsrörelsen om – ”vad 

har hänt med barn och ungdomars grundläggande rörelseförmåga? De kan ju 

knappt slå en kullerbytta”.  

Planeringen för den så kallade motorikstudien påbörjades och vi gjorde en 

kartläggning av befintliga tester inom området. Det visade sig att testerna rik-

tade sig till en mycket ung åldersgrupp och att de ofta var utvecklade för att 

identifiera barn med svag motorik, funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Vi 

ansåg att dessa tester var begränsade och de passade varken vårt syfte eller de 

åldersgrupper som skulle ingå. De cirka 1800 elever som skulle delta i pro-

jektets olika delstudier gick i årskurserna 3, 6 och 9 och motsvarade åldrarna 9-

10 år, 12-13 år och 15-16 år. Vårt syfte var att studera vilka allsidiga rörelser de 

behärskar, det vill säga vilken rörelseförmåga de har. 

Mot bakgrund av den erfarenhet vi har som lärare i idrottslära på GIH, jag i 

bollspel och friluftsliv och Marie i dans och rörelse samt gymnastik, och som 

lärare i idrott och hälsa på ungdomsskolan, beslöt vi att utveckla ett nytt rörelse-

test anpassat för syftet och åldersgrupperna. Vår önskan var att bedöma elever-

nas rörelser kvalitativt, det vill säga hur de genomförde rörelserna och inte det 

kvantitativa resultatet av en utförd rörelse i termer av hastighet, höjd, längd eller 

antal lyckade eller misslyckade försök. Trots erbjudanden av Alf Torstensson, 
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dåvarande professor i biomekanik och rörelselära på GIH, att diverse mätinstru-

ment, som exempelvis balansplatta för registrering av ”center of pressure”, 

skulle ingå i testet så vidhöll vi vår idé med kvalitativ bedömning.  

Efter mycket arbete kom så NyTidstestet till med 17 olika rörelsefärdigheter 

för de äldre eleverna och 15 uppgifter för de yngre (9-10 år). Rörelsefärdighet-

erna utgjordes av grovmotoriska grundformer och kombinationer av dessa 

grundformer. Vi utformade kvalitativa bedömningskriterier på fyra olika nivåer 

för varje rörelsefärdighet. Namnet på testet kan ses lite märkligt men det är inte 

konstigare än en akronym av våra efternamn, Nyberg och Tidén. Under åren 

2001 till 2007 användes NyTidstestet i ett flertal vetenskapliga studier både 

inom ramen för Skolprojektet, som nu bytt namn till Skola-Idrott-Hälsa (SIH-

studien), och i ett flertal examensarbeten genomförda av studenter vid GIH.  

Åren gick och 2009 antogs jag till forskarskolan i Idrottsvetenskap vid Göte-

borgs Universitet och jag fick då möjlighet att fortsätta inom det område som 

handlar om barns och ungdomars rörelseförmåga. Till en början var jag inriktad 

på att studera samband mellan en utvecklad rörelseförmåga och intresse för fy-

sisk aktivitet, en fråga som delas av andra och som undersökts i många internat-

ionella studier. Men en forskarutbildning är lång och man utvecklar ny kunskap 

och får fler perspektiv på både sina egna antaganden och andras. På mitt plane-

ringsseminarium i ett tidigt skede av forskarutbildningen fick jag goda råd av 

både Claes Annerstedt och Berner Lindström vid Göteborgs universitet.  

Ett av dessa var att validera och statistiskt undersöka NyTidstestet som en del 

i mitt avhandlingsarbete. Följaktligen är valideringen nu en av avhandlingens 

delstudier.  

Under åren som doktorand har nya kurs- och ämnesplaner (Lgr 11 och 

GY11) för skolämnet idrott och hälsa implementerats och stödmaterial för lärare 

har utvecklats. Några av dessa stödmaterial för lärares arbete med bedömningar 

av elevers förmågor har jag varit delaktig i att ta fram på uppdrag av Skolverket. 

Nya frågor har rests och i och med det har nya vetenskapliga frågeställningar ut-

vecklats och därmed har nya studier tagit form. I en av dessa studier analyseras 

ett par svenska och några internationella tester med fokus på syfte, innehåll och 

karaktär på rörelsefärdigheterna. I studien för jag även en diskussion kring hur 

rörelsetester och bedömningsverktyg och dess innehåll och bedömningsmetoder 

i sig påverkar hur rörelseförmåga uppfattas. En annan studie handlar om hur rö-

relseförmåga skrivs fram och bedöms inom ramen för ämnet idrott och hälsa i 

relation till det engelska begreppet Physical Literacy. Dessutom ingår i förelig-

gande avhandling en longitudinell studie som ligger i linje med mina första in-

tentioner, där jag undersöker hur bedömd rörelseförmåga i tonåren förhåller sig 

till intresse och smak för fysisk aktivitet som ung vuxen.   

Det som till en början tedde sig relativt oproblematiskt har under avhand-

lingsarbetet blivit alltmer komplext och inte så självklart som jag en gång 

trodde. Att mäta rörelseförmåga i en positivistisk anda kan verka tillförlitligt om 

man är omsorgsfull och genomför studierna grundligt enligt forskningsmässiga 
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principer. Men andra frågor kan också resas kring vad man egentligen mäter, 

vilka de normativa konsekvenserna är av mätningen och vilken kunskap om rö-

relseförmåga som konstrueras.  
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1 Inledning 

Rörelseförmåga som idrottsvetenskap  

Den här avhandlingen handlar om barns och ungdomars rörelseförmåga. Vid en 

första anblick ter sig begreppet rörelseförmåga inte särskilt komplicerat, utan 

snarare som något naturligt och förgivet taget. Det handlar om att behärska 

kroppen i olika situationer med enkla rörelser, som att springa, balansera och 

hoppa, och mer komplexa rörelser, som används i lekar, spel och idrotter. Rörel-

seförmåga kan också handla om att kunna röra sig till musik eller utomhus i na-

turen eller i vardagliga sammanhang.  

Vad det innebär att ha rörelseförmåga kan förstås på olika sätt och betydelsen 

av rörelseförmåga är föränderlig, mångfacetterad och kulturellt beroende. Rörel-

seförmåga är således varken något statiskt eller objektivt utan förmågan kom-

mer till uttryck på skilda sätt i olika sammanhang. Ibland handlar det om att 

mäta och analysera med biomekaniska metoder. I andra sammanhang handlar 

det om hur rörelseförmågan kommer till uttryck i olika kulturer eller där rörelser 

värderas och premieras – i idrottstävlingar, vid fritidsaktiviteter eller i skoläm-

net idrott och hälsa. Rörelseförmågan konstrueras i samband med att vi talar om 

den, studerar den eller mäter den. I avhandlingen utgår jag därför å ena sidan 

ifrån att språket och innehållet i tester konstruerar vad som blir normerande och 

eftersträvansvärt att behärska i termer av rörelseförmåga. Å andra sidan utgår 

jag även från att rörelseförmåga är något som går att mäta och bedöma och för-

hålla sig någorlunda objektiv till.  

Jag använder begreppet rörelseförmåga som ett sammanfattande begrepp för 

grovmotoriska grundformer, sammansatta grundformer och komplexa rörelser. 

Begreppet ”förmåga” kan i andra sammanhang tolkas som en syntes av de olika 

kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (de fyra F:en), 

som används inom skola och utbildning.1 Ett ofta förekommande begrepp i 

forskning är de engelska begreppen ”motor skills” och ”movement skills”. Jag 

har valt att översätta begreppen till det svenska ordet rörelsefärdigheter.  

Fokus i den här avhandlingen är riktat dels mot hur rörelseförmåga skrivs 

fram, tolkas och bedöms i skolsammanhang, i utvecklade tester och bedöm-

ningsverktyg, dels mot vilken betydelse olika nivåer av bedömd rörelseförmåga 

                                                      
1 Se exempelvis bedömningsstöd för ämnet idrott och hälsa 1, gymnasiet, där ”kroppslig förmåga” 

omfattar alla de fyra kunskapsformerna (Skolverket, 2014).  
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kan ha för ungas intresse för fysisk aktivitet. Avhandlingen skrivs i ämnet id-

rottsvetenskap. Idrottsvetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med ett multidi-

sciplinärt angreppssätt där teorier och metoder ofta hämtas från traditionella äm-

nesdiscipliner som exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, historia, fysio-

logi, nutrition och biomekanik (Larsson, 2013; Loland, 2000; Strålman, 2005; 

Gymnastik- och idrottshögskolan, 2016). Dessa ämnesdiscipliner har olika kun-

skapsteoretiska utgångspunkter vilket medför olika forskningsmetoder och olika 

sätt att se på eller tolka kunskap (Larsson, 2013). Detta präglar också denna av-

handling.  

Avhandlingen består således av olika delstudier som delvis utgår från olika 

kunskapsteoretiska paradigm. I den första delstudien studeras hur rörelseför-

måga formuleras och ska bedömas i ämnet idrott och hälsa enligt styrdokumen-

ten för grund- och gymnasieskolan. I den andra delstudien valideras ett tidigare 

utformat bedömningsverktyg (NyTidstestet) avsett för svenska skolbarn i åldern 

12-15 år. I den tredje delstudien beskrivs och analyseras hur rörelseförmåga 

konstrueras i ett tiotal inom forskning vanligt förekommande tester och bedöm-

ningsverktyg, så kallade motorik- och rörelsetester. I den fjärde delstudien stu-

deras intresset för att vara fysiskt aktiv bland unga vuxna 24-åringar som vid 

15-års ålder bedömdes ha en utvecklad respektive mindre utvecklad rörelseför-

måga. Bakgrunden och motiven till de olika delstudierna presenteras utförligare 

längre fram i detta kapitel.  

Skolan – en arena för utveckling och bedömning av 
rörelse  

Att utveckla olika rörelseförmågor har varit en del av skolundervisningen sedan 

folkskolans tillkomst 1842. Målet med rörelseundervisningen och vilka rörelser 

som ska utvecklas har dock förändrats genom åren (se exempelvis Lundqvist-

Wanneberg, 2004; Lundvall & Meckbach, 2003). Den första delstudien i av-

handlingen handlar om hur rörelseförmåga skrivs fram i de nuvarande styrdoku-

menten för grund- och gymnasieskolan. Ett motiv till att studera hur rörelseför-

måga formuleras och bedöms inom ramen för ämnet idrott och hälsa är styrdo-

kumentens betoning på att alla elever ska ges möjlighet att utveckla en grund-

läggande rörelseförmåga respektive kroppslig förmåga under skolåren. I studien 

riktas fokus mot hur dessa framskrivningar relaterar till ett annat närbesläktat 

begrepp som används internationellt, nämligen Physical Literacy (PL), och 

vilka spänningar som uppstår när olika synsätt på rörelseförmåga förekommer i 

samma dokument.   

Ämnet har under de senaste decennierna genomgått förändringar i samband 

med att nya läroplaner och kursplaner införts. Detta har medfört nya formule-

ringar av hur olika aktiviteter i inom rörelseområdet skrivs fram. I läroplanen 

för grundskolan 1980 (Lgr 80) nämndes särskilda huvudområden, gymnastik, 
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hälsa, hygien och ergonomi, bollspel och bollekar, dans, fri idrott, orientering 

och friluftsliv, lek, simning och livräddning, skidåkning, skridskoåkning, iskun-

skap och livräddning, som eleverna skulle lära sig genom att delta i undervis-

ningen (Skolöverstyrelsen, 1980). De olika huvudområdena exemplifierades 

med specifika aktiviteter som idrotter eller idrottsgrenar. Ämnet var inriktat på 

att eleverna skulle aktiveras och lära sig idrottsliga och gymnastiska tekniker. I 

styrdokumenten som följde, skedde en förskjutningen från att lära sig att ge-

nomföra aktiviteter till att utveckla kunskaper om idrott och hälsa (Skolverket, 

2000). Exempelvis skulle en elev i årskurs 5 ” behärska olika motoriska grund-

former och utföra rörelser med balans och kroppskontroll samt kunna utföra 

enkla danser och rörelseuppgifter till musik” och dessutom ”ha erfarenheter av 

några vanliga idrottsaktiviteter och veta något om skaderisker och om hur ska-

dor kan undvikas”. En elev i årskurs 9 skulle ”kunna forma och genomföra akti-

viteter för egen motion” och ” kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktivite-

ter” (Skolverket, 2000 s. 24).  

Den största förändringen från tidigare kursplaner är emellertid att de tydligt 

framskrivna aktiviteterna i det nu gällande styrdokumentet, Lgr 11 (Skolverket, 

2011a), har ersatts med tre centrala kunskapsområden, rörelse, hälsa och livsstil 

samt friluftsliv och utevistelse. Fyra förmågor är formulerade i grundskolans 

kursplan varav allsidig rörelseförmåga, eller närmare bestämt att ’röra sig allsi-

digt i olika fysiska sammanhang’, utgör en av dessa förmågor (Skolverket, 

2011a, s. 51). Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska utveckla elevers rö-

relseförmåga i ett kvalitativt avseende men eleverna ska även ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur de kan påverka sin hälsa i ett livslångt perspektiv 

(Skolverket, 2011ab). Det centrala innehållet i kunskapsområdet rörelse för års-

kurs 7-9 anger bland annat att följande innehåll ska behandlas i undervisningen: 

”Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt dan-

ser och rörelser till musik” (Skolverket, 2011a, sid 53). De komplexa rörelserna 

är en progression från tidigare angivna grovmotoriska grundformer i årskurs 1-3 

och sammansatta grundformer i årskurs 4-6. I ämnesplanen för gymnasiet 

nämns att de utvecklade komplexa rörelserna ska användas för att utveckla 

kroppslig förmåga (Skolverket, 2011b).  

I samband med läroplansreformen 2011 förtydligades ämnet idrott och hälsas 

inriktning i styrdokumenten och de kunskapsmål som eleverna ska uppnå. En 

förmåga som skrivs fram för grundskolan är att ”planera, praktiskt genomföra 

och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rö-

relse och livsstil” (Skolverket, 2011a, s. 51). I ämnesplanen för gymnasiet form-

uleras förmågan att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

utvecklar kroppslig förmåga och hälsa’ (Skolverket, 2011b, s. 83). Dessa för-

mågor ska sedan bedömas i relation till kunskapskraven. Att fokus numera 

läggs på utveckling av generella rörelser och inte vid lärandet av specifika akti-

viteter medför en större frihet för läraren vid utformningen av undervisningen – 
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men också en större utmaning. Elevers rörelseförmåga ska i de nuvarande styr-

dokumenten bedömas i relation till olika mål, benämnda kunskapskrav, och for-

mulerade på olika nivåer. För att underlätta lärares arbete med bedömning har 

Skolverket tagit initiativ till utformandet av såväl ett kommentarmaterial som 

ett bedömningsstöd för ämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan.  

Vad som menas med rörelseförmåga i kursplanen definieras genom bland an-

nat innehållet i det centrala innehållet. I centralt innehåll under rubriken rörelse 

nämns grovmotoriska grundformer, sammansatta grundformer och komplexa 

rörelser (Skolverket, 2011a).2 Dessa begrepp kan relateras till begreppet physi-

cal literacy (PL) (Whitehead, 2001). Begreppet är utvecklat av Margaret White-

head och handlar om förmåga att röra sig samt kroppslig kompetens. I sin fulla 

betydelse har PL en betydligt vidare innebörd än det svenska begreppet allsidig 

rörelseförmåga. I ämnesplanen för idrott och hälsa på gymnasiet används be-

greppet kroppslig förmåga. Även detta begrepp har många likheter med PL och 

innebär att en elev på gymnasiet ska använda sin utvecklade rörelseförmåga, 

från grundskolan, och utveckla kroppslig förmåga och därtill beskriva aktivite-

ternas betydelse för hälsa och livsstil (Skolverket, 2011b). Många idrottslärare 

och lärarutbildare menar att begreppet kroppslig förmåga är svårt att förstå i re-

lation till ämnets inriktning, särskilt när begreppet kopplas till kunskapskravet 

’Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan’ (Skolverket, 2011b, s. 85). Citatet tillhör en 

av de meningar i kunskapskraven som Skolverket i samband med implemente-

ringen av GY 11 fick många frågor om.3 Till stöd för lärarnas arbete att bedöma 

elevers kunskaper i idrott och hälsa utarbetades något år efter implementeringen 

av läroplanerna 2011 såväl ett kommentarmaterial som ett särskilt bedömnings-

stöd för grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2011b, 2012, 2013, 2014). 

                                                      
2 Ur kommentarmaterial Lgr 11: Under de första skolåren ska eleverna få möjlighet att upp-

leva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga genom många olika aktiviteter under lek-

fulla former. Här ska undervisningen fokusera på grovmotoriska grundformer och deras sam-

mansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik. Grovmotorik är rö-

relser som involverar stora muskelgrupper. För eleverna i årskurserna 1–3 innebär det att de 

ska få öva på de grovmotoriska grundformerna som till exempel att rulla, åla, stödja och 

krypa. I årskurserna 4–6 vidareutvecklas detta till sammansatta grundformer i kombination 

med gymnastikredskap och andra redskap. Här ligger en tydligare betoning på elevernas för-

måga att utföra sina rörelser med olika grad av säkerhet och precision, både individuellt och 

med anpassning till andra elever. Att få uppleva rörelseglädje är givetvis fortfarande viktigt, 

liksom att eleverna successivt utmanas att tänja sina gränser. Träning av olika rörelseformer 

och en tilltagande motorisk mognad, gör att eleverna i årskurserna 7–9 kan träna på mer kom-

plexa rörelser. Det kan till exempel handla om att hoppa höjd med tekniker som kräver god 

motorik och välutvecklad rums- och kroppsuppfattning (Skolverket, 2011c). 
3 I samtal med ämnesansvariga (Lars-Åke Bäckman, Johan Börjesson) för idrott och hälsa på 

Skolverket framkom att då den nya ämnesplanen i idrott och hälsa för gymnasiet togs i bruk 2011 

hörde många lärare av sig och undrade över innebörden i kunskapskravet som inleds med me-

ningen ’att med goda rörelsekvaliteter i en bredd av aktiviteter utveckla kroppslig förmåga’. Frå-

gan var återkommande och den ledde till att bedömningsstödet för gymnasiet fokuserar på kun-

skapskravets första mening.  
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Dessa dokument utgör tillsammans med kurs- och ämnesplaner för idrott och 

hälsa det empiriska underlaget i avhandlingens första studie där spänningar mel-

lan olika synsätt på rörelseförmåga undersöks. I delstudien är avsikten att under-

söka vilka spänningar som uppstår i mötet mellan en bred och kvalitativ, holist-

isk, syn på rörelseförmåga och ett målstyrt betygsystem där en bedömning av 

denna förmåga ska ske.  

Intresset för nya perspektiv på barns och ungas rörelseförmåga är inte enbart 

ett svenskt fenomen. Internationellt har begreppet PL successivt förts in i styr-

dokuments- och policytexter (se vidare ICSSPE temanummer 2013). Ett ökat 

antal vetenskapliga studier som berör PL är ett annat exempel (se exempelvis 

Patrikson & Persson, 2013; Lundvall, 2015). Även om begreppet inte skrivs 

fram explicit i de svenska kurs- och ämnesplanerna återfinns en tolkning mot en 

mer holistisk syn på kropp och lärande som involverar fler förmågor än de som 

berör rörelser (se exempelvis Macdonald & Enright, 2013). Begreppet PL före-

kommer också i kurslitteratur och läromedel på svenska lärarutbildningar för 

ämnet idrott och hälsa. I den svenska litteraturen har begreppet översatts till 

bland annat kroppslig kompetens (Larsson, 2007) och till fysik förmåga eller fy-

sisk kompetens (Lundvall & Meckbach, 2004, 2007). Det svenska begreppet 

allsidig rörelseförmåga kan således relateras till begreppet PL eftersom rörelser 

och rörelseförmåga är centrala delar av PL (Whitehead, 2007).  

Det finns många frågor som rör rörelseförmåga som söker sina svar, exem-

pelvis vilka rörelser som ingår i så kallade motoriska tester eller rörelsetester 

och vilken rörelseförmåga som värderas och bedöms genom testerna.  

Rörelseförmåga i tester – en konstruktion 

Intresset för att följa och studera barn och ungdomars rörelseutveckling är och 

har varit stort genom åren och en mängd tester och bedömningsverktyg har ut-

vecklats (Burton & Miller, 1998; Wahl, 2006). Motiven till att testa och bedöma 

varierar. Burton och Miller (1998) menar att de vanligaste skälen är att identifi-

era barn i riskzon, då sent utvecklad motorik kan vara relaterad till någon funkt-

ionsnedsättning, att planera interventions- och rörelseutvecklingsprogram för 

barn samt för att kunna följa rörelseutveckling över tid. På flera skolor i Stock-

holmsregionen används rörelsetester för att följa eller bedöma elevernas moto-

riska utveckling, men även för att kunna stödja och ge extra undervisning till 

elever som bedöms ha behov av detta.4 Man kan dock fundera över hur testerna 

                                                      
4 Exempel från Bäckahagens skolas hemsida: ”Alla elever i årskurs 1-9 på Bäckahagens skola 

kommer att testas motoriskt. De som sedan har behov av extra idrott kommer att erbjudas det. 

Detta för att öka elevens motoriska färdighet, trygghet att lita på sin egen förmåga, självkänsla 

samt skapa ett intresse för att utöva fysisk aktivitet på egen hand. Vilka elever som berörs beslutas 

av EHT som sedan kontaktar berörda elevers vårdnadshavare.”( http//backahagensskola.stock-

holm.se/hjarnarorolse-0)  
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är konstruerade och vilka rörelsefärdigheter som bedöms. Är de rörelsefärdig-

heter som bedöms tillräckligt allsidiga eller gynnar de någon specifik grupp av 

elever eller någon särskild form av rörelseförmåga? Vad som är föremål för be-

dömning bör vara förmedlat till eleverna och läraren måste kunna återkoppla till 

eleverna vad de behöver utveckla i relation till olika uppsatta mål (Gipps & 

Murphy, 1994, Jönsson, 2013). Det ställer krav på läraren att kommunicera och 

konkretisera både vad som bedöms och hur det bedöms. Det kan ligga nära till 

hands att konkretiseringar av olika förmågor utmynnar i en bedömning av mät-

bara resultat i form av tid, längd, höjd eller antal utförda repetitioner, det vill 

säga en kvantifiering av rörelseförmåga. 

Kritik mot testning och bedömning förekommer, bland annat av Okely och 

Wright (1997) och Larsson och Quennerstedt (2012). Kritiken riktas mot urvalet 

av rörelser som bedöms, bedömningsmetoderna samt vad bedömningarna kom-

municerar, det vill säga vilka rörelser som premieras framför andra. Därför är 

det viktigt att testerna är lämpade för den kontext där de skall användas (Gipps 

och Murphy, 1994; Hay & Penney, 2009). Det finns således skäl att mer syste-

matiskt studera och kritiskt granska vilka rörelser som värderas och på vilka sätt 

de bedöms. I en delstudie riktas därför blicken mot hur rörelseförmåga kon-

strueras och kommer till utryck i ett urval av befintliga nationella och internat-

ionella tester och bedömningsverktyg. 

Vikten av relevanta och tillförlitliga bedömningar  

Bedömningar av rörelser görs, i skolan eller på fritiden, oavsett om det sker med 

strukturerade tester eller inte. I undervisningssammanhang sker bedömningar 

formativt för att stödja kunskapsutvecklingen eller summativt vid betygsättning. 

I tävlingssammanhang sker bedömningar för att rangordna de tävlande. Mät-

ningar i idrottssammanhang görs antingen med klocka eller måttband, som vid 

en friidrottstävling, eller i form av kvaliteter i rörelseutförandet bedömd av do-

mare som exempelvis i gymnastik eller konståkning. En förutsättning för att 

göra dessa rangordningar är att de har god validitet, det vill säga att det som be-

döms är relevant. Likaså är det viktigt att det som mäts kvantitativt eller bedöms 

kvalitativt har hög reliabilitet, vilket avser mätinstrumentens eller bedömarnas 

tillförlitlighet. I grunden handlar mätningar och bedömningar om trovärdighet 

och rättvisa. I skolsammanhang betyder detta att elever ska bli rättvist och lik-

värdigt bedömda eller betygsatta oavsett vilken lärare de har, i vilken skola de 

går eller var i landet de bor.  

De rörelsetester och bedömningsverktyg som används inom forskningen på 

området har kontrollerats utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Å ena si-

dan handlar det om urvalet av rörelsefärdigheter och hur väl de stämmer över-

ens med det som avses bedömas och mätas. Å andra sidan handlar det om hur 

tillförlitliga mätningarna och bedömningarna är. En svårighet med validering av 
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motorik- och rörelsetester är urvalet av rörelser i sig. Rörelsefärdigheter av 

grundläggande karaktär kan anses enklare att bedöma än andra mer komplexa 

rörelser som består av en sammansättning av flera enklare rörelser.  

 Som nämndes i avhandlingens prolog och mot bakgrund av de få befintliga 

tester som finns för att bedöma äldre barns allsidiga rörelseförmåga utvecklade 

jag och Marie Nyberg ett bedömningsverktyg, NyTidstestet, avsett för barn i ål-

dern 9-15 år (Engström, 2004; Nyberg & Tidén, 2006). NyTidstestet innehåller 

grovmotoriska grundformer av rörelser men även sammansatta rörelser av mer 

komplex karaktär. De bedöms utifrån kvalitativa kriterier på en fyrgradig skala. 

Testet har prövats genom både test – återtest och andra reliabilitetsprövningar, 

men det har inte genomgått en validering med avsikt att undersöka hur testets 

olika rörelsefärdigheter kan kategoriseras och förklaras utifrån teorier om rörel-

seutveckling. I den andra delstudien i avhandlingen görs därför en validering av 

testet. Det validerade testet används också som en metod i den sista delstudien i 

avhandlingen. 

Rörelseförmåga i relation till fysisk aktivitet  

Flera forskare menar att en utvecklad rörelseförmåga bidar till eller är den vik-

tigaste komponenten för att vara fysiskt aktiv samt för att utveckla ett intresse 

för en fysiskt aktiv livsstil (Clark, 2005, Clark & Metcalfe, 2002; Gabbard, 

2012; Gallahue & Ozmun, 1998; Haywood & Getchell, 2009; Stodden, et al., 

2008). Har en utvecklad rörelseförmåga en sådan central funktion? Forsknings-

läget är inte entydigt och flera studier visar att många olika faktorer, vid sidan 

av rörelseförmåga, samverkar och har betydelse för att utveckla ett intresse för 

fysisk aktivitet. Exempelvis har aktiviteter som görs tillsammans med familjen, 

bland vänner och utövandet av aktiviteter i uppväxtmiljön visat sig viktiga lik-

som upplevd förmåga, självförtroende och motivation, (Barnett et al., 2008b; 

Engström, 2008; Kalaja et al., 2010ab; Peens et al., 2007; Robinson, 2010).  

Det finns flera motiv till att närmare undersöka rörelseförmåga och dess re-

lation till att individer utvecklar ett intresse för fysisk aktivitet. Ett skäl är att fy-

sisk aktivitet anses vara en viktig hälsofaktor både för unga och äldre (Williams, 

2001). Ett annat motiv är att ett av ämnet idrott och hälsas mål är att de kun-

skaper eleverna utvecklat under skolåren ska bidra till en fysiskt aktiv livsstil 

(Skolverket, 2011ab). De 15-åriga eleverna som är i fokus i den sista av avhand-

lingens delstudier gick i årskurs nio vilket är det sista året i den obligatoriska 

grundskolan och därmed ska eleverna ha uppnått målen i ämnet. Samtidigt är 

eleverna i en fas av livet där de antas ta ett större eget ansvar för träning och 

livsstil. Den rörelseförmåga som eleverna har utvecklat i 15-årsåldern kan möj-

ligen ligga till grund för olika val senare i livet vilket också undersöks i den 

fjärde delstudien.  
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Syfte och frågeställningar  

Att rikta fokus mot bedömning av allsidig rörelseförmåga är särskilt aktuellt i 

och med de senaste styrdokumenten och det målstyrda betygsystemet. Som tidi-

gare nämnts vittnar inte minst Skolverkets arbete med och publicering av be-

dömningsstöd och kommentarmaterial om denna problematik (Skolverket, 

2011c, 2012, 2013, 2014). Bedömnings- och testkontexter innefattar i allmänhet 

många förgivet tagna antaganden och kritiska röster menar att tester och bedöm-

ningar inte alltid är objektiva och bör problematiseras (Gipps & Murphy, 1994; 

Hay & Penney, 2013; Larsson & Quennerstedt, 2012; Okely & Wright, 1997; 

Redelius & Hay, 2009; Wahl, 2006).  

De fyra delstudierna som ingår i avhandlingen handlar om olika frågeställ-

ningar som berör begreppet rörelseförmåga. Det övergripande syftet är att ana-

lysera och problematisera rörelseförmåga, så som den kommer till utryck i tester 

och till viss del i styrdokument. Syftet är även att studera hur ungdomars be-

dömda rörelseförmåga i 15-årsåldern förhåller sig till deras intresse och smak 

för fysisk aktivitet nio år senare.  

 

Avhandlingens övergripande syfte besvaras genom fyra delstudier med tillhö-

rande frågeställningar: 

 

I den första delstudien är frågeställningen: Vilka spänningar och konflikter upp-

står när olika synsätt på rörelseförmåga möts? I studien undersöks styrdokument 

som kursplaner och ämnesplaner samt bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa 

och hur dessa har influerats av det engelska begreppet Physical literacy. Syftet 

är att studera vilka konsekvenserna blir när ett begrepp, PL, med ursprung i fe-

nomenologiska och filosofiska idétraditioner sätts i ett sammanhang där en 

elevs rörelseförmåga ska bedömas av lärare i ett målstyrt system. Studien 

redovisas i artikeln: Assessing Embodied Knowledge in Swedish PEH–the Influ-

ence of Physical Literacy. 

 

I den andra delstudien är frågeställningen: Vilka kategorier av rörelser fram-

kommer vid en validering av NyTidstestet? I studien undersöks hur rörelsefär-

digheterna i NyTidstestet relaterar till varandra och hur de kan kategoriseras och 

förklaras utifrån teorier om rörelseutveckling. Syftet är att validera en metod av-

sedd för att bedöma allsidig rörelseförmåga. Studien redovisas i artikeln: Devel-

opment and Initial Validation of the NyTid Test: A Movement Assessment Tool 

for Compulsory School Pupils.  

   

I den tredje delstudien är frågeställningen: Hur konstrueras rörelseförmåga i tes-

ter och bedömningsverktyg? I studien undersöks vilka rörelsefärdigheter som 

ingår i några vanligt förekommande tester samt vilka rörelseerfarenheter som 
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värdesätts. Syftet är att kritiskt granska ett antal (10) rörelsetest och bedöm-

ningsverktyg samt att analysera hur rörelseförmåga konstrueras i dessa. Studien 

redovisas i artikeln: The Social Construction of Ability in Movement Assessment 

Tools. 

 

I den fjärde delstudien är frågeställningen: Hur förhåller sig bedömd rörelseför-

måga i 15-årsåldern till intresse och smak för fysisk aktivitet nio år senare? I 

studien undersöks hur individer som har bedömts ha en utvecklad respektive 

mindre utvecklad rörelseförmåga förhåller sig till fysisk aktivitet som ung 

vuxen. Syftet är att ta reda på om och i så fall vilka fysiska aktiviteter de två 

olika grupperna ägnar sig åt på fritiden som unga vuxna och om en bedömd 

mindre utvecklad rörelseförmåga är ett hinder för att utveckla en ”smak för mot-

ion”. Studien redovisas i artikeln: Does movement ability in adolescence matter 

in young adulthood? – a longitudinal study of taste for sport and physical activ-

ity. 

Avhandlingens upplägg  

Avhandlingen omfattar 7 kapitel. I inledningen, kapitel 1, presenterades en kor-

tare bakgrund till problemområdet, motiv till studien och studiens övergripande 

syfte och frågeställningar. Kunskapsobjektet, som är rörelseförmåga och be-

dömningar av densamma, introducerades från några olika perspektiv. I kapitel 2 

beskrivs mera ingående en bakgrund till forskningsområdet och forskningsläget. 

I kapitel 3 presenteras teoretiska utgångspunkter samt teorier om rörelseutveckl-

ing, bedömningar av rörelser samt begrepp inom rörelseområdet som legat till 

grund för utvecklingen och valideringen av NyTidstestet. Kapitel 4 innehåller 

beskrivningar av de skilda metoder som ingår i avhandlingens delstudier, etiska 

överväganden och några reflektioner om forskaren som konstruktör. Därefter 

följer en sammanfattning av artiklarna i kapitel 5. I kapitel 6 analyseras och dis-

kuteras resultaten, avhandlingens förtjänster och brister och där ges förslag på 

fortsatt forskning. Det sista kapitlet består av en engelsk sammanfattning av av-

handlingen. Därpå följer de fyra artiklarna.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande forskningsgenomgång redovisas både nationell och internationell 

forskning. Kapitlet omfattar studier som har bäring på avhandlingens fyra 

delstudier och dess frågeställningar. Inledningsvis ges en sammanfattning av 

forskning och perspektiv på rörelseutveckling. Genomgången fortsätter med en 

redogörelse av betydelsen av det begrepp som på engelska benämns Physical li-

teracy (PL), samt hur detta begrepp utvecklats och influerat läroplaner och kurs-

planer liksom aspekter kring träning inom organiserad idrott på fritid. I avsnittet 

” Relevanta och tillförlitliga tester” presenteras några befintliga tester och be-

dömningsverktyg, hur rörelser kan kategoriseras, hur de kan bedömas samt 

några resultat av forskning där rörelsetester använts. Därpå följer en presentat-

ion av studier om hur förmåga konstrueras och reproduceras i ämnet idrott och 

hälsa i Sverige och i idrottsämnet i andra länder. Kunskapsläget avslutas med en 

genomgång av olika studier som handlar om rörelseförmåga och dess relation 

till att utveckla en smak och ett intresse för fysisk aktivitet och en fysiskt aktiv 

livsstil.   

Rörelseutveckling under utveckling  

Synen på vad som är eller styr rörelseutveckling har förändrats genom åren och 

olika perspektiv har präglat dessa olika utgångspunkter (Clark & Whitall, 1989; 

Haywood & Getchell, 2009). Det råder ingen konsensus och oenigheten ligger, 

enligt Clark och Whitall (1989) samt Haywood och Getchell (2009), bland an-

nat i hur rörelseutveckling har studerats genom tiderna och vilka utgångspunkter 

som har varit rådande.5 En sak är dock forskare eniga om: rörelseförmågan för-

ändras och påverkas av rörelseerfarenhet genom livet (Clark & Whitall, 1989). 

                                                      
5 Tidskriften Quest har i ett temanummer behandlat rörelseförmåga i olika perspektiv. I artikeln, 

What is motor Development? Lessons of History, lyfter Clark och Whitall (1989) fram hur synen 

på rörelseutveckling förändrats. I ett första skede, föregångsperioden 1787-1928, var intresset rik-

tat mot studier inom biologi och psykologi. Redan 1787 studerade Tiedermann sin sons utveckl-

ing från bland annat gripreflex till viljestyrt gripande. Därefter följde en lång period inspirerad av 

Charles Darwin’s teorier och beteendepsykologi. I nästa period, mognadperioden 1928-1946, var 

synen att motorik och rörelseutveckling styrs av mognad, exempelvis fysisk mognad, men fram-

förallt utvecklingen av det centrala nervsystemet. Under denna period dog intresset och det åter-

upptogs inte förrän efter andra världskriget då framförallt av forskare inom Physical Education 

intresserade sig för området. Åren 1946-1970, den normativa och beskrivande perioden, började 

forskningen sätta fokus på skolbarns rörelseutveckling och en mängd kvantitativa mätningar av 
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De dominerande teorierna utgår numera från ekologiska perspektiv, vilka inte-

grerar både individ och miljöfaktorer (se exempelvis Clark & Whitall 1989; Da-

vis, Button & Bennet, 2008; Haywood & Getchell, 2009; Magill, 2011). Ekolo-

giska perspektiv kan exemplifieras av dynamiska systemteorier. Dessa perspek-

tiv kan i sin tur härledas till Nikolai Bernstein (1967) som formulerade ’the de-

grees of freedom problem’, på svenska benämnt rörelsefrihetsgrader. Bernsteins 

studier visade hur mikrokomponenter som leder, muskler och olika kroppsseg-

ment är koordinerade när rörelsefärdigheter utförs. (Bernstein, 1967, Magill, 

2011). En rörelsefärdighet kan vara både lättare och svårare att utföra beroende 

på hur många leder, muskler och kroppssegment som är involverade. Detta 

medför att en individ ”väljer” utifrån tidigare erfarenheter det mest lämpliga ut-

förandet för att utföra exempelvis ett kast (Davis, Button & Bennet, 2008; Gal-

lahue, Ozmun & Goodway, 2012). Vid lärande använder individen ett till en 

början ett begränsat antal frihetsgrader och muskler, leder och kroppssegment 

som kan tänkas ingå i ett mer utvecklat utförande utesluts. Efter övning sker en 

ökning av frihetsgrader, dvs. fler muskler, leder och kroppssegment blir invol-

verade (Bernstein, 1967; Davis, Button & Bennet, 2008). 

Newells modell är ytterligare ett exempel på en dynamisk systemteori. I mo-

dellen ingår tre olika parametrar; individen, uppgiften och miljön (se exempel-

vis Haywood & Getchell, 2009; Magill, 2011; Newell, 1986). I Newell’s modell 

ingår individens fysiska förutsättningar, exempelvis, längd, vikt, muskelmassa 

och kroppssegmentens längd, och psykiska förutsättningar, exempelvis, moti-

vation, rädsla, erfarenhet och fokus, som en del. En andra del är miljön som i 

det här fallet representeras av både fysiska och sociokulturella faktorer. Fysiska 

faktorer kan motsvaras av temperatur, ljus, underlag och väggar medan de soci-

okulturella faktorerna kan vara uppmuntran, avståndstagande eller möjligheter 

för pojkar och flickor att delta i olika aktiviteter (se exempelvis Haywood & 

Getchell, 2009). Den tredje ingående delen i Newells modell handlar om rörel-

sefärdighet. Målet med en specifik rörelsefärdighet kan vara fritt eller styrt. I id-

rott styrs exempelvis rörelsemöjligheterna av framskrivna regler som avgör vad 

individen kan eller får göra. Detta påverkar valet av möjliga lösningar av ett 

problem i förhållande till stipulerade regler. Systemteorierna visar att rörelsefär-

digheter ingår i ett komplext samband mellan individ, uppgift och miljö därav 

blir en dekontextualiserad rörelsefärdighet problematisk att uttala sig om.  

                                                      
barns rörelseförmåga genomfördes med olika tester. Noggranna biomekaniska beskrivningar av 

barns rörelsemönster utformades och dokumenterades och de låg till grund för synen på vad barn i 

olika åldrar borde behärska.  
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Rörelseförmåga och physical literacy i ämnet idrott och 
hälsa  

Den första delstudien i avhandlingen handlar om begreppet physical literacy 

som på senare år kommit att influera undervisningskontexter där bedömningar 

och betygsättningar av rörelseförmåga sker. Ett skäl till att just rörelseförmåga 

är framlyft som en central förmåga i skolämnet idrott och hälsa är möjligen 

ingen tillfällighet. En av de forskare som studerat rörelseförmåga över en längre 

tid är den brittiska forskaren Margaret Whitehead. Hennes arbete med att be-

greppsliggöra rörelseförmåga som kroppslig bildning eller som en specifik för-

måga har pågått sedan 1980-talet. Whitehead tar utgångspunkt i filosofiska och 

fenomenologiska idétraditioner för att definiera vad som karaktäriserar en per-

son som är kroppsligt bildad eller fysiskt litterat (se exempelvis Whitehead, 

2001, 2007, 2010). Hon utmanar den dualistiska synen på kropp och själ och 

physical literacy ska förstås som ett monistiskt begrepp med en holistisk syn på 

kroppen vilket även inbegriper kognitiva förmågor (Whitehead, 2007, 2013). I 

hennes förtydliganden av vad begreppet omfattar pekar hon på att ett förkropps-

ligat lärande handlar om att individen förstår principer för hälsa, träning, sömn 

och nutrition (Whitehead, 2010). PL omfattar i sin nuvarande definition ett brett 

synsätt på rörelseförmåga och en rad kognitiva förmågor. Whiteheads över-

gripande definition lyder: 

As appropriate to each individual’s endowment, physical Literacy can be de-

scribed as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and un-

derstanding to maintain physical activity throughout the life course. (Whitehead, 

2010, s. 11-12). 

 

Således omfattar begreppet vid sidan av rörelseförmåga även attribut som moti-

vation, självbild, självförtroende, kommunikation, uttrycksförmåga och förstå-

else. Alla egenskaperna är involverade för att en individ ska vara eller bli fysiskt 

litterat enligt Whitehead (2010). Whitehead (1987) uppmärksammar tidigt be-

greppets användbarhet inom skola och utbildning. Senare presenterar White-

head (2013) hur idrottslärare kan bidra till elevers utveckling av PL genom trä-

ning av rörelseförmåga och med positiv återkoppling öka elevernas motivation 

och självförtroende, men hon poängterar att lärare inte ska undervisa i PL utan 

skapa förutsättningar för PL. För att utmana den teknik- och träningsdiskurs 

som Kirk (2010) hävdar genomsyrar idrottsämnet, menar Whitehead (2007) att 

undervisningen i ämnet bör förändras till att utveckla allsidiga (rörelse) för-

mågor som stöder en positiv attityd till rörelse i ett brett och livslångt perspek-

tiv. Begreppet omfattar således även specifika rörelsekapaciteter som exempel-

vis balans, koordination, rörlighet, vighet/smidighet, precision, kontroll, 

kraft/effekt, styrka och uthållighet men också andra faktorer som bålstabilitet, 

rumsuppfattning, öga-hand koordination, perception och rytm (Whitehead, 
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2007). Whitehead (2010) betonar också vikten av att stimulera till livslång fysik 

aktivitet genom att individen av egen vilja och kraft tar ansvar för sitt lärande 

och lär känna sina egna utvecklingsbehov. 

I vissa frivilliga idrottsorganisationer likställs grundläggande motoriska fär-

digheter, på engelska så kallade Fundamental Movement Skills (FMS), med PL. 

Därmed används PL som ett verktyg för att kunna urskilja och bedöma barns 

och ungas rörelsefärdigheter (se exempelvis Marshden & Weston, 2014; Mo-

reno, 2013; Liedl, 2013; Delaney, Donnelly, News, & Haughey, 2008). Andra 

forskare som Pot och van Hilvoorde (2013) menar att detta inte ligger i linje 

med Whiteheads definition av PL, då rangordning och tävling inte är en del av 

det som konstituerar begreppet. Whitehead (2010, 2013) själv betonar att PL 

inte omfattar mätning eller bedömning av enskilda färdigheter. Istället menar 

Whitehead (2010) att vid en bedömning av erövrat lärande ska individen själv 

reflektera över sin förmåga och också själv bedöma sin utveckling. Andra fors-

kare ser på begreppet som en ”fräsch språngbräda” för idrottsämnet och har ut-

vecklat en bedömningsmatris för de attribut som inryms i begreppet PL (Trem-

blay & Lloyd, 2010). 

Begreppet PL återfinns såldes i sammanhang där bedömningar av rörelser 

sker både inom frivillig idrottsverksamhet på olika håll i världen och inom 

undervisning i skolan (Aspen institute, 2016; Delaney, Donnelly, News, & 

Haughey, 2008; Mandigo & Lodewyk, 2007). Här uppstår motsättningar mellan 

olika forskares syn på begreppet och hur PL kan eller bör användas i pedago-

giska sammanhang. En fråga är därför vilka konflikter som uppstår när ett bre-

dare filosofiskt grundat begrepp som inbegriper en holistisk syn på rörelseför-

måga möter ett målstyrt betygsystem. Detta handlar den första delstudien i av-

handlingen om. 

Relevanta och tillförlitliga tester  

Den andra delstudien handlar om att bedöma rörelseförmåga med tester. Mahar 

& Rowe (2008) påtalar behovet av relevanta och tillförlitliga tester och bedöm-

ningsverktyg i såväl forskning som i praktiska och pedagogiska sammanhang. 

Mätningars kvalitet styrks av hur valida och reliabla de är. Reliabilitet handlar 

om mätsäkerhet eller tillförlitlighet och validitet motsvarar relevans eller giltig-

het. Kvaliteten på mätningar har stor betydelse för utfallet oavsett om det gäller 

ett prov i skolan eller en idrottsprestation mätt med måttband eller bedömt uti-

från utformade kriterier (se exempelvis Johansson, 2001; Burton & Miller, 

1998). I fokus i delstudien är en validering av NyTidstestet vars syfte är att kva-

litativt bedöma barns och ungdomars grundläggande, sammansatta och kom-

plexa rörelseförmågor. Inledningsvis presenteras ett antal nationella och inter-
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nationella tester och bedömningsverktyg. Därefter redovisas några kategorise-

ringar och benämningar av rörelsefärdigheter liksom validitetsaspekter och slut-

ligen kvalitativa och kvantitativa aspekter på rörelser.    

Befintliga bedömningsverktyg och rörelsetester  

Ett stort antal tester är tillgängliga för att studera framförallt yngre barns (ca 4-

10 år) rörelseförmåga (Burton & Miller, 1998; Cools et al., 2009). Beroende på 

syfte och ålder så skiljer sig testerna åt avseende dels antal och karaktär på rö-

relsefärdigheter, dels hur rörelserna bedöms och jämförs (Stodden et al., 2008). 

Det finns ingen utarbetad ”golden standard” eller unison syn på vad ett rörelse-

test ska innehålla och inte heller föreligger specifika riktlinjer för hur rörelse-

tester bör konstrueras för barn och ungdomar i olika åldrar (Logan, Robinson & 

Getchell, 2011; Stodden et al., 2008).  

Utvecklingen av rörelsetester i Sverige tog fart på 1970-talet då Motorisk och 

Perceptuell utveckling (MPU-testet) utformades av Birgitta Holle och kollegor 

(1978). Därefter presenterades Folke Bernadotte Provet (FBH) av Bo Bille med 

kollegor (1985,1992). Gemensamt för testerna är att de inriktas mot yngre barn 

och är avsedda att identifiera barn med motoriska problem för att kunna remit-

tera barnen till specialistbehandling. Ett annat angreppssätt tog Sandborg Holm-

dahl och Janson (1992) då de utvecklade observationsverktyget Se, Upptäcka 

och Förstå vars syfte var att studera ”motorisk skolkompetens” bland barn i sex-

årsåldern, det vill säga hur barnen klarar de rörelsekrav som ställs i vardagen, i 

skolan och på fritiden. Observationsverktyget var inte avsett att studera barn 

lika systematiskt som i testerna i FBH-provet och i MPU-testet utan observat-

ionerna genomfördes när barnen lekte. På senare tid har Ingegerd Ericsson 

(2003) utvecklat observationsschemat Motorisk Utveckling som Grund för In-

lärning (MUGI). MUGI är avsett för yngre barn men har kompletterats med öv-

ningar för äldre barn (Ericsson, 2014). Syftet med MUGI är inte bara att identi-

fiera barn med motoriska svårigheter utan det används också som en metod för 

att studera rörelseförmåga i relation till exempelvis inlärning (Ericsson, 2003). 

Vid framtagning av nya tester tas ofta utgångspunkt i tidigare utvecklade tes-

ter. Verktyget Movement ABC (Hendersson & Sugden, 1992) utvecklades ex-

empelvis utifrån Test of Motor Impairment, TOMI (Stott el al., 1972) som i sin 

tur vilade på Oseretsky scales for the motor ability of children. Enligt Ericsson 

(2003) är MUGI baserat på testerna Bruininks-Oseretsky Test of Motor Profici-

ency, BOTMP (Bruininks, 1978), MPU-testet av Holle et al. (1984) samt på 

FBH provet (Bille et al., 1985). 

Test of Gross Motor Development (TGMD), utvecklat av Ulrich (1985), är 

tillsammans med Movement ABC möjligen de flitigast använda testerna i forsk-

ning och de är översatta till olika språk (se exempelvis Cools et al., 2009; Hol-

felder & Schott, 2014). Både TGMD och Movement ABC har reviderats på se-

nare tid (Ulrich, 2000; Henderson, Sugden & Barnett, 2007). I TGMD-2 ersattes 
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några övningar med nya och i MABC-2 tillkom nya åldersindelningar med olika 

svårighetsgrad på rörelsefärdigheterna. Detta medför att samma rörelsefärdig-

heter ofta återkommer i olika tester vilket i sig kan ses som en styrka eftersom 

de redan ansetts vara valida och reliabla. Det kan dock även ses som en be-

gränsning eftersom de rörelseförmågor som testas och bedöms inte ifrågasätts, 

vidareutvecklas eller problematiseras.  

Några nyligen framtagna och validerade tester är FMS-Polygon (Zuvela, 

Bozanic, & Miletic, 2011), Manchester motor skills assessment (MMSA), 

(Bond et al., 2007) och The Childrens’s Activity and Movement in Preschool 

Study Motor Skills Protocol, (CMSP) (Williams et al., 2009). Syftet med FMS-

Polygon är att bedöma skolbarn i 8-årsåldern under exempelvis idrottslektioner. 

Syftet med MMSA är att identifiera brister som en grund för intervention och i 

CMSP att kunna genomföra storskaliga studier på 3-5 åringar (Zuvlea et al., 

2011; Bond et al., 2007; Williams et al., 2009). Av dessa tester är det framför 

allt FMS-Polygon som utvecklats för att kunna användas av idrottslärare i 

undervisningssammanhang.  

Olika benämningar på kategorier rörelser i tester 

För att bedömningar och mätningar ska vara valida och reliabla prövas testerna 

genom statistiska metoder. I avhandlingens teorikapitel görs en genomgång av 

den process och de statistiska metoder som många gånger används vid valide-

ring av tester (Biddle, Markland, Gilbourne, Chantzisaarantis & Sparks, 2001; 

Djurfeldt & Barmark, 2009). Kortfattat kan man säga att validiteten i testerna 

grundas i hur väl de mäter vad de säger sig mäta. Reliabiliteten grundas i hur väl 

bedömningar och mätningarna är utförda i termer av tillförlitlighet eller sam-

stämmighet mellan olika mätningar, bedömningar och bedömare.  

Ett tests innehållsvaliditet (content validity) handlar om hur väl det mäter vad 

det avser att mäta. Innehållet i testet måste överensstämma med definitionen av 

vad som skall mätas. (ex. Johansson, 2001; Burton & Miller, 1998; Messick, 

1989). Vid en (strukturell) validering undersöker man hur ett innehåll i ett test 

svarar mot en och samma gemensamma förmåga eller så kallad faktor6 genom 

faktoranalys. I den genomgång av olika tester som följer framgår att det inte är 

någon enhetlig benämning på dessa kategorier utan de skiljer sig åt mellan olika 

tester. Exempelvis ingår i TGMD-2 kategorierna ”locomotor skills”, som kan 

översättas med förflyttning i olika riktningar framåt, bakåt, uppåt, och ”object 

control skills”, som omfattar rörelser där bollar, slagträn, racketar etc. ska han-

teras (Ulrich, 2000; Wong & Cheung, 2010). CPMS har utvecklats utifrån 

samma kategorier som TGMD-2 (Williams et al., 2009). Ytterligare en kategori, 

                                                      
6 Jag kommer företrädesvis att använda mig av begreppet kategorier (av rörelser) i stället för fak-

tor i denna text. 
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statisk och dynamisk balans som ibland benämns stabilitet, återfinns i exempel-

vis Motorikest für Vier- bis Sechjärige kinder (MOT 4-6) och i Stay in Step. 

(Zimmer, 2006; Larkin & Revie, 1994). Movement ABC-2 innehåller kategori-

erna finmotorik (manual dexterity), en kategori där kasta och fånga ingår (ai-

ming and catching) samt statisk och dynamisk balans. Vissa tester, exempelvis 

MMSA, (Bond et al., 2007) delar in rörelsefärdigheterna i grovmotorik och fin-

motorik. Ericson (2003) benämner i MUGI den ena kategorin statisk och dyna-

misk balans samt bilateral koordination och den andra kategorin öga-hand koor-

dination (Ericsson, 2003, 2014). Ytterligare en indelningsform, utformad av 

Mrakovic med kollegor (1993), används i FMS-Polygon och representeras av 

fyra olika kategorier vilka är indelade utifrån rörelsers användbarhet eller funkt-

ion (Zuvela et al., 2011). Dessa går under benämningarna ”space covering 

skills”, vilka motsvaras av förflyttning i form av att exempelvis rulla, krypa, gå 

och springa. Termen ”surmounting obstacles skills”, kan motsvaras av rörelser i 

en hinderbana där förflyttningar sker genom att krypa i trånga utrymmen eller ta 

sig över olika vertikala eller horisontella hinder. I ”resistance overcoming 

skills” ingår rörelsefärdigheter där olika objekt av varierande form ska puttas, 

dras, hållas och bäras. Den sista kategorin, ”object control skills”, innehåller rö-

relsefärdigheter där olika objekt, exempelvis bollar, ska fångas, kastas, rullas, 

studsas eller dribblas. Denna indelning skiljer sig från den mer vanliga kategori-

seringen av grundläggande motoriska färdigheter (FMS) ”locomotor, object 

control och stability/balance” (Gallahue & Donnely, 2003). Det är emellertid re-

lativt lika uppgifter som förekommer i testerna även om benämningarna skiljer 

sig åt en del. NyTidstestet som är avsett för äldre barn och ungdomar innehåller 

en del rörelsefärdigheter som skulle kunna kategoriseras enligt ovanstående. 

Testet innehåller också rörelsefärdigheter av komplex karaktär vilket motiverar 

en studie om hur dessa mer komplexa rörelsefärdigheter kan kategoriseras och 

förklaras genom teorier om rörelseutveckling.  

Andra validitetsaspekter 

Ytterligare en aspekt på validitet är hur samstämmiga två tester är på att mäta 

samma sak, det vill säga samma rörelsefärdighet eller förmåga. Som framgår är 

området komplext och innehåller många olika tester och bedömningsvarianter. 

Cools med kollegor (2010) jämförde testerna MOT 4-6 och M-ABC och fann 

en hög korrelation mellan testerna vad gäller grovmotoriska rörelser men sämre 

korrelationer när det gällde finmotorik och att identifiera barn med motoriska 

brister. I studien framgår att MOT 4-6 var bättre på att identifiera barn med mo-

toriska brister (Cools et al, 2010). Logan, Robinson och Getchell (2011) fann 

korrelation i resultaten vid en jämförelse av att hantera bollar och andra (id-

rotts)redskap i TGMD-2, en test med kvalitativa bedömningar, med motsva-

rande kategori i MABC-2 som bedöms kvantitativt. Rörelsefärdigheter som kor-

relerar är även de som påminner mest om varandra karaktärsmässigt, benämnda 
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object contol skills i TGMD-2 och manipulative skills i MABC-2. I en senare 

studie framkommer att TGMD -2 och MABC-2 mäter olika aspekter av rörelse-

förmåga och att dessa inte ska användas till samma frågeställningar (Logan et 

al., 2012). Vissa likheter finns dock när det gäller att identifiera barn i riskzon 

för fysiska och psykiska funktionsnedsättningar där testerna ger samstämmiga 

resultat (Logan et al., 2012).  

 Andra centrala begrepp handlar om jämförelser av individers resultat. Det 

ena är normrefererade tester, där resultaten jämförs med en jämförelsegrupp, 

oftast en stor population. Det andra är kriterierefererade tester, här jämförs re-

sultaten med uppsatta fördefinierade kriterier (Burton & Miller, 1998; Mahar & 

Rowe, 2008; Safrit et al., 1980). Manualer till tester och bedömningsverktyg 

presenterar ofta en eller bådadera av dessa referensuppgifter (Burton & Miller 

1998; Cools et al., 2009). Den första datainsamlingen som genomfördes med 

NyTidstestet var i form av en kartläggning av barn och ungdomars allsidiga rö-

relseförmåga och därför finns ingen norm att jämföra resultaten mot. Däremot 

utvecklades kriterier för rörelsefärdigheternas utföranden vilka utformades uti-

från teorier om rörelseutveckling. Jag återkommer till detta i teorikapitlet längre 

fram i avhandlingen.  

Jämförelser mellan hur resultaten fördelar sig mellan pojkar och flickor redo-

visas även. Om rörelsefärdigheter bedöms kvantitativt i stället för kvalitativt har 

det visat sig vara till pojkarnas fördel, vilket antas bero på pojkars mer utveck-

lade fysik (Thomas & French, 1985). Okely och Wright (1997) är kritiska mot 

många av de metoder och tester som används och menar att de gynnar pojkar då 

metoderna framförallt innehåller rörelser som tränas i idrotter där främst pojkar 

är aktiva. Pojkar bedöms ofta ha mer utvecklad rörelseförmåga än flickor (Bar-

nett et al., 2010; Hands et. al., 2009; Reed et al., 2004; Robinson, 2010; Stodden 

et al., 2009). Skillnader framträder emellanåt till flickornas fördel. Flickor har 

bedömts ha bättre rörlighet (Hands et al., 2009) och bättre balans (Jaakkola et 

al., 2009). Jaakkola med kollegor (2009) har visat att pojkar bedöms vara bättre 

på rörelsefärdigheter med exempelvis bollar men även att det är mindre skillnad 

på resultat av mångstegshopp. Flickors bättre resultat (mer lika pojkarnas) i 

mångstegshopp menar författarna kan härledas till flickornas bättre balans och 

koordination, samt att pojkar kompenserar balans och koordination med att vara 

starkare (Jaakkola et al., 2009). 

Stodden och kollegor (2008) lyfter fram den problematik som finns inom 

forskningsfältet och efterlyser verktyg som tillåter en mer nyanserad bedömning 

av rörelseförmåga än de som återfinns i befintliga tester. De menar att mer 

forskning behövs och att nya tester behöver utvecklas som kan ge information 

om rörelser relaterade till ett motoriskt utvecklingskontinuum. Vidare efterlyser 

de tester som kan differentiera olika nivåer och nyanser av motorisk utveckling 

istället för att resultatet endast redovisas som ”kan” eller ”kan inte” eller i form 

av kvantitativa mått på rörelseförmåga (Stodden et al., 2008).  
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Mätningar eller bedömningar  

En rörelse som mäts i termer av hastighet, höjd eller längd benämns kvantitativ. 

Om det istället är processen som bedöms kallas denna metod kvalitativ och ut-

förandet bedöms i relation till utformade kriterier (till exempel Burton & Miller, 

1998; Gallhue & Ozmun, 1998; Knudson & Morrison, 2002; Stodden et al., 

2008). Kvantitativa rörelsetester går oftast snabbare att genomföra, har högre in-

terbedömarreliabilitet och kräver mindre erfarenhet och utbildning vid testförfa-

randet än kvalitativa bedömningar av rörelseförmåga (Stodden et al., 2008). En 

brist med kvantitativa mätningar är emellertid att de kan ha låg validitet och 

återspegla fysisk mognad eller fysisk styrka istället för motorik och rörelseför-

måga (Stodden et al., 2008). Mätningar gynnar många gånger tidigt utvecklade 

barn eller pojkar i jämförelse med flickor (Thomas & French, 1985). Kvalitativ 

bedömning ställer också andra krav på de som bedömer eftersom rörelsens utfö-

rande observeras i relation till framskrivna kriterier. Brister med kvalitativt be-

dömda tester är att reliabiliteten kan vara något lägre eftersom mätinstrumentet 

är subjektivt och vilar på observationer (exempelvis Johansson, 2001, 2010; 

Knudson & Morrison, 2002; Stodden et al., 2008).  

Kvalitativ bedömning förekommer även i idrottsliga tävlingssammanhang, 

exempelvis i brottning, konståkning och gymnastik. Vid utformandet av kvalita-

tiva kriterier menar Johansson (2010) att kriterierna ska vara väl definierade och 

kommunicerbara mellan bedömarna (domarna) och de tävlande så att alla vet 

vad som ska bedömas. En svårighet, som Johansson (2010) lyfter fram, med väl 

definierade kriterier är dock att de kräver ett omfattande arbete och tar lång tid 

att utforma. Ytterligare en begräsning är att alltför tydliga kriterier kan inverka 

negativt på bedömning av helheten, det holistiska, i rörelseutförandet (Johans-

son, 2010).  

Trots att det finns en stor mängd tester utvecklade finns det få som riktas mot 

äldre barn och som bedömer mer komplexa rörelser. Kunskapsintresset har varit 

att identifiera en så kallad normal rörelseutveckling hos nyfödda och yngre barn 

men även att identifiera begränsningar i rörelseförmåga som kan relateras till 

såväl psykiska som fysiska funktionsnedsättningar (se exempelvis Burton & 

Miller, 1998; Cools et al., 2009). På senare år har intresset alltmer riktats mot 

att studera rörelseförmåga hos barn i olika åldrar utan kända funktionsnedsätt-

ningar (se exempelvis Barnett et al., 2009; Cools et al., 2009; Ericsson, 2003; 

Nyberg & Tidén, 2006; O’Brien, Belton & Issartel, 2015; Zuvela et al., 2011). 

Därtill har ett flertal tester och bedömningsverktyg med kvalitativ bedömning 

utvecklats, exempelvis TGMD-2, CMSP och FMS - a manual for classroom te-

achers. Testerna är avsedda för barn i åldern tre till tio år. Vid studier på äldre 

barn i 13-14 årsåldern när rörelseförmåga bedöms i relation till exempelvis fy-

sisk aktivitet, upplevd förmåga och livsstil har forskarna inte använt traditionellt 

sammansatta tester (ex. Jaakkola et al., 2009; Kalaja et al., 2009; Kalaja et al., 
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2010ab). Istället har ett antal övningar använts som fått representera kategori-

erna balans, hantering av bollar och redskap samt förflyttning. Rörelsefärdighet-

erna har exempelvis varit balans på ett ben, dribbla en boll med fötter och hän-

der i en åtta alternativt kast med basketboll mot rutor på vägg samt mångstegs-

hopp – alla bedömda på tid eller som antal lyckade eller misslyckade försök (ex. 

Jaakkola et al., 2009; Kalaja et al, 2010ab). Stodden, Langendorfer och Rober-

ton (2009) studerade 20-åriga ungdomars motoriska kompetens som bedömdes 

med radar, där hastigheten på en kastad eller sparkad boll mättes, och ett längd-

hopp, som mättes med måttband. Gemensamt för ovan nämnda studier är att de 

valt ut tre rörelsefärdigheter som får representera rörelseförmåga och att de be-

döms kvantitativt. Det begränsade urvalet (3 stycken) och karaktären på rörelse-

färdigheterna är värt att uppmärksamma då resultaten på dessa tre rörelsefärdig-

heter ofta används för att undersöka hur de korrelerar med komplexa och mång-

facetterade parametrar som till exempel fysisk status (Stodden et al., 2009), fy-

sisk aktivitet (Reed et al., 2004), motivation och upplevd förmåga (Kalaja et al., 

2010a; Kalaja et al., 2009) och aktivitetsmönster och livsstilsaktiviteter 

(Jaakkola et al., 2009).  

Stodden med kollegor (2008) påtalar, som tidigare nämnts, bristen i befint-

liga bedömningsverktyg som sällan tar hänsyn till individens rörelseutveckling 

och Zuvlea med medarbetare (2011) menar att det vore önskvärt med fler kvali-

tativa tester. Det finns följaktligen ett behov av tester som inriktas mot äldre 

åldrar och det behövs mer kunskap om hur komplexa rörelser och en mer ut-

vecklad rörelseförmåga kan bedömas kvalitativt. Den andra studien i avhand-

lingen är en validering av NyTidstestet. Syftet är att bidra med ett validerat test 

utformat i enlighet men den rörelseutvecklingsnivå som barn och ungdomar i 

12- och 15-årsåldern kan tänkas ha.  

Konstruktioner av förmåga och rörelseförmåga  

Den tredje delstudien i avhandlingen handlar om hur rörelseförmåga värderas 

och bedöms i olika tester och bedömningsverktyg. I studien analyseras ett tiotal 

tester från sex länder med avseende på innehåll, i form av antal rörelsefärdig-

heter och karaktären på dessa, samt hur bedömningar genomförs. Frågeställ-

ningen tangerar de studier som problematiserar eller empiriskt studerar hur för-

måga konstrueras, värderas och bedöms inom ramen för idrottsämnet. Forsk-

ningsöversikten omfattar studier av hur idrottsämnet skapar sociala stratifie-

ringar genom innehåll, bedömningar och betygsättning (Evans & Penney, 2008; 

Hay & Macdonald, 2010; Wright & Burrows, 2006; Redelius, Fagrell, & Lars-

son, 2009). I fokus är de rörelseförmågor som är inkluderade eller exkluderade i 

tester och hur detta påverkar vem eller vilka elever som gynnas eller missgyn-

nas.  
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Studien tar avstamp i den diskussion kring begreppet ”förmåga” inom id-

rottsämnet som i mitten av 2000-talet initierades av sociologen John Evans 

(2004). Han menade att vad som anses vara förmåga ofta är förgivet taget och 

inte tillräckligt problematiserat. I ljuset av Bernsteins och Bourdieus teorier och 

begrepp initierar Evans en vidare diskussion om hur förmåga konstrueras, re-

produceras och förkroppsligas genom undervisningen (Evans, 2004). I spåren 

av Evans uppmaning följer en mängd studier. Hay och lisahunter (2006) konsta-

terar att det som anses vara förmåga i ämnet privilegierar dem som redan har 

särskilda erfarenheter och kunskaper och genererar ett så kallat fysiskt kapital 

som tillerkänns värde i ämnet. Det som definieras som förmåga sker utan kritisk 

reflektion som berör hur de erfarenheter eleverna har med sig påverkar vem som 

blir bedömd att ha förmåga i ämnet (Wellard, 2006). Empiriska studier med in-

tervjuer och observationer av högstadieelever visar att förmågor som att vara 

aggressiv och tävlingsinriktad i idrottsaktiviteter är viktiga för att bli premierad 

i ämnet (Hay & Macdonald, 2010) Detta bekräftas av Wilkinson, Littlefair och 

Barlow-Meade (2013) som i en översiktsartikel sammanställt ett antal studier 

om hur förmåga är konstruerad och hur den gynnar elever med särskilda erfa-

renheter och kunskaper (kapital). De elever som inte innehar det ”rätta” fysiska 

kapitalet, i det här fallet aggressivitet och tävlingsinriktning, blir bedömda som 

mindre rörelsekunniga. Ett antal studier har såldes problematiserat begreppet 

förmåga. Hur tester och bedömningsverktyg påverkar vad som värderas som 

förmåga har emellertid bara delvis varit föremål för diskussion och analys. Få 

systematiska empiriska studier avseende innehåll och bedömningsmetoder har 

genomförts.  

När det gäller ämnet idrott och hälsa finns dock flera studier som problemati-

serar både ämnets innehåll och utformning i relation till begreppet rörelseför-

måga. Inriktningen på idrott och träning som dominerar över andra rörelsekul-

turer gör att ämnet marginaliserar andra dimensioner av förmåga som är relate-

rade till rörelse (Wright & Burrows, 2006). Exempelvis förekommer eller prio-

riteras estetiska förmågor sällan (Gard, 2006; Mattsson & Lundvall, 2014). I 

och med detta skapar ämnet en social stratifiering och det fysiska och kulturella 

kapital som värderas omfattar inte en bredd av rörelseerfarenheter (se exempel-

vis Evans & Penney, 2008; Gard, 2006; Hay & lisahunter, 2006; Hay & Macdo-

nald, 2010; Penney & lisahunter, 2006; Wellard, 2006; Wright & Burrows, 

2006). Flera forskare hävdar därför att det som anses vara förmåga är socialt 

konstruerat och inte ett neutralt begrepp utan de sätt som förmåga konceptuali-

seras och värderas får konsekvenser i relation till både kön, ras och social klass 

(Evans & Penney, 2008; Hay & Macdonald, 2010; Wright & Burrows, 2006).   

Flera studier i Sverige visar också att undervisningen i idrott och hälsa är in-

riktad mot idrott och träning och att den inte omfattar den variation som styrdo-

kumenten stipulerar (exempelvis Ekberg, 2009; Londos, 2010; Lundvall & 

Meckbach 2008; Redelius, Fagrell & Larsson; 2009; Skolinspektionen, 2010; 
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Quennerstedt, 2006). Quennerstedt (2006) urskiljer sex rådande diskurser i äm-

net och den dominerande av dessa är aktivitetsdiskursen. Denna diskurs omfat-

tar bland annat fysisk träning och att genom teknik- och taktikträning öva på 

olika idrotter (Quennerstedt, 2006). Ekberg (2009) menar att ämnets lärobjekt, 

det vill säga vad ämnet ska förmedla, domineras av föreningsidrott. Han påtalar 

att estetiska förmågor och rekreation blir osynliggjorda till förmån för det Ek-

berg (2009) kallar ’den formaliserade’ rörelseformen vilken innefattar tradition-

ella föreningsidrotter.  

Under en dag i september 2010 besökte Skolinspektionen drygt 300 lektioner 

i idrott och hälsa. Vid besöket visade det sig att undervisningen denna dag do-

minerades av fysisk träning och bollspel (Skolinspektionen, 2010). Efter den 

oanmälda tillsynen av ämnet idrott och hälsa summerar Skolinspektionen: 
  

Den klart dominerande aktiviteten på de lektioner som Skolinspektionen besökte 

var bollspel och bollekar. Hälsoperspektivet, som till skillnad från bollspel finns 

tydligt beskrivet i kursplanen, förekom nästan inte alls. Aktiviteter som dans, 

estetiska rörelseuttryck, kunna hantera nödsituationer samt friluftsliv och oriente-

ring förekom sällan trots att dessa begrepp särskilt beskrivs i kursplanen som vik-

tiga för ämnet. Den bredd som kursplanen anger kom inte till uttryck i vad som 

verkligen hände på de lektioner som Skolinspektionen besökte. (Skolinspekt-

ionen, 2010, s. 5).  

 

Det är svårt att avgöra om detta mönster består under hela terminen eller om 

andra aktiviteter framkommer vid undervisning exempelvis inomhus eftersom 

undersökningen bara varade en dag. Skolinspektionen menar dock att den 

undervisning som genomfördes missgynnar de elever som inte är aktiva i 

(boll)idrotter och att det finns en stor risk att bedömningar och betygsättning 

sker i relation till ett smalt ämnesinnehåll som missgynnar många elever, då in-

nehållet i undervisningen inte speglar den bredd som är framskriven i kurs- och 

ämnesplaner (Skolinspektionen, 2010). Detta bekräftas i Londos (2010) avhand-

ling som omfattar intervjuer med gymnasielärare i idrott och hälsa och även här 

framkommer att innehållet domineras av lagbollspel och att vara fysiskt aktiv. 

Det förekommer inte mycket övning eller lärande, istället värdesätts elevernas 

förmåga att delta i aktiviteterna (Londos, 2010). De erfarenheter eleverna har 

med sig från tidigare undervisning i ämnet idrott och hälsa och från idrottsrörel-

sen blir ett idrottsligt kapital som värdesätts i ämnet (Londos, 2010).  

Som nämndes tidigare har inte intresset riktats mot att studera hur innehållet i 

tester och bedömningsverktyg får betydelser för vad som vädersätts. I den tredje 

delstudien genomförs en analys av ett antal tester och bedömningsverktyg. 

Vilka rörelsefärdigheter ingår och vilka ingår inte? I studien diskuteras hur ur-

valet av rörelser och bedömningsmetoder påverkar synen på vad rörelseförmåga 

är, det vill säga hur rörelseförmåga konstrueras och värderas genom tester och 

bedömningsverktyg.   
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Rörelseförmåga och fysisk aktivitet  

Den fjärde delstudien handlar om förhållandet mellan rörelseförmåga och indi-

viders intresse för fysisk aktivitet. Flera forskare påtalar vikten av att behärska 

rörelsefärdigheter för att senare i livet vara fysiskt aktiv (se exempelvis Clark, 

2005; Clark & Metcalfe 2002; Haywood & Getchell, 2009). På senare år har 

stor uppmärksamhet riktats mot att studera rörelseförmåga i relation till en 

mängd olika parametrar, såsom fysisk aktivitet (exempelvis Barnett et al., 2009; 

Hands et al., 2009; Holfelder & Schott, 2104; Jaakkola et al., 2009; Kalaja et 

al., 2010ab; O’Brien et al., 2015; Wrotniak et al., 2006). Många studier har ge-

nomförts kring bland annat hur motorik och rörelseförmåga förhåller sig till fy-

sisk aktivitet både i unga år och som äldre. Då metoderna varierar är det dock 

svårt att jämföra olika studier och många andra faktorer som motivation, upp-

levd förmåga och miljö spelar stor roll vilket gör det vanskligt att uttala sig om 

rörelseförmåga som enskild viktig faktor (Logan, Robinson & Getchell, 2011, 

Logan, et al., 2014; Holfelder & Schott, 2014; Stodden, et al., 2008).  

Flertalet studier visar att rörelseförmåga är relaterad till fysisk aktivitet i 

olika åldrar (Barnett et al., 2009; Hands et al., 2009; Jaakkola et al., 2009; 

Kalaja et al., 2010a; O’Brien, et al., Okely et al., 2001; Wrotniak et al., 2006). 

En av de tidigare studierna inom området är Okely med kollegor (2001) som vi-

sade att ungdomar i åldrarna 13 och 16 år som deltar i organiserad träning klarar 

motoriska tester bättre än jämnåriga kamrater som ägnar sig åt egna fysiska fri-

tidsaktiviteter. Likande resultat har även Jaakkola med medarbetare (2009) visat 

bland finska skolelever i 13-årsåldern. De elever som var aktiva i idrottsför-

eningar var särskilt bra på rörelsefärdigheter som innehåller förflyttningar och 

balans (Jaakkola et al., 2009). Barn i åldern 8-10 år som har bra rörelseförmåga 

ägnar sig åt mer och intensivare fysisk aktivitet än de barn som har en sämre rö-

relseförmåga (Wrotniak et al., 2006). Att vara motiverad och inneha en god rö-

relseförmåga visar Kalaja och medarbetare (2010a) är centralt för att vara fy-

siskt aktiv. 

 Andra studier visar inte lika tydliga samband. Reed et al. (2004) såg små el-

ler inga samband mellan rörelseförmåga, definierad som resultat på tre rörelse-

färdigheter, och fysisk aktivitet, mätt med pedometer i form av antal steg per 

dag. En förklaring till studiernas olika slutsatser kan vara att de utfördes med 

olika metoder (Logan, Robinson & Getchell, 2011, Logan, et al., 2014; Stodden 

et al., 2008). Vad som varit föremål för bedömning skiljer sig också åt. Exem-

pelvis har Okely et al., (2001) och Barnett, et al., (2009) bedömt motorik och 

rörelseförmåga kvalitativt och andra (t ex Hands et al., 2009; Jaakkola et al., 

2009; Kalaja et al., 2010ab; Reed et al., 2004; Wrotniak et al., 2006) har mätt 

desamma kvantitativt. Metoderna för att mäta fysisk aktivet varierar också. 

Vanligt förekommande metoder för att studera fysisk aktivitet är så kallade ob-

jektiva mätmetoder som pedometer, accelerometer eller hjärtfrekvensmätning 

men även metoder som självrapporterad fysisk aktivitet via enkäter eller logg- 
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och dagböcker (Warren, Ekelund, Besson, Mezzani, Geladas & Vanhees, 2010). 

Skillnaderna i metodval gör att det är svårt att jämföra resultaten (se exempelvis 

Holfelder & Schott, 2014). 

 Longitudinella studier inom forskningsområdet är ovanliga men förekommer 

(O’Brien, Belton & Issartel, 2015). Jag har endast funnit tre som är utförda på 

barn och ungdomar utan kända funktionsnedsättningar. Barnett med kollegor 

(2009) visar att fömågan att behärska rörelsefärdigheter som omfattar hantering 

av exempelvis bollar i åldern 8-12 år är relaterad till att vara fysiskt aktiv i ål-

dern 15-19 år. I en senare longitudinell studie från 2015 framkommer positiva 

samband mellan god rörelseförmåga vid sex års ålder och fysisk aktivitet i 26-

årsåldern (Lloyd, Saunders, Bremer & Tremblay, 2015). Ytterligare en studie på 

elever i årskurs sju (12-13 år) ger stöd för påståendet vid en uppföljning sex år 

senare (Jaakkola, Yli-Piipari, Watt & Liukkonen; 2015). Alla tre studierna är ut-

förda med självrapporterad fysisk aktivitet via enkäter. Frågan är hur predesti-

nerande rörelseförmåga är för att vara fysiskt aktiv senare i livet. Hur är intres-

set för fysisk aktivitet senare i livet bland de barn och ungdomar som inte be-

dömts ha en utvecklad rörelseförmåga som ung? Den avlutande delstudien riktar 

fokus mot hur bedömd rörelseförmåga vid 15-års ålder förhåller sig till smak 

och intresse för fysisk aktivitet nio år senare.  

Sammanfattning av forskningsläget  

Vi kan konstatera att i de nuvarande styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa 

förekommer begrepp som allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga. Dessa 

begrepp har många likheter med den engelska forskaren Margaret Whiteheads 

begrepp Physical literacy (se exempelvis Whitehead, 1987, 2001, 2010). White-

heads utgångspunkt tas i filosofiska idétraditioner när hon utvecklat begreppet, 

och ökad kunskap behövs om hur olika synsätt på rörelseförmåga kommer till 

uttryck i en undervisningskontext där rörelseförmåga ska utvecklas, bedömas 

och betygsättas. 

Vi kan också konstatera att det pågår en vetenskaplig diskussion om vilka 

förmågor som konstrueras i idrottsundervisningen i skolan (Evans, 2004; Evans 

& Penney, 2008; Hay & Macdonald, 2010; Wright & Burrows, 2006; Redelius, 

Fagrell, & Larsson, 2009). De förmågor som värdesätts mer än andra gör att 

vissa elever gynnas och andra missgynnas. Är det likadant med innehållet i ut-

vecklade rörelsetester? Det saknas kunskaper om och kritiska förhållningssätt 

till vilken eller vilka rörelseförmågor som konstrueras i några, inom forsk-

ningen, vanligt förekommande tester.     

En stor mängd tester finns utvecklade för att bedöma motorik och rörelseför-

måga och de flesta är utvecklade för yngre åldrar (Burton & Miller, 1998; Cools 

et al., 2009). Det saknas tester och bedömningsverktyg för att bedöma samman-

satta eller komplexa rörelser (Stodden et al., 2008). Det förekommer även kritik 
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mot att de utvecklade testerna är begräsande i termer av urval av rörelser och att 

de gynnar en specifik grupp (Okely & Wright, 1997). Valida och reliabla verk-

tyg saknas för att bedöma rörelseförmåga bland äldre barn och ungdomar. 

Fysisk aktivitet anses vara den viktigaste faktorn för att utveckla och bibe-

hålla en god hälsa (Williams, 2001). Forskare menar att en god rörelseförmåga 

är en grund för att barn och ungdomar ska känna tillit till den egna kroppens 

förmåga och därmed känna trygghet och lust till att delta (Clark, 2005; Clark & 

Metcalfe, 2002; Haywood & Getchell, 2009). Många studier har genomförts 

och flera, men inte alla, pekar mot att rörelseförmåga och intresse för och utö-

vande av fysisk aktivitet korrelerar. Vi behöver således ta reda på mer om vad 

bedömd rörelseförmåga betyder för individers smak och intresse för fysisk akti-

vitet senare i livet.   
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3 Teoretiska referensramar  

Kunskapsobjektet i avhandlingen är rörelseförmåga vilken kan studeras utifrån 

både natur- och samhällsvetenskapliga teorier. Studieobjekten i de olika delstu-

dierna representeras av styrdokument, tester och bedömningsverktyg samt test-

resultat och enkätsvar från de 15-åriga ungdomar som i den longitudinella stu-

dien följs upp nio år senare. Ansatsen är idrottsvetenskaplig och den utgår både 

från naturvetenskapligliga och samhällsvetenskapliga teorier och omfattar del-

vis positivistiska men främst konstruktionistiska synsätt.   

Ett perspektiv i avhandlingen är kultursociologiskt. Den kultursociologiska 

referensramen som jag använder utgår från Pierre Bourdieus begrepp habitus, 

kapital, fält och doxa. Dessa används för att analysera det empiriska materialet i 

delstudie tre och fyra.  

Delstudie två omfattar en validering av ett bedömningsverktyg för allsidig 

rörelseförmåga och utgår från teorier om rörelseutveckling och om hur rörelse-

färdigheter kan klassificeras och bedömas utifrån svårighetsgrad. Dessa teorier 

ligger även till grund för att förstå och analysera hur olika tester för motorik och 

rörelse är uppbyggda. I nedanstående avsnitt presenterar jag ett urval av begrepp 

och teorier. Syftet är att ge en överblick av de centrala begrepp som förkommer 

inom området liksom att ge en kortare beskrivning av teorier kring rörelseut-

veckling. Dessa teorier används framförallt för att för att analysera rörelserna i 

tester och bedömningsverktyg samt för att förklara kategoriseringarna som 

framkommer vid valideringen av NyTidstestet. 

Teorier och begrepp relaterat till rörelseutveckling  

Som nämnts tidigare översätts i den här avhandlingen de engelska begreppen 

motor skills och movement skills med rörelsefärdigheter. Dessa eller detta be-

grepp behöver redas ut ytterligare. För att utföra rörelsefärdigheter måste indivi-

den använda en rad olika rörelser. Rörelser består således i det här samman-

hanget av olika kroppsdelar, till exempel armar och ben, som rör sig i förhål-

lande till varandra (Magill, 2011). Rörelserna kan utföras med olika rytm, 

tempo, stabilitet, mobilitet och kraft. Magill (2011) förklarar relationen mellan 

en rörelsefärdighet och rörelser på följande sätt:  
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Movements: behavioral characteristics of specific limbs or combinations of limbs 

that are component parts of an action or motor skill (Magill, 2011 p. 5). 

 

En och samma rörelsefärdighet kan således utföras på olika sätt beroende på 

vem som utför den eller var den utförs. Att gå på ett stabilt golv, på en mjuk 

mosse eller på en isig trottoar innebär att rörelserna kommer att utföras olika 

och se olika ut, men det är samma rörelsefärdighet som utförs. Den relativt ba-

sala rörelsefärdigheten att gå kommer att vara lättare eller svårare att utföra be-

roende på hur miljön ser ut. I relation till olika metoder för bedömning betyder 

detta att i kvalitativ bedömning är det rörelserna i en rörelsefärdighet som be-

döms kvalitativt och inte det kvantitativt mätbara resultatet av en utförd rörelse 

(se exempelvis Burton & Miller, 1998; Knudson & Morrison, 2002). Det går att 

bedöma rörelsers utförande i en rörelsefärdighet i termer av olika kroppsdelars 

tempo, stabilitet och rytm. Detta synsätt ligger till grund för utvecklandet av 

kvalitativa kriterier i bland annat NyTidstestet och vid analyser av andra tester.  

Rörelseutveckling  

De teorier som var vägledande för urvalet av uppgifter till NyTidstestet handlar 

bland annat om hur rörelsefärdigheter relaterar till ålder och mognad. Enligt 

dessa teorier sker rörelseutveckling vanligen i samma ordning hos friska barn 

men kan ta olika lång tid (se exempelvis Gabbard, 2012; Gallahue & Ozmun, 

1998; Haywood & Getchell, 2009). Till en början behärskas grovmotorik, vilket 

innebär att stora rörelser behärskas före ett mer förfinat utförande, finmotorik. 

De grovmotoriska rörelserna utvecklas enligt samma mönster hos alla individer, 

men i olika takt och vid olika ålder. Rörelseutvecklingen brukar även delas in i 

olika faser, vilket inte ska tolkas som att faserna är fasta eller direkt åldersrelate-

rade utan mer som ett rörelseutvecklingskontinuum (Gabbard, 2012; Gallahue 

& Ozmun, 1998). Efter spädbarnstiden och den så kallade reflexfasen övergår 

rörelseutvecklingen i en fas för mognadsbestämda rörelser. Därefter följer den 

grundläggande rörelsefasen vilken följs av fasen för färdighetsrelaterade eller 

specialiserade rörelser (Gabbard, 2012; Gallahue & Ozmun, 1998). Innehållet i 

NyTidstestet representerar rörelsefärdigheter som enligt denna teori kan härle-

das till de två sistnämnda faserna; grundläggande rörelser och färdighetsrelate-

rade/specialiserade rörelser. Exempel på rörelsefärdigheter som ingår i NyTids-

testet är grundformer, som att kasta, hoppa och stödja, men även sammansatta 

och komplexa uppgifter, som att hänga och rotera i ringar samt springa och 

studsa en boll mellan koner och kasta och fånga under rörelse (Nyberg & Tidén, 

2006, se även bilaga 1).   

För att kunna tolka och förstå olika rörelsefärdigheters svårighetsgrad i relat-

ion till rörelseutveckling klassificeras dessa. I avhandlingen används klassifice-

ringarna dels för att tolka vilken svårighetsgrad de olika rörelsefärdigheterna har 
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i olika tester och bedömningsverktyg, dels för att förklara de nya kategorierna 

som förkommer vid valideringen av NyTidstestet.  

En klassificering handlar om vilka muskler som är involverade. Finmotorik 

sägs involvera mindre muskelgrupper och avser mer precisa rörelser, ofta med 

händerna. Med grovmotorik avses oftast rörelser där stora muskelgrupper är in-

volverade, som att gå, hoppa eller springa (se exempelvis Gallahue & Ozmun, 

1998; Magill, 2011). Andra begrepp och teorier relaterar till vilket sammanhang 

en rörelsefärdighet utförs i. Rörelsefärdighet placeras på ett kontinuum mellan 

slutna och öppna rörelsefärdigheter. I den ena änden befinner sig slutna färdig-

heter, där man själv bestämmer när uppgiften ska utföras och där miljön är oför-

änderlig. I den andra änden återfinns öppna rörelsefärdigheter som är relaterade 

till andra individer eller till en föränderlig omgivning (se exempelvis Magill, 

2011; Schmidt & Wrisberg, 2008). Utifrån denna teori är en kullerbytta som ut-

förs på en matta mindre komplex i jämförelse med att ha kontroll över en boll i 

en bollek i interaktion med andra deltagare. Från den nämnda endimensionella 

(linje, kontinuum) teorin har fysioterapeuten Gentile (1987, 2000) utvecklat en 

tvådimensionell taxonomi. Gentiles utgår från den endimensionella teorin, 

öppna och slutna rörelsefärdigheter, men tar även med underlagets beskaffen-

het; ett golv eller en yta i rörelse som ett löpband eller en rulltrappa. Den första 

dimensionen handlar om rörelsefärdigheten i relation till om personen är stilla 

eller förflyttar sig eller om föremål (som bollar och racketar etc.) används eller 

inte. Den andra dimensionen handlar om underlaget och den miljö där rörelsen 

utförs. Taxonomin resulterar således i 16 olika klassificeringar av rörelsefärdig-

heter. Utifrån ovanstående blir rörelsefärdigheter enklare, mer basala att utföra 

om de är grovmotoriska och slutna. Rörelser blir således mer komplexa om de 

innehåller både grov- och finmotorik, omfattar många kroppssegment och är 

öppna. I analysen av olika tester och bedömningsverktyg och för att förklara 

komplexa rörelsefärdigheter använder jag dessa teorier om klassificeringar av 

rörelsefärdigheter. 

Att bedöma rörelseutveckling och rörelsefärdigheter  

För att kunna utveckla och analysera kvalitativa bedömningskriterier har jag ut-

gått från teorier om hur rörelseutveckling vanligtvis sker och vad som karaktäri-

serar rörelser på olika nivåer. Schmidt & Wrisberg (2001, s. 241) förklarar en 

motorisk färdighet (av mig benämnd rörelsefärdighet) som ’förmågan att lösa 

givna rörelseuppgifter’. Motorisk prestation innebär förmåga att nå målet med 

maximal sannolikhet och med minimal tids- och energiåtgång (Schmidt & 

Wrisberg, 2000; 2001). Motorisk färdighet i kombination med en bättre moto-

risk prestation betyder att en rörelse utförs med lyckat resultat, utan onödiga rö-

relser och på optimal tid, vilket kan benämnas som motorisk skicklighet (Sch-

midt & Wrisberg, 2000, 2001). I förhållande till lärande av rörelsefärdigheter 

uttrycker Schmidt & Wrisberg (2001, s. 20) olika karaktäristika för olika nivåer 
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av inlärning. En individs rörelse kan vara stel och utvecklas till mer avslappnad. 

Ett utförande med många misstag utvecklas till ett med färre misstag och slutli-

gen kan individen själv identifiera eventuella fel och justera dessa.  
  

Sämre prestation i bör-

jan av inlärningen 

Samband inlärning – 

prestation 

Bättre prestation senare 

under inlärningen   

Stel Mer avslappnad Automatisk 

Ingen prestation Bättre prestation Precis 

Inkonsekvent Mer konsekvent Konsekvent 

Långsam, tveksam Mer flyt, stabilare Flyt 

Ängslig Bättre självförtroende Självsäker 

Obeslutsam Mer beslutsam Säker 

Ingen anpassning Mer anpassningsbar Anpassningsbar 

Ineffektiv Mer effektiv Effektiv 

Många fel Färre fel Känner igen fel 

Figur 1. Samband mellan motorisk inlärningsnivå och motorisk prestation med tillhö-

rande kännetecken. (Schmidt & Wrisberg 2001, s. 20) 

 

Schmidts & Wrisbergs (2001) kännetecken för lärande av rörelsefärdigheter och 

Gallahues & Ozmuns (1998) exemplifieringar av så kallade initiala rörelse-

mönster, elementära rörelsemönster och mogna rörelsemönster låg till grund för 

framtagandet av de kvalitativa kriterierna för bedömningen av rörelsefärdighet-

erna i NyTidstestet (Nyberg & Tidén, 2006). För att konkretisera olika kvalita-

tiva nivåer användes begrepp som stel, mer avslappnad, och automatiserad samt 

tveksam, stabil och flyt i kombination med beskrivning av hur rörelsefärdighet-

erna utfördes. Begreppen och teorierna använder jag även för att analysera skill-

nader mellan olika varianter av kvalitativa kriterier i tester och bedömnings-

verktyg.  

Rörelsekapaciteter  

För att kategorisera innehållet i NyTidstestet och teoretiskt förklara, det vill 

säga operationalisera, vad testet ”mäter” används ett antal begrepp. Dessa rörel-

sekapaciteter och begrepp är styrka, rotation, koordination, statisk och dynamisk 

balans.  

Muskulär styrka är en förutsättning för att kunna utföra olika rörelsefärdig-

heter. Davis, Bennet och Button (2008, s. 33) förklarar att fysisk styrka är en 

förutsättning för att kunna gripa och greppa exempelvis en boll och kasta den 

eller för att stödja och bära upp sin kropp. Rörelsefärdigheter ställer även krav 
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på att koordinera rörelser. Komplexiteten kräver samordning och timing av 

muskulär styrka i armar, ben och bål som omfattar rörelser över flera leder. 

Bernstein (1967) menar att problemet med att hantera antalet rörelsefrihetsgra-

der är direkt relaterat till att utföra väl koordinerade rörelser och Magill (2011, 

s. 85) definierar koordination som ”the pattering of head, body and/or limb mot-

ions relative to the pattering of environmental objects and events”. Detta kan 

förstås som att hög grad av antalet frihetsgrader gör att rörelserna är komplexa 

och behöver samordnas (Bernstein, 1967).  

Andra rörelsekapaciteter och begrepp i sammanhanget är stabilitet och rotat-

ioner. Stabilitet i termer av muskulär stryka och balans, men även stabilitet i bå-

len för att klara av att exempelvis stå på händer och hjula. Med rotation menas 

att kroppen roteras runt en axel antingen i sagittalplan, rörelse framåt-bakåt som 

i en kullerbytta, i frontalplan, sidledes som en hjulning, eller transversalplan, 

som en piruett. Dessa rotationer kan också kombineras i en och samma rörelse-

färdighet, exempelvis en rondat eller en volt med skruv.    

Balans kan definieras som både statisk och dynamisk balans. Med statisk ba-

lans avses bibehållande av ekvilibrium (jämvikt) när kroppen är stationär som 

vid stående och sittande (Magill, 2011). När kroppen är i rörelse som under löp-

ning och gång kallas detta dynamisk balans och jämvikten/ekvilibrium förflytt-

tas. Statisk balans kan ibland kallas en enklare variant av dynamisk balans då 

kroppen hela tiden måste regleras för att bibehålla jämvikt/balans (Magill, 

2011).   

Validering av metoder 

Avhandlingen omfattar en statistisk validering av ett rörelsetest, NyTidstestet 

(Nyberg & Tidén, 2006). Vid validitetsprövning är det viktigt att det finns en 

bakomliggande idé eller teori som ramar in begreppet/en. Därefter används fak-

toranalyser för att identifiera relationer mellan olika testuppgifter och för att 

konfirmera att dessa stämmer. Med hjälp av valideringen vill jag således pröva 

hur de olika rörelsefärdigheterna i NyTidstest samvarierar och hur de kan orga-

niseras i olika kategorier eller faktorer mot bakgrund av ovan beskrivna teorier 

om rörelseutveckling, rörelsefärdigheter och rörelsekapaciteter (Biddle et al., 

2001; Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Innehållet i ett bedömningsverktyg eller test studeras med hjälp av faktorana-

lyser. En exploratorisk faktoranalys (EFA) används för att studera hur ett antal 

faktorer (testinnehåll, övningar) relaterar till varandra. En konfirmatorisk fak-

toranalys (KFA) används för att konfirmera att detta stämmer med en föreslagen 

teoretisk idé. Om man inte känner till hur olika faktorer i ett test relaterar till 

varandra kan man således ta reda på detta med hjälp av EFA. Utifrån teoretiska 

antaganden skapas en modell och denna prövas med hjälp av KFA för att ta reda 
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på hur väl modellen stämmer. Modellen utvärderas genom olika beräkningsme-

toder där de parametrar som ingår skattas genom KFA. Skattningarna represen-

terar teorin/modellen och kovarianser representerar ”verkligheten” det vill säga 

de empiriska observationerna, i det här fallet elevernas resultat på de olika rörel-

sefärdigheterna (Biddle et al., 2001; Djurfeldt & Barmark, 2009;). För att säker-

ställa tillförlitligheten i mätningar och bedömningar görs reliabilitetsprövningar. 

I dessa fall används begrepp och metoder som ”test-retest”, eller på svenska 

prov-återprovmetoden, där en datainsamling från ett test med samma deltagare 

görs med ett kort mellanrum. Resultaten ska då vara så lika varandra som möj-

ligt (Cohen, Manion & Morrison; 2007). Andra metoder är att studera likvärdig-

heten mellan olika bedömare, så kallad interbedömarreliabilitet, samt även om 

en bedömare bedömer likadant vid varje tillfälle, intra-bedömarreliabilitet (Co-

hen, Manion & Morrison; 2007). När NyTidstest utvecklades 2001 genomför-

des både prov-återprovmetoden och olika reliabilitetsprövningar (Nyberg & 

Tidén 2006). I den här avhandlingen genomförs en strukturell validering av 

testet.  

Bourdieus begrepp och bidrag i studien  

Många forskare anser att biologiska, psykologiska och biomekaniska teorier och 

förklaringsmodeller inte är tillräckliga för att förklara de olika betydelser rörel-

seförmåga kan ha i olika kulturella sammanhang och vad detta kan få för konse-

kvenser i utbildnings- och bedömningssammanhang (se exempelvis Evans, 

2004; Larsson & Quennerstedt, 2012; Smith, 2011). Detta har påverkat mitt val 

att kombinera olika synsätt och utgångspunkter för att studera och förstå rörel-

seförmåga. Nu följer en kortare sammanfattning av den franske kultursociolo-

gen Pierre Bourdieus teoretiska ramverk och ett urval av hans analytiska be-

grepp som används. I delstudie tre analyseras ett antal tester som diskuteras uti-

från Bourdieus teoretiska begrepp kapital och habitus. I delstudie fyra studeras 

hur ungas bedömda rörelseförmåga förhåller sig till smak och intresse för fysisk 

aktivitet som unga vuxna. Ett delsyfte i avhandlingen är riktat mot att studera 

hur rörelseförmåga konstrueras i rörelsetester och därmed tillerkänns värde. 

Värdet renderar ett kapital som utrycks i form av ”god” rörelseförmåga.  

Mitt intresse är även riktat mot att studera hur elevers bedömda rörelseför-

måga förhåller sig till fysiska aktivitetsvanor senare i livet. Detta berör avhand-

lingens frågeställning om den smak och det intresse för idrott och fysisk aktivi-

tet som unga vuxna utrycker i relation till tidigare bedömd rörelseförmåga. Här 

kan Bourdieus kultursociologiska perspektiv om hur människan formar och for-

mas av yttre betingelser vara till hjälp. Bourdieu menar att den sociala och kul-

turella praktik som människor är del av påverkar våra tankar, handlingar och 

”smak” för olika saker (Bourdieu, 1984, 1995). Betydelse har även hur det vi 

bär med oss i form av exempelvis vanor, åsikter och handlingar värdesätts i 
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olika miljöer. Lite förenklat kan man säga att de vanor och ”smaker” som har 

utvecklats (habitus), får betydelse (blir ett kapital) för vad som värderas i olika 

miljöer (fält/sociala rum). 

 

A field consists of a set of objective, historical relations between positions an-

chored in certain forms of power (or capital), while habitus consists of a set of 

historical relations ”deposited” within individual bodies in the form of mental and 

corporeal schemata of perception, appreciation and action (Bourdieu & 

Wacquant, 1992, s. 16). 

 

Fält, kapital och habitus, ska inte ses som enskilda enheter utan som nära sam-

manbundna och de bör undersökas parallellt för att nå sin fulla potential (Bour-

dieu, 1995; Bourdieu & Wacquant, 1992; Broady, 1991). Jag kommer dock inte 

att använda mig av begreppet fält eftersom jag inte har studerat i vilken ut-

sträckning detta eventuella fält existerar, hur det är konstruerat eller vilka aktö-

rer som kan tänkas ingå. Däremot använder jag habitus, kapital och doxa för att 

analysera, tolka och förstå de komplexa sociala sammanhang och den kontext 

där rörelseförmåga ofta tas för given.  

Bourdieu inom idrottsforskningen  

Ett flertal forskare inom idrottsvetenskaplig och pedagogisk forskning har an-

vänt sig av Bourdieus kultursociologiska teorier. Med hjälp av Bourdieus analy-

tiska begreppsapparat har de kunnat visa att området inrymmer både sociala 

orättvisor, kamper om legitimitet och hur habitus och kapital både ger posit-

ioner och makt. Men även hur habitus verkar för att individer ska bli inklude-

rade eller exkluderade i olika idrottsliga sammanhang.7 I relation till förmåga el-

ler rörelseförmåga inom idrottsämnet internationellt har forskare (exempelvis 

Evans 2004; Hay & Macdonald, 2010; Hay & lisahunter, 2006; Wellard, 2006; 

Wilkinson, Litttlefair & Barlow-Meade, 2013; Wright & Burrows, 2006) analy-

serat och diskuterat vad som tillerkänns värde i idrottsämnet och elevers sociala 

förutsättningar i relation till begreppen fält, kapital och habitus.  

Kapital – det som tillerkänns värde 

I Bourdieus kapitalbegrepp inryms resurser och tillgångar som ses som värde-

fulla inom ett specifikt område, ett så kallat fält eller socialt rum (Bourdieu, 

                                                      
7 Se till exempel Lars-Magnus Engström (2008) som använder Bourdieus begrepp habitus för att 

förklara motionsvanor och hur ”smak för motion” utvecklas hos vuxna. Backman (2010) använ-

der Bourdieus teoretiska perspektiv vid studier av friluftsliv inom ramen för idrottsundervisning, 

Larsson (2009) studerade studenterna vid lärarutbildning i idrott och hälsa och Ferry (2014) id-

rottsprofilerade utbildningar, Thedin Jakobsson (2015) studerade unga föreningsidrottare och de-

ras habitus med smak för idrott. 
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1995). Det överordnade kapitalet benämner Bourdieu symboliskt kapital. Kapi-

talbegreppen är kontextuella, vilket innebär att sammanhanget avgör om något 

tillerkänns ett värde (Bourdieu, 1995; Broady, 1991). Ett kapital kan vara eko-

nomiskt, kulturellt eller socialt (Bourdieu, 1986). För att något ska tillerkännas 

värde måste det finnas en marknad för kapitalet; de som agerar inom fältet eller 

ett specifikt socialt rum är överens om att kapitalet är värdefullt (exempelvis 

Broady, 1991). Kapital kan vara i form av relationer, pengar eller kunskap, vil-

ket ger makt och position inom ett område men inte inom ett annat (Bourdieu, 

1986).  Ett ekonomiskt kapital som exempelvis pengar eller materiella tillgångar 

kan ge b position och makt i ett specifikt fält eller socialt rum (Bourdieu, 1995). 

Socialt kapital handlar om nätverk, kontakter och förbindelser (Bourdieu, 1986). 

Kulturellt kapital kan exempelvis utgöras av ett idrottskapital (se exempelvis 

Ferry, 2014; Londos, 2010).  

Den kapitalform som jag intresserar mig för är en form av kulturellt kapital, 

så kallat fysiskt kapital (Shilling, 2004). Detta fysiska kapital omfattar de rörel-

seförmågor som en individ har utvecklat och som tillerkänns värde i olika for-

mer av rörelsetester och som även är värdefulla att behärska i relation till be-

dömningar. Jag analyserar innehållet och bedömningsmetoderna i olika tester 

mot bakgrund av vilket fysiskt kapital som bedöms och som tilldelas värde. 

Vissa rörelseförmågor, som till exempel att kunna dribbla en fotboll eller kasta 

en boll långt, kommer att tillerkännas ett värde inom en idrottskontext men för-

modligen inte inom ett annat rörelsekulturområde, som till exempel dans eller 

klassiskt balett och vice versa. Bourdieu (1995) menar att komplexa mekan-

ismer inom utbildningssystemet bidrar till att reproducera fördelningen av ex-

empelvis kulturellt, och i det här fallet fysiskt kapital, och därigenom reprodu-

ceras även det sociala rummets struktur (se exempelvis Ferry, 2014; Larsson, 

2009; Larsson, 2008; Londos, 2010; Shilling, 2004).  

Habitus och smak  

Habitus kan förstås som ett system av i kroppen och sinnet ”inristade” vanor 

och val som avgör hur individer handlar, tänker och vad de uppfattar och värde-

rar i olika sociala sammanhang (Bourdieu, 1984; 1995). På ett djupare plan kan 

habitus ses som de dispositioner, de ofta omedvetna och förgivet tagna preferen-

ser, som uppstår i samspel mellan individen och olika sociala sammanhang som 

individen befunnit eller befinner sig i (Bourdieu, 1984; 1995). Vår habitus hjäl-

per oss att förstå och orientera oss i omvärlden och gör omvärlden begriplig så 

att vi kan tänka och handla i nya situationer. Habitus avgör vad vi tycker om för 

mat, musik, kläder, idrotter och vad vi har för åsikter. Habitus påverkar våra val 

även om vi inte är medvetna om detta. Den kultur och det sociala sammanhang 

vi befinner oss i avgör vad som är legitima åsikter och vad som värderas. Habi-

tus reproduceras genom generationer, vi påverkas av våra vänner, föräldrars, 
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och arbetskamraters åsikter och vanor men vi påverkar själva även nästa gene-

ration på samma sätt. Dock menar Bourdieu att habitus inte skall ses som deter-

minerande utan som möjligt att förändra.   

Eftersom vår habitus är en produkt av den miljö vi vistas i har vissa forskare 

inom idrottsområdet använt begreppet ”idrottshabitus” eller ”habitus med smak 

för idrott” för att synliggöra de erfarenheter och preferenser som utvecklas i en 

idrottskontext (Engström, 2008; Larsson, 2008). Habitus används i avhand-

lingen för att förstå hur elever med en särskild habitus premieras genom det in-

nehåll rörelsetester har och hur denna habitus renderar ett fysiskt kapital som 

värdesätts. Habitus kan beskrivas som förkroppsligat kapital och det är detta ka-

pital, i form av en speciell rörelseförmåga, som värderas i tester och bedöm-

ningar. Denna värdering av specifika rörelseförmågor bidrar också till en social 

stratifiering.  

Fält, sociala rum och doxa 

Ett fält, eller socialt rum, i Bourdieus mening uppstår då en avgränsad grupp in-

divider eller institutioner strider om något som de har gemensamt. Striderna 

handlar om vem som har position och makt vilket ger tolkningsföreträde inom 

fältet (Broady, 1991). I avhandlingen använder jag, som tidigare nämnts, före-

trädesvis begreppet socialt rum eller kontext istället för begreppet fält. Ett fält 

konstitueras av att det är autonomt, det vill säga att det är avgränsat från sam-

hället i meningen att individerna inom fältet endast påverkas av andra individer 

inom fältet och har en egen logik samt egna arter av symboliskt kapital (Broady, 

1991). Med socialt rum avser jag den kontext i vilken till exempel forskare, id-

rottslärare och kursplaneskrivare för idrottsämnet beskriver, studerar eller mäter 

och bedömer barn och ungdomars rörelseförmåga och uttalar sig om denna. Jag 

använder Bourdieus begrepp habitus, kapital och doxa och gör analyserna i re-

lation till den kontext där bedömningar och beskrivningar av rörelseförmåga fö-

rekommer. Doxa representerar kollektiva föreställningar, normer och attityder 

om den ideala ”rätta” praktiken. ”Doxa är en särskild ståndpunkt, de domineran-

des ståndpunkt som framställs och genomdrivs som en allmängiltig ståndpunkt” 

(Bourdieu, 1995, s. 109). I förhållande till de kamper och strider som återfinns 

inom ett fält är doxa det man inte strider om utan det som anses vara självklart 

och som bevaras som tradition (Bourdieu, 1995). Doxa behöver inte motiveras 

utan synliggörs först när den utmanas. De ortodoxa vill bevara doxa men doxa 

är föränderlig och omformas av sitt sociala sammanhang. Jag kommer att an-

vända doxa i bemärkelsen de förgivet tagna sanningar, de normer och värde-

ringar som råder i det sociala rum som omfattas av bedömningar av rörelseför-

mågor, innehåll i styrdokument, till exempel testers funktion och uppbyggnad. 

Att det är nödvändigt att behärska vissa rörelseförmågor för att kunna delta i id-

rotts- och rörelsekontexter är också en slags doxa. Begreppet doxa använder jag 
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med andra ord för att beskriva de förgivet tagna sanningar som synes råda i det 

sammanhang där rörelser bedöms och värderas.  
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4 Delstudiernas genomförande och metodval 

I följande avsnitt presenteras de metoder som används i avhandlingens delstu-

dier. Som tidigare nämnts inrymmer det idrottsvetenskapliga fältet både kvalita-

tiva och kvantitativa metoder, och jag har valt att kombinera dessa i avhand-

lingen. Jag stöder mig på Bourdieu och Wacquant (1992), och Creswell och 

Plano Clark (2011) som menar att en kombination av olika metoder kan erbjuda 

både djupare och bredare kunskap eftersom kvalitativa data både kan fördjupa 

och stödja den kvantitativa empirin och ge fler infallsvinklar på ett och samma 

problem. Genom kombinationen studerar jag, med hjälp av kvalitativa metoder, 

vilken rörelseförmåga som konstrueras i bedömningsverktyg och tester och hur 

denna uttrycks i styr- och stöddokument för ämnet idrott och hälsa. De kvantita-

tiva metoderna används i den delstudie som omfattar bedömningar av rörelse-

förmåga med NyTidstestet och i form av enkäter för att bland annat ta reda på 

individers intresse för fysisk aktivitet. De olika metoderna som används får kon-

sekvenser för hur jag säkerställer delstudiernas validitet och reliabilitet. Vid 

kvantitativa studier utmärker sig begrepp som objektivitet, reliabilitet och intern 

och extern validitet (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Motsvarande begrepp i 

kvalitativ forskning handlar om trovärdighet och relevans samt huruvida det 

som undersöks är relevant för sammanhanget (se exempelvis Cohen, Manion & 

Morrison 2007; Silverman, 2010).  

Delstudiernas olika metoder  

Textanalys med kritisk närläsning  

I den första delstudien gjordes en textanalys i form av en kritisk närläsning. 

Texterna består av svenska styrdokument som kurs- och ämnesplaner i idrott 

och hälsa samt det kommentarmaterial och bedömningsstöd som utvecklas för 

ämnet. Artiklar och konferensdokument som behandlar PL:s utveckling, definit-

ion och operationalisering användes också. Fokus i den kritiska närläsningen 

var riktat mot hur dessa olika dokument förhåller sig till varandra i en kontext 

av bedömningar av rörelseförmåga och kvalitativa aspekter av kroppsligt kun-

nande. Urvalet av flera texter medger en komparativ systematiskt analys (Johan-

son & Svedner, 2010). I studien jämfördes definitioner och framskrivningar av 
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PL, rörelseförmåga och kroppslig förmåga samt kunskapskravens formuleringar 

och de förslag på bedömningsuppgifter som ges i bedömningsstöden. Flertalet 

grundliga genomläsningar gjordes med särskilt fokus på PL i relation till ämnets 

syfte, dess centrala innehåll och kunskapskrav samt kommentarmaterial och de 

framtagna bedömningsstöden som relaterar till ämnet idrott och hälsa. Syftet 

med närläsningen var att studera om och i så fall hur det filosofiska begreppet 

PL har influerat styrdokumenten och vilka spänningar och konflikter som möjli-

gen uppstår när ett begrepp sprunget ur den filosofiska traditionen används i ett 

målstyrt betygssystem.  

En kritisk analys  

Det empiriska materialet för den tredje delstudien består av manualer och be-

skrivningar av olika tester och bedömningsverktyg. För att samla in materialet 

genomfördes sökningar i databaserna Pub Med, Eric, Sport Discus, Ebsco och 

Goolge scholar. För att erhålla ett så brett spektra av tester och bedömnings-

verktyg som möjligt användes ett antal vanligt förekommande begrepp. Sökor-

den var ability, assessment tools, fundamental movement skills, fundamental 

motor skills, gross motor skills, movement competence, motor skills tests, mo-

vement skills test, motor skills och movement skills. Tidsgränsen för sökning-

arna sattes från 1990 och framåt. Skälet var att det från den tiden började riktas 

kritik mot tester och diskussioner initierades om vad rörelseförmåga är och hur 

den kan mätas eller bedömas (se exempelvis Evans, 2004; Larsson & Quen-

nerstedt, 2012; Okley & Wright, 1997; Stodden et al., 2008). Parallellt med 

denna kritiska diskussion ökade även det vetenskapliga intresset för att studera 

hur rörelseförmåga förhåller sig till faktorer såsom fysisk aktivitet, hälsa, själv-

förtroende och kognitiva skolprestationer (se exempelvis Okely, 2001; Barnett 

et al., 2009, 2010; Ericsson, 2003, 2008, 2014).  

De tester som ingår i analysen valdes utifrån kriteriet att testerna och bedöm-

ningsverktygen ska vara avsedda för barn utan kända funktionsnedsättningar. 

Metoder där endast ett fåtal rörelsefärdigheter (oftast tre) används exkluderades 

likaså eftersom de inte utgörs av ett enhetligt test (se exempelvis Jaakkola et al., 

2009; Kalaja et al., 2009; Kalaja et al., 2010ab; Stodden et al., 2009). Ett annat 

kriterium var att urvalet skulle representera tester och bedömningsverktyg ut-

vecklade i olika länder och världsdelar. Kliniska tester och bedömningsverktyg 

framtagna för att identifiera funktionsnedsättningar eller sjukdomar exkludera-

des.   

Utifrån ovanstående kom tio olika tester, utvecklade i Australien, Kroatien, 

Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA, att ingå i det slutliga urvalet. Det 

empiriska materialet analyserades sedan i två steg. Först gjordes en deskriptiv 

analys av testets syfte, innehåll, målgrupp avseende ålder, karaktären på rörelse-
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färdigheter samt hur mätningar eller bedömningar går till. Dessa resultat låg se-

dan till grund för en teoretisk analys med utgångspunkt i Bourdieus begrepp ha-

bitus och kapital.  

Strukturell validering  

Valideringen utgår från testresultat som 1260 elever (627 flickor och 633 poj-

kar) erhöll då de gick i årskurs sex och nio och deltog i SIH-studien. Elevernas 

medelålder var 14,39 år (SD=1,52). Bortfallet var 73 elever (34 flickor och 39 

pojkar). Dessa elever genomförde inte hela NyTidstestet på grund av skador, 

sjukdom eller tidsbrist. Resultaten från de 1187 eleverna delades i två grupper 

med hjälp av statistik programmet SPSS 17.0. Uppdelningen gjordes för att 

kunna genomföra två olika faktoranalyser. Ungefär en tredjedel av resulta-

ten/deltagarna inkluderas i grupp 1 (n = 411, 212 flickor och 199 pojkar) och de 

resterande i grupp 2 (n = 776, 381 flickor och 395 pojkar). Därefter kontrollera-

des att könsfördelningen i de två grupperna var jämnt fördelad med hjälp av Chi 

två analys (χ2). Likaså kontrollerades åldersfördelningen med ett t-test. Inga ex-

tremvärden identifierades. Normalfördelningen kontrollerades för skevhet och 

kurtosis (toppighet). 

Valideringen utfördes genom en exploratorisk faktoranalys (EFA) i grupp 1 

för att hitta gemensamma faktorer bland de 17 olika rörelsefärdigheter som in-

går i testet. Därefter genomfördes en konfirmatorisk faktor analys (KFA) i 

grupp 2 för att konfirmera den faktorstruktur som den exploratoriska faktorana-

lysen visade. Tillvägagångssättet är i linje med rekommendationer för denna typ 

av validering (Biddle et al, 2001; Djurfeldt & Barmark, 2009). Utfallet av den 

strukturella valideringen resulterade i fyra faktorer som förklarades i relation till 

teorier om rörelse.8 Beräkningarna har genomförts med databearbetningspro-

grammen SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS 17.0, 

Chicago, IL, USA) samt EQS 6.1 (Structural Equations modeling software, 

Multivariate Sofware Inc, Encino, CA, USA). 

Enkäter och rörelsetest  

Den fjärde delstudien är longitudinell. Studien baseras på resultat från de elever 

i årskurs nio som genomfört NyTidstestet år 2001 (de 12 rörelsefärdigheterna 

                                                      
8 De anpassningsmått (Goodness of fit indices) som användes för att ta reda på hur väl modellen 

stämde är chi-square value (χ2). Enligt Bollen (1989) ska detta värde vara lågt och inte signifi-

kant, comparative fit index (CFI). Nonnormed fit index (NNFI) bör vara höga, och ligga på vär-

den på .90 - .95 eller högre (Hu & Bentler, 1999, Tabachnick & Fiddel, 2007). Root mean square 

error of approximation (RMSEA) och standard root mean square residual (SRMR) är två andra 

mått som vald metod anger. Dessa ska ha ett lågt värde mellan (0-1). Hu och Bentler (1998, 1999) 

och Browne & Cudek, (1993) menar att en god anpassning för RMSEA är värden motsvarande 

0.8 och 0.6 samt för SRMR mindre än 0.8. 
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som valideringen resulterade i) och som deltog i en uppföljningsstudie 2010. 

Undersökningsgruppen bestod av de 341 elever som besvarade den utskickade 

enkäten 2010 och som deltog i NyTidstestet 2001. Baserat på resultat från Ny-

Tidstestet 2001 delades gruppen in i två dikotoma grupper: en grupp bestående 

av de 80 elever (ca 25 %) som hade bedömts ha en utvecklad rörelseförmåga, 

och en grupp bestående av de 80 elever (ca 25 %) som hade bedömts ha en 

mindre utvecklad rörelseförmåga. Övriga resultat har inte ingått i analysen. 

 

Enkäter 2001 och 2010 

För att studera respondenternas smak och intresse för fysisk aktivitet genomför-

des en enkät. Enkäterna konstruerades i samband med planeringen av SIH-stu-

diens datainsamlingar 2001 och 2010. Huvudsyftet med enkäterna var att kart-

lägga barns och ungdomars fysiska aktivitet såväl inom ramen för ämnet idrott 

och hälsa som på fritiden i föreningsverksamhet eller på egen hand. Frågorna 

berörde förutom tidsomfattning av fysisk aktivitet även regelbundenhet och in-

tensitet. Dessutom ställdes frågor kring skolan och fritiden och vad eleverna 

upplever att de kan i form av olika aktiviteter liksom vilket betyg de hade (om 

de fått betyg) i ämnet idrott och hälsa. Ett antal frågor berörde även bakgrunds-

faktorer som föräldrarnas intressen och utbildning samt socioekonomiska vari-

abler. Enkäten 2010 innehöll många frågor som var identiska med de som ställ-

des 2001. Vissa frågor var dock anpassade efter de unga vuxnas nuvarande för-

hållanden, till exempel hälsorelaterade frågor, retrospektiva frågor om inställ-

ningen till idrottsämnet samt framtidsplaner. De områden som ingår i delstudien 

handlar framför allt om aktivitetsvanor och frågor relaterade till idrottsämnet 

samt livsstilsfrågor (se även bilaga 2). Enkäterna har prövats på elever i motsva-

rande åldersgrupp och pilotstudier i form av test-återtest har genomförts för att 

säkerställa validitets- och reliabilitetsaspekter innan enkäternas slutliga utform-

ning. Värdet som uppmättes på reliabilitet med test-åter testmetoden, Spe-

armans korrelationskoefficient, var 0.8 eller högre vilket kan räknas som en 

stark korrelation (Cohen, Manion & Morrisson, 2007). Data från NyTidstestet 

och kvantitativa data från enkäterna bearbetades med hjälp av statistikprogram-

met SPSS 22.0. (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS 20.0, Chi-

cago, IL, USA) 
 

NyTidstestet  

För att bedöma elevernas rörelseförmåga valdes NyTidtestet. Målgruppen var 

elever i 15-årsåldern utan kända funktionsnedsättningar och syftet var att stu-

dera rörelsefärdigheter av sammansatt och komplex karaktär (Nyberg & Tidén, 

2006). NyTidstestet innehåller 12 rörelsefärdigheter fördelade på fyra kategorier 

(Tidén, Lundqvist & Nyberg, 2015). Kategori ett representerar rörelsefärdig-
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heter med styrka (i händer, axlar och bål) och koordination innehållande rörelse-

färdigheterna ”stödja på armar mellan plintar”, ”flå katt” i ringar, samt ”från stå-

ende på en bänk svinga sig i en lina till sittande en plint”. Kategori två represen-

terar stabilitet och rotationer och innehåller rörelsefärdigheterna ”kullerbytta 

framåt”, ”hjulning” och ”handstående”. Kategori tre innehåller rörelsefärdig-

heter med olika bollar vilka representeras av stillastående kast, kast med ansats 

och en bana där en boll ska studsas mellan koner samt kastas och fångas under 

förflyttning. Kategori fyra innehåller rörelsefärdigheter med balans och koordi-

nation som hopprepshoppning, hoppkombinationer och balansgång på bom 

(Nyberg & Tidén, 2006; Tidén, Lundqvist & Nyberg, 2015). Till alla rörelsefär-

digheter finns framskrivna kriterier differentierade på en fyrgradig skala (1-4), 

där 1 poäng motsvarar ett mindre utvecklat och omoget rörelseutförande och där 

4 poäng motsvarade ett utvecklat och mer automatiserat utförande (Nyberg & 

Tidén, 2006; Tidén, Lundqvist & Nyberg, 2015). Den fyrgradiga skalan som re-

sultaten bedömdes utifrån (i form av ordinalskala) föranledde att icke-paramet-

riska metoder användes vid databearbetningen (Cohen, Manion & Morrison, 

2007; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhangen, 2010).  

Metodreflektion  

I de olika delstudierna används både kvalitativa och kvantitativa metoder. Valen 

av metod är baserade på frågeställningarna och delstudiernas olika syften. I 

grunden handlar olika metoder om av hur data är beskaffad, det vill säga 

huruvida den är numerisk (siffror) eller icke-numerisk (ord) och begreppen kva-

litativa och kvantitativa syftar på egenskaper hos fenomenen eller objekten vi 

undersöker (Åsberg, 2001). De metoder jag har valt medför både fördelar och 

nackdelar vilka jag nu kommer att rikta uppmärksamheten mot.  

  I textanalysen i den första delstudien närlästes materialet och analysen ge-

nomfördes genom att identifiera delar i texten där likheter fanns med definit-

ioner av begreppet physical literacy. Eftersom begreppet PL inte explicit nämns 

genomfördes analysen utifrån frågor som hur texten kunde ”underförstås” i re-

lation PL. Fördelar med metoden var att man kan återvända till texterna om och 

om igen. Ett alternativ hade varit att intervjua författarna till styrdokumenten för 

att på så sätt erhålla fördjupad kunskap om intentionen med texterna var att utgå 

från PL begreppet och om de själva stött på och identifierat några problem i mö-

tet mellan texten och det målstyrda betygsystemet. Urvalet i denna studie kan i 

princip sägas vara heltäckande i förhållande till frågeställningen. Validiteten ska 

sättas i relationen till hur noga vi har varit, på vilka sätt vi har formulerat våra 

analysfrågor och besvarat dem (Gratton & Jones 2010; Silverman, 2010).  

  I den andra studien med icke numeriska data var frågeställningen hur rörel-

seförmåga konstrueras i tester och bedömningsverktyg. Principerna för urvalet 

är redovisade. Antalet (10) bedömdes täcka variationen och ett större urval an-
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sågs inte behövas för att besvara frågeställningen. Den beskrivande analysen re-

dovisas i tabellform och den kritiskt problematiserade analysen diskuteras i för-

hållande till Bourdieus teorier och begrepp. I de nu nämnda så kallade kvalita-

tiva studierna bör en diskussion om trovärdighet och relevans föras i förhållande 

till frågeställningen (Cohen, Manion & Morrison, 2007; Silverman, 2010).  

   I de kvantitativa studierna, vilka till övervägande del innehåller numerisk 

data baserad på insamling med NyTidstestet, 2001 och enkäter 2001 och 2010, 

vill jag gärna lyfta fram några aspekter på urvalet och möjligheter och begräns-

ningar med detta. I grunden för dessa två studier ligger det slumpmässiga urval 

som genomfördes av Statistiska Centralbyrån 2001. För att erhålla ett represen-

tant urval avseende ålder och kön genomfördes ytterligare ett riktat urval (Eng-

ström, 2004). Bortfall och principer finns beskrivna i detalj av Engström (2004). 

Urvalet till valideringsstudien bestämdes vara de elever som gick i Årskurs 6 

och 9 eftersom NyTidstestets alla 17 rörelsefärdigheter genomfördes av dessa 

åldersgrupper. De 1187 elevernas resultat utgjorde data för de statistiska ana-

lyserna. Då den exploratoriska faktoranalysen ska genomföras på ett material 

och den konfirmatoriska faktoranalysen på ett annat delades materialet i två de-

lar; en större och en mindre grupp. Här hade det varit önskvärt om materialet 

varit ännu mer omfattande vilket hade medfört att ytterligare analyser på en 

ännu högre statistisk nivå kunnat genomföras. En fördel med urvalet är dock att 

det omfattar elever som gick i små och stora skolor representerade över hela 

Sverige (större och mindre städer samt landsbygd). En begräsning är att inga 

elever från friskolor eller privata skolor deltog.  

 I den longitudinella studien används det validerade NyTidstestet för att stu-

dera bedömd rörelseförmåga i relation till samma elevers svar på enkäter 2001 

och 2010 angående deras smak och intresse för fysisk aktivitet. Enkätmetoden 

valdes eftersom undersökningsgruppen är stor och det ansågs vara ett lämpligt 

sätt att nå de 560 individerna (åk 9) som deltagit 2001. Enkäterna kunde skickas 

ut per post eller via internet och besvaras på samma sätt. Brister med enkäter är 

att översiktlig kunskap nås och att det inte finns möjligheter till fördjupade 

följdfrågor (Gratton & Jones, 2010; Cohen, Manion & Morrison, 2007). Forska-

ren har inte heller kontroll över om respondenterna fyller i alla frågor eller 

själva besvarar enkäten. Ytterligare ett problem som kan uppstå är att svarsfre-

kvensen blir positiv, det vill säga att de som är mer intresserade av idrott och fy-

sisk aktivitet (i det här fallet) är de som i högre grad väljer att delta i undersök-

ningen (Gratton & Jones, 2010; Cohen, Manion & Morrison, 2007). Svarsfre-

kvensen var dock relativt hög, 61 procent av de som genomfört alla delar av 

NyTidstestet 2001 har besvarat enkäten 2010. 
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Etiska överväganden 

Vid all forskning gäller särskilda etiska regler. I den här avhandlingen ingår stu-

dier som är genomförda på barn, ungdomar och unga vuxna. Studierna är ge-

nomförda i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2011). I detalj innebär detta att genomförandet av delstudierna följt de krav och 

etiska principer som ställs vid forskning på människor avseende informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Med informationskravet aves 

att information angående studien och dess genomförande har delgivits delta-

garna, i det här fallet elever, lärare och vårdnadshavare. Vårdnadshavare och 

föräldrar har även godkänt elevernas deltagande i de fall de var yngre än 15 år. 

Med samtyckeskravet avses att deltagarna har informerats om att deltagandet är 

frivilligt och att de kan tacka nej eller när som helst avbryta sin medverkan. I 

det här fallet i samband med att de skulle genomföra NyTidstestet eller innan 

eleverna skulle besvara enkäter. Studien har även genomförts i enlighet med 

konfidentialitetskravet som avser deltagarnas rätt till anonymitet. Kodning av 

enkäter genomfördes så att inte personer kan identifieras och förvaringen av in-

samlad data förvaras säkert. Till sist nyttjandekravet som innebär att resultaten 

enbart används i forskningssammanhang. SIH studien har godkänts av etiska 

kommittén vid Karolinska Institutet, Stockholm (ref. no. 00-416). 

Förutom att de formella etiska reglerna efterföljts har uppmärksamhet också 

riktats mot mer informella etiska och pedagogiska aspekter. Vid genomförandet 

av NyTidstestet var intentionen att skapa en så avslappnad och pedagogiskt 

gynnsam miljö som möjligt. Testmiljön ordnades så att den skulle påminna om 

en traditionell svensk lektion i idrott och hälsa (vilken i och för sig kanske inte 

alltid är angenäm för alla elever) för att avdramatisera själva bedömningssituat-

ionen. NyTidstestets olika rörelsefärdigheter delades in i tre delar med 5-6 rörel-

sefärdigheter i varje. Eleverna genomförde dessa delar i grupper om 5-8 perso-

ner vilket medförde att många elever var aktiva samtidigt. I vissa fall delades 

även pojkar och flickor in i olika grupper. En funktionär instruerade och visade 

och bedömningarna gjordes diskret av en särskild funktionär som stod vid sidan 

av. Intentionen var att ingen skulle känna sig dålig eller utpekad. Den generella 

upplevelsen var att de flesta elever som deltog tyckte att det var roligt att ge-

nomföra NyTidstestet. Många ville även pröva igen och öva efter det att bedöm-

ningarna var klara. Bland de ca 1700 elever som genomförde testet år 2001 

fanns det dock ett mindre antal (omkring tio) som valde att avbryta.  

Reflexivet  

Avslutningsvis vill jag diskutera min egen roll i forskningen. Det går ingen en-

sidig väg mellan forskaren och studieobjektet, utan forskaren och undersök-

ningsföremålet påverkar varandra ömsesidigt (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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Oavsett om forskaren arbetar med kvalitativa eller kvantitativa metoder och av-

ser att förhålla sig objektiv så påverkas forskaren genom hela forskningsproces-

sen av både tidigare forskning, egna erfarenheter och värderingar samt kontex-

ten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Forskaren bör således genom reflektion 

klargöra hur hans eller hennes förförståelse och åsikter påverkar både datain-

samling och tolkning av resultat (Alvesson & Sköldberg, 2008; Fejes & Thorn-

berg, 2015; Gratton & Jones 2010 ). Min yrkesbakgrund som idrottslärare i ung-

domsskolan och på högskolan som idrottslärarutbildare liksom mina kunskaper 

och övriga erfarenheter påverkar de ställningstaganden och analyser jag gör. I 

mitt fall handlar det till exempel om vad som påverkade mina och min kollega 

Marie Nybergs val när vi utvecklade NyTidstestet. Våra erfarenheter, värde-

ringar och kunskaper likväl som gymnastiksalars och idrottshallars utrustning 

samt kursplaner i idrott och hälsa inverkade på både urval av rörelsefärdigheter 

och bedömningsmetoder. Men även vad vi valde att inte ta med i testet. De i 

kursplaner framskrivna kunskaper och färdigheter som elever förväntas lära sig 

i form av vad som är (eller var) framskrivet i de dåvarande kursplanerna 

(Lpo94) för ämnet idrott och hälsa har också påverkat våra val. Valet att göra 

kvalitativa bedömningar och hur kriterierna skrevs fram speglar vår syn på vad 

rörelseförmåga kan vara och hur rörelseförmåga kan bedömas.  

Mina val av teoretiska utgångspunkter och de begrepp som jag använder för 

analys och tolkning av resultaten är färgade av mina erfarenheter och de kun-

skaper jag utvecklat genom att ingå i Forskningsgruppen för Pedagogisk Idrotts-

Forskning, (PIF) och i Forskarskolan för idrottsvetenskap. Framförallt gäller det 

att jag utvecklat nya perspektiv på rörelseförmåga vilka i sin tur renderat i andra 

frågor än vad jag från början tänkt skulle ingå i avhandlingen. Min egen ut-

veckling kan ses som en process som påverkat både val och ställningstaganden i 

samband med genomförandet av delstudierna. 

De nya kunskaperna ligger till grund för urvalen av tester i delstudie tre samt 

hur jag tolkar och analyserar resultaten. Därtill har jag även varit delaktig i ut-

formningen av bedömningsstöden för ämnet idrott och hälsa som är en del av de 

dokument jag kritiskt analyserar i en av delstudierna. NyTidstestet är också fö-

remål för en kritisk granskning. Jag har försökt att förhålla mig objektiv till 

både urval och analys och utgå från de analytiska redskap jag valt. För att få 

perspektiv har jag regelbundet diskuterat mina val med handledare, andra fors-

kare och forskarstuderande. Därigenom har jag kunnat ventilera och kritiskt vär-

dera olika aspekter avseende urval, metod, tolkning och analys.  
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5 Sammanfattning av artiklarna  

Artikel I: Assessing Embodied Knowledge in Swedish PEH—the 

Influence of Physical Literacy  

I den första studien är intresset riktat mot begreppet Physical Literacy (PL) och 

hur detta begrepp används i undervisningskontexter. I fokus är det svenska 

undervisningssystemet och den senaste läroplansreformen med nya styrdoku-

ment för ämnet idrott och hälsa. De studerade texterna består av kurs- och äm-

nesplaner samt de kommentarmaterial och bedömningsstöd som utvecklats för 

ämnet. Men även av artiklar och konferensdokument som behandlar PL:s ut-

veckling, definition och operationalisering. Syftet är att studera vad som händer 

när ett begrepp, PL, med fenomenologiska och filosofiska traditioner sätts i ett 

sammanhang där en elevs rörelseförmåga ska bedömas av lärare i ett målstyrt 

betygssystem, det vill säga diskutera de spänningar som uppstår i mötet mellan 

styrdokument, pedagogik och bedömningssystem.   

 I studien, som är en textanalys med kritisk närläsning, framkommer att de 

senaste kurs- och ämnesplanerna i ämnet idrott och hälsa har influerats av PL 

begreppet även om detta inte explicit skrivs fram. Många av de formuleringar 

som framkommer i styrdokumenten och i kommentarmaterialen har bäring mot 

PL. De kvalitativa kriterierna som utformats i relation till kunskapskravens pro-

gressionsord ”till viss del”, ”relativt väl”, och ”väl” eller ”med viss säkerhet”,” 

med relativt god säkerhet” och ”med säkerhet” kan tolkas ha bäring mot kvalita-

tiv bedömning och en mer holistisk syn på rörelse i förhållande till mätbarhet i 

termer av kvantitativa resultat. Tolkningen gäller även formuleringarna i kurs- 

och ämnesplaner som exempelvis begreppen ”allsidig rörelseförmåga och 

”kroppslig förmåga”. I studien diskuteras de spänningar som uppstår vid exem-

pelvis bedömningar av allsidiga rörelseförmågor eller kroppsliga förmåga, dels i 

relation till PL:s definition där individen själv ska reflektera över och bedöma 

sin egen utveckling, dels i relation till att rörelse i sig inrymmer dimensioner av 

upplevelser och betydelser. Rörelseförmåga är något mer än bara funktionen 

och utfallet av rörelser. Svårigheter som lärare kan möta är att väva samman 

dessa olika teoretiska och praktiska perspektiv på rörelser i relation till styrdo-

kumenten  

  Konklusionen i artikeln är att begreppet PL kan öppna för ett synsätt i under-

visningssammanhang som omfattar såväl teoretiska som praktiska perspektiv på 

rörelseförmåga. Däremot kan man ifrågasätta att begreppet används i samman-

hang där rörelsefärdigheter ska bedömas.   
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Artikel II: Development and Initial Validation of the NyTid Test: A 

Movement Assessment Tool for Compulsory School Pupils 

I den andra studien är syftet att validera NyTidtestet, ett test avsett att bedöma 

allsidiga rörelseförmågor hos barn och ungdomar i åldern 12-16 år. Testet ut-

vecklades 2001 och i artikeln redovisas bakgrunden till och framtagandet av 

NyTidstestet. Även motiven till urvalet av rörelsefärdigheter och bakomlig-

gande principer för utvecklingen av kvalitativa kriterier och hur bedömningarna 

gick till redovisas. Rörelsefärdigheterna som ingår i NyTidstestet är av både 

grundläggande och mer komplex karaktär. Valideringen avser åldersgruppen 

12-16 år. I fokus är att undersöka samvariationen mellan olika variabler (rörel-

sefärdigheter) i NyTidstestet och vilka mönster bland dessa som svarar mot eller 

kan förklaras av en teoretiskt grundad idé. Med andra ord, vilka kategorier (fak-

torer) av rörelsefärdigheter som bedöms i NyTidstestet.   

 I valideringen ingick resultat från 1260 elever som deltog i SIH-studien och 

som slutförde alla delar av NyTidstestet 2001. Först utfördes en exploratorisk 

faktoranalys (EFA) på en tredjedel av elevernas resultat för att hitta gemen-

samma faktorer bland de 17 olika rörelsefärdigheter som ingick i originalvers-

ionen av NyTidstestet. Därefter genomfördes en konfirmatorisk faktoranalys 

(KFA) på de resterande två delarna för att konfirmera den faktorstruktur som 

EFA visade. Utfallet av den strukturella valideringen resulterade i fyra faktorer 

som förklarades i relation till teorier om rörelse. Den första faktorn eller katego-

rin av rörelsefärdigheter benämns Styrka (i händer, skuldror och bål) och koor-

dination. Den andra benämns stabilitet och rotationer, den tredje ”Object con-

trol skills” och den fjärde dynamisk balans och koordination.  

Valideringen resulterade i att de 17 rörelsefärdigheterna kan reduceras till 12 

stycken fördelade på tre rörelsefärdigheter i varje kategori. De exkluderade rö-

relsefärdigheterna var ”rulla stock”, ”bygga tak”, ”sidhopp” ”åla under hinder” 

samt ”precisionskast”. Tre rörelsefärdigheter fick för låga faktorladdningar eller 

dubbelladdade i två föreslagna faktorer/kategorier. Resultaten från faktorana-

lyserna visade att en fyrfaktormodell stöds även om kategorin dynamisk balans 

och koordination hade något lägre värden än de andra tre. Valideringsstudien 

visar att NyTidstestet är ett relevant verktyg för att bedöma rörelsefärdigheter 

kvalitativt.  Den visar även att testet kan utvecklas genom att studera vilka andra 

rörelsefärdigheter som skulle kunna ingå, liksom om någon rörelsefärdighet kan 

ersättas vilket också skulle kunna utveckla testet ytterligare.  

Artikel III: The Social Construction of Ability in Movement 

Assessment Tools 

Den tredje artikeln tar avstamp i tidigare forskning och handlar om hur (rö-

relse)förmåga konstrueras, konceptualiseras, och produceras i olika tester och 

bedömningsverktyg utvecklade för att bedöma rörelseförmåga. Studien har ett 
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konstruktivistiskt perspektiv och problematiserar innehållet i ett tiotal befintliga 

motorik- och rörelsetester från sex olika länder. Testerna är avsedda för barn 

och ungdomar utan kända funktionsnedsättningar och används inom forskning 

och i undervisningssammanhang. De tio testerna beskrivs i termer av syfte, av-

sedd åldersgrupp, antal rörelsefärdigheter/uppgifter, kategorier av rörelsefärdig-

heter samt kvalitativ eller kvantitativ bedömning. Vidare analyseras och disku-

teras testernas innehåll i form av vilka rörelsefärdigheter som ingår i testerna 

och vilka former av rörelsefärdigheter som inte ingår och på så sätt konstruerar 

och signalerar vad som är viktigt att behärska och vad som är mindre viktigt. 

Därefter analyserades urvalet utifrån Bourdieus begrepp fysiskt kapital och ha-

bitus för att undersöka vilka rörelseerfarenheter som ger ett fysiskt kapital och 

premieras i test- och bedömningskontexten.  

Resultatet av den deskriptiva genomgången visar att det förkommer en 

mängd olika kategoriseringar av rörelsefärdigheter. Testerna skiljer sig avse-

ende syfte, målgrupp, ålder och bedömningsmetoder. Olika begrepp används 

också för att beskriva de olika rörelserna som ska utföras. Mätningar och be-

dömningar av så kallade ”Fundamental Movement Skills” (FMS) dominerar. 

Syftet sägs vara att fastställa nivåer av rörelseförmåga (definierad genom inne-

hållet i testerna), ofta för att kunna erbjuda barn med lägre resultat extra träning. 

Innehållet i testerna representeras av slutna rörelser, och rörelserna utförs nästan 

enbart inomhus. Rörelsefärdigheter till musik, på ojämna eller slutande un-

derlag, eller rörelsefärdigheter som genomförs i samspel med andra förekommer 

sällan eller aldrig. Riktningarna på rörelsefärdigheterna, oftast löpning, hopp, 

språng och mångstegshopp, är företrädesvis framåt, bakåt, uppåt eller sidledes. 

Rotationer är sällsynta men förkommer i form av sidorullning (”rulla stock”) i 

ett par av testerna. När olika redskap ska hanteras i så kallade ” objekt control 

skills” används racketar och slagträn. Bollar ska sparkas, dribblas, studsats, kas-

tas och fångas. Analysen visar även att mät- och bedömningsmetoder skiljer sig 

åt och både kvalitativa och kvantitativa former förekommer, ibland i kombinat-

ion i samma test.    

Frågeställningarna som diskuteras i artikeln handlar om hur innehållet i de 

här testerna sänder ett budskap om vad som är viktigt att kunna och behärska. 

Genomgången av testerna visar på ett begränsat och smalt innehåll och sällan 

eller aldrig förekommer rörelsefärdigheter som utförs utomhus på olika un-

derlag som på snö och is eller i vatten. Likaså är inte rörelser till musik eller ex-

pressiva rörelsefärdigheter en del av innehållet.  

Bedömningssystem rangordnar individer och kommer att gynna vissa och 

missgynna andra. På samma sätt signalerar testerna vad som inte är viktiga för-

mågor eftersom dessa inte förekommer i testerna. Utifrån Bourdieus begrepp 

habitus och kapital diskuteras huruvida de barn och ungdomar som har erfaren-

heter av en traditionell idrottslig kontext och möjligen redan utvecklat en habi-

tus med ”smak för idrott” innehar ett fysiskt kapital som värderas högt. I en bre-
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dare kontext av vad rörelser och rörelseförmåga kan innebära är således inne-

hållet i testerna smalt och avgränsat. Frågan om tänkbara konsekvenser om 

dessa tester används i ämnet idrott och hälsa som underlag för summativ be-

dömning och betygsättning lyfts även fram.  

Artikel IV: Does movement abilty in adolescence matter in young 

adulthood? – a longitudinal study about “taste for sport and 

physical activity” 

I den fjärde artikeln, belyses frågan hur bedömd rörelseförmåga i 15-årsåldern 

förhåller sig till intresset för fysisk aktivitet nio år senare. Flera forskare har un-

der en lång tid lyft fram den positiva relationen mellan rörelseförmåga och fy-

sisk aktivitet. Studien bygger på resultat från NyTidstestet 2001 då 560 elever i 

årskurs nio fullföljde hela testet. Urvalet i denna studie består av de 341 elever 

och som deltog i NyTidstestet 2001 och som besvarade den utskickade enkäten 

2010. Dessa deltagare var 15-16 år vid testets genomförande och 24-25 år då de 

besvarade enkäten. För att besvara frågeställningen konstruerades två dikotoma 

grupper bestående av de 80 elever (ca 25 %) som 2001 hade bedömts ha en ut-

vecklad rörelseförmåga, och en grupp bestående av de 80 elever (ca 25 %) som 

hade bedömts ha en mindre utvecklad rörelseförmåga.  

Dessa två grupper studerades sedan närmare i relation till olika frågor som 

rörde intresset för fysisk aktivitet. En fråga handlade om vilken person de liknar 

mest. På en femgradig skala svarade de ett alternativ mellan, rör sig ganska lite 

till på högsta nivån, rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller 

nästan varje dag. Vidare handlade frågorna om vilka fritidssysselsättningar som 

betydde mest för dem. Detta var en öppen fråga och de uppmanades att svara tre 

saker. Andra frågor handlade om de hade vänner som var fysiskt aktiva eller de-

ras betyg i ämnet idrott och hälsa och hur de mindes sitt deltagande på lektion-

erna.  

Resultaten diskuteras i relation till Bourdieus teorier och begrepp som habi-

tus och kulturellt kapital i form av att utveckla eller inte utveckla en ”smak för 

motion och fysisk aktivitet”. Studien visar bland annat att en bedömd mindre ut-

vecklad rörelseförmåga i 15-årsåldern inte är ett hinder för att vilja vara fysiskt 

aktiv som 24-åring. Andra resultat visar att av de som bedömdes ha en mer ut-

vecklad rörelseförmåga var i princip alla oftare aktiva och dessutom hade angi-

vet en hög regelbundenhet och intensitet av fysisk aktivitet. Av dessa har 61 

procent svarat att de hade betyget VG eller MVG i ämnet idrott och hälsa från 

gymnasiet. Detta kan i ljuset av Bourdieu begrepp tolkas som att det innehar ett 

kulturellt kapital. Att ha vänner som är fysiskt aktiva är också vanligare bland 

de som bedömdes ha en mer utvecklad rörelseförmåga och men detta är bara 

signifikant bland pojkarna. Slutsatsen är att en bedömd mindre utvecklad rörel-
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seförmåga inte är ett hinder för att utveckla en smak för idrott och fysisk aktivi-

tet. De som blivit bedömda att ha en mer utvecklad rörelseförmåga verkar dock 

utvecklat en ”starkare” smak för och nämner både fler aktiviteter och anser dig 

vara oftare och intensivare fysiskt aktiva.  

Författardeklaration 

Vid genomförandet och rapporteringen av avhandlingens fyra delstudier har jag 

samarbetat med olika kollegor. Den första delstudien är genomförd tillsammans 

med Suzanne Lundvall. Idén uppstod i samband med en konferens om Physical 

Literacy där jag deltog och presentade resultat. Konferensen leddes av Margret 

Whitehead, som på senare år utvecklat begreppet, och renderade i ett uppdrag 

vilket i sin tur resulterade i en studie som redovisas i artikeln: Assessing Embo-

died Knowledge in Swedish PEH–the Influence of Physical Literacy. Suzanne 

och jag har gemensamt diskuterat och skrivit de olika delarna i artikeln.  

  Delstudie två omfattar en validering av tidigare nämnda NyTidstestet och 

empirin som jag och Marie Nyberg samlade in 2001 har utgjort grunden för de 

statistiska bearbetningarna. Marie Nybergs del i studien handlar framförallt om 

det arbete som genomfördes åren 2000 - 2001 i samband med att NyTidstestet 

utvecklades och de följande datainsamlingarna. Vidare har Carolina Lundqvist 

bidragit med de statistiska bearbetningarna i studien och viss text i artikeln som 

berör valideringen. Alla övriga delar av artikeln har jag ensam bearbetat och 

skrivit.  

Till den tredje delstudien har jag själv samlat in och bearbetat det empiriska 

underlaget. Vid analysarbetet har alla tre författare bidragit men jag har stått för 

det huvudsakliga innehållet. Jag har varit huvudförfattare men medförfattarna, 

mina handledare Karin Redelius och Suzanne Lundvall, har bidragit till arti-

kelns slutgiltiga utformning. 

Den fjärde delstudien behandlar empiri från SIH-studierna dels i form av re-

sultat från NyTidstestet och enkäter 2001, dels i form av resultat från enkätstu-

dien 2010. Den senare datainsamlingen var Gunilla Brun Sundblad och Suzanne 

Lundvall ansvariga för. Jag är huvudförfattare men Gunilla, Suzanne och jag 

har gemensamt diskuterat, bearbetat och analyserat utfallet från studierna.    
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6 Diskussion  

Avhandlingens övergripande syfte var att analysera och problematisera rörelse-

förmåga, så som det kommer till utryck i tester och i styrdokument för ämnet id-

rott och hälsa. Syftet var även att studera relationer mellan bedömd rörelseför-

måga hos elever i 15-årsåldern och deras intresse för fysisk aktivitet som unga 

vuxna nio år senare.  I detta kapitel diskuterar jag de viktigaste resultaten av 

delstudierna i förhållande till det övergripande syftet. Jag tar även upp några 

praktiska implikationer av avhandlingens resultat samt ger förslag på nya forsk-

ningsfrågor. Avslutningsvis pekar jag på några förtjänster och brister i de olika 

delstudierna.  

Olika perspektiv på rörelseförmåga   

Den idrottsvetenskapliga ansatsen inrymmer olika perspektiv på hur rörelser 

kan förstås. Inledningsvis vill jag kort beröra några av dessa. I boken Föreställ-

ningar om kroppen pekar Larsson och Fagrell (2010) på rörelsers komplexitet 

och att fler perspektiv behövs för att ge ”rättvisa åt den mångsidighet som präg-

lar rörelserna, rörelsekulturen och människors förhållningssätt till rörelser” (s. 

268). De utgår från tre begrepp, funktion, upplevelse och betydelse, vilka ut-

trycker tre skilda sätt att se på kropp och rörelse. Rörelsers funktion är relaterad 

till rörelsers objektiva sida, vilket dels innebär ett synsätt på kroppen som objekt 

och att rörelser kan mätas och tränas, dels att funktion relaterar till vad rörelsen 

ska leda till (Larsson & Fagrell, 2010). Mycket av detta avspeglar en naturve-

tenskaplig syn på kropp och rörelse. Det andra perspektivet, upplevelse, hänger 

samman med subjektiva dimensioner av rörelser, det vill säga hur rörelser upp-

levs och kan kopplas till fenomenologiska aspekter. Rörelser kan upplevas som 

roliga, sköna, lätta, svåra eller hemska och de kan kopplas till en individs tidi-

gare erfarenheter och de kan också förknippas med en persons identitet (Larsson 

& Fagrell, 2010). Det tredje perspektivet handlar om rörelsers betydelse. En rö-

relse betyder olika saker i olika sammanhang; rörelse är språk och har ett kom-

munikativt innehåll. En rörelse innebär olika saker och får olika tolkningar be-

roende på i vilket socialt sammanhang den utförs – den förmedlar något till om-

givningen. Ett sådant perspektiv kan benämnas sociokulturellt. I en syntes av de 

olika perspektiven och begreppen sammanfattar Larsson och Fagrell en kropps-

ligt kompetent person som: 
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En kroppsligt kompetent person förstår rörelse ur alla dessa perspektiv. Hon rör 

sig på ett effektivt och ändamålsenlighet sätt, upplever tillförsikt i rörelse och be-

gränsas inte av stereotypa föreställningar om olika typer av rörelser. Och hon gör 

detta i en rad olika situationer och sammanhang, enskilt eller tillsamman med 

andra. (Larson & Fagrell, 2010, s. 301)  

 

Citatet har flera likheter med begreppet physical literacy.  

Lärare i idrott och hälsa och de dubbla uppdragen 

Den första delstudien handlar om hur begreppet physical literacy (PL) kommit 

att influera styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa i Sverige. I studien fram-

kommer att begreppen ”allsidig rörelseförmåga” och ”kroppslig förmåga” har 

många likheter med PL. Svårigheter uppstår dock när elevernas förmågor ska 

bedömas och betygsättas. Att bedöma rörelseförmåga i relation till rörelsers 

funktion ter sig kanske inte så svårt. Det kan göras med både klocka och mått-

band eller i form av antal lyckade eller misslyckade försök. Det kan även göras 

genom observation och bedömning mot kvalitativa kriterier. Att bedöma rörel-

ser utifrån de andra perspektiven, betydelse eller upplevelse, är mer komplicerat. 

Enligt Whitehead (2013) är inte avsikten att PL ska bedömas eller betygsättas, 

inte heller undervisas i. Physical literacy bör vara ett resultat av undervisningen. 

Den huvudsakliga innebörden med PL är att individen själv bedömer sin för-

måga i förhållande till hans eller hennes utvecklingsbehov.  

I Skolverkets bedömningsstöd föreslås kvalitativa nivåer av elevers kun-

nande. Dessa nivåer konkretiseras som ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” 

och återfinns i kunskapskraven i ämnes- och kursplanerna. Progressionen som 

fastställs i kursplanen för grundskolan för det centrala kunskapsområdet rörelse 

är grovmotoriska grundformer (åk 1-3), sammansatta grundformer (åk 4-6) och 

komplexa rörelser (åk 7-9) samt kroppslig förmåga (gymnasiet). I delstudie I 

framkommer att svårigheter uppstår när olika nivåer ska konkretiseras. Vad är 

rimligt att en elev i en viss ålder, vid en viss tidpunkt, i en viss aktivitet ska 

kunna behärska? Studien visar även att det blir komplicerat att ta hänsyn till alla 

dimensioner och delar av PL vid bedömningar och att det uppstår en konflikt 

mellan det målstyrda betygsystemet och begreppets innebörd. Att styrdokument 

och delar av kunskapskraven i ett målstyrt system influerats av ett begrepp med 

filosofiska traditioner innebär en paradox. Lärare ska å ena sidan utveckla ele-

vers allsidiga rörelseförmåga för att stimulera till fysisk aktivitet i ett livslångt 

perspektiv. Rörelsers upplevelsedimension är central. Å andra sidan ska denna 

förmåga bedömas och betygsättas vilket leder tankarna till rörelsers funktion 

och bort från ett holistiskt perspektiv på rörelseförmåga. Physical literacy kan i 
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det här fallet bidra med att lyfta fram flera dimensioner eller perspektiv på rö-

relse. Dessa kan och bör kanske även uppmärksammas i undervisningen. 

Lärare i idrott och hälsa har flera uppdrag. Komplexiteten för en lärare i id-

rott och hälsa kan dessutom tänkas ha ökat i och med förändringen av ämnet 

från ett tidigare ”aktivitetsämne” till ett ”kunskapsämne” och influensen av ett 

holistiskt perspektiv. Betygsystemet har också förändrats till att vara målstyrt 

och elevernas förmågor och kunskaper ska betygsättas på en skala mellan A-F.  

Förutom att bedöma och betygsätta elever ska de ge eleverna förutsättningar att 

utveckla kunskaper om och förmågor i olika lekar, spel, idrotter och simning 

liksom i dans och rörelse till musik. Men även rörelseaktiviteter i naturen såsom 

friluftsliv, orientering och andra utomhusaktiviteter. Kunskaper om hälsa och 

livsstil är också ett viktigt centralt innehåll. Därtill behöver läraren ta hänsyn till 

elevers olika erfarenheter, kunskapsnivåer, kulturella normer och värderingar 

samt till genusaspekter. Många lärare, och för den delen också elever och för-

äldrar, upplever idag att mycket tid går till att bedöma kunskaper och förmågor 

istället för att träna, utveckla och lära. Detta uppmärksammas även av Londos 

(2010). Frågan som är relevant att ställa sig är om ämnet i dag är för komplext 

och om de dubbla uppdragen ens är möjliga inom den tidsram som ämnet tillde-

las idag.  

  För att gå iland med det dubbla uppdraget – att utveckla och stimulera samt 

att bedöma och betygsätta – behöver lärare hitta nya former för både undervis-

ning och bedömning. Exempelvis kan rörelser som innehåller funktioner som 

rulla, rotera, balansera, glida omsättas i olika rörelsesammahang och bedömas. 

En rotation kan ske i gymnastik, i snowboardåkning eller i dans. Istället för att 

kommunicera att det är en kullerbytta eller hjulning explicit som bedöms så kan 

en idrottslärare kommunicera och rikta fokus mot att rotation bedöms. Rotat-

ionen kan således utföras i en mängd olika sammanhang och kan upplevas olika 

eller betyda olika saker. Det kan även handla om arbetsformer där elever ges 

möjlighet att reflektera över sin förmåga och sina utvecklingsbehov om styrdo-

kumentens formuleringar ska komma till utryck i undervisningen. Det gäller 

även att ta ställning till vilket innehåll som eleverna erbjuds. Innehållet i sig sig-

nalerar vilka rörelseförmågor som är viktiga och det som bedöms ges uppmärk-

samhet och tillerkänns ett värde som kan utgöra ett fysiskt kapital vid betygsätt-

ning. I förhållande till att utveckla en allsidig rörelseförmåga som ska stödja ett 

livslångt intresse för en fysiskt aktiv livsstil kommer ett visst innehåll, eller ett 

ensidigt innehåll, att gynna vissa elever och missgynna andra. 

Tester och bedömningsverktyg i 
undervisningssammanhang  

Det kan finnas goda intentioner med att använda tester i skolan. En sådan kan 

vara att följa elevers rörelseutveckling för att erbjuda extra träning för de elever 
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som bedöms som svaga i en eller flera rörelsefärdigheter. En annan intention 

kan vara att stämma av kunskaper och förmågor mot framskrivna mål. Trots 

goda intentioner kan tester och testning emellertid få motsatt effekt, exempelvis 

kan elever uppleva att deras rörelseförmåga inte duger eller är tillräckligt bra. 

Ett mål med ämnet idrott och hälsa är att elever stimuleras till ett fysiskt aktivt 

liv, och därför är det viktigt att elever inte stigmatiseras för att de känner att de 

inte räcker till. 

Användning av olika tester bedömningsverktyg kan för en del elever möjli-

gen ha en motiverande effekt på utveckling och lärande. Det bör dock påpekas 

att alla elever inte upplever detta som positivt. Tester kan användas som peda-

gogiska verktyg, till exempel kan ett testresultat fungera som ett slags kvitto på 

att man lärt sig en rörelse efter övning. I andra pedagogiska sammanhang kan 

bedömningskriterier för rörelsefärdigheter användas vid undervisningsformer 

som självbedömning och vid kamratbedömning (Byra, 2006; Jönsson, 2013), el-

ler då smågrupper lär varandra och utvecklas som grupp (Byra, 2006). I den här 

kontexten blir tester och bedömningsverktyg en utgångspunkt för lärande istäl-

let för ett mätverktyg.  

En uppenbar begränsning med tester och bedömningsverktyg i undervis-

ningskontexter är emellertid att det enbart blir rörelsers funktion som uppmärk-

sammas. Upplevelsedimensioner som handlar om vad det innebär och hur det 

känns att röra sig i olika sammanhang ryms eller värdesätts sällan. Det är såldes 

viktigt att vid undervisning i ämnet idrott och hälsa reflektera över vilka rörelse-

förmågor som ska utvecklas och varför. 

Konstruktioner av rörelseförmåga i tester – en smal 
allsidighet  

Vad som bedöms vara en god rörelseförmåga i en viss tid, på en viss plats kan 

variera och vad som värdesätts kan gynna vissa individer och missgynna andra 

(Gipps & Murphy, 1994; Hay & Penney, 2013; Redelius & Hay, 2009). I test-

sammanhang framträder rörelseförmåga som något mätbart och som en förmåga 

som kan beskrivas som bättre eller sämre, utvecklad eller outvecklad. I den 

tredje delstudien framkommer att innehållet i ett antal nationella och internat-

ionella tester är relaterat till en begränsad repertoar av rörelsefärdigheter. Vad är 

det då dessa studier egentligen ger svar på? 

De som kan dribbla bollar med händer och fötter på tid och att kan kasta bol-

lar snabbt, långt eller pricksäkert gynnas ofta. Dessa individer är förmodligen 

redan aktiva i idrotter där dessa rörelsefärdigheter ingår eller har skaffat sig 

dessa erfarenheter från annat håll. Studierna säger ingenting om en individs ut-

vecklingsnivå då kvaliteterna i rörelseförmågan enbart jämförs mot ett optimalt 

”expertutförande” (Stodden et al., 2008). 



 

 70 

Studier visar även att pojkar och flickor bedöms vara bra på olika rörelsefär-

digheter och att pojkar ofta får bättre resultat. Pojkar blir bedömda eller mäts 

vara bättre på rörelsefärdigheter där bollar, racket och slagträn hanteras samt på 

uppgifter som relateras till styrka (Barnett et al., 2010; Hands et al., 2009; 

Okely et al., 2001; Reed et al., 2004, Robinson, 2010; Stodden et al., 2009). 

Man kan fundera över om pojkarna är mer allsidiga eller om de rörelsefärdig-

heter som uppmärksammas är de som pojkar redan kan eller har tränat på. Vilka 

konsekvenser får det för flickor eller de pojkar som inte ägnat sig åt de aktivite-

terna? Och är det just de rörelsefärdigheterna som är viktiga för att exempelvis 

vilja vara fysiskt aktiv? Vilka är de som får uppleva att de har rörelseförmåga? 

Med tanke på många testers och bedömningsverktygs relativt smala innehåll 

skapas och vidmakthålls ett visst synsätt på vad rörelseförmåga är. I en del tes-

ter ingår rörlighet och balans och flickor bedöms i vissa studier ha bättre rörlig-

het (Hands et al., 2009) och bättre balans (Jaakkola et al., 2009) än pojkarna. 

Det finns således all anledning att reflektera över både testers konstruktion och 

innehåll.  

Andra delar som är värda att uppmärksamma är de kulturella skillnader som 

avspeglas i innehållet. De rörelsefärdigheter som studeras kan verka vara av ge-

nerell eller universell karaktär. Vid en närmare granskning så kan man fundera 

över till exempel ”strike”, att slå med slagträ på en stilla eller kastad boll, vilket 

ingår i spelen baseball, softball och boball. Rörelsefärdigheten ingår i ett flertal 

tester, exempelvis CMSP, FMS- a manual for classroom teachers (get skilled, 

get active) och TGMD-2. Även om dessa bollspel är stora i vissa länder så för-

kommer de inte alls eller mycket sällan i andra. Frågan är vilka kunskaper om 

barn och ungas rörelsefärdigheter som framkommer om samma test används av 

”alla” oavsett kulturell miljö. Detta har bland annat förslagits av Robinson med 

kollegor (2015) för att kunna jämföra resultat mellan länder.  

NyTidstestet – nya kategorier för sammansatta komplexa 
rörelser   

Att bedöma sammansatta eller komplexa rörelser är svårt eftersom varje rörelse-

färdighet innefattar flera olika delar av så kallade basala eller grundläggande rö-

relser, ofta kallade grovmotoriska grundformer. NyTidstestet är utvecklat för att 

kunna bedöma sammansatta och komplexa rörelsefärdigheter. Valideringen vi-

sar hur dessa kan kategoriseras och förklaras mot bakgrund av teorier om rörel-

sefärdigheter och rörelsekapaciteter. Den strukturella valideringen av NyTids-

testet resulterade i att fem av de initialt 17 utvalda rörelsefärdigheterna inte 

kunde sägas mäta en och samma aspekt av rörelsefärdighet eller rörelsekapa-

citet. Dessa färdigheter var rulla stock, bygga tak, sidhopp över plint, åla under 

hinder samt precisionskast i form av underhandskast. Detta behöver inte betyda 

att dessa färdigheter är oviktiga att behärska, men det betyder att det inte finns 
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några andra uppgifter bland de 17 rörelsefärdigheterna som statistiskt kan härle-

das till varandra (Biddle et al., 2001; Djurfeldt & Barmark, 2009). Faktorana-

lyserna visade att fyra kategorier kunde urskiljas statistiskt och förklaras teore-

tiskt. Dessa fyra representeras av a) styrka i form av grip- axel- och bålstyrka 

samt koordination, b) stabilitet och rotationer, c) hantering av bollar i form av 

att kasta, fånga och studsa under rörelse, och slutligen, d) dynamisk balans och 

koordination.  

Valideringen av NyTidstestet visar att det går att bedöma sammansatta och 

komplexa rörelser kvalitativt, även om att inte alla de aspekter som kan tänkas 

ingå i en allsidig rörelseförmåga ingår i testet. Det finns även möjligheter att i 

framtiden utveckla nya kategorier för att representera en bredare rörelseför-

måga. Att komplettera med exempelvis rörelsefärdigheter relaterade till rytm el-

ler rörelse till musik och rörelsefärdigheter utomhus vore önskvärt. NyTidstestet 

kan ses som ett försök att utmana den förgivet tagna sanningen om vad rörelse-

tester bör innehålla och hur rörelsefärdigheterna vanligtvis mäts eller bedöms.  

 Som vid all form av subjektiv bedömning bör samstämmigheten mellan olika 

bedömare prövas, interbedömarreliabilitet, då testet genomförs. Om testet an-

vänds i en undervisningskontext bör frågor ställas om vad testet bidrar med i 

förhållande till exempelvis framskrivna mål eller utveckling av en allsidig rörel-

seförmåga.   

Även i NyTidstestet får pojkar och flickor generellt sett olika resultat. Vid 

bedömning av alla 12 rörelsefärdigheter som ett sammanlagt resultat visar det 

sig att pojkarna har bedömts vara bättre än flickorna. Det gäller de kategorier 

som innehåller styrkerelaterade rörelsefärdigheter samt de uppgifter som omfat-

tar bollar, det vill säga att kasta, studsa samt kasta och fånga bollar under för-

flyttning (p<0.001). I kategorin stabilitet och rotationer är flickornas resultat an-

tingen höga eller låga och pojkars resultat i mitten (p<0.005). Inga signifikanta 

skillnader föreligger i delstudiens resultat mellan pojkar och flickor i dynamisk 

balans och koordination (ns). Dessa resultat behöver problematiseras i relation 

till testets konstruktion. Resultaten visar att den rörelseförmåga som konstrueras 

i NyTidstestet, liksom i flera andra tester, är relaterad till funktioner som styrka 

och att hantera bollar vilka ofta gynnar pojkar (se exempelvis Barnett et al., 

2010; Thomas & French, 1985). Det bör även här uppmärksammas att ett visst 

fysiskt kapital är dominerande, att vara stark i händer, axlar, bål samt att koordi-

nera rörelser och att kunna kasta och studsa bollar. 

Flera tester med kvalitativa kriterier har utvecklats de senaste decennierna, 

exempelvis TGMD-2, MUGI, NyTidstestet och CMSP. Kriterierna utformas på 

olika sätt i de olika testerna. Vissa är mer holistiska, där kriterierna inte delas 

upp i mindre delar, som i MUGI och NyTidstestet. I testerna TGMD-2 och 

CMSP däremot är kriterierna konstruerade i form av ett antal (3-6) delkompo-

nenter där varje delkomponent i rörelsefärdigheten bedöms med ”kan” eller 

”kan inte”. Johansson (2010) menar att alltför detaljerade kriterier kan inverka 
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negativt på bedömningar av helheten, det holistiska, i rörelseutförandet, varför 

det finns anledning att förhålla sig kritiskt även till vissa kvalitativa kriterier.  

Möjligheter och begräsningar med rörelsetester 

När tester och bedömningsverktyg utvecklas ställs strikta krav på validitet och 

reliabilitet vilket kan ha en begränsande inverkan på vilka rörelsefärdigheter 

som kan ingå. Ofta speglar urvalet basala rörelser som är slutna och tagna ur sitt 

sammanhang. Enligt Newell (1986) och dynamiska systemteorier ingår rörelse-

färdigheter i ett komplext sampel mellan individen, uppgiften och miljön. Detta 

system består av individens fysiska och psykiska förutsättningar, sociokulturella 

faktorer och den fysiska miljön, som exempelvis underlagets beskaffenhet, tem-

peratur och rörelsens svårighetsgrad. I ljuset av detta blir många av rörelsefär-

digheterna i tester dekontexualiserade för att undanröja andra parametrars bety-

delser för att säkerställa validitet och reliabilitet. Man bör således ställa sig frå-

gan vad dessa rörelsetester egentligen mäter. Är det ens möjligt att utveckla tes-

ter i relation till den nästintill oändliga rörelserepertoar som en allsidig 

rörelseförmåga kan innebära?  

Delstudie III visar att den rörelseförmåga som representeras i tester är smal 

och många gånger relaterad till en idrottslig kontext varför ett visst fysiskt kapi-

tal premieras. Att så är fallet behöver inte utgöra några problem beroende på 

vad testet används till och vilken kunskap man vill utvinna. Problem kan uppstå 

om tester och bedömningsverktyg används okritiskt och om slutsatser dras av 

resultatet i fråga utan att problematisera vad det är som egentligen mäts eller be-

döms – och, inte minst, vad som inte är föremål för bedömning. Vilken kunskap 

om förmåga framträder när innehållet i testerna är relaterat till att kasta, fånga, 

sparka eller slå på bollar eller att hoppa? Det finns all anledning att förhålla sig 

kritisk till den typ av tester då andra aspekter av rörelseförmåga som behövs i 

många fysiska aktiviteter inte uppmärksammas. 

God rörelseförmåga = intresse för fysisk aktivitet – eller? 

Som tidigare nämnts finns en stor mängd forskning där intresset riktats mot att 

studera relationen mellan en utvecklad rörelseförmåga och en fysiskt aktiv livs-

stil. Många av studierna är utförda på yngre barn i förskoleåldern eller de första 

skolåren. Forskningsläget är inte entydigt; det framkommer både resultat som 

visar starka samband och studier där det inte framkommer samband. Den fjärde 

delstudien riktar fokus mot de elever som går sista året i grundskolan. Ett av de 

viktigaste målen i ämnet idrott och hälsa som ska ha uppnåtts i årskurs nio nu-

mer är att utveckla allsidiga rörelseförmågor och kunskaper som kan leda till 

eget ansvarstagande för både fysisk aktivitet och hälsa.  
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 I delstudien undersöks hur en bedömd rörelseförmåga i 15-årsåldern förhåller 

sig till intresse och smak för fysisk aktivitet senare i livet som ung vuxen, i 24- 

årsåldern. I delstudien framkommer att en bedömd mindre utvecklad rörelseför-

måga vid 15-årsålder inte verkar vara ett hinder för att som 24-åring finna en 

mängd olika fysiska aktiviteter att utöva. I gruppen identifieras en knapp tredje-

del som inte har angett några fysiska aktiviteter som intresse. Två tredjedelar 

har angett en mängd fysiska aktiviteter som de ägnar sig åt på fritiden. Aktivite-

ter som nämnts är cykling, promenader, utomhusaktiviteter i naturmiljö, rid-

ning, jogging, segling, vattengymnastik och ”friskis och svettis”/motionsgym-

nastik. Många skriver även fram bollidrotter av olika slag, löpning, intensiv 

dans som bugg, boogie woogie och lindyhop, gymträning, kampsport och orien-

tering. Således kan man konstatera att i ljuset av Bourdieus begrepp habitus så 

utvecklar drygt två tredjedelar av de som blivit bedömda att ha en icke utveck-

lad rörelseförmåga i årskurs nio en ”smak” för motion, idrott och fysiska aktivi-

teter.  

Vi kan däremot se skillnader i intensitetsgrad och regelbundenhet mellan 

grupperna som bedömts ha en utvecklad respektive mindre utvecklad rörelseför-

måga. Drygt två tredjedelar av de som blivit bedömda att ha en mer utvecklad 

rörelseförmåga identifierar sig som en person som är fysiskt aktiv oftare och 

med en högre intensitetsgrad jämfört med cirka två femtedelar av de som blivit 

bedöma ha en mindre utvecklad rörelseförmåga. De som bedömts ha en utveck-

lad rörelseförmåga verkar ha utvecklat en smak för att vara fysiskt aktiva med 

en högre intensitet.  

Skillnader framträder även mellan grupperna när det gäller betyg i ämnet id-

rott och hälsa, hur aktiv man anser sig varit på lektioner i ämnet idrott och hälsa 

samt om man har vänner som är fysiskt aktiva eller inte. Så gott som alla i grup-

pen med bedömd utvecklad rörelseförmåga sa sig alltid eller nästan alltid varit 

med på idrott och hälsa lektionerna och rörde sig mycket, eller blev svettiga och 

andfådda nästan varje gång jämfört med drygt två tredjedelar i den andra grup-

pen. I gruppen med bedömd utvecklad rörelseförmåga säger sig knappt två tred-

jedelar ha erhållit de två högsta betygen i ämnet (VG och MVG) och endast en 

dryg tiondel i gruppen med bedömd mindre utvecklad rörelseförmåga. Att ha 

fysiskt aktiva vänner är mer förekommande bland pojkar i gruppen med be-

dömd utvecklad rörelseförmåga, knappt två tredjedelar, mot två femtedelar i den 

andra gruppen. Att ha ett högt betyg och att var fysiskt aktiv kan tolkas som ett 

kulturellt kapital som är fördelaktigt att ha i en viss kontext. 

En fråga som bör resas är vilken rörelseförmåga som egentligen har bedömts 

och vilken rörelseförmåga som konstrueras i NyTidstestet. Även om testet är 

validerat och anses mäta vissa aspekter av rörelseförmåga är NyTidstestet, likt 

andra tester, utvecklat i en specifik kontext. Innehållet betonar och värderar spe-

cifika rörelsefärdigheter och rörelsekapaciteter som även i detta sammanhang 

inte kas ses som helt neutrala eller objektiva. Särskilt kapaciteten styrka och rö-

relsefärdigheter som att hantera bollar tenderar att gynna pojkar. Detta fysiska 
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kapital som pojkarna har värderas ofta högt i en idrottslig kultur – och således 

även i testet. Pojkarna som bedömts ha en utvecklad rörelseförmåga anger att de 

har många vänner som även är fysiskt aktiva. Man kan fundera över om detta är 

ett tecken på kulturellt/fysiskt kapital som förstärker möjligheten att utveckla en 

habitus för att vara intensivare fysiskt aktiv.    

Rörelseförmågans doxa  

Vilka förgivet tagna uppfattningar och vilka överenskomna implicita antagan-

den förekommer i test och bedömningskontexter av rörelseförmåga? En doxa är 

att det är viktigt att kunna för att vilja delta i rörelseaktiviteter. Kan man tolka 

den omfattande mängd studier som genomförts om relationen mellan rörelseför-

måga och fysisk aktivitet som ett argument för att bevara denna doxa? Det är få 

studier som utmanar denna ”sanning” och istället efterfrågas fler studier, gärna 

med samma bedömningsverktyg (TGMD-2), för att bevisa och säkerställa sam-

bandet (Robinson et al., 2015). Att denna sanning inte ska ses som förgivet ta-

gen visas i delstudie IV där vi kan notera att många av de som bedömts ha 

mindre utvecklad rörelseförmåga hittar ”sina” fysiska aktiviteter. Det visar sig 

dock att de som bedömts ha en utvecklad rörelseförmåga ser sig som både of-

tare och intensivare fysiskt aktiva än de som bedömts ha en mindre utvecklad 

rörelseförmåga. Vad dessa resultat kan betyda i ett hälsopreventivt avseende bör 

undersökas vidare.  

En annan doxa är att det är möjligt att på ett objektivt, valitt och reliabelt sätt 

går att mäta och bedöma rörelseförmåga. Frågan är om dessa verktyg verkligen 

är så objektiva eller neutrala. I delstudie III redovisas att de rörelsefärdigheter 

som inryms i de studerade testerna representerar en viss rörelseförmåga som är 

relativt smal och där färdigheter relaterade till en idrottskontext premieras (se 

exempelvis Larsson & Quennerstedt, 2012; Okely & Wright, 1997).   

 Doxa framträder även i uppbyggnaden av tester och bedömningsverktyg. 

Många tester bygger på tidigare utvecklade tester och har samma eller likartad 

struktur och bedömningsmetod. Att rörelseutveckling även följer specifika faser 

kan också ses som en doxa. I tidigare beskrivna dynamiska systemteorier fram-

kommer att det är många olika parametrar som samspelar och som avgör en rö-

relsefärdighets svårighetsgrad. Att oproblematiskt reducera rörelseutveckling 

till ett antal faser kan därmed vara problematiskt särskilt i relation till olika per-

spektiv på vad rörelseförmåga kan innebära.    

  Andra synsätt eller doxa är att vissa rörelser gynnar pojkar eller flickor av 

”naturen” istället för att problematisera vilka erfarenheter som pojkar och 

flickor har av olika slags rörelser. Att pojkar har bättre resultat än flickor kan 

exempelvis bero på testernas utformning och att pojkar och flickor i allmänhet 

har olika rösterfarenheter.  
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  Vad skulle konsekvenserna bli om vi utmanar doxan att rörelser (bara) hand-

lar om funktion, och istället uppmärksammar upplevelser av en rörelse? Vad 

skulle det innebära för barns och ungdomars intresse för att röra sig allsidigt i 

olika sammanhang? 

Förtjänster och brister  

Jag har i avhandlingen försökt att problematisera begreppet rörelseförmåga uti-

från några olika perspektiv. Avhandlingens förtjänster anser jag bland annat 

vara problematiseringen av bedömningar med hjälp av tester då dessa sällan dis-

kuteras inom forskningsområdet. Valideringen av ett kvalitativt bedömt test för 

åldersgruppen 12-16 år är ett bidrag till forskningsområdet och möjligen även 

till ämnet idrott och hälsa. Testet, som inrymmer bedömningar av komplexa rö-

relser, är ett försök att med kvalitativ bedömning studera barns och ungdomars 

rörelseförmåga av mer komplex karaktär än vad befintliga tester i allmänhet er-

bjuder. Trots att ambitionen med NyTidstest var att utveckla ett test som omfat-

tar allsidiga rörelseförmågor är en brist att även detta test är relativt smalt, och 

det gynnar delvis pojkar.   

 Ett longitudinellt och multidisciplinärt forskningsprojekt som SIH ger 

många möjligheter, men medför även vissa svårigheter. De olika datainsamling-

arna erbjuder en mängd olika perspektiv på kunskap om barn, ungdomar och 

unga vuxna. Enkäter med livsstilsfrågor, hälsofrågor, fysiologiska data, som 

styrka, kondition och rörlighet, och inte minst data om rörelseförmåga medför 

nästan ett oändligt antal frågeställningar. Det kan vara svårt att avgränsa sig. I 

en av delstudierna har jag gjort ett litet urval av alla de tänkbara data som går att 

analysera. I efterhand går det att fundera över vilka frågor som är rimliga. Valde 

jag rätt frågor, ställdes rätt frågor i enkäten, var de formulerade så att vi kunde 

erhålla relevanta svar? Frågan är vad enkäterna speglar för slags ”verklighet”? 

 Metodvalen i den longitudinella studien hade kunnat kompletteras med inter-

vjuer för att erhålla en fördjupad och mer nyanserade kunskap om de unga vux-

nas inställningar till och intressen för fysisk aktivitet. Det hade även varit intres-

sant om det hade varit möjligt att låta de som ingick i studien 2010 använda ac-

celerometrar, utöver att besvara enkäten, för undersöka omfattning och intensi-

tet av fysisk aktivitet i de båda grupperna.     

En annan begränsning är att inga nya studier har genomförts med NyTids-

testet inom ramen för avhandlingsarbetet, vilket hade möjligort fler reliabilitets-

prövningar och mer kunskap för att utveckla testet. En stor förtjänst med SIH-

studien är ändå att urvalet genomförts på ett representativt urval av svenska sko-

lor.  
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Fortsatt forskning 

Rörelseförmåga är centralt i våra liv, oavsett om det handlar om att kunna 
röra sig i vardagen eller om att kunna utöva specifika fritidsaktiviteter. I en tid 
av utveckling och förändring mot ett ”enklare” liv som för många innebär mini-
mal rörelse i vardagen så måste vi på egen hand ta ansvar för att kroppen får den 
rörelse den behöver för att den ska fungera och må bra. Det är många forsk-
ningsfrågor som söker sina svar.   

I skolan möter alla elever ett ämne där rörelse är centralt. Vi behöver mer 
kunskap om hur och på vilka sätt ämnet idrott och hälsa kan utvecklas för att nå 
fler elever. Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med det centrala innehållet rö-
relse idag och vilka perspektiv tar lärarna? Nya undervisningsformer behöver 
prövas, och hur skulle de då dessa se ut? Kan nya arbetsformer i ämnet skapa 
bättre förutsättningar för att nå upp till ämnets relativt höga intentioner? Räcker 
det med att ha en allsidig rörelseförmåga och kunskaper om olika hälso- och trä-
ningsaspekter för att individer ska vara fortsatt fysiskt aktiva? Vilka perspektiv 
på rörelse är viktiga att uppmärksamma för att nå fler barn och unga, kan be-
greppet physical literacy’s olika dimensioner prövas mer konkret?  

Vi behöver även lyfta fram frågor som rör förekomsten av bedömningar med 

tester i skolan. I de fall de förekommer behöver det studeras vilka för- och nack-

delar det för med sig. Hur kan NyTidstestet utvecklas så att fler variationer av 

rörelser kan ingå, som exempelvis rörelser till musik eller rörelseuppgifter i na-

turen, för att bli mer allsidigt? Hur och på vilka sätt kan NyTidstest användas i 

pedagogiska sammanhang?  

Praktiska implikationer  

Min förhoppning är att avhandlingen kan bidra med ny kunskap om vilken form 

av rörelseförmåga som konstrueras i rörelsetester och bedömningsverktyg lik-

som vikten av att problematisera och kritiskt granska vad som menas med rörel-

seförmåga. Det handlar dels om att det är en relativt begränsad del av en indi-

vids rörelseförmåga som testas i några vanligt förekommande test, dels handlar 

det om vikten av att vara medveten om de konsekvenser som testningen kan 

medföra för elever som inte tränat eller erövrat just den rörelseförmåga som vär-

deras i tester. Dessa resultatet kan vara viktiga i kollegiala diskussioner i skolan. 

Lärare i ämnet idrott och hälsa bör därför kritiskt diskutera hur de kan följa och 

kommunicera vad elever ska lära sig, hur de kan lära sig och på vilka sätt rörel-

seförmåga kan bedömas. NyTidstestet i sig kan användas vid formativ bedöm-

ning och som en del i undervisningen, exempelvis i samband med kamratbe-

dömning. Det kan också användas som ett pedagogiskt verktyg där elever själva 

kan studera sin rörelseutveckling i relation till de kvalitativa kriterierna.  

Andra aspekter som avhandlingen lyfter fram och som är värda att uppmärk-

samma är de konflikter som uppstår i relation till bedömning och betygsättning 
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om man tar utgångspunkt i en ett holistiskt perspektiv på vad rörelseförmåga 

kan innebära.  

Avslutande ord 

I avhandlingen har jag studerat rörelseförmåga. Ett komplext område har vuxit 

fram. Rörelseförmåga är allt annat än något neutralt och objektivt, särskilt inte 

när det handlar om att bedöma rörelseförmåga med tester och bedömningsverk-

tyg. I stället framträder ett område fram där rörelseförmåga är beroende av 

många olika faktorer. Testerna i sig inrymmer en begränsad mängd av rörelser 

och är ofta på en basal nivå för att kunna säkerställa validitet och reliabilitet. In-

nehållet i det studerade testerna har också visat sig gynna en grupp som redan är 

aktiv i specifika sammanhang, ofta traditionell idrott. De rörelser och den rörel-

seförmåga som inte ingår i testerna marginaliseras och de barn och ungdomar 

som har dessa rörelseerfarenheter uppmärksammas inte – om det inte är så att 

de anses behöva extra träning.   

De rörelser som tillsynes kan verka neutrala att bedöma gynnar oftast redan 

aktiva barn och ungdomar och de svar som testarna ger blir kanske missvisande. 

I testerna prövas rörelsers funktion vilket implicerar en tro på att om vi lär oss 

att utöva olika rörelsefärdigheter så kommer det att leda till att vi vill vara fy-

siskt aktiva. Det visar inte minst förslaget att de som inte kan kasta träna bör 

träna på detta. Det bygger på att de som är duktiga på att kasta är de som är fy-

siskt aktiva – och därför ska fler lära sig kasta och därmed bli fysiskt aktiva!? 

Svaret kan omöjligt vara så enkelt. Alla rörelser som kan tänkas ingå i en allsi-

dig rörelseförmåga uppmärksammas inte. De olika perspektiv som rörelser kan 

innebära som funktion, upplevelse och betydelse samspelar i vår vardag.  

Kan eller bör vi då använda tester för att bedöma barn och ungas rörelseför-

måga? Svaret är kanske både ja och nej. Om svaret är ja, då beror det helt och 

hållet på vilket sammanhang det gäller. Kritiska frågor måste ställas om testet 

passar den grupp som ska testas och vad testet egentligen ger svar på. Om svaret 

är nej, då beror det på att innebörden av att ha rörelseförmåga är alltför komplex 

och den omfattar alltför många dimensioner för att kunna bedömas i ett test.  
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7 English summary 

Background  

The purpose of this thesis is to investigate, discuss and problematise different 

aspects of movement ability. Movement ability is studied from different per-

spectives, including a multidisciplinary sport science approach using mixed 

methods. First, the focus is on how the concept of physical literacy has influ-

enced the steering document of the subject physical education and health (PEH) 

in Sweden. Second, a structural validation is conducted of the NyTid test, an as-

sessment tool developed to assess basic and complex movement skills at the 

ages of 12-16 years. Third, the study examines how ‘ability’ is conceptualised, 

configured and produced in movement tests and movement assessment tools. 

Finally, an investigation of how or whether an assessed low or high movement 

ability at the age of 15 matters for developing an interest in or taste for sport and 

physical activities nine years later in young adulthood.  

Evans (2004) initiated a discussion about ability some ten years ago and sug-

gested that if we want physical education (PE) to make a difference for as many 

children as possible, we need to be more concerned ‘with issues of “ability” – 

how it is recognized, conceptualized, socially configured, nurtured and embod-

ied in and through the practices of PE’ (Evans, 2004, p. 95). Concerns about 

ability and how it is expressed in the curricula and pedagogies of PE  have been 

reflected on since then, not least in the special issue of Sport, Education and So-

ciety in 2006 (see e.g. Penney & lisahunter, 2006). According to the Swedish 

steering documents, all-round movement ability is important for acquiring a 

physically active lifestyle. Thus, an important role for school PEH is to improve 

pupils’ movement abilities and knowledge about the factors affecting health and 

physical capacity and to sustain an active lifestyle and physical activities later 

on in life (SNAE, 2011). In the last 20 years Margaret Whitehead has developed 

the concept of “physical literacy”, which has been introduced and used in both 

educational and sport contexts. The concept highlights “the developing and 

maintaining of all-round embodied competence, together with positive attitudes 

towards this sphere of human activity” (Whitehead, 2007, p. 287). The concept 

embraces an individual’s ability to develop a capacity to reflect on the nature of 

his or her performances and bodily intentionality. In Sweden, physical literacy 

was introduced in research reports and textbooks to describe and support the un-
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derstanding of children’s physical competence in relation to teaching and learn-

ing in PEH (Larsson, 2007; Lundvall & Meckbach, 2004, 2007). The concept 

has also influenced steering documents and how movement ability is conceptu-

alised in relation to aims and learning outcomes in Swedish PEH.  

Movement abilities are said to be an important foundation for a lifelong en-

gagement in different physical activities, such as sport, dance and various out-

door activities (Clark, 2005; Clark & Metcalf, 2002; Gabbard, 2012; Gallahue 

& Ozmun, 1998; Haywood & Getchell, 2009; Stodden, et al., 2008). Stodden 

and colleagues (2009) emphasise the importance of mastering movement skills 

as a mediator of health related fitness and physical activity in adolescence and 

adulthood. A vast number of movement assessment tools and tests have been 

developed over the years to study children’s movement abilities (Burton & Mil-

ler, 1998). As assessment itself is constructed in accordance with what is con-

sidered to be legitimate knowledge in the educational of field of PE and physi-

cal culture, these tests and assessment tools also serve as message systems that 

benefit some people and disadvantage and marginalise others (Gipps & Mur-

phy, 1994; Hay & Penney, 2013; Redelius & Hay, 2009). The content and struc-

ture of these tests and tools represent the different forms of movement ability to 

be acquired and show how movement ability is socially constructed.  

A number of empirical studies have supported the assumption of a relation-

ship between so-called fundamental movement skills (FMS) and physical activ-

ity levels (see e.g. Barnett, et al., 2009; Jaakkola et al., 2009; Kalaja et al., 

2010ab; Lloyd et al., 2014; Okely et al., 2001; Wrotniak et al., 2006). A strong 

association is shown in cross sectional data relating to children, although there 

is a lower predictive value for adults (Holfelder & Schott, 2104). In today’s so-

ciety people are encouraged to engage in physical activities. Research can con-

tribute knowledge about relationships, the underlying mechanisms that promote 

engagement in physical activity and the influence of contextual factors (envi-

ronment, family, peers, socioeconomic status, culture, nutrition, self-efficacy 

etc.) that matters for an individual’s opportunity to be active. The fact that many 

scholars recommend and encourage movement could increase the interest in and 

taste for a physically active lifestyle.    

Aims and research questions  

The assessment of all-round movement competences in the context of learning 

outcomes for Swedish PEH is challenging, especially in relation to the current 

influence of the concept of physical literacy and its phenomenological and phil-

osophical origin. The assessment and testing context in general is problematical 

and critical voices argue that tests and assessments are not always objective and 

need to be problematised (see e.g. Gipps & Murphy, 1994; Hay & Penney, 
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2013; Larsson & Quennerstedt, 2012; Okely & Wright, 1997; Redelius & Hay, 

2009; Wahl, 2006).  

The four sub-studies of the thesis deal with various issues concerning the 

concept of movement ability. The overall aims of the thesis are to critically ana-

lyse movement ability as it is expressed in the tests and documents and to study 

the relationship between assessed movement ability at the age of 15 and a taste 

for sport and physical activity nine years later as a young adult. 

The first sub-study responds to the research question: What kind of tensions 

and conflicts arise when different approaches and interpretations of movement 

ability are used in an educational context? In this study, steering documents, 

such as the curricula and official supplementary material for qualitative assess-

ments, are analysed in order to determine the influence of the concept of physi-

cal literacy. The purpose is to analyse the tensions and conflicts that arise when 

a concept derived from phenomenological and philosophical ideas is put in the 

context of a goal-oriented assessment system. The study is presented in the arti-

cle: Assessing embodied knowledge in Swedish PEH – the influence of physical 

literacy. 

The second sub-study responds to the research question: Which categories of 

movement skills are identified through the validation of the NyTid test? The un-

derling structure of the content in the NyTid test is studied by means of a struc-

tural validation with a view to validating a method with which to assess all-

round movement ability. The study is presented in the article: Development and 

initial validation of the NyTid test: A movement assessment tool for compulsory 

school pupils. 

The third sub-study responds to the research question: How is movement 

ability socially constructed in movement tests and assessment tools? In this 

study, ten different tests and tools are scrutinised to determine the kinds of 

movement skills that are valued and included.  The purpose is to critically ex-

amine a number (10) of movement tests and assessment tools and to analyse 

how ability is constructed through the content and evaluation methods. The 

study is presented in the article: The social construction of ability in movement 

assessment tools.  

The fourth sub-study responds to the research question: Does the assessed 

movement ability at the age of 15 associate with having a taste for sport and 

physical activity nine years later as a young adult? The purpose of this study is 

to investigate whether different levels of movement ability at the age of 15 mat-

ters for taking part in recreational physical activities in young adulthood and 

whether an assessed low level of movement ability prevents the development of 

a taste for sport and physical activities. The study is presented in the article: 

Does movement ability in adolescence matter in young adulthood? A longitudi-

nal study of taste for sport and physical activity. 
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Theoretical framework 

As already indicated, this is a multidisciplinary study that draws on different 

theories as well as epistemological standpoints. From a positivistic perspective, 

movement ability can be regarded as something neutral that can be both meas-

ured and objectively assessed. From a sociocultural perspective, movement abil-

ity is regarded as something that is developed in interaction with other people 

and dependent on culture and cultural differences, which means that ability is 

neither neutral nor objective. From a constructionist perspective, movement 

ability is constructed and reconstructed through acts, texts, how we speak about 

it or what is valued and desired. What is regarded as movement ability is there-

fore not “set in stone”, but depends on the chosen perspective, time and place. 

Theories of movement and motor development are used to understand, ana-

lyse and explain the different movement tests and assessment tools. Theoretical 

ideas about movement development help to explain the underling structure of 

the validated NyTid test. The theories include theories relating to movement ca-

pacities, such as strength, rotation, coordination and static and dynamic balance 

(see e.g. Bernstein, 1967; Magill, 2011; Newell 1986). Different theories relat-

ing to the evaluation of movement abilities as product- or process oriented as-

sessment are also made use of.  

The theoretical standpoint in the sociocultural analyses is inspired by Bour-

dieu’s theories and concepts of habitus, capital, field and doxa, which are used 

as analytical tools. There is a close relationship between the concepts and they 

are used together in order to understand the acts and strategies of individuals in 

social contexts. Habitus can be explained as social structures embodied as cor-

poral dispositions, or corporeal schemes of values and perceptions (Bourdieu, 

1984). Habitus comprises the ideals, beliefs, competencies and tastes that peo-

ple have developed and embodied through years of interaction with others 

(Bourdieu, 1984). Habitus therefore determines how individuals act, think and 

perceive their surroundings (Engström, 2008). According to Bourdieu, people’s 

ways of orientation in relation to sport and physical activity are dependent on 

the assets they have and can draw upon. Habitus can be converted into different 

forms of capital, values and assets, such as economic, cultural or social capital, 

that a person both possesses and can use. What is regarded as capital depends 

on what might be of value in a certain field or social space (Bourdieu, 1984). 

Capital is thus a relational concept. In the educational field, for example, move-

ment ability can be viewed as an asset that conveys and legitimates value in a 

certain context. According to Engström (2008), a person’s perception of his or 

her own ability is an important part of an individual’s habitus. An individual’s 

preference seems to be manifested in a sense of what is suitable or appropriate 

in a certain context. General indicators of cultural capital are often expressed as 

educational level and professional possession and can be in an embodied form. 

Embodied cultural capital (movement ability) encompasses an individual’s view 
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of his or her body and the ability to distinguish and choose between the values 

of various physical activities.  

Bourdieu’s theories are used to understand how the content and structure of 

movement assessment tools, tests and assessments serve as a context in which 

certain cultural capital, such as physical capital, is appreciated. Those who have 

developed a habitus related to the assessed content have an asset that is trans-

lated into a form of capital.  Habitus and cultural capital are also used to under-

stand how different lifestyles, sociocultural environments and movement abili-

ties help to develop a taste for sport and physical activity. Doxa represents those 

common ideals and beliefs that are taken for granted in a field or social space.   

Methods 

The thesis can be seen as following a mixed method or a multi-method design. 

A combination of qualitative and quantitative methods can offer deeper and 

broader knowledge, especially if qualitative data supports the quantitative data 

(Bourdieu & Wacquant, 1992; Creswell & Plano Clark, 2011; Silverman 2010). 

Text analysis is used in the first study. Here, the empirical material consists of 

the PEH curriculum, the official supplementary material for qualitative assess-

ment and articles and conference proceedings regarding the concept of physical 

literacy. The texts were read and re-read several times in order to explore and 

identify the links and similarities between the steering documents and how the 

concept of physical literacy was defined.  

The second study relates to the validation of the NyTid test. The sample in 

the study represents the school years 6 and 9 and consists of 1,260 Swedish 

school children (627 girls and 633 boys; mean age of 14.39 (SD = 1.52). The 

data was first screened for missing values. Seventy-three children (34 girls, 39 

boys) were unable to perform one or more skills in the test due to injury, illness, 

or lack of time to participate. The remaining data was randomly split into two 

samples. In the first step of the analysis, an exploratory factor analysis was con-

ducted in sample 1.  In the second step, the suggested factor structure was cross-

validated with a confirmatory factor analysis in sample 2. 

In the third study the empirical material consists of instruction manuals for 

movement assessment tools and scientific articles on movement ability and 

movement assessment. In order to identify the relevant articles and literature on 

movement assessment, the electronic databases Pub Med, Eric, Sport Discus, 

Ebsco and Google scholar were used. The search was directed using the key-

words ability, motor skill and movement competence. In a first step, the articles 

were examined in order to contextualise and understand which tools are com-

monly used in various educational PE settings and the wider context of physical 

activity. The final sample of assessment tools represents different target ages, 

numbers of assessed movement tasks and evaluation methods. Tools developed 
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in six different countries are represented (Australia 2, UK 1, USA 3, Germany 

1, Sweden 2 and Croatia 1). The empirical material was analysed in two steps. 

The articles and assessment manuals were read and re-read several times in or-

der to analyse target ages, evaluation methods, number and characteristics of the 

included movement tasks. New questions were then formulated for further theo-

retical analysis of the material. 

In the fourth study, data from a large multidisciplinary study conducted in 

2001 was used, namely the School Sport Health (SSH) project. A sub-study was 

conducted to examine movement ability using the NytTid test (Engström, 2004; 

Nyberg & Tidén, 2006; Tidén, Lundqvist & Nyberg, 2015). In 2001, 560 pupils 

aged 15 – born in 1985(±1) – completed the NyTid test (283 girls, 277 boys). 

This study is based on this movement ability sub-study and a lifestyle question-

naire. In 2010 all the participants who had taken part in the baseline study in 
2001 were contacted and asked to respond once more to a lifestyle question-

naire. A total of 341 (61 per cent) young adults (186 F, 155 M) who had partici-

pated in the NyTid test and questionnaire in 2001 responded to the question-

naire in 2010 constitutes the final sample for this study. The movement ability 

data was categorised into three groups based on the total score. The focus was 

on two of the three groups of young adults: those who in 2001 were assessed 

with a score indicating either a developed high level or low level of movement 

ability. 160 participants’ results were analysed. These were evenly divided into 

two groups: a low level group (LLG, n=80) and high level group (HLG, n=80).  

Summary of the articles  

Article I 

Assessing embodied knowledge in Swedish PEH — the influence of physical lit-

eracy  

The aim of this article is to illustrate and describe how Swedish PEH as outlined 

in steering documents has been influenced by physical literacy in the context of 

assessment and learning outcomes. The discussion focuses on the resulting ten-

sions and conflicts.  

There is a growing interest internationally in the concept of physical literacy 

and how it can be used in educational contexts. For more than a decade there 

has been an ongoing discussion about ability and educability within the field of 

physical education and health (PEH) (see e.g. Evans, 2004; Evans & Davies, 

2004; Hay & Macdonald, 2013; Larsson & Quennerstedt, 2012; Wright & Bur-

rows, 2006). Even though physical literacy was loosely applied to PEH when 

the former started to be developed, there has been a growing interest in what the 

concept stands for and how it can be used in educational contexts. The empirical 

material consists of the PEH curriculum, the official supplementary material for 
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qualitative assessment and articles and conference proceedings relating to the 

concept of physical literacy (see e.g. Whitehead, 2001). Physical literacy fo-

cuses on the lived body and the embodied dimension of human existence and 

seeks to describe embodied experiences in order to enhance or improve physical 

performance and enhance or identify aspects of movements that enable a partic-

ular aim to be achieved or elements that need attention (Whitehead, 2001). 

Questions arise about what happens when a concept that strives to make a 

meaningful whole is put into an educational context and used to assess physical 

performance.  

When taking the supplementary material as the departure point for describing 

the influence of physical literacy, some problematic aspects emerge that touch 

on the relation between knowledge requirements and the assessment of embod-

ied knowledge. How is quality expressed in an educational context of learning 

outcomes and assessment and what kinds of quality form the focal point? The 

differences between how to define embodied competence and all-round move-

ment capacity in relation to already existing concepts such as physical literacy 

create problems for the individual PEH teacher. Tensions between the curricu-

lum, pedagogy, and assessment arise when physical literacy is linked to an indi-

vidual’s potential and being in the world and is not related to an assessment of 

what separates people. Used in accordance with the definition of physical liter-

acy, learning outcomes can “open doors” to a lifelong learning journey of being 

in the world (Whitehead, 2007), but cannot quantitatively measure isolated 

skills. 

Article II 

Development and initial validation of the NyTid test: A movement assessment 

tool for compulsory school pupils 

This study presents the development process and initial validation of the NyTid 

test; a movement assessment tool for compulsory school pupils. The NyTid test 

is process-oriented and assesses the quality of movement skills in typically de-

veloped children and adolescents from a holistic perspective. The holistic per-

spective is characterised by the assessment of the overall execution of a move-

ment skill. It describes the skill in words, such as rhythm, balance, accuracy, ef-

ficiency and control, and does not split it into isolated technical components.  

A sample of 1,260 (627 girls and 633 boys; mean age of 14.39) Swedish 

school children participated in the study. In the first step, exploratory factor 

analyses (EFA) were performed in sample 1, consisting of one third of the par-

ticipants. The EFA indicated that the 17 skills in the test could be reduced to 12 

and also showed how these 12 movement skills could be structured in four fac-

tors. In the second step, the suggested factor structure was cross-validated with 

confirmatory factor analyses (CFA) in the larger sample 2. Moreover, the four-
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factor structure was evident among children aged 12 and 16, as shown by a 

good model fit to the data.  

The suggested four factors could be viewed as broader aspects of movement 

skills in the growth and refinement phase (Gabbard, 2004) and specialised 

movement phase (Gallahue & Ozmun, 1998) in relation to the already estab-

lished basic movement categories of locomotor, object control and stability 

skills in the fundamental movement skills (FMS) phase. The four factors were 

labelled: Factor 1, strength (hand, shoulder, and abdominal) and coordination 

movement skills, including the tasks hand-walking on boxes, skinning the cat 

and swinging on a rope. Factor 2, stability and axial movement skills, with tasks 

such as forward rolls, cartwheels and handstands. Factor 3, object control skills 

were the target for this factor with tasks such as stationary overhand throws, 

throwing with run-up and a dribble course. Factor 4, dynamic balance and coor-

dination skills, included skipping with a rope, hops and jumps and walking on a 

beam. 

In terms of internal consistency, the reliability scores were shown as accepta-

ble for three of the four factors, despite each factor only consisting of a few 

movement skills. When the NyTid test was developed, a relatively short test 

with a variety of movement skills was viewed as desirable in order to facilitate 

its practical feasibility in school settings. A general difficulty of only including 

a few movement skills is the challenge of achieving high internal statistical con-

sistency. Factor 4, dynamic balance and coordination, revealed a somewhat 

lower internal consistency, which could have been due to difficulties with dou-

ble loadings and the low number of skills, but also the nature of the factor itself. 

The study confirms that the NyTid test is a valid process-oriented assessment 

tool designed for typically developed children aged 12 and 16, even though 

some aspects need to be taken in consideration before using it, such as the limi-

tation of movement tasks in each factor, the somewhat lower internal con-

sistency in factor 4 and the inter rater reliability, which needs to be verified be-

fore using the test depending on the experience of assessing movement skills. 

Article III 

The social construction of ability in movement assessment tools 

This paper focuses on how ‘ability’ is conceptualised, configured and produced 

in movement tests and movement assessment tools. The aim of the study is to 

critically analyse the assessment tools used for healthy and typically developed 

children. The sample consists of ten tools from six different countries, with a 

special interest in the purposes, target ages, evaluation methods, number and 

characteristics of the included movement tasks. Moreover, questions are formu-

lated for a further theoretical analysis of the material. These include: Which 

kinds of movement abilities are assessed (related to traditional sports, outdoor 

life activities, dance and rhythm etc.)?  
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The theoretical analysis explores and discusses what kind of movement abil-

ity the tools construct. The theoretical framework is inspired by Bourdieu’s con-

cepts of habitus, capital and field, which are used as analytical tools to explore 

how the testing processes and content shape what is regarded as ability. Draw-

ing on a sociological perspective, the construction of ability reflects the way in 

which certain individuals and collective attributes are valued in a specific site of 

practice (Evans, 2004; Wright & Burrows 2006). In the article, attention is di-

rected towards the specific site of practice in which tests and tools are used to 

assess how compulsory-age schoolchildren and adolescents move. A point of 

departure has been the questions raised by Wright and Burrows (2006): Ability 

for what? What forms of ability are valued? How will the testing process itself 

shape what is regarded as ability? 

The findings indicate that there is a great variation of concepts and evalua-

tion methods and a narrow view of what is regarded as valuable to assess. The 

assessed movements are strongly related to traditional sports and construct a 

specific form of physical capital. None of the tasks assessed take place in natu-

ral outdoor environments. Open skills, rhythmical movements to music or tasks 

including a wider range of flexibility are also absent in the assessment tools. 

The explored tools and tests assess a limited number of decontextualised move-

ments and produce a narrow view of ‘ability’. Hence, the testing process itself 

often promotes a child who is physically mature and benefits those who have 

experience of traditional sports. In other words, the assessed ‘taste for sport’ and 

the ‘embodied physical capital’ construct what is considered to be legitimate 

knowledge about movement and physical culture. The studied sample of assess-

ment tools of movement abilities not only constructs ‘standardised and vali-

dated’ movements, but also physical capital of high value in a broader social 

and cultural sense in terms of movement skills and physical cultures (Larsson & 

Quennerstedt, 2013; Lundvall & Tidén, 2013; Tinning, 2010; Wright & Bur-

rows, 2006). These assessment tools produce a narrow view of human move-

ment and reproduce a specified movement ability. The use or misuse of assess-

ment tools can be seen to potentially limit the development of children’s move-

ment ability. An important question is thus how this might affect children’s 

views of their bodily capacity. Accordingly, the social construction of move-

ment ability through assessment tools is far from neutral and could affect how 

children see themselves and their sense of ‘ability’.  

Article IV 

Does movement ability in adolescence matter in young adulthood? A longitudi-

nal study of “taste for sport and physical activity”. 

The focus in this article is whether assessed movement ability at the age of 15 

matters for people’s interest in physical activities later in life. The study exam-
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ines the possible long-term association between assessed movement ability lev-

els at the age of 15 and “taste for sport and physical activity” nine years later in 

young adulthood. In 2001, 560 pupils born in 1985(±1) completed The NyTid 

test (283 girls, 277 boys) and a lifestyle questionnaire in Year 9, the final year 

of compulsory school.  

Nine years later, in 2010, the participants were contacted and asked to re-

spond once more to a lifestyle questionnaire similar to that completed in 2001, 

either online or on paper. A total of 341 (61 per cent) young adults (186 F, 155 

M) who had participated in the NyTid test and questionnaire in 2001 responded 

to the questionnaire in 2010. These 341 responders form the final sample for 

this study. The movement ability data was categorised into three groups based 

on the total score. The focus was on two of the three groups of young adults, 

namely those who in 2001 were assessed with a score indicating a developed 

high level or low level of movement ability. 160 participants’ results were ana-

lysed and were evenly divided into two groups: a low level group (LLG, n=80) 

and a high level group (HLG, n=80).  

The NyTid test was used to assess movement ability. This is a process-ori-

ented movement assessment tool of basic and more complex movement skills 

representing a versatile movement repertoire for compulsory school pupils. The 

NyTid test is validated into four factors based on the characteristics of the 

movement tasks and each factor includes three movement tasks (Tidén, 

Lundqvist & Nyberg, 2015).The lifestyle questionnaire addressed various top-

ics, ranging from demographic characteristics to perceived competence in dif-

ferent physical activities. Central to this study were questions about the school 

subject of PEH, physical activity, leisure time habits/recreational activities and 

attitudes towards physical activity.  

It should be noted that over 70 per cent of the participants in the LLG group 

listed the recreational activities that they enjoyed and preferred doing in their 

leisure time. 71 per cent of the young adults in the HLG regarded themselves as 

physically active in 2010, compared to 44 per cent in the LLG (p ≤ 0.001). 

Having friends who were physically active was more common in the HLG 

group (61 per cent) than in the LLG (39 per cent) (p=0.008). Almost all the re-

sponders (99 per cent) in the HLG group viewed themselves as having been an 

active pupil in PEH in upper secondary school, compared to 73 percent of the 

LLG group (p ≤ 0.001). Also, 61 per cent of the participants in the HLG re-

ceived a high grade (pass with distinction or pass with special distinction) com-

pare to 14 per cent in the LLG group (p ≤ 0.001). 

Of specific significance to the analysis of a taste for sport and physical activ-

ity is Bourdieu’s concepts of habitus and capital. The assumption that an ac-

quired high level of movement ability plays a central role for being physically 

active is challenged by the results. Even though pupils at the age of 15 had a 

low level of assessed movement ability, it did not prevent them from acquiring 

a “taste for sport and physical activity” later in life. Unlike previous studies, this 
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study indicates that the relationship between assessed movement ability and the 

interest in physical activities is more multifaceted than straight forward. How-

ever, the HLG group developed a taste, representing higher intensity and fre-

quency levels and the specification of several physical activities. People in the 

HLG group had friends who were physically active to a higher extent, which 

suggests that being part of a culture in which physical activity is common plays 

a vital role for becoming physically active.  

 

Discussion and conclusions 

The overall aims of the thesis have been to analyse and problematise movement 

ability as expressed in the tests and the steering documents pertaining to PEH 

and to study the relationship between the assessed movement ability of pupils at 

the age of 15 and their interest in and taste for physical activity nine years later 

as young adults. The interest in movement ability derives from assumptions 

about the relationship between movement ability and physical activity. Several 

researchers and literature suggest that a high level of movement ability is an im-

portant factor for being and becoming physically active (Clark, 2005; Clark & 

Metcalf, 2002; Gabbard, 2012; Gallahue & Ozmun, 1998; Haywood & Getch-

ell, 2009; Stodden, et al., 2008). Developing movement ability is also a central 

aim of PEH.  

Physical literacy and PEH 

Movement ability can be viewed from different perspectives. From a nature sci-

ence perspective, movement is often interpreted as a function, or the result of 

bodily activity. In this view, movements can be measured or assessed by meas-

uring the outcome of an act or assessing the process. But movements can also 

be perceived, which, from a phenomenological perspective means that the 

mover feels something when moving. Moving can be experienced or perceived 

as funny, comfortable, easy, difficult or terrible and the feelings can be linked to 

an individual's earlier experience, and it may also be associated with a person's 

identity (Larsson & Fagrell, 2010). Movements can also be understood from a 

sociocultural perspective.  Movement means different things in different con-

texts and communicates something to the person doing the moving or to others 

(Larsson & Fagrell, 2010).  

The concept of physical literacy embraces these different perspectives and 

influences educational and sporting contexts. Teaching physical education 

means taking account of knowledge and perspectives from different disciplines, 

e.g. pedagogy, didactics, sociology, anatomy, physiology, movement learning, 

biomechanics, sport and psychology. A PEH teacher has to teach and assess the 
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pupils for specific grades and take their backgrounds and gender into account. 

The differences between how to define embodied competence and all-round 

movement capacity in relation to already existing concepts like physical literacy 

create problems for the individual PEH teacher. Although the concept itself 

does not involve aspects of rating and grading, it is useful for multiple dimen-

sions of movement and movement ability and could help to develop PEH in a 

multifaceted direction, embrace multiple aspects and challenge the sometimes 

narrow and unequal content of PEH. Several studies have shown that PEH con-

tent mostly consists of isolated sport techniques, sport activities, ball games and 

aesthetic activities such as dance and nature-based activities are excluded or ne-

glected (Ekberg, 2009; Gard, 2006; Kirk, 2010; Londos, 2010; Mattsson & 

Lundvall, 2014; Skolinspektionen, 2010; Wright & Burrows, 2006).  

Movement assessment tools and movement ability  

Many of the recently developed movement assessment tools and tests are di-

rected towards an educational context such as PEH. There may be good inten-

tions to follow children’s development of movement ability and plan for inter-

ventions to support children “behind their peers”. However, as shown in this 

thesis, assessment tools produce and reproduce a specific movement ability. 

When tools or assessments are used in a broader educational context, they may 

produce a narrow view of movement ability and physical culture. Accordingly, 

the physical capital that children and adolescents are tested on and the skills 

they are supposed to have acquired define their ability. It is likely that children 

with a habitus with a taste for sport will benefit and their abilities be translated 

as physical capital in the assessment. Consequently, these types of assessment 

could give such children an advantage. Children who spend their time doing 

outdoor life activities or other forms of physical activity, such as dance and 

yoga, could be disadvantaged and assessed as less able, which is not a social 

justice approach to assessment. The demand to scientifically secure and validate 

assessment tools affects how ability is constructed. A few movement skills 

measured by scientific methods in a positivistic paradigm can affect our view of 

ability, although in actual fact the question of movement ability is wider and 

much more complex. The use or misuse of assessment tools can be seen as po-

tentially limiting the development of children’s movement ability. An important 

question is thus how this might affect children’s views of their bodily capacity. 

An uncritical use of movement assessment tools to assess standards of attain-

ment could contribute to the increase of an already strong instrumental orienta-

tion towards the body and the individual. However, this could change if the tests 

or tools are used as pedagogical devices for pupils’ self-assessment or for peer 

assessments, rather than for grading.   
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Is there a close relationship between movement ability and physical 

activity? 

Does having a low level of assessed movement ability prevent people from be-

ing physically active? Even though pupils at the age of 15 had a low level of as-

sessed movement ability, many had acquired a “taste for sport and physical ac-

tivity” later in life. The assumption that an acquired high level of movement 

ability plays a central role for how physically active people are is challenged by 

the results of this thesis. However, a high level of assessed movement ability 

seem to impact on factors such as frequency and intensity and a broader interest 

in a number of different recreational physical activities. Differences can be 

noted between levels of grades in PEH. Receiving a high grade in PEH in sec-

ondary school means something and can, in the light of Bourdieu’s theoretical 

framework, be an example of acquired cultural capital (Bourdieu; 1984; Eng-

ström, 2008). Pupils with high grades receive confirmation that their cultural 

and physical capital is of value. There are also distinct differences (61 per cent 

resp. 14 per cent) between the high level group and the low level group regard-

ing their identification of themselves as a physically active person. However, 

more studies on movement ability and the underlining mechanisms and factors 

for engaging in physical activities are necessary. There is a need for more 

knowledge and a deeper understanding about how and whether movement abil-

ity really matters.  
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Bilaga 1 
 
Beskrivningen och sammanfattning av NyTidstestet efter valideringen 2015. 

Fyra kategorier av rörelsefärdigheter och rörelsekapaciteter  

  

Nyberg, M. & Tidén, A. (2006). Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdo-

mar, Rapport nr 5 i serien Skola - Idrott - Hälsa, Idrottshögskolan: Stock-

holm. 

 

Tidén, A., Lundqvist, C. & Nyberg, M. (2015). Development and initial valida-

tion of the NyTid test: a movement assessment tool for compulsory school 

pupils. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 19(1), p. 

34-43.  

 

Mer om NyTidstest:  

Nyberg, M. & Tidén, A. (2002). Hur rörelsekompetenta är dagens barn och ung-

domar? Svensk Idrottsforskning, nr 3, årg. 11. s. 21-26. [How movement 

competent are children of today?] 

Nyberg, M. & Tidén, A. (2004). Att kunna – en förutsättning för att vilja!. 

Svensk Idrottsforskning, nr 4, årg. 13 s. 57-60. [To be able – is a precondi-

tion to be willing!] 

Nyberg, M & Tidén, A. (2004) Flå katt- är det något att kunna? (s.189-204), i 

Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet Idrott och hälsa. Forskningsrapport 

2 i projektet Skola-Idrott-Hälsa, Institutionen för idrotts- och hälsoveten-

skap, Stockholm: Idrottshögskolan.  

Nyberg, M. & Tidén, A. (2012). Allsidig rörelseförmåga – ett kroppsligt abc, 

Idrottsdidaktik i H. Larsson, & J. Meckbach (Eds) Idrottsdidaktiska utma-

ningar, (andra upplagen) Stockholm: Liber förlag, s. 70-86. [Sports didac-

tics – the art of teaching] 

Nyberg, M. & Tidén, A. (2008). Vad har hänt med ”skärmgenerationens” moto-

rik? Svensk Idrottsforskning, nr 4, årg. 17. s.32-34. [What has happened 

with “screen” generation’s movement competence?] 
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Kategori 1 NyTidstestet – styrka i form av grip- axel- och bålstyrka samt koordination 

 Rörelsefärdighet  Kontroll av Till viss del/med viss sä-

kerhet. 

”stora brister” (1 p) 

Relativt väl/med relativt 

god säkerhet  

”små brister”(2p) 

Väl/med säkerhet  

”tillfredställande”  

(3 p) 

Väl/med god säkerhet  

”mycket tillfredstäl-

lande” (4 p)   

1a Stödja på raka armar 

mellan plintar. För-

flyttning genom hand-

gång. 

Stödja.  

Kroppsspänning, arm 

och bål styrka samt stöd-

jefunktion. 

Kan inte stödja på en arm i 

taget. Kan möjligen hänga 

stilla på båda armarna. 

Klarar några ”steg” Klarar utan svårigheter Stark, skulle kunna fort-

sätta en bit till. 

1b ”Flå katt” i ringar. 

Rotera bakåt och 

framåt. 

Gripa, hänga, rotera. 

Rumsuppfattning samt 

kroppskontroll. 

Har inte tillräcklig styrka 

eller koordination för att 

utföra rörelsen.  

Vågar inte. 

Klarar övningen med viss 

kantighet. 

Klarar utan svårigheter Utför övningen lätt och 

spänstigt 

1c Ta sig över/till hinder 

med hjälp av linor. 

Grundformer i kombi-

nation. Styrka, 

gripa/greppa, ”timing”. 

Tappar greppet, kommer 

inte över eller upp på hind-

ret. 

Tar sig över med vissa svå-

righeter. 

Tar sig över utan pro-

blem. 

Tar sig över med styrka 

och lätthet. 
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Kategori 2 NyTidstestet – stabilitet och rotationer 

 Rörelsefärdighet  Kontroll av Till viss del/med viss sä-

kerhet. 

”stora brister” (1 p) 

Relativt väl/med relativt 

god säkerhet  

”små brister”(2p) 

Väl/med säkerhet  

”tillfredställande”  

(3 p) 

Väl/med god säkerhet  

”mycket tillfredstäl-

lande” (4 p)   

2a Kullerbytta framåt  

 

 

Rulla i frontalplanet.  

Rumsuppfattning samt 

kroppskontroll. 

Svårigheter att rulla smi-

digt. inte sammanhållen 

rullning, tappar rörelse-

riktningen och blir sit-

tande. 

Fullföljer kullerbyttan med 

vissa svårigheter. 

Använder en eller två hän-

der vid uppgång till stå-

ende. 

Rullar smidigt utan att 

tappa rörelseriktningen 

och avslutar stående. 

 

 

Utför övningen med lätthet 

och med full kontroll. 

 

 

2b Hjulning Rotera i sagittalplanet. 

Stödja 

Kan inte ”hjulningsrytm” 

dvs. hand-hand-fot-fot, 

kraftigt böjda ben. 

Något orytmiskt, böjda ben 

och avvikelser i rörelse-

riktningen. 

Rytmiskt, små avvikel-

ser från lodlinjen kan fö-

rekomma 

Raka armar, sträckt höft 

och sträckta ben i lodlin-

jen. Jämn rytm. 

2c Handstående mot 

vägg 

Stödja. Styrka, balans 

och kroppsspänning. 

Kommer inte upp. Orkar 

inte bibehålla raka armar.  

Kommer upp med vissa 

problem, svag kroppsspän-

ning, okontrollerad fart, 

svårigheter att stå kvar. 

Står kvar 3 till 5 sekun-

der i hand stående 

Väl avvägd kraftinsats. 

Kan med lätthet stå kvar 

med bibehållen balans. 
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Kategori 3 NyTidstestet – hantering av bollar i form av att kasta, fånga och studsa under rörelse 

 Rörelsefärdighet  Kontroll av Till viss del/med viss sä-

kerhet. 

”stora brister” (1 p) 

Relativt väl/med relativt 

god säkerhet  

”små brister”(2p) 

Väl/med säkerhet  

”tillfredställande”  

(3 p) 

Väl/med god säkerhet  

”mycket tillfredställande” 

(4 p)   

3a Kärnkast stillastående 

med liten kastboll  

Kasta.  

Kaströrelse 

Bristfällig kaströrelse, 

samma fot fram, ingen 

kroppsvridning, stöter iväg 

bollen. 

Utför kastet med vissa 

brister. 

Kan utföra kärnkast stö-

ter inte iväg bollen. 

Väl avvägt kast avse-

ende riktning och styrka 

Kastet utförs med precision, 

tempo och rytm 

3b Kärnkast med ansats 

med liten kastboll 

Kasta.  

Impulssteg samt kaströ-

relse. 

Bristfällig kaströrelse, fel 

fot fram, ingen kropps-

vridning, stöter iväg bol-

len. 

Utebliven eller orytmisk 

ansats utan acceleration. 

Utför ansatsen och kastet 

med vissa brister. Kast i 

steget, utan stäm. 

Accelererande ansats 

som ger ökad kraft i kas-

tet. Stämmer med rätt 

(motsatt fot). 

Kastet utförs med precision, 

tempo och rytm. 

3c Bollbana med ”bas-

ket” boll, mellan ko-

ner 

 

Grundformer i kombi-

nation. Studsa under för-

flyttning samt riktnings-

förändringar.  

Kasta och fånga 

Tappar bollen, kan inte 

släppa bollen med blicken, 

okontrollerat rörelsemöns-

ter 

Något orytmiskt dock utan 

större problem. 

Dribblar utan svårig-

heter, kan göra rikt-

ningsförändringar. Kla-

rar av att kasta och fånga 

under rörelse 

Växlar hand och kan lyfta 

blicken från bollen. 

God fart och rytm. 
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Kategori 4 NyTidstestet – dynamisk balans och koordination 

 Rörelsefärdighet  Kontroll av Till viss del/med viss sä-

kerhet. 

”stora brister” (1 p) 

Relativt väl/med relativt 

god säkerhet  

”små brister”(2p) 

Väl/med säkerhet  

”tillfredställande”  

(3 p) 

Väl/med god säkerhet  

”mycket tillfredstäl-

lande” (4 p)   

4a Rephoppning, 

10 hopp med mellan-

studs 

10 jämfotahopp 

10 springsteg 

Hoppa.  Samordning av 

armar och ben. ”Timing 

med repbågen”. 

Svårigheter att hålla igång 

hoppningen, fastnar ofta 

och får börja om, tungt och 

klumpigt. 

Svårigheter med någon av 

hoppvarianterna. 

Hoppar i ett jämnt och 

kontrollerat tempo i de 

tre varianterna. 

Hoppar spänstiga svik-

tande hopp i ett jämnt 

tempo. 

4b Jämfota hopp samt 

enbenshopp i rock-

ringar 

Hoppa. 

Koordination, dynamisk 

balans och kropps-håll-

ning. 

Stor galopp, tungt och 

ospänstigt. 

Svårigheter med balans 

och hoppa i en följd. Svå-

righeter med balansen. Stor 

olikhet mellan höger och 

vänster. 

Klarar hoppen men med 

små avbrott och bristande 

spänst. Lite ojämnt. 

Hoppar jämnt och ryt-

miskt utan avbrott. 

Balans, lika på höger 

och vänster.  

Hoppar spänstigt med bi-

behållet tempo. 

4c Balansgång fram-

länges och baklänges 

på gymnastik bom 

Balansera. 

Dynamisk balans. Håll-

ning/kroppsspänning. 

Rör sig långsamt, osäkert 

och försiktigt, trillar ner. 

Inga svårigheter vid ba-

lansgång framåt, viss för-

siktighet vid balansgång 

bakåt. 

Förflyttar sig i ett jämnt 

tempo med bibehållen 

god balans såväl bakåt 

som framåt. 

Balansgång framåt och 

bakåt med stor säkerhet. 
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Bilaga 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät till deltagare födda 1985 och 1986 

(fråga 28, besvarades även 2001) 

 

 

 

 

Fråga 5. Vilken eller vilka fritidssysselsättningar betyder mest för dig? Skriv tre 

saker som du tycker särskilt mycket om att göra. 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 26. Hur många av dina närmaste vänner motionerar/ idrottar regelbundet, 

d v s minst en gång per vecka? (dvs. passar in på alternativ 5 eller 6 ovan)(fråga 

24 och 25, min anm.) Sätt bara ett kryss. 

 

Ingen   

Några   

De flesta   

Alla   

Vet inte   
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Fråga 28. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

 

  Person A: Rör sig ganska lite. 

  Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och 

svettig. 

  Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång 

ibland. 

  Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i 

veckan. 

  Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller 

nästan varje dag. 

 

 

Fråga 50. Vilket var ditt betyg i idrott och hälsa A? Sätt bara ett kryss. 

 

  Gick ej i gymnasiet 

  Underkänd 

  Godkänd 

  Väl godkänd  

  Mycket väl godkänd 

 

 

Fråga 53. Hur minns du ditt deltagande som elev i idrott & hälsa på gymnasiet? 

Sätt ett kryss 

 

 Jag var aldrig eller nästan aldrig med på lektionerna  

 Jag var ibland med på lektionerna i idrott och hälsa 

 Jag var alltid eller nästan alltid med, men jag rörde mig inte särskilt mycket 

 Jag var alltid eller nästan alltid med, och jag rörde mig mycket 

 Jag var alltid eller nästan alltid med, och jag blev svettig och/eller andfådd 

nästan varje gång 
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