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Sammanfattning  
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur kön och idrottstillhörighet 

påverkar valet av studieprogram på en gymnasieskola med tydlig idrottsprofil. Och samtidigt att se 
om skolan på något strukturellt sett också påverkas av detta val av idrottsinriktning.  
I fokus för studien stod Sveriges Största Idrottsgymnasium – Celsiusskolan i Uppsala. Där det 

empiriska materialet bestått av 730 elever från 20 olika idrotter och hur de under de senaste fem 
åren fördelat sig på skolans studieprogram. På Celsiusskolan har det under perioden varit möjligt 
att kombinera denna elitidrottssatsning med Handelsprogrammet, Samhällsvetenskaps-
programmet, Ekonomiprogrammet och det Naturvetenskapliga programmet. 
Metoden för att analysera materialet har inledningsvis bestått i statistiska analyser för att synliggöra 

skillnader och finna samband, mellan idrottstillhörighet, kön och programval. Även statistik på 
lagidrotter i jämförelse med individuella idrotter har gjorts. I flera fall har även jämförelser gjorts 
utifrån olika former av rikssnitt, i avsikt att finna på vilka sätt skolan skiljer sig jämfört med skolor 
utan denna idrottsinriktning. Efter att de statistiska sambanden tydliggjorts har begrepp från Pierre 
Bourdieu anlagts där man har försökt att utifrån ett mer sociologiskt perspektiv finna troliga sätt 
att förklara de samband som framkommit. 
Resultatet har visat att strukturer från idrotternas värld bärs med in i skolmiljön, där stora idrotter 

i Sverige också blir stora sett till antal elever på skolan. I de idrotter som i Sverige har många eller 
få utövare som exempelvis är tjejer/kvinnor blir således könsfördelningen för samma idrott 
densamma på skolan. Detta gör att skolans könsfördelning i stor utsträckning påverkats av vilka 
idrotter man har valt att ha. Tilldelningen av antal platser för de respektive idrotterna bestäms av 
varje idrotts specialidrottsförbund, vilket gör att skolan i praktiken inte kan påverka sin 
könsfördelning efter att de valt vilka idrotter de vill bedriva verksamhet inom. Här har vi funnit en 
förklaring som ligger utanför skolans påverkansgrad, frågan om varför skolans könsfördelning 
avviker från rikssnittet. 
Utifrån de val av studieprogram eleverna gjort, har det också varit möjligt att konstatera att kön 

inte är en predikator för programvalet i någon större omfattning. Däremot har det påvisats tydliga 
kopplingar mellan vissa idrotter i kombination med vissa studieprogram. Samband med hög grad 
av positiv signifikans har exempelvis gått att finna för följande kombinationer: orienterare, 
simmare, friidrottare och basketspelare är överrepresenterade på Naturvetenskapsprogrammet, 
golfspelare och bandyspelare är på samma sätt överrepresenterade på Ekonomiprogrammet, 
fotbollsspelare på Samhällsvetenskapsprogrammet och amerikansk fotboll på Handels-
programmet. Vidare synliggörs olika tendenser beträffande programval utifrån en uppdelning 
mellan elever från lagidrotter i jämförelse med individuella idrotter. 
Materialet har påvisat flertalet starka statistiska samband, dock utan att ha kunnat bevisa vilken 

del som är den oberoende och därmed den utlösande faktorn. Dock talar resultatet för att orsaken 
rimligtvis går att finna i utövarnas bakgrund. Både vad det gäller val av idrott, men även resultat 
och resonemang om valet av studievägar hos familjerna. Där föräldrarnas utbildningsnivå och grad 
av kulturellt och ekonomiskt kapital kan vara vägledande i sökandet efter troliga 
förklaringsmodeller för de samband som här blivit synliga. 
Samtidigt kan konstateras att då en idrottslig selektering görs först, för att en idrottare ska kunna 

bli antagen, vilket sedan följs av en ansökan till studieprogram blir ansökningsförfarandet till 
studieprogrammet långt ifrån normalt i den bemärkelsen att personen endast har fyra 
studieprogram att välja på, vilket gör att valet kanske inte alla gånger speglar ens första önskan, 
utan det som passar bäst av det begränsade utbudet. 
Resultatet väcker frågor om vad i en sådan här miljö som går att påverka eller som är någon vits 

att försöka förändra utifrån gymnasieskolans ansvarsområde eller om skolan ska acceptera 
konsekvenserna och rikta sin energi till att göra bästa tänkbara verksamhet för eleverna på plats. 
Dessutom är det rimligt att fråga sig om dessa samband är ett problem eller inte, då andelen som 

avslutar sina gymnasiestudier i förtid på Celsiusskolan är långt under det normala, vilket rimligtvis 
kan tolkas som att eleverna är nöjda. 
 
Nyckelord: Utbildningssociologi, gymnasieskolan, idrott, statistisk analys, gymnasievalet 
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Inledning  
Ämnet specialidrott är stort. Som en jämförelse är det fler elever som läser ämnet specialidrott 

idag än det sammanlagt går elever på Barn och fritidsprogrammet i Sverige. Sedan den senaste 
gymnasiereformen GY11 är ämnet specialidrott förbehållet att endast läsas på de skolor som är 
godkända enligt något som kallas NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning). Det idrottsliga målet 
för NIU är att ge möjlighet för eleven/idrottsutövaren att arbeta mot en idrottslig nivå som 
beskrivs som nationell seniorelit. För att bli antagen sker en selektering utifrån i huvudsak idrottslig 
förmåga. Utav de selekterade sker sedan en sedvanlig akademisk selektering/urval till skolenhetens 
olika program.  

I Sverige har det de senaste åren utkristalliserat sig ett tiotal gymnasieskolor med många olika 
idrotter och många elever med denna elitidrottsinriktning (NIU) och det är mot dessa typer av 
stora idrottsgymnasier som denna studie riktar sin uppmärksamhet. I stora drag ställs frågor 
beträffande hur en skola påverkas av ett så tydligt idrottstema.  

Ett av dessa stora idrottsgymnasier finns i Uppsala, där skolan både till antalet godkända idrotter 
enligt NIU, men även till antal elever är störst i landet. Och det är just Celsiusskolan i Uppsala som 
är föremålet för denna analys.  

Konkurrensen om platserna på NIU i Uppsala är hög – inför hösten 2016 är det över 600 
ansökningar inför den idrottsliga selekteringen, där 130 platser per årskurs finns till buds för de 20 
olika idrotterna. Elever från hela landet söker i hopp om att bli antagen, vilket ökar konkurrensen 
ytterligare. I dagsläget är 31 % av eleverna från andra kommuner än Uppsala, enligt statistik från 
Uppsala Kommun. Att bli antagen är kopplat till hög status utifrån ett idrottsperspektiv, ett 
erkännande av ens skicklighet vid 15 års ålder. Den satsande idrottarens resa mot 
elitidrottsutövande på seniornivå går ofta in i nästa fas just vid den här åldern. Miljön, kulturen 
som skapas genom elever, tränare och lärare påverkas såklart av detta alltid närvarande idrottsfokus. 
Värderingar och handlingsnormer påverkas också härav, kanske med extra tonvikt på elitidrott och 
prestation.  

Det är möjligt, till och med troligt att den idrottsliga delen av verksamheten är så pass viktigt att 
själva programvalet är en fråga som kommer i andra hand för eleven/idrottaren. 

Hur urvalet går till och den kultur som råder gör sannolikt att en skola såsom denna på många 
sätt inte är eller fungerar som en vanlig gymnasieskola. Att känna till på vilka sätt skolan påverkas 
både till struktur, men även till normer och värderingar är viktigt för både nationella strateger, 
kommunala beslutsfattare, men även för lärare och personal i de dagliga arbetet i på skolan.  

Denna undersökning omfattar fem årskullar - sammanlagt 730 elever från 20 olika idrotter. Det 
statistiska underlaget innefattar därmed hela perioden från gymnasiereformen GY11 fram till idag. 
I avsikt att synliggöra både trender och det samlade läget på den undersökta skolan är materialet 
både komplett, tillräckligt stort och över hela GY11 perioden, vilket gör det till ett stabilt empiriskt 
material för upplägget i Uppsala.  

Här riktas fokus på Sveriges största idrottsgymnasium – Celsiusskolan i Uppsala och på vilket 
sätt skolan påverkas beträffande könsfördelning och hur eleverna från de olika idrotterna gör sina 
val av studieprogram utifrån det utbud den aktuella skolan erbjuder. Där frågan ställs huruvida 
detta val görs som på vilken gymnasieskola som helst i Sverige, eller om det avviker från det 
normala mönstret, och i så fall varför då? Hur skolan påverkas beträffande andelen flickor och 
pojkar på skolan, genom skolans val att vara en gymnasieskola med elitidrottsinriktning, är också 
en fråga som belyses och diskuteras då skolan bitvis avviker från ett rikssnitt gällande andelen 
pojkar/flickor på de olika programmen.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur kön och idrottstillhörighet påverkar valet av studieprogram på en skola 

med en tydlig idrottslig profil, samt hur de eventuella återkommande tendenserna skulle kunna 
förklaras och förstås. 

Frågeställningar 
1. Vilka likheter och skillnader finns beträffande könsfördelning för idrottseleverna på 

Celsiusskolan i jämförelse med genomsnittsvärden för svenska gymnasieskolor? 
2. Vilka likheter och skillnader finns för idrottseleverna på Celsiusskolan i jämförelse med 

genomsnittsvärden beträffande andel och kön för de olika idrotterna inom idrottsrörelsen?  
3. Hur gör idrottseleverna sina programval? Hur starka kopplingar går där att finna i relation 

till kön och idrottstillhörighet? 

Metod 
Som metoder för att söka svar på studiens frågeställningar används här inledningsvis en statistisk 

del för att synliggöra skillnader och samband, samt att beräkna dessa sambands styrka (signifikans). 
Detta följs av del två, som syftar till att analysera statistiken och resonera runt tänkbara förklaringar.  
Resultatet utgörs till största del av jämförelser mellan data för programval, kön och 

idrottstillhörighet. Jämförelse görs sedan mellan värdena för den aktuella skolan jämtemot rikssnitt 
i form av både värden för gymnasieskolorna i Sverige, men även i relation till idrottsrörelsen och 
de respektive idrotterna. Det statistiska underlaget består av data i form av antal individer i olika 
kategoriform (data i nominalskala) exempelvis man/kvinna, tennis/bandy/ridsport eller 
Ekonomiprogrammet eller Handelsprogrammet.  

Databearbetning och analysmetoder 
De inledande frågorna i studien är av karaktären att avgöra samband och mönster, vilket 

följaktligen medför att olika sambandsmått och jämförelsemått blivit den framkomliga vägen för 
hur statistiken bearbetats och här presenteras.  

Sambandsmått 
Här används Chi-2 och Standardiserade residualer, som metod vilket enkelt uttryckt gör en 

jämförelse hur fördelningen är för dessa elever och jämför med hur fördelningen statistiskt sett 
borde vara utifrån slump/sannolikhet. Ett värde över +2,0 eller under -2,0 är att betrakta som 
avvikande och ett värde över +4 eller under -4 är kraftigt avvikande. Värden mellan -2,0 till +2,0 
innebär att underlaget är fördelat på ett sätt, med en variation som lika gärna kan bero på slumpen 
och betraktas därför inte som signifikant, dessa områden är ofärgade i illustrationerna. Blå färg i 
illustrationerna indikerar på positivt samband och rött på negativt samband. 

Jämförelsemått 
I avsikt att påvisa hur de statistiska värdena som går att läsa ut från det empiriska materialet från 

Celsiusskolan står sig i jämförelse med världen utanför skolan används olika jämförelsemått. Ofta 
i form av rikssnitt eller andra värden som i någon mån kan fungera som riktmärke eller norm. 

I analys- och diskussondelen 
Här lyfts tankar fram angående möjliga orsaker och förklaringar till de mönster som kan skönjas 

utifrån de gjorda jämförelserna. För denna del används primärt begrepp ur den franske sociologen 
Pierre Bourdieus verktygslåda, där fokus riktas mot de sociala, ekonomiska och kulturella skillnader 
som råder inom olika områden/branscher där vi människor lever och verkar. 
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Metod för datainsamling 
Det statistiska underlaget består i huvudsak av fem delar hämtade från Celsiusskolan (1st), 

Riksidrottsförbundet (2st) och Skolverket (2st). 
Materialet från Celsiusskolan utgörs av en elevförteckning över samtliga av skolans elever som 

läst ämnet specialidrott under läsåren 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 och 
2015/2016, vilket totalt omfattar 730 elever fördelat på fem årskullar. Elevförteckningen har efter 
förfrågan via e-post levererats från Celsiusskolans administrativa avdelning i digitalt format efter 
godkännande av skolans rektor. Elevförteckningen innehållande uppgifter om idrott, kön, 
studieprogram samt läsår för respektive årskull och är det huvudsakliga materialet knutet till 
studieobjektet. De statistiska beräkningarna görs med utgångspunkt från elevförteckningen för 
Celsiusskolan, men jämförs mot andra data för att synliggöra skillnader, likheter och mönster 
utifrån studiens syfte. Som jämförande material används data från Riksidrottsförbundet 
beträffande storlek och könsfördelning för de olika idrotterna inom idrottsrörelsen, men även data 
från Skolverket för de olika gymnasieprogrammens storlek och könsfördelning sett ur ett nationellt 
perspektiv. Materialet från Riksidrottsförbundet och Skolverket används på ett sätt där 
genomsnittsvärden används som beskrivning på vad som kan betraktas som normvärden 
studieobjektet sedan kan förhålla sig till i form av ”mer än” eller ”mindre än”. Materialet från både 
Riksidrottsförbundet och Skolverket är officiellt statistiskt material som de båda organisationerna 
tillhandahåller via sina hemsidor. 

Avgränsningar och urval 
På frågan om hur kön och idrottstillhörighet påverkar valet av studieprogram och hur tendenser 

skulle kunna förklaras och förstås har en inledande avgränsning gjorts utifrån att rikta 
uppmärksamheten mot en gymnasieskola – Celsiusskolan i Uppsala. Som ytterligare avgränsning 
har endast de elever som läser eller har läst ämnet specialidrott valts att analyserats och kan 
betraktas vara undersökningens totala population. De elever som läser ämnet specialidrott är 
utifrån regelverket knutet till att antingen studera i de idrottsliga uppläggen NIU (Nationellt 
godkänd idrottsutbildning) eller RIG (Riksidrottsgymnasium). Populationen innefattar samtliga 
elever sedan den senaste gymnasiereformen GY11 på skolan, vilket gör att populationen betraktas 
vara en totalpopulation. Visserligen bedrevs liknande upplägg på skolan innan den nämnda 
gymnasiereformen, men då den inte omfattas av samma regelverk har en avgränsning gjort genom 
att välja att inte försöka översätta data från det tidigare upplägget till det nya. Den totala 
populationen omfattar därmed 730 elever från fem årskullar - läsåren 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015 och 2015/2016, vilket också är samtliga år från införandet av GY11 till de 
elever som går utbildningen idag. 

Representativitet 
På vilket sätt denna avgränsning och urval gör att det empiriska materialet är att betrakta som 

representativt är en fråga som är svår att besvara. Troligt är att vissa delar kan ses som representativt 
för just större idrottsskolor i de svenska storstäderna, utifrån huruvida dessa andra skolor också 
har ett snarlikt utbud av studieprogram. Den lokala variationen kan såklart åsidosätta de eventuella 
gemensamma dragen utifrån kultur, tradition och historik på såväl studiefronten som 
idrottsområdet. 
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Reflektion av metod 

Reliabilitet 
Beträffande data ur de statistiska underlagen får reliabiliteten anses mycket hög utifrån att värdena 

är både hållbara och pålitliga. Detta dels utifrån att både Skolverket och Riksidrottsförbundet får 
anses vara pålitliga källor, men också utifrån att det är tydliga kategorier. Det är exempelvis ingen 
bedömningsskala som kan feltolkas i exempelvis kategorierna, kön, idrottstillhörighet, 
studieprogram osv. Det är tydligt att du går på exempelvis Naturvetenskapsprogrammet om du gör 
det, likaså är det tydligt om du är kvinna eller om du är antagen på innebandy som idrott. Dessutom 
är det värden som gäller de årtal som jämförelserna berör – 2011-2015, vilket gör risken för att 
årsvariationer ska inverka på resultatet lägre. De jämförande värdena som används för rikssnitt 
baseras på ett väldigt stort antal mätningar från hela Sverige, vilket också gör att de speglar läget på 
ett rättvist sätt, för de parametrar som beskrivs. 

Validitet 
Validiteten, är en svårare sak att garantera i studien. Till den första delen – den analytiska delen 

bärs validiteten upp av reliabiliteten på ett sätt. Däremot om det är rimligt att resonera om 
bakomliggande orsaker i termer av bakgrund, utan att mäta något i dessa individers bakgrund är 
mer tveksamt. För studien är förhoppningen att de resultat som framkommer utifrån det statistiska 
underlaget är så pass relevant att det väcker frågor om orsaker och att de resonemang som görs i 
avsikt att finna förslag på rimliga orsaksförklaringar också betraktas som just förslag och inte fakta. 
Resonemangen får vidare gärna både undersökas och sättas under luppen för eventuella framtida 
undersökningar, där just faktorer om bakgrund då finns med. 
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Ytterligare bakgrundsfakta  
Detta stycke har till avsikt att ge en bättre helhetsförståelse för Celsiusskolan och den 
idrottsinriktning som bedrivs på skolan och som är objektet som denna undersökning riktar sin 
uppmärksamhet på.  

Celsiusskolan  
Celsiusskolan är en kommunal skola som byggdes 1967 och genom åren mestadels riktat in sig på 

studieprogram av akademisk natur, dvs. det som numera kallas studieförberedande program. Efter 
en tid med fullskalig verksamhet, hade skolan en nedgång i attraktionskraft under slutet av 90-talet 
och i början av 2000-talet, då andra skolor i staden tog mer plats och sökbilden för Celsiusskolan 
var sådan att skolans existens var hotad. Dåvarande kommunledning tog där ett beslut om att göra 
en satsning på Celsiusskolan, vilket gestaltades genom att en renovering av lokalerna inleddes och 
att stadens olika idrottsliga utbildningar samlades på denna skola. Idrottssatsningarna var tidigare 
spridda på flera av stadens skolor, men skulle nu hamna under ett tak och kunna samordnas 
effektivare.  Följden blev att från och med 2004 gjorde idrottsutbildningarna entré i Celsiusskolans 
lokaler, med en succesiv tillväxt för varje ny årskull med idrottselever som började allt eftersom. 
Skolans attraktionskraft har sedan dess ökat kraftigt och nu är det en skola som elever från 
grundskolan aktivt söker till både för idrottsinriktningarna, men även för att gå de nationella 
programmen enligt vanligt upplägg utan idrottsanpassning. Skolan kan på så sätt sägas ha en 
historisk prägel att arbeta med studieförberedande program och en relativ kort erfarenhet av att 
arbeta med flexibelt studieupplägg och elever med en idrottssatsning i fokus. 
Celsiusskolan har idag plats för 950 elever varav skolan idag har 877 elever. Ca hälften har ett 

upplägg med idrottslig anpassning enligt NIU eller RIG. 31 % av eleverna kommer från andra 
kommuner, varav många långväga gäststudenter. På skolan finns programmen 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Handelsprogrammet och Språkintroduktion. 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 
NIU kan närmast ses som en form av certifiering och garantistämpel, som lanserades samtidigt 

som GY11 i avsikt att stävja den tidigare vildvuxna floran av olika idrottskoncept på landets 
gymnasieskolor. Kraven skulle höjas både akademiskt och idrottsligt. Ett NIU innebär att 
idrottskonceptet på en skola är godkänt från sitt respektive specialidrottsförbund, och eleverna 
läser de ordinarie nationella studieprogram som den aktuella skolan har i sitt utbud, som sedan 
anpassas för att schematekniskt, pedagogiskt och innehållsmässigt stötta idrottssatsningen. 
En skola kan vara godkända enligt NIU för en eller flera idrotter. De högre kraven för 

idrottsinriktningar genom tillkomsten av NIU har fått följden att landets tidigare idrottsinriktningar 
har blivit mer enhetliga. De mindre och kanske något enklare uppläggen har fått ge vika och de 
större idrottsskolorna i storstäderna växer sig starkare. Fortfarande finns även de orter som riktar 
in sig på en eller ett par idrotter och får det att fungera väl. 
Frågan om idrottsgymnasier är aktuellt då regelverket för NIU är också nytt i sammanhanget. 

Riktlinjerna för NIU är också ihop-parat med den senaste gymnasiereformen (GY11), där det 
sammantaget är intressant att följa huruvida intensionerna som stakades ut genom dessa 
styrdokuments under dessa inledande fem år också fått de eftersträvade effekterna. Det är kanske 
främst på dessa större idrottsskolor, med många elever som det först blir synliga spår genom den 
praktiska tillämpningen av dessa regelförändringar.  
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Litteraturöversikt   
En förutsättning för att vara en utav de 730 eleverna som gått eller i nuläget går på Celsiusskolans 

Idrottsgymnasium är att de är idrottare. Ytterligare en förutsättning för att bli aktuell är att du är 
skicklig i någon av de 20 idrotterna skolan erbjuder NIU-utbildning i. När selekteringen görs 
bedöms skickligheten i relation till jämnåriga sökande inom samma idrott. Att nå denna nivå vid 
en ålder av 15-16 år innebär normalt att åtskilliga träningstimmar och engagemang lagts ner inom 
den aktuella idrotten. Dessa idrottare har mer troligt en 5-10 årig bakgrund i den aktuella idrotten.  
Detta leder till frågan om vad som ligger bakom att en person blir idrottare över huvud taget. Att 
leva ett liv fullt av aktiviteter, tävlingar och träningar kräver en hel del. Vilka väljer detta typ av liv 
och varför? Och lite mer precist – för de olika idrotterna. Vilka väljer att orientera? Spela innebandy 
eller golf? Simma eller tävla i gymnastik? Och finns det några gemensamma drag hos de personer 
som också blir extra skickliga i sin idrott? 
När högstadieskolornas Studie och yrkesvägledare har sitt första möte i åk 9, om det viktiga valet 

till gymnasiet är det mycket som redan skett hos dessa individer. De har redan sin idrott och sin 
skicklighet. Det är minst sagt för sent att börja idrotta i åk 9, för att det låter intressant eller lockande 
med ett idrottsgymnasium. Vi kan därför konstatera att förutsättningarna för just dessa idrottares 
gymnasieval ligger längre bak i deras historia än brukligt. Samtidigt skiljer sig också utbudet markant 
åt än vad som är normalt vid gymnasievalet, detta då det finns fyra gymnasieprogram att välja 
mellan om du är intresserad av att bli antagen till någon av de åtråvärda platserna i det 
idrottsupplägg som finns i Uppsala. 

Tidigare forskning  
En stor del av utrymmet i detta kapitel om tidigare forskning och litteratur kommer ges åt att 

beskriva teorier och slutsatser som behandlar varför vissa ägnar sig åt idrott, hur de finner just sin 
idrott och vad som karaktäriserar de som når nationell elitnivå. Samtidigt i detta sammanhang blir 
det viktigt att också ha en god kartläggning över hur det normalt går till att välja gymnasieskola och 
gymnasieprogram. Detta för att kunna urskilja skillnaderna för vad som är brukligt i allmänhet 
jämfört med vad idrottskontexten i det här fallet har för inverkan. Därför ägnas även en del av den 
tidigare forskningen åt just hur valet till gymnasiet går till och till det teorier och slutsatser som 
presenterats om det. 

Valet till gymnasiet 
Det sociala ursprunget hos elever och dess koppling till hur de väljer skola har bl a undersökts i 

Stockholmsregionen av Donald Broady (2002). Därigenom framkommer att överklassen och 
medelklassens barn är överrepresenterade på det så kallade studieförberedande programmen. 
Specifikt noterar Broady att det Samhällsvetenskapliga programmet och det Naturvetenskapliga 
programmet karaktäriseras av barn till föräldrar från yrken som universitetslärare, läkare och 
journalister. Broady urskiljer samtidigt en särskiljning utifrån kulturella och ekonomiska tillgångar 
beträffande elevernas val av studieprogram. Broady menar på att olika grupper i samhället har olika 
syn på vad utbildning har för syfte och funktion där de högre klasserna generellt värderar utbildning 
högre (Broady, En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet, 2002:1). 
Detta mönster är också något Allan Svensson (2001) har tydliggjort, där han konstaterar att det 

finns starka samband mellan elevernas gymnasieval och deras sociala bakgrund. Värt att notera är 
att en av orsakerna enligt Allan Svensson är att eleverna från de högre socialgrupperna klarar sig 
bättre i grundskolan och därigenom både har möjlighet kunskapsmässigt att hantera innehållet på 
exempelvis Naturvetenskapsprogrammet, men också att de genom detta har tillräckliga betyg för 
att komma in. Orsaken då till att dessa elever klarar sig bättre i grundskolan förklaras genom att 
hemmiljön har högre utbildningskapital och prioriterar utbildning i en högre utsträckning 
(Svensson, 2001, Årg 6, Nr 3). Och med Svenssons ord är det också möjligt att tänka att 
gymnasievalet sker utifrån betyg. 
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Gymnasievalet utifrån kön 
Programvalen till gymnasiet är könsstereotypa, särskilt valen till de yrkesförberedande 

programmen. Detta konstateras i SOUs slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan 
från 2010. Samtidigt beskrivs skolan som institution vara en spegel av samhället i övrigt. 
Ojämställda mönster uppstår i skolan, så länge det omgivande samhället inte är jämställt. Dock 
betonar rapporten att skolan inte av den anledningen får backa i sin strävan, utan bör ändå vara en 
fristad, där andra och bättre förhållanden och relationer kan få råda än de som gäller utanför skolan 
(SOU - Statens offentliga utredningar, 2010, ss. 13-15). 
Donald Broady konstaterar dock att könsskillnaderna i gymnasieprogrammen avtar ju högre upp 

programmen placeras utifrån den sociologiska karta han beskriver. En karta som byggs upp utifrån 
Pierre Bourdieus struktur med olika kapitalformer på den vertikala axeln och en horisontell axel 
med en vänstersida för kulturellt kapital och en högersida för mer ekonomiskt kapital. Utifrån 
denna fyrfältsmatris gör Broady synligt att könsskillnaderna är kraftiga i kartans nedre del bland de 
praktiska programmen som till stor del innefattar ungdomar med föräldrar med lägre mängd 
ekonomiskt kapital, utbildningskapital och kulturellt kapital. Ju högre upp i fyrfältsmatrisen vi rör 
oss, ju närmare varandra ligger pojkarna och flickorna beträffande programvalet till gymnasiet. I 
toppen finner vi Naturvetenskapsprogrammet, där könsbalansen sett ur ett riksgenomsnitt är jämn 
(Broady, En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet, 2002:1). 
Sett utifrån Celsiusskolan och dess sammansättning av både programutbud och idrotter, blir det 

relevant att fundera på vilken könsfördelning borde vara rådande. Och då i första hand utifrån de 
studieprogram som finns tillgängliga, för att sedan jämföra med nuläget och i vilken grad 
könsmönster från idrotterna speglar av sig på skolan. Här blir dessa tankegångar relevanta, 
samtidigt som eventuella riktlinjer och direktiv för de olika idrotterna också kan påverka 
könsstrukturerna på skolan som helhet. 

Kvinnor och män motionerar och idrottar på skilda sätt 
Per Nilsson har granskat idrotten ur ett kulturellt perspektiv och funnit intressanta likheter och 

skillnader för kvinnors sätt att idrotta jämfört med män. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 
(2005a) skiljer sig män och kvinnors motionsvanor åt, bl a genom att kvinnor motionerar oftare 
utanför föreningslivet och även utanför tävlingsidrottandet. Detta gör att många mått inom 
idrotten som berör män och kvinnor idrottande blir missvisande utifrån perspektivet om folkhälsa 
som en samhällsfråga. Detta då det inom idrottsrörelsen är färre kvinnor än män, men som inte 
nödvändigt innebär att kvinnor motionerar mindre. Kvinnor motionerar oftare utanför 
idrottsrörelsens organisation och ofta organiserat på ett sätt där de själva styr träningstid i högre 
grad än exempelvis lagidrottare som oftare har ett fast program när laget träffas och tränar eller 
tävlar i grupp (Riksidrottsförbundet, 2005a).  

Glesbygd, mellanstor stad eller storstad 
Barn och ungdomar väljer inte sina föräldrar eller till vilken omgivning eller miljö de födds till, 

vilket är Trondmans (2005) utgångspunkt, när han därifrån fördjupar sig inom ungas liv och 
förutsättningar inom idrotten utifrån sina livsförutsättningar.  
På samma sätt konstateras även att den fysiska platsen utifrån ett mer geografiskt perspektiv har 

betydelse för motionsgraden enligt Statens folkhälsoinstitut (2006). Per Nilsson tittar även han 
närmare på hur fritidsaktiviteter är knutna till förutsättningar geografiskt i sin bok Fritid i skilda 
världar från 1998. Boken är framarbetat tillsammans med Ungdomsstyrelsen och i samarbete med 
SCB. I materialet har en geografisk indelning gjorts över fyra områden; skogsbygd, mellanstor stad, 
storstad och slutligen förort till storstad. Runt 1600 ungdomar ingår i studien och genomfördes på 
årskullarna födda 1970-1982 när dessa var i 16 årsåldern. Undersökningen genomfördes under 
1990-talet och presenterades i boken utgiven 1998. Nilssons resultat påvisar dock att skillnaderna 
i idrottande med avseende på social bakgrund är små, med undantag från barn till lantbrukare, som 
i mindre mängd ägnar sig åt idrottande. I övrigt är skillnaderna inte påtagliga utifrån social 
bakgrund, utan Nilsson framhåller att större skillnader går att finna när man kategoriserar 
idrottsbenägenheten hos ungdomar i medelstora städer (där idrottas det mest hos ungdomar) 
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jämfört med ungdomar från förorter, landsbygd eller storstäder. När statistiken betraktas utifrån 
detta perspektiv är skillnaderna stora. Här blir det också tydliga skillnader på hur vanligt 
förekommande det är att utöva olika idrotter. Ridsport och motorsport är exempelvis vanligare på 
glesbygden, medan det är vanligare med parkour, kampsporter och basket i städerna. 
Könsfördelningen är också den beroende på geografiska parametrar, där exempelvis utövandet i 
förening är jämnt mellan könen på glesbygden och i mellanstora städer, men där Nilsson finner en 
manlig dominans i idrottsutövandet där 59 % av killarna idrottar, men bara 28 % av flickorna är 
aktiva i idrottsföreningar i storstäderna. Sammantaget tillför Nilssons studier en synlighet att siffror 
i form av rikssnitt innehar stora variationer när de bryts ner till mindre enheter. Samtidigt är 
variationerna inte ett uttryck för slumpen, utan genom att ta med aspekter runt de olika livsvillkoren 
som råder i olika delar av Sverige finns återkommande mönster, som kan komplettera bilden och 
till viss del svara på frågor som ger en mer korrekt bild. 

Att bli idrottare 
Idrottande är den vanligaste fritidssysselsättningen för dagens barn och ungdomar i Sverige. En 

livsstil och levnadsmönster som många gånger handlar om motionsvanor, som när de sätts i 
föreningsform eller i tävlingsmoment betraktas som idrott. 
Lars-Magnus Engström (2009 och 2013) har med sin omfattande långtidsstudie sedan 60-talet 

följt en grupp med över 2000 flickor och pojkar, de flesta födda 1953 från tonårstiden genom livet 
fram till medelåldern, och där utifrån ett kultursociologiskt perspektiv tittat närmare på frågor om 
motionsutövande och idrottande sett genom ålder, klass och kön och hur dessa eventuellt 
förändras genom livet. Engström konstaterar att intresset för och vanan att utöva idrott i allmänhet, 
men även olika idrotter är socialt relaterat och kan ses som tydliga uttryck för social tillhörighet 
och position. Och att de olika idrotterna därigenom kan betraktas som markörer på vilken social 
tillhörighet olika individer innehar i vårt samhälle. Utbildningsnivå belyses ha extra tydlig koppling 
till ökade motionsvanor som vuxen. Andelen personer med högskoleutbildning som i vuxen ålder 
betraktades som motionärer eller idrottare var statistiskt nästan dubbelt så många som andelen av 
de med grundskolenivå som högsta utbildningsnivå. Även socialgruppsnivå har tydliga kopplingar 
till motionsutövande, där störst andel motionärer också finns de högre socialgrupperna och minst 
andel i de lägsta grupperna. Extra tydligt påpekar Engström att mönstret är hos män. Inkomstnivå 
påvisar också ett tydligt samband med en högre grad av motionsutövande och idrottande allt 
eftersom inkomsten ökar.  
I undersökningen använder Engström den franske sociologen Pierre Bourdieus teoretiska 

referensram och grundar sina teorier utifrån dessa. I första hand används begreppet habitus. I 
materialet redovisas och diskuteras olika orsaker till individers idrottande, vilket är intressant utifrån 
att försöka förstå eleverna på Celsiusskolan i de olika idrotterna och hur de gjort sina programval. 
Engström belyser att valet av idrottsaktivitet och individens smak och intresse för olika sporter är 
en del av individens livsstil, som sin tur är en produkt av individens habitus.  

Idrottsvalet - en produkt av ditt ursprung 
Bo Schelin (1985) beskriver utifrån sin studie från mitten av 80-talet att individers val av idrott 

inte bara görs utifrån eget intresse och fallenhet, utan att valet är högst relaterat till social bakgrund. 
Resonemangen han för leder till att det finns ett tydligt samband mellan den idrott som individer 
utövar och den kulturella och sociala uppväxtmiljön. För att förstå och förklara människors 
idrottsbeteende måste vi sätta oss in i individens miljö och samspelet mellan individ och miljö. 
Schelin räknar att individens miljö innefattar närmiljön, kamrater, skola, familjen, 
fritidsmöjligheterna men även den materiella ekonomiska standard och den möjlighet som finns 
för idrottsutövandet rent praktiskt.  
Schelin pratar om ”Myten om det fria valet”. Han beskriver att idrottsrörelsen i allmänhet och 

även individerna i idrottsrörelsen lever med en tanke om att valet av den idrott du utövar är helt 
slumpmässigt och att alla människor kan välja att utöva vilken idrott som helst, men att så icke är 
fallet. Detta då livsvillkor i form av ekonomiska och kontextuella faktorer både förhindrar och 
möjliggör deltagande. Illusionen Schelin beskriver är något som även Engström (2009) och Larsson 
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(2008) tar upp. Denna missuppfattning om ett fritt val för alla, som bor hos många personer i 
landet, går helt emot slutsatserna i Schelins omfattande undersökning. Han menar på att det tydligt 
finns en idrottsstratifiering i Sverige. Schelin använder sig av en metod där han genom att koppla 
varje idrottsutövares socialgruppstillhörighet med utövad idrott kan genomsnittsutövarens 
socialgruppstillhörighet fastställas för varje idrott. Genom detta för han i bevis att det finns en 
tydlig stratifiering i den svenska idrottsrörelsen. Överklassen har tydliga band till vissa idrotter och 
arbetarklassen har sina idrotter. Skalan som bildas mellan dessa två ytterligheter bildar en hierarkisk 
ordning där Schelin ser att mönstren går igen (Schelin, 1985, s. 147 & 157 ). Underlaget för dessa 
slutsatser är en enkät som 1809 personer från olika idrotter svarat på. Därtill djupintervjuer av 69 
personer inom 4 sporter. Undersökningen innefattar både statistiska beräkningar, men även 
respondenternas uppfattningar i frågan. Det bör tilläggas att respondenterna i största utsträckning 
var vuxna individer, vilket möjliggör konstateranden om idrotten genom livet exempelvis att de 
som beskriver sig som etablerade tennisspelare i vuxen ålder ändå hade fotboll som den vanligaste 
förstaidrotten i sitt idrottande. 
Att olika samhällsskikt utövar olika idrott är som Schelin påpekar inget nytt och hänvisar till 

flertalet tidigare studier. De undersökta idrotterna faller in på exakt förväntade platser på ”stegen” 
och ordningen mellan idrotterna är nästan exakt den som vi alla traditionellt föreställer oss (Schelin, 
1985, s. 170). Samtidigt påpekar han att det behövs utökat och nyare material för att dra mer 
detaljerade slutsatser för läget i Sverige idag. Vissa idrotter har förmodligen under åren blivit mer 
eller mindre populära inom olika kretsar, vilket gör att det finns en möjlighet att idrotterna har 
förflyttat sina positioner genom de senaste årtionden. Ett exempel är enligt Schelin golf som från 
60-talet blivit en idrott som förflyttats ner från överklassen och numera innefattar även 
mittensektionen i hans uppställda hierarkiska strata. Men han poängterar ändå att golfen för den 
skull inte når hela vägen vilket märks bl a på golfens svårighet att rekrytera invandrare.  
I toppen av den beskrivna idrottsstratifieringen finner vi idrotter som segling, golf, squash och 

tennis, vilket då har starkast kopplingar till socialgrupp 1 (överklassen). På den övre halvan finner 
vi också idrotter som orientering, friidrott, simning, basket och utförsåkning. I den nedre halvan 
placerar Schelin bl a fotboll och handboll och i skiktet längst ner återfinns idrotterna boxning och 
brottning, vilka då blir beskrivna som arbetaridrotter och som därigenom har den svagaste 
kopplingen till socialgrupp 1. Alltså att det är väldigt ovanligt att barn och ungdomar från 
överklassen utövar brottning utifrån gjorda beräkningar (Schelin, 1985).  
Här visar även Schelin på att nuvarande socialgrupp som enskild faktor är den som bäst förklarar 

sambandet till vald idrott, därnäst kommer utbildningsnivå följt av ursprunglig socialgrupp (Schelin, 1985, 
s. 156). 
Om det förhåller sig på det viset även idag att idrotten är starkt kopplad till socioekonomisk grupp 

i samhället är det högst intressant för denna studie. Detta då det samtidigt finns forskning på hur 
dessa grupper gör sina val inom utbildningssystemet. 
Socialgruppsmåttet har förvisso under forskningsarbetet visat sig vara alltför trubbigt verktyg i 

sammanhanget, skriver Schelin (Schelin, 1985, s. 154). Förändringar i samhället från 80 talet till 
dags datum har också präglats av att gruppen som i den klassiska socioekonomiska indelningen 
benämndes som tjänstemän har vuxit, som en följd av det framväxande tjänstesamhället. Och 
många menar på att den gruppen är idag för stor för att rymmas inom en och samma kategori i 
sammanhang som dessa. Alltjämt är de flesta dock överens om att det fortsatt är överklassen som 
sätter agendan på vad som är eftersträvansvärt och vad som kopplas till hög status. Och att även 
om övriga socioekonomiska grupper i samhället inte alla gånger har ett intresse att leva som 
överklassen, är det alltjämt mot överklassens som jämförelsen görs och på så sätt blir 
utgångspunkten för hur det sociala sammanhanget konstrueras för samtliga. 
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Schelin redogör för flertalet andra teorier på hur valet av idrott skulle kunna förstås och har 
redovisats genom åren. Utifrån dessa och egna tankar ställer han upp några sorteringskategorier 
som han själv uppfattar som kraftfulla verktyg för att genom att kategorisera en idrott skulle kunna 
förutsäga vilken grupp av individer som kommer utöva idrotten i fråga. En metod inspirerad av 
sociologen Andrew Yiannaki. En kategorisering Schelin bygger utifrån följande motsatspar, där 
den förstnämnda genomgående har en dragning mot de högre socialgrupperna och den senare i 
motsatsparet har starkare koppling mot arbetarklass:  

 Individuell idrott - Lagidrott 

 Idrotter utan kroppskontakt - Idrotter med kroppskontakt 

 Idrott utan exponering i kulturen - Idrotter med hög exponering i kulturen 

 Nya idrotter - Gamla idrotter 

 Hög prestige - Låg prestige 

 Går att utöva som äldre – Svår att utöva som äldre 

 Stora initialkostnader - Små initialkostnader 

 Mycket höga utövandekostnader  - Låga utövandekostnader 

 Låga krav på fysisk styrka - Krav på fysisk styrka 

 Social kontakt många uppåt - Social kontakt många nedåt 

 Nästan ofarlig – Mer farlig / våldsam 
(Schelin, 1985, ss. 108-122).  
 

Ytterligare en intressant slutsats hos Schelin är att förutom att idrottsstratifiering förekommer i 
Sverige förhåller det sig även på det viset att de allra flesta utövare är medvetna om detta. En 
slutsats han gör utifrån att intervjupersonerna inte alls överraskas av det resultat han presenterar, 
men även det faktum att enkätsvaren över uppskattad ordning överensstämde väl med utfallet för 
Schelins beräkningar. Inledningsvis vill inte personerna att det ska vara på detta vis, men genom 
deras sätt att kommentera och resonera konstaterar de allteftersom att så är fallet – 
Idrottsstratifieringen är tydlig och deltagarna inom idrottsrörelsen förhåller sig till den på ett sätt 
där de visar att de också vet om dess existens (Schelin, 1985, s. 112).  
Även Larsson 2008 har intresserat sig för hur idrottsvalet blir till. I Larsons material riktas 

blickarna mot ungdomar i åk 9 och de omkring 1500 ungdomar som deltagit i tre liknande studier 
som genomförts under tre perioder – 1996, 2002 och 2007. Undersökningarna har genomförts 
med flertalet syften varav ett är att undersöka relationen mellan idrottshabitus och 16-åringarnas 
socioekonomiska bakgrund. Begreppet idrottshabitus sätts här i relation till ungdomarnas 
socioekonomiska förhållanden. De bakgrundsvariabler som ligger till grund för redovisningen är 
boendeort, kön, utbildningskapital och ekonomiskt kapital. 
Larson använder begreppet idrottshabitus. Habitus ett lånat begrepp från Pierre Bourdieus 

verktygslåda och när Larsson pratar om idrottshabitus syftar han på huruvida ungdomarnas habitus 

säger ja till olika idrottsverksamheter. Enkelt beskrivet, om man idrottar mycket har man en stark 

idrottshabitus och motsatt om man idrottar sällan. För att konstruera begreppet idrottshabitus 

använder han sig av tre variabler. Att individen gör någon ansträngande fysisk aktivitet, har minst 

betyg VG i skolämnet idrott och hälsa samt att personen i fråga också är medlem i någon 

idrottsförening. I undersökningen av kopplingen mellan idrottshabitus och ekonomiskt- samt 

utbildningskapital finner Larson tydliga samband. Styrkan i idrottshabitus följer med ökningen av 

ekonomiskt- samt utbildningskapital. Hos ungdomarna med högst utbildningskapital hade 9 av 10 

idrottshabitus, där motsvarande siffra för de ungdomarna med lägst utbildningskapital var att 

endast 3 av 10 hade idrottshabitus. Utifrån detta kan konstateras att utbildningskapital är viktig för 

möjligheterna att bli idrottare, dock inte avgörande. På samma sätt finner Larsson ett liknande 

mönster beträffande kopplingen mellan ekonomiskt kapital och idrottshabitus. Där 6 av 10 av de 

med mest ekonomiskt kapital också hade starkt idrottshabitus, där de med lägre ekonomiskt kapital 

hamnade på en motsvarande siffra om 4 av 10. Följaktligen är även ekonomiskt kapital en faktor 
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som avgör ungdomars förutsättningar att ta del av idrottsrörelsen, dock något lägre inverkan enligt 

Larssons undersökning än utbildningskapitalets påverkansgrad. Sammantaget visar Larssons analys 

ett tydligt samband mellan ungdomars idrottshabitus och deras socioekonomiska livsvillkor 

(Larsson, 2008, ss. 145-146). 

Larssons undersökning i tre omgångar vände sig till ungdomar i åk 9. Mats Trondman (2005) har 

på uppdrag av Ungdomsstyrelsen tittat på åren innan med utgångspunkten att vi människor inte 

har möjlighet att påverka våra uppväxtförhållanden såsom plats, miljö eller föräldrar. Detta är en 

tillvaro som vi föds in i och som påverkar vårt beteende. Även Trondman påtalar det tydliga 

sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och ungdomarnas grad av idrottande (Trondman, 

2005, ss. 67-75).  

Från att ”pröva på” till att ”bli etablerad i” en idrott 
Vad det gäller frågan hur det går till att välja ett liv med en specifik idrott delar Schelin in processen 

i fyra steg; prova idrotten, börja med idrotten, stanna kvar i idrotten och bli etablerad i idrotten. 

Där etableringen innebär en social tillpassning för individen och ett socialt accepterande av 

individen från den nya omgivningens sida. Det är ett avgörande moment där de sociala 

parametrarna i allra högsta grad spelar in. Schelin visar också på att fas ett – att prova på en idrott 

en eller ett par gånger ofta kan ske oproblematiskt över de socioekonomiska barriärerna mellan 

idrotterna utifrån idrottsstratifieringen. Men visar samtidigt att för att komma förbi den tredje fasen 

att stanna kvar i idrotten och att bli etablerad i den aktuella idrotten kräver en större socioekonomisk 

närhet och många gånger avgörs detta genom personell närhet, en person som redan är etablerad i 

den aktuella idrotten – Schelin använder begreppet initiator för att beskriva denna person och 

dennes funktion (Schelin, 1985, s. 130).  

Svårigheten för idrotten att nå utanför den sociala krets som idrotten redan är etablerad inom, 

beskrivs tydligt med ett citat från en brottningsledare när denne kommenterar effekterna av en 

genomförd värvningskampanj med orden: ”Vi fick precis samma grabbar vi ändå skulle fått. Vi fick 

dem bara lite tidigare” (Schelin, 1985, s. 168). Något som exemplifierar hur hård kopplingen är 

mellan olika idrotter och livsstilen hos den grupp som vanligtvis utövar sporten. 
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Att bli bra i idrott 
En både ny och omfattande undersökning presenterades i en rapport under namnet Vägarna till 

landslaget, producerad av ett team av fyra erkända forskare inom idrott och kulturssociologi från 
Linneuniversitetet i Växjö hösten 2015. Materialet bygger på svar från 328 personer som nått 
seniorlandslaget inom 39 olika idrotter. Utgångspunkten var att dessa personer uppenbarligen nått 
hög nivå inom sin idrott och frågorna behandlar vad som är gemensamt för dessa personers väg 
till framgången.  
 
Och i korthet kan konstateras att: 

 Landslagsutövarna kommer från ”idrottsfamiljer”, där föräldrarna har i stor omfattning 
egna idrottsliga erfarenheter och kunskaper och har ofta själva varit tävlingsaktiva i 
samma idrott som landslagsutövarnas huvudidrott. Föräldrarna har också i många fall 
varit ledare och tränare. 

 Familjerna har haft ekonomiska möjligheter att på olika sätt stödja sina barns idrottande 

 Föräldrarna har i stor omfattning akademisk utbildning 

 Landslagsutövarna har prövat flera idrotter under sin ”idrottsliga resa” 

 Första idrottskontakten vid 7 års ålder, men oftast inte i den blivande huvudidrotten 

 Under uppväxten sysslade de flesta med minst två andra idrotter 

 Valde att specialisera sig på en idrott vid 15 års ålder 

 Uttalar en elitsatsning ett år senare, vid 16 år 

 Många har gått någon form av idrottsgymnasium 

 97 % är födda i Sverige 

 87 % bodde med båda sina föräldrar i 13-15 årsåldern 

 90 % av de landslagsaktivas familjer ägde sitt boende i form av villa, radhus eller 
bostadsrätt. 

Sammantaget visar resultaten att vägarna är varierade och utifrån dessa resultat kan konstateras att 
den svenska modellen tycks karaktäriseras av sen specialisering och sen elitsatsning (Fahlström, 
Gerrevall, Glemne, & Linnér, 2015). 

Fotboll, golf och orientering 
Vidare har litteratur behandlats för att titta närmare på idrotterna golf, fotboll och orientering. 

För fotboll och golf har Staffans Karps bok Barn, föräldrar och idrott används där han belyser 
skillnaderna mellan föräldrarnas syn på idrottandet för sina barn inom idrotterna golf och fotboll. 
En omfattande intervjustudie i syfte att förstå mer och beskriva idrottens betydelse för 

idrottsaktiva barn, deras föräldrar och familj (Karp, 2000).  
Generellt konstateras att flera tjänstemannabarn är medlemmar i idrottsföreningar än barn från 

arbetarfamiljer. Här märks också en skillnad i antalet idrotter, där arbetarbarn oftare ägnar sig åt 
färre idrotter. Detta är något som också Schelin noterade i sin undersökning bland vuxna, där 
exempelvis golf var den idrott där utövarna hade utövat flest andra idrotter i olika omfattning. En 
siffra på 3,70 andra idrotter i jämförelse med fotboll på 2,88 och brottning på 2,55 (Schelin, 1985, 
s. 106). 
Karp gör tydligt att människor väljer idrotter som passar med den egna gruppens värderingar och 

livsstil. Skillnaderna Karp finner mellan golf och fotboll är flera, där både form och förväntningar 
verka skilja sig åt en del. Den individuella idrotten golf saknar fysisk kontakt i jämförelse med 
fotbollen som har både fysisk kontakt och ett tydligare socialt inslag genom att vara en lagidrott. 
Men även träningsformen skiljer sig åt, där fotbollen oftast tränar i grupp under ledning, när golfens 
träningsupplägg oftare sker på eget initiativ och inte lika ofta i föreningens regi. Fotbollens 
egenvärde beskrivs av fotbollsföräldrarna handla om ett socialt värde, att umgås med kompisar och 
arbeta i grupp. Barn börjar utöva fotboll för kompisarnas skull och det är ofta av större vikt än 
valet av idrott. Prestationsmålen är svaga inledningsvis inom fotbollen och fokus ligger mer på att 
ha en kul och meningsfull sysselsättning enligt Karp. Golfföräldrarna beskrivs som en mer 
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homogen grupp utifrån att deras socialgruppstillhörighet oftast är tjänstemän eller företagare och 
andelen med eftergymnasial utbildning var större, framför allt sett till båda föräldrarnas 
utbildningsnivå. Golfföräldrarna beskriver vikten av att skaffa sig en god hälsa men även vikten av 
att nå framgång genom idrottsutövandet – i detta fall golfspelandet. Ursprung och social tillhörighet 
är av betydelse för den enskildes värderingar och omvärldsuppfattning, enligt Karp. Inom 
socialgrupp 1 är det fler som utövar idrotten golf än som spelar fotboll och det motsatta gäller för 
socialgrupp 3 där utövarna är fler inom fotboll än inom golf. Golf och fotboll tillhör utifrån detta 
olika sociala grupper i vårt samhälle och kortfattat betonar golfbarnen det individuella mätbara 
perspektivet och det rekreativa värdet, medan fotbollsbarnen betonar det sociala värdet och glädjen 
tillsammans med gruppen (Karp, 2000, ss. 275-286). 
Även orientering har synats genom två undersökningar. Båda på initiativ av Svenska 

orienteringsförbundet, där den första undersökningen utgår från enkätsvar från drygt 1000 
personer slumpvis valda i avsikt att vara representativa för den svenska befolkningen (Svenska 
Orienteringsförbundet, 2011). Den andra undersökningen utgår från 500 personer som redan är 
orienterare och engagerade som utövare eller ledare i någon form (Svenska Orienteringsförbundet, 
2015). Båda undersökningarna har genomförts i Sverige i avsikt att kartlägga synen på 
orienteringssporten, finna utvecklingsområden och hur mångfalden inom idrotten skulle kunna 
utvecklas. Vad säger den samlade bilden? Utifrån en ökad förståelse, vad kan eventuellt påverkas 
genom åtgärder från Orienteringsförbundet. I resultatet går bland annat att utläsa att 90 % av 
utövarna är själva födda och deras föräldrar är födda i Sverige. Majoriteten av de med utländska 
föräldrar härstammade från de andra Skandinaviska länderna. 61 % av utövarna angav 
högskola/universitet som utbildningsnivå och samma siffra för orienterarnas föräldrar är 50 %. 
Endast 1 % av utövarna är utan arbete. 60 % arbetar och resterande del fördelas tämligen jämnt 
mellan kategorierna Studerande och Pensionär. Av de som arbetar är de sex vanligaste 
yrkeskategorierna (i fallande ordning med största kategorin först); Pedagogiskt arbete, Tekniskt arbete, 
Administration/Ekonomi/Juridik, Data IT, Hälso/Sjukvård och Naturvetenskapligt arbete. Dessa 
sammantaget utgjorde 69 %, varav just Pedagogiskt arbete med sina 16,5 procent är överlägset den 
största gruppen. Det visar sig även vara så att utövarnas föräldrar följer samma indelning över 
vanligaste yrkeskategorier. Den vanligaste boendeformen för respondenterna är att bo i villa (59,8 
%). 89 % är uppväxta i kärnfamilj och 70 % började med orientering genom familj och vänner. 
Hälften av utövarna började vid en ålder av 10 år eller yngre (Svenska Orienteringsförbundet, 
2015). 
Orienteringssporten har utifrån detta svårt att rekrytera utanför den sociala gruppering som redan 

utövar idrotten. Utifrån befintliga orienterare finns det få hinder för att börja med orientering, 
samtidigt som de beskriver en uppsjö av argument för att ägna sig åt orientering. Något som är 
intressant i sig, men samtidigt visar på hur svårt det är att förhålla sig nyanserad när man beskriver 
det man engagemangsmässigt dagligen är mitt i.  
Utifrån Schelins undersökning framkom hos allmänheten en uppfattning att orientering utövas 

av alla typer av människor, vilket i orienteringsförbundets undersökning ovan inte alls verkar 
stämma. Enligt Orienteringsförbundet visar det sig att utövandet är starkt kopplat till högt kulturellt 
kapital och högt utbildningskapital. Denna skillnad i allmän uppfattning hos allmänheten i 
jämförelse med det faktiska utfallet var även något Schelin lade märket till även på 80-talet. 
Förutom att tidsskillnaderna för dessa undersökningar är 20 år, finner vi här att den allmänna bilden 
i samhället om en viss idrott inte nödvändigtvis behöver stämma med hur det förhåller sig vid en 
närmare undersökning av en specifik idrott. Om detta med att högt kulturellt kapital och högt 
utbildningskapital skulle ha samband med hur idrottseleverna på Celsiusskolan gör sina 
programval, blir detta kanske extra intressant. Kommer vi att se utifrån data från eleverna på 
Celsiusskolans programval om orientering är en idrott som utövas av alla eller en idrott med barn 
uppvuxna i hem med högt kulturellt och högt utbildningskapital?   
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Teoretiska begrepp och analytiskt ramverk 
För föreliggande arbete har ett sociologiskt perspektiv använts. Idrott och fritidsvanor är en 

förutsättning för att hamna på Celsiusskolan i den elitidrottsverksamhet som där bedrivs. Idrott 
och fritidsvanor ses som sociala fenomen och meningsbärande aktiviteter som utövas i samspel 
med andra inom ramarna för samhällets kulturella och strukturella ordning. Den livsstil man ägnar 
sig åt och den livsstil man väljer är en följd av de strukturer man innefattas av. Detta gör att det 
inte är en slump att man gör det man gör, utan att det många gånger är ett omedvetet val som gjorts 
utifrån kulturella, ekonomiska och sociala villkor (Larsson, 2008, s. 31). 
I denna studie sökes svar på orsaker till att eleverna från de olika idrotterna uppvisar olika mönster 

beträffande valet av studieprogram på gymnasiet utifrån de fyra program skolan har i sitt utbud. 
Som teoretisk utgångspunkt för denna studie kommer vi av den anledningen likt både, Trondman 
(2005) och Engström (20013) att utgå från Pierre Bourdieus teoretiska referensram, med blicken 
riktat lite extra på just begreppet habitus. Bourdieus verktygslåda är både beprövade men också väl 
lämpad för att beskriva samhällets sociala strukturer, relationerna dem emellan och hur 
människorna vanligtvis lever och verkar inom dessa strukturer.  
Följande sätt kommer att användas i avsikt att underbygga och resonera rörande de statistiska 

samband som kan utläsas som resultat av empirin. Det empiriska materialet gör statistiska samband 
synliga och i flera fall tydliga. För att komplettera och bygga ut denna bild, relateras till tidigare 
forskning på området i avsikt att förkasta eller ge stöd för resonemanget. Genom nedan beskrivna 
begrepp går jag här utanför mitt empiriska material, men kan också med fördel föra resonemang 
och beskriva förklaringsmodeller om studiens frågeställningar och därigenom går här att säga något 
om mönster beträffande idrottsval, könsfördelning och programval på ett sätt som annars inte 
skulle vara möjliga. 

Fält och poler 
Ett fält beskrivs som ett system av relationer mellan positioner (Bourdieu, Konstens Regler: Det 

litterära fältets uppkomst och struktur, 2000, s. 9). Ett socialt fält även kallat socialt rum är fältet 
där människor strider om något de har gemensamt. Varje fält har sina egna spelregler och även 
kapital. Ett kapital är på så sätt fältspecifikt och kan vara allt från erkännande, pengar, makt eller 
något annat som det i det aktuella sammanhanget anses viktigt att inneha för individerna och som 
fungerar som ett gångbart kapital för att verka på just den marknaden.  
När olika fält kartläggs på olika sätt framträder ofta mönster som indikerar på olika viljor eller 

inriktningar i fältet, något som kan ses som poler. Beroende på vilket fält som kartläggs eller 
undersöks kan dessa skifta. På vänster placeras ofta En kulturell pol i Bourdieus tvådimensionella 
diagram, som ofta benämns som den autonoma sidan. Denna autonoma pol ställs mot den 
ekonomiska polen-den heteronoma (ofta placerad till höger i diagrammen). Den högra ekonomiska 
polen beskrivs som heteronom, då den är influerad eller dominerad av yttre aktörer, medan den 
vänstra kulturella polen beskrivs som autonom, då den i huvudsak regleras av fältets egna spelregler. 
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Habitus och smak 
I det sociala rummet och inom dess olika fält pågår ett mer eller mindre synligt spel om positioner 

och igenom detta uppstår de smaker, stilar och praktiker vi sedan ser som beteenden. Individens 
villkor för den egna existensen är förknippade med dessa beteenden som sätts i relation till vad 
andra tycker och gör. Dessa uttryck ska ses som det sammanlagda resultatet av våra livsvillkor 
(Larsson, 2008, s. 33).  

Ett barn till konstnärer kan känna sig mer hemma på en vernissage  
än på en fotbollsmatch.             

                                                                                                        (Gripsrud, 2002:95) 

Utifrån den franske sociologen Pierre Bourdieu tankegångar använder människorna i ett socialt 
fält olika sätt att vara, tala, prioritera och göra för att fungera inom det specifika sociala fältet. Ett 
slags inbyggt system för vilka strategier vi kommer att använda i de tänkbara situationer vi kan 
ställas inför. Interna koder eller språk som är gemensamt för området, något som inom idrotten 
skulle kunna kallas speluppfattning eller typ av bollsinne.  
Habitus innefattar kulturellt nedärvda rörelser, minnen och erfarenheter som formats av det liv vi 

levt. Habitus införlivas i människan genom dess omgivning i form av vänner, familj, skola osv. 
Efter en tid övergår det medvetna beteendet till att övergå till ett ihållande ofta omedvetet 
handlingsmönster (Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 1998, s. 3).  
Smak precis som livsstil är bunden till habitus. Detta på ett sätt där smaken är det vi gör, utifrån 

vårt habitus, det är här vårt habitus blir synligt – när vi väljer antingen det ena eller det andra. 
Smaken blir rådande och blir verktyget för hur vi kategoriserar vår omgivning, både saker, 
händelser men även människor (Larsson, 2008, s. 35).  
Framför allt människor där vi genom smaken särskiljer vem jag är, vem jag identifierar mig med 

och därigenom tydliggör jag också hur jag inte är. Detta kallar Bourdieu distinktion (Bourdieu, 
Distinction, 1984). 
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Resultat 
Denna resultatdel följer en tematisk ordning och inleds med att behandla storlek. Storlek på 

idrotter i Sverige, på Celsiusskolan och även genom en överblick tittar vi närmare på skolans 
tilldelning av platser för de olika idrotterna. Därefter följer rubriken könsfördelning, med fokus 
på fördelningen mellan flickor/pojkar i idrottssverige som helhet, i de olika idrotterna och på 
skolans fyra studieprogram. Sedan behandlas vilka idrotter som går på vilka studieprogram, 
som kompletteras med resultat för lagidrotter i jämförelse med individuella idrotter. Slutligen 
synliggörs betygens inverkan på elevernas möjligheter till de olika programvalen. 

Stora och små idrotter på skolan 
Generellt går här att påstå att idrotter som är stora i Sverige också är stora på Celsiusskolan. En 

logik som på flera sätt får anses som logisk. För att illustrera detta görs nedan en jämförelse mellan 
antal elever på Celsiusskolan i de olika idrotterna och två olika mått för att mäta idrotternas storlek 
i Sverige.  
Det ena måttet är idrotternas antal inrapporterade timmar för LOK (Lokalt aktivitetsstöd). Detta 

mått används inom idrottsrörelsen för att beskriva den omfattning av aktiviteter idrottsföreningar 
har. För detta mått finns tänkbara felkällor såsom att idrotter är olika duktiga på själva 
rapporteringsförfarandet eller att vissa idrotter tränar på ett sådant sätt att det inte uppfyller kraven 
för att vara berättigat som LOK-stöd – exempelvis träning på egen hand inom ridsport och golf. 
Ytterligare en aspekt är att måttet speglar barn och ungdomsverksamhet då en åldersgräns finns på 
25 år, vilket kan ge effekter för de idrotter som har mycket aktivitet i vuxen ålder. Dock är det ett 
lämpligt mått för denna studie om gymnasiet, där man kan säga att resultatet ändå inte påverkas av 
de aktiviteter utövarna gör efter gymnasieåldern. 
Det andra måttet som jämförelsen görs emot är resultatet från en enkät som Riksidrottsförbundet 

gjorde 2005b, där man frågade ungdomar vilka idrotter de var aktiva inom. Genom denna fråga 
kommer vi åt deras upplevelse av tillhörighet, samt att det i enkäten var möjligt att lista fler idrotter 
och inte bara ”sin förstaidrott”. 
 
I diagrammet nedan har sedan värdena från dessa tre områden omräknats till procent för en 

enklare jämförelse. 
 

 
Diagram 1 
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Utifrån diagrammet på föregående sida (diagram 1) är tendensen tydlig att idrotter som både 
ungdomarna beskriver att de utövar och idrotter med höga andelar inrapporterade LOK-
stödstimmar också har många elever på Idrottsgymnasiet på Celsiusskolan. Ett mönster som 
överlag går igen i samtliga idrotter, men där vi kan utläsa några idrotter som avviker i någon mening.  
Fotboll, innebandy, handboll, gymnastik, simning, tennis, bordtennis och konståkning är färre till 

antalet på Celsiusskolan än vad den idrotten är i Sverige överlag utifrån detta sätt att göra 
jämförelsen. På samma sätt blir då amerikans fotboll, friidrott, orientering, skidor, fäktning och 
modern femkamp fler elever till antalet på Celsiusskolan än vad idrotten är överlag. 
Bandy och golf urskiljer sig på så sätt att de två jämförelsevärdena inte är samstämmiga. Båda 

idrotterna har enligt LOK få aktiviteter, men det är många av ungdomarna som beskriver att de 
utövar idrotten. Något som troligen skulle kunna förklaras med idrotternas förmåga att göra 
rapporteringen för LOK-stöd, men också i fallet med golfen att sättet de flesta tränar (på egen 
hand, enskilt) inte är rapporteringsbart enligt direktiven för LOK-stöd  
Övriga idrotter följer trendlinjerna för de tre parametrarna utan några anmärkningsvärda 

avvikelser. 

Tilldelade platser från specialidrottsförbunden 
Varje idrott ansöker till sitt respektive Specialidrottsförbund om antal platser i utbildningen. 

Fotboll ansöker till Svenska Fotbollförbundet, ridsport till Svenska Ridsportförbundet osv. Varje 
Specialidrottsförbund har sedan ett visst antal platser att fördela i landet och utifrån olika kriterier 
och krav på både efterfrågan från idrottare på orten, anläggningsförutsättningar och satsning på 
tränarkompetens tas ett beslut om en skola beviljas utbildning inom NIU. I beslutet innefattas även 
hur många platser som skolan maximalt får anta idrottare till. Följaktligen påverkas antal elever i 
de olika idrotterna direkt av denna tilldelning. I diagrammet nedan ges här en överblick på hur 
många elevplatser som är tilldelade från de olika specialidrottsförbundet för skolans idrotter. De 
listas i den ordningen att de idrotterna med flest tilldelade platser är i botten av diagrammet och de 
idrotterna med minst antal tilldelade platser i diagrammets topp. 
 
Utöver tilldelningen av platser innehåller även diagrammet även en siffra på hur många platser 

som utnyttjas. 

 
Diagram 2 
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I det stora perspektivet blir det tydligt att Celsiusskolan har växtpotential, då det finns en hel del 

tilldelade platser som inte utnyttjas (se diagram 2). Samtidigt har tidigare konstaterats att konkurrensen 

är stor, med ett högt söktryck till utbildningen. Frågan väcks då såklart, vad som är anledningen till 

att inte alla tilldelade platser utnyttjas? 

De idrotter som till fullo använder sina platser är: amerikansk fotboll på RIG, ridsport och golf 

på både RIG och NIU. En anledning till att inte tillsätta alla platser kan vara att den idrotten helt 

enkelt inte hittar sökande med tillräckligt bra kvalifikationer till de sista platserna. Idrotterna är 

noggranna med vilka de tar in. Har man inte tillräcklig nivå, är det inget ändamål i sig att fylla 

platser. Detta kan ses som sätt att värna om den idrottsliga kvalitén, men också i termer att bygga 

och behålla status. Ett mönster som vi också finner på elitskolor inom helt andra områden än 

idrott. 

En annan faktor som troligen kan påverka om underlaget är tillräckligt stort för att tillsätta alla 

tilldelade platser, kan vara hur starkt förankrad en idrott är i området. En idrott kan vara stor i 

Sverige, men i regionen runt Uppsala inneha en undanskymd tillvaro.  Och givetvis vice versa, där 

några idrotter är väldigt tongivande i den Uppländska idrotten och därmed kan ta en annan roll 

även på Celsiusskolan, även då idrotten i ett nationellt perspektiv inte är lika framträdande. 
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Könsfördelning 
Idrottsrörelsen i Sverige innefattar till antalet många fler män än kvinnor. Könsfördelningen är 

långt ifrån jämn. Ett mönster som går igen på många håll inom idrotten. Av totalt antalet aktiva är 
42 % kvinnor, kvinnor i idrottsföreningars styrelser 27 %, ordförandeposten i samma föreningar 
15 % kvinnor. Enligt Riksidrottsförbundets rapport från 2005 var det endast 8 av 67 idrotter som 
hade fler kvinnor än män i sin verksamhet (ridsport-85 %, konståkning-85 %, gymnastik-83 %, danssport-59 

%, simning-59 %, friidrott-58 %, akademisk idrott-56 % och volleyboll-51 %). 12 stycken idrotter föll in under 
kategorin jämn könsfördelning och kvarstående 46 av de 67 idrotterna vad då tydligt eller mycket 
tydligt dominerade av män (Riksidrottsförbundet, 2005a). 

 
Könsfördelning inom idrottsrörelsen och på Celsiusskolans RIG & NIU 
I diagrammet nedan (diagram 3) ser vi en uppställning där vi till höger ser idrotterna på 

Celsiusskolan och de olika idrotternas könsfördelning baserat på de fem årskullarna i det statistiska 
materialet. Idrotterna är ordnade i diagrammet så att de med högst andel kvinnor är i diagrammets 
nedre del och de idrotterna med högst andel män i diagrammets topp. Till höger ses jämförande 
värden för hela den svenska idrottsrörelsen, baserat på Riksidrottsförbundets rapport Kvinnor och 
män inom idrotten från 2005. Måttet som används för jämförelsen innefattar samtliga aktiva 
medlemmar i föreningen både som aktiv, ledare och styrelse. 

 
Diagram 3 

 
Generellt går här att påstå att idrotter med en övervägande del män också har en övervägande del 

män i utbildningen på Celsiusskolan. Och på samma sätt i de idrotter där många kvinnor är aktiva 
sett ur ett nationellt perspektiv, är det också inom dessa idrotter på Celsiusskolan vi finner flest 
kvinnliga elever. En logik som på flera sätt får anses som rimlig, precis som med att idrotternas 
storlek avspeglar sig på elevstrukturen på Celsiusskolan gör även könsfördelningen i de olika 
idrotterna samma sak. Idrotter med en tydlig könsfördelning behåller sin könsfördelning på skolan. 
Riksidrottsförbundet är tydliga med sin önskan vilket är en jämn könsfördelning i samtliga idrotter. 
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De riktlinjer som förmedlas är att vid antagning sträva mot en könsfördelning som håller sig inom 
förhållandet 60/40 eller 40/60. Även 70/30 eller omvänt 30/70, accepteras utan åtgärd i många 
fall. I de fall idrottens underlag är extremt övervägande, kan även idrotten göra antagningar som 
matchar hur idrotten, alltså det aktuella underlaget, ser ut. Dessa önskemål, riktlinjer kommuniceras 
från RF till respektive SF, som skriver med dessa i kriterierna för att bli godkänd som 
utbildningsanordnare. Endast ett par specialidrottsförbund av de 20 idrotterna på Celsiusskola har 
krav på könsfördelning. 
Också detta faller under en rimlig logik på så vis att det är omöjligt att anta aktiva av ett visst kön 

om de inte finns, eller inte särskilt klokt beslut att anta aktiva som inte har den idrottsliga nivån för 
att ta till sig undervisningen, eller nå målet om att nå nationell elit.  

Kombinationen kön och idrott 
I diagrammet nedan ser vi könsfördelningen för de olika idrotterna på skolan i en helhetsbild. 

Kolumnbredden visar enkelt fördelningen mellan kvinnor och män på skolan. Idrotterna är 
ordnade så att de med flest elever återfinns i diagrammets nedre del och de idrotterna med endast 
ett fåtal elever syns högst upp. Här finner vi svaret på vilka samband som är synliga och med vilken 
styrka dessa samband existerar. 

 
Figuren ovan illustrerar de olika parametrarnas storlek proportionellt efter antalet individer. Färgen indikerar signifikansnivå enligt Chi-2 
(Standardiserade residualer). Blå-positivt samband / Rött-negativt samband / Vit-inget signifikant samband. 
 

Figur 1 

 
Figuren ovan synliggör även hur statistiskt signifikant dessa mönster är. Här används Chi-2 och 

Stadardiserade residualer, som metod vilket enkelt uttryckt gör en jämförelse hur fördelningen är 
för dessa elever och jämför med hur fördelningen statistiskt sett borde vara utifrån 
slump/sannolikhet. Ett värde över +2,0 eller under -2,0 är att betrakta som avvikande och ett värde 
över +4 eller under -4 är kraftigt avvikande. Ofärgade områden innebär att underlaget är fördelat 
på ett sätt, med en variation som lika gärna kan bero på slumpen och betraktas därför inte som 
signifikant. Blå färg indikerar på positivt samband och rött på negativt samband. 
För idrotterna amerikansk fotboll, bandy och ishockey finner vi ett statistiskt signifikant samband 

till män och för idrotterna konståkning, friidrott, gymnastik och ridsport ser vi ett samband för 
kvinnliga utövare, där ridsporten dessutom är i nivåer som betraktas som starkt signifikant 
samband. Svaga negativa samband återfinns också för kombinationerna män-friidrott, män-
gymnastik och kvinnor-amerikansk fotboll. För övriga kombinationer indikerar färgen vit att 
signifikansen är för låg för att betraktas som ett statistiska samband. 
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Könsfördelning för varje studieprogram  
Könsfördelningen för samtliga 20 idrotter på idrottsgymnasiets RIG och NIU utbildningar för de 

fem undersökta årskullarna är kvinnor 36,4 % och män 63,6 %. Dessa siffror säger att 
idrottsutbildningarna till antalet består av en övervägande del män. Sätts dessa siffror i jämförelse 
mot rikssnittet för könsfördelningen inom idrottsrörelsen i stort märker vi att Celsiusskolan har en 
lägre andel kvinnor än vad idrottsrörelsen totalt sett i Sverige, där siffran är 42 % aktiva kvinnor 
och 58 % aktiva män. 
Samtidigt är det inte så, sett till hela Sveriges gymnasieverksamhet, att alla studieprogram har jämn 

könsfördelning, vilket gör det rimligt att också jämföra Celsiusskolans siffror med hur 
könsfördelningen statistiskt sett borde se ut om fördelningen skulle följa rikssnittet för de olika 
programmen. 
Utifrån tabellen nedan kan vi se att samtliga av skolans fyra program utifrån ett rikssnitt normalt 

sett har en könsfördelning som till en liten del väger över mot en högre andel kvinnor än män. 
Könsfördelningen för dessa fyra program är relativt jämn i jämförelse med andra studieprogram 
såsom exempelvis fordonsprogrammet och omvårdnadsprogrammet, där vi finner en större 
obalans mellan könen utifrån ett rikssnitt.  
 
Vid en närmare titt på Celsiusskolans siffror syns det att andelen kvinnor är lägre i samtliga 

studieprogram i jämförelse med rikssnittet. Kraftigast avviker Handelsprogrammet, som har 93 % 
män på Celsiusskolan i jämförelse mot 54 % kvinnor enligt rikssnittet. 
 

 Andel kvinnor/program 

   

 Rikssnitt Celsius 

Samhällsvetenskapsprogrammet 59 % 43 % 

Handelsprogrammet 54 % 7 % 

Naturvetenskapsprogrammet 53 % 41 % 

Ekonomiprogrammet 52 % 28 % 
 

Tabell 1 

 
Relativt sett, studieprogrammen sinsemellan på Celsiusskolan, kan man påstå att det är 

Samhällsvetenskapsprogrammet tillsammans med Naturvetenskapsprogrammet som har de flesta 
kvinnorna i utbildning och på så sätt drar upp skolans snitt. 
Handelsprogrammet är på Celsiusskolan kraftigt manligt dominant, vilket också avviker mest från 

rikssnittet, där Handelsprogrammet har en liten övervikt åt fler andel kvinnor på programmet. 
Ekonomiprogrammet tillsammans med Handelsprogrammet blir skolans manligt dominerade 

program. Ekonomiprogrammet dock inte lika kraftigt som Handelsprogrammet. 
I figur nr 3 nedan ser vi fördelningen på de olika programmen för män respektive kvinnor. På 

den horisontella axeln ges även en uppfattning på de olika programmet storlek i form av antal 
elever. Här blir det tydligt att Handelsprogrammet är skolans absolut minsta program, normalt sett 
med endast en klass per årskurs.  
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Figuren ovan illustrerar de olika parametrarnas storlek proportionellt efter antalet individer. Färgen indikerar signifikansnivå enligt Chi-2 
(Standardiserade residualer). Blå-positivt samband / Rött-negativt samband / Vit-inget signifikant samband. 
 

Figur 2 

 
Utifrån detta finner vi två kombinationer som kan betraktas ha signifikanta samband. Dessa är att 

det är ovanligt att vara kvinna och läsa Handelsprogrammet och att det är även ovanligt att vara 
kvinna och studera på Ekonomiprogrammet. Dock ska poängteras att dessa signifikanta samband 
är att betrakta som svaga. I övrigt är fördelningen så att det inte är statistiskt signifikant att kön 
skulle ha samband med programvalet.  
Utifrån detta kan en bedömning göras att kön inte kan betraktas som en tydlig predikator i fråga 

om valet av studieprogram, för eleverna med elitidrottsinriktade studier. 
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Vilka idrotter går på vilka studieprogram? 
Vi tar på samma sätt en närmare titt på kombinationen av idrottstillhörighet och vilket 

studieprogram dessa elever har valt nedan i figur nr 3.  
 

 
Figuren ovan illustrerar de olika parametrarnas storlek proportionellt efter antalet individer. Färgen indikerar signifikansnivå enligt Chi-2 
(Standardiserade residualer). Blå-positivt samband / Rött-negativt samband / Vit-inget signifikant samband. 
 

Figur 3 

 
De kombinationer som har starkast samband, alltså uppvisar högst grad av signifikans är att 

orientering återfinns på Naturvetenskapsprogrammet och golfspelare går Ekonomiprogrammet. 
På Naturvetenskapsprogrammet uppvisar förutom orientering även idrotterna friidrott, simning 
och basket ett positivt statistiskt samband. Ett negativt statistiskt samband har 
Naturvetenskapsprogrammet i kombination med idrotterna innebandy, ishockey och fotboll. På 
Ekonomiprogrammet har även bandy ett statistiskt positivt samband, dock inte med lika hög grad 
av signifikans som golf. Friidrott har här ett statistiskt negativt samband för Ekonomi-programmet. 
På Handelsprogrammet som vi tidigare noterat är skolans minsta program och även med över  
90 % män, ser vi ett tydligt positivt samband, vilket är i kombinationen med amerikansk fotboll. 
Samhällsprogrammet är skolans största program sett till antal elever. Här finner vi två samband. 
Dels att det är ovanligt att man som golfspelare läser Samhällsvetenskapsprogrammet, men också 
att det är ett tydligt positivt samband för kombinationen med fotboll. 
Resterande kombinationer av idrott och programval har inga tydligt återkommande mönster i den 

utsträckning att det kan betraktas som statistiskt signifikant. 
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Individuella- eller lagidrotter 
Programvalet skiljer sig mellan lagidrotterna och de individuella idrotterna enligt figur 4 nedan. 

 

 
Figuren ovan illustrerar de olika parametrarnas storlek proportionellt efter antalet individer. Färgen indikerar signifikansnivå enligt Chi-2 
(Standardiserade residualer). Blå-positivt samband / Rött-negativt samband / Vit-inget signifikant samband. 
 

Figur 4 

 
På det Naturvetenskapliga programmet finner vi starka samband för både de positiva såväl som 

de negativa sambanden. Det är här väldigt ovanligt med lagidrottare på 
Naturvetenskapsprogrammet, på samma sätt som det uppvisas hög signifikans för programmet i 
kombinationen med individuella idrottare, alltså väldigt vanligt med individuella idrottare på 
programmet. Motsatt samband är tydligt på Samhällsvetenskapsprogrammet, där det 
återkommande mönstret för andelen individuella idrottare är så lågt att det betraktas som tydliga 
negativa samband utifrån dess signifikans på > -2,0. På samma sätt indikerar färgen för lagidrottare 
på Samhällsvetarprogrammet på ett positivt samband med ett värde på > 2,0.  

Ekonomiprogrammet har en sådan fördelning av individuella idrottare och lagidrottare att det 
betraktas som icke signifikant. Förvisso går det att utläsa att det är något vanligare att vara 
lagidrottare på Ekonomiprogrammet, men skillnaden som finns är i sådan liten utsträckning att 
den lika gärna kan vara utfallet av normal variation beträffande sannolikhet/slump. 
För Handelsprogrammet ser vi att det inte är lika sannolikt att elever från individuella idrotter 

studerar. En fråga som kan vara viktig att besvara utifrån diagrammet är, hur det kan vara möjligt 
att Handelsprogrammet utgörs av 86 % lagidrottare, utan att vara statistiskt signifikant? Detta 
uppkommer utifrån att Handelsprogrammet är ett väldigt litet program sett till sin andel av skolans 
alla elever. Närmare bestämt 18 lagidrottare utav totalt 402 lagidrottare, vilket gör att även om de 
är stor andel av sitt program är deras andel på sådan att den fördelat på skolan blir att betrakta som 
en möjlig normal variation av tillfälligheter och slump. Handelsprogrammet är skolans senaste 
tillskott i programutbudet, vilket kan förklara den låga andelen elever sett till undersökningens fem 
årskullar. 
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Högstadiebetygens roll  
Om vi här sorterar skolans fyra gymnasieprogram stigande utifrån det betygspoäng eleverna har 

från grundskolan blir ordningen HA, SA, EK och NV, där medianen för eleverna på 
Handelsprogrammet är 185 poäng och där den högsta noteringen för betygspoäng från 
grundskolan i ett program återfinns på Naturvetenskapsprogrammet med en median på 278p.  
 
Genomsnittsvärdet för intaget hösten 2015 på de olika nationella programmen var: 

 
 Celsiusskolan  Rikssnitt enl. Skolverket (2016) 

HA 185   178 
SA 240   233 
EK 241  240 
NA 278   267 
 

Tabell 2 

 
Utifrån dessa nivåer kan vi för det första konstatera att Celsiusskolans genomsnittsvärde överlag 

är högre än riksgenomsnitten för samma nationella program, men samtidigt bibehålls den normal 
ordningen programmen sinsemellan och även stegen mellan programmen följer mönstret i 
rikssnittet. 
Och för det andra kan vi föra ett resonemang om att betyget också avgör programvalet på så sätt 

att en elev som skulle vilja läsa ett gymnasieprogram kanske inte kan göra det om han eller hon har 
för låga betyg från grundskolan. Följden av detta blir troligen att eleven då väljer ett annat 
studieprogram på samma skola. Detta utifrån att idrottsupplägget, som idrottaren är ute efter inte 
finns på någon annan skola. Utifrån det blir de program skolan erbjuder också i relation till 
varandra. I detta perspektiv intar Handelsprogrammet en roll som det mest praktiska programmet 
på skolan och också det program med lägst tröskel vad gäller betygspoäng från grundskolan. 
En intressant notering är att den stigande nivån för betygspoängen från grundskolan sammanfaller 

med att också en stigande andel Individuella idrottare. Andelen lagidrotter är som störst när 
antagningspoängen är som lägst utav de program skolan erbjuder. Och andelen individuella 
idrottare är som störst när betygspoängen från grundskolan är som högst i programmen. 

Låg variation mellan årskullarna 
Generellt kan även konstateras att alla de drag som i denna resultatdel beskrivs som signifikanta 

mönster, samt de samband och mönster som nämns i text uppvisar en låg grad av variation, vid en 
jämförelse mellan de fem respektive årskullarna. Givetvis blir variationen högre för de idrotter som 
på Celsiusskolan är få till antalet, då i händelse av att en elev gör ett för gruppen ovanligt val, 
påverkar det idrottens statistik relativt sett kraftigt. Om exempelvis skolans enda konståkare tar 
studenten och ersätts av en av motsatt kön påverkas könsfördelningen för den idrotten markant.  
En beräkning utifrån skolans tio största idrotter har gjorts för att reda i denna fråga. För detta har 

variationskoefficient använts som metod. Resultatet följer även då samma tendenser som gruppen 
i stort. 
Detta innebär att resultatet i stora drag är stabilt och de mönster och samband vi statistiskt kan 

urskilja för de större idrotterna är återkommande år från år. Samtidig följer de respektive årskullarna 
samma tendenser som det resultat som redovisas utifrån när beräkningar görs på hela gruppen, 
med sina fem årskullar. 
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Analys och diskussion 
Trots att skolan uppvisar en ojämn könsfördelning och att idrotterna på flera håll har tydlig 

slagsida åt endera hög andel flickor eller hög andel pojkar, verkar detta inte påverka programvalet 
(enligt figur 2). Något som på ett sätt kan ses som ologiskt. Man skulle kunna tänka sig att 
gymnasieprogram som sett till hela Sverige normalt sett har fler tjejer också skulle ha en 
överrepresentation av de idrotter som också normalt sett har flest idrottsaktiva tjejer. Utifrån denna 
logik skulle exempelvis Handelsprogrammet, som utifrån rikssnittet har 54 % tjejer, skulle 
sammanfalla med de idrotter som har flest andel tjejer på skolan. Men så är inte fallet alls. Vilket 
blir synligt om vi tittar på de fyra idrotter som högst andel tjejer, vilka är: ridsport, gymnastik, 
friidrott och konståkning. Av dessa fyra idrotter är det endast en idrott som har elever (1st) på 
Handelsprogrammet, där de övriga tre inte har någon elev alls på Handelsprogrammet. Här faller 
den förstnämnda logiken och bevisligen är könsfördelningen sådan att den inte kan påvisa något 
tydligare samband än det som kan vara orsakat av slumpen. 
NIU och RIG verksamheten på skolan uppvisar ovanligt låga siffror vad det gäller andelen elever 

som avbryter sina studier under sin gymnasietid. Endast 3 % av årskullen 14/15 noteras avbrutit 
sina studier. Motsvarande siffra för gymnasieutbildningar i ett rikssnitt ligger på över 20 %. Denna 
låga siffra på 3 % för Celsiusskolan kan då ses som ett tecken på att eleverna trivs och att konceptet 
motsvarar förväntningarna. Härtill bör också tilläggas att några elever utifrån sina idrottsliga 
prestationer också kan behöva flytta ifrån denna idrottsmiljö, till exempel när en spelare blir värvad 
av en elitklubb på annan ort. Detta blir också noterat som avbrutna studier, även om idrottaren 
troligen inte ser det som ett misslyckande – snarare tvärt om. 

Icke signifikant i totalen kan ändå vara signifikant i en del 
De sambandsmått som beräknats bygger på hela populationen. Alltså samtliga studieprogram 

under alla fem åren. Värt att notera då är att det som genom detta beräkningssätt kategoriseras som 
inget eller lågt signifikant samband ändå kan vara ett starkt samband för en del av populationen. 
Detta blir exempelvis tydligt beträffande könsfördelningen för de elever som går 
Handelsprogrammet i kombination med idrottsupplägget på NIU eller RIG. Där påvisas att 
andelen män på Handelsprogrammet är så högt som 93 %, och att det ändå inte betraktas som ett 
statistiskt signifikant samband. I det fallet är Handelsprogrammet så litet sett till antalet elever i 
förhållande till skolans totala antal elever, vilket skapar ett värde där variationen som är synlig kan 
vara ett resultat av slump/sannolikhet. Men sett till bara de elever som går Handelsprogrammet är 
såklart 93 % tecken på en överrepresentation av män.  
I genomsnitt har Handelsprogrammet haft 5-6 elever/årskurs med kombination med 

idrottsinriktning RIG eller NIU under dessa fem år. Man kan då fråga sig hur detta är möjligt – är 
inte kraven på klassernas storlek större än så? Detta är möjligt då idrottarna ingår i ordinarie klass 
för Handelsprogrammet. Det gör också att klasserna för Handelsprogrammet med alla sina elever 
inte har denna obalans mot hög andel pojkar – dessa siffror gäller alltså endast de elever som går 
RIG eller NIU inriktning, inte klasserna som läser Handelsprogrammet. 

Det blir inte ett val i vanlig bemärkelse… 
När dessa idrottande ungdomar står inför valet till gymnasiet handlar deras första val om att söka 

till idrottsinriktningen och där hoppas på att bli idrottsligt antagna. För de som blir antagna finns 
det sedan endast en skola att gå på – Celsiusskolan. Celsiusskolan har i sitt programutbud fyra 
program – Natur, Ekonomi, Samhällsvetenskap och Handelsprogrammet. Genom detta begränsas 
utbudet från 18 nationella program ner till dessa 4. De program som är möjliga att kombinera med 
RIG och NIU utgör då ca 22 % av det normala utbudet. 
Detta gör att programmen behöver förstås också i relation till varandra. I termer om vilket av 

dessa studieprogram som är mest praktiskt inriktat, vilket program kräver mest ansträngning och 
var finns eleverna med högst studieambitioner osv. Programmen tar här olika positioner i relation 
tillvarandra. 
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Starka samband, men samtidigt falska samband 
Det statistiska sambanden för idrottstillhörighet och val av programval är starkt, samtidigt är det 

svårt att utröna vilken av parametrarna som är den oberoende respektive beroende. Här finns ingen 
tydlig logik. Blir man mer intresserad av Samhällsvetenskapliga ämnen på grund av att man spelar 
fotboll? Inte direkt troligt. Inte heller är det sannolikt att man skulle spela fotboll för att man 
studerar Samhällsvetenskapsprogrammet. Detta medför att det rimligtvis finns en annan orsak som 
påverkar.  
Ytterligare ett statistiskt starkt samband finner vi för kopplingen mellan lagidrotter eller 

individuella idrotter och hur dessa fördelar sig på skolans fyra program (se figur 4).  
Likaså för det tydliga samband som vi ser om vi tittar på betygspoängen från grundskolan och 

hur de fördelar sig på programmen och hur det hänger ihop med andelen lagidrotter och 
individuella idrotter. I båda dessa fall finner vi starka samband men på ett sätt falska utav samma 
anledning som ovan. Förvisso ser vi att det genomsnittliga värdet för betygsnivån från grundskolan 
är generellt något högre än riksgenomsnittet (tabell 2), men det är ändå inte troligen så att man får 
högre betyg för att man just utövar en individuell idrott. Vi kan heller inte anta att personer som 
får bra betyg i skolan för sin insats, skulle på grund av det nå framgångar just som individuella 
idrottare. 
Överlag i denna undersökning har starka samband påträffats utifrån undersökningsmaterialet. 

Men genomgående är det svårt att påstå att det är på grund av varandra. Frågan är om det då går 
att finna en förklaringsmodell som skulle bringa klarhet genom att binda samman dessa delar på 
ett logiskt och rimligt sätt, även om det troligen inte statistiskt går att säkerhetsställa 
förklaringsmodellens validitet utifrån det tillgängliga materialet.   

Bakgrund / sociala grupper 
Med stöd av tidigare forskning går här att finna stöd i att barn och ungdomars bakgrund spelar 

en stor roll för vilka val de gör i livet. I vilket område är de uppvuxna, vad har deras föräldrar för 
utbildning, position i yrkeslivet eller ekonomisk ställning? Vilka normer och livsstilsmönster har 
präglat barnens uppväxt och i vilka miljöer har barnen vistats i? Vid en närmare titt på dessa typer 
av frågor går att finna stöd för att bakgrunden påverkar såväl studieresultat, programval och vilka 
fritidsintressen barn och ungdomar kommer i kontakt med. Kanske kan vi i elevernas bakgrund 
finna den logik som kan binda samman de mönster som blivit tydliga utifrån det statistiska 
underlaget för denna undersökning.  
Då Schelin i huvudsak behandlar idrotterna brottning, fotboll, golf och tennis kan detta inte 

användas för att med någon större precision placera in Celsiusskolans samtliga idrotter 20 idrotter 
och dess nuvarande placering på den av Schelin beskrivna skalan för idrottsstratifiering. Även den 
tidigare nämnda aspekten på att idrottsrörelsen likt andra fenomen i samhället är under ständig 
förändring, vilket medför att vi inte kan utgå från att Schelins skala i detalj är rådande idag, men vi 
kan utgå från att någon form av liknande idrottsstratifiering existerar även idag. Det gör det ändå 
rimligt att föra diskussioner om var vi exempelvis skulle kunna placera in nyare idrotter såsom 
innebandy och amerikansk fotboll eller andra idrotter utöver de Schelins forskning tar upp, såsom 
ridsport, badminton, fäktning osv.  
Utifrån rapporten Vägen till landslaget, 2015 tycks många delar kretsa kring den bakgrund och 

sociala förutsättningar idrottarna har under sin uppväxt, apropå frågan om hur de lyckas i sitt 
idrottande. Förvisso handlade den undersökningen om personer som nådde nationell eller 
internationell elit, men troligen är mönstret snarlikt för dessa elever på Celsiusskolans 
idrottsinriktningar (NIU och RIG). Att vara född tidigt på året, i en idrottsfamilj, där båda 
föräldrarna har akademisk utbildning och egen erfarenhet av elitidrott tycks avgörande. Att familjen 
också har ekonomi att stötta idrottssatsningen och låter barnen vara aktiva i många idrotter under 
uppväxten verkar också avgörande. Och slutligen tycks det avgörande att gymnasieåren har ett 
upplägg som supportar idrottssatsningen verkar också viktigt för framgång, vilket gör just 
idrottsgymnasier såsom Celsiusskolan till den avgörande del för deras utveckling, som idrottarna 
också uppfattar att den är. 
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En närmare titt på några idrotter som sticker ut 
Nedan betraktas några av de idrotter, som sticker ut i statistiken, utifrån ett perspektiv beträffande 

bakgrund och social omgivning.  
Orientering - En sport som utövas av personer med lång akademisk utbildning och därigenom har högt 

utbildningskapital - ofta lärare i någon bemärkelse, enligt en undersökning av Orienteringsförbundet 
(Svenska Orienteringsförbundet, 2011). En undersökning som samtidigt påvisar att det är en 
väldigt homogen grupp i samhället som utövar orientering. Väldigt få arbetslösa, väldigt få 
förvärvsarbetare och de få invandrare som utövar idrotten har även de högt utbildningskapital. En 
övervägande majoritet bor också i villa och i kärnfamilj, med båda sina föräldrar. Samtidigt visar 
undersökningen på att synen på orienteringssporten hos allmänheten är att det är en idrott som alla 
i samhället utövar, vilket alltså är en förvisso positiv, men felaktig syn på orienteringssporten.  
Att föräldrar med högt utbildningskapital också prioriterar skolan i barnens vardag är något vi 

också kan anta. Med stöd hemifrån och föräldrar som vet hur utbildningssystemen fungerar gör 
också att barnen lyckas bra i skolan, ett samband som bevisats i många undersökningar tidigare. 
Att vi då på Celsiusskolan ser en stark överrepresentation på Naturvetenskapsprogrammet av 

andelen orienterare kan då ses som ett resultat på att just bakgrunden påverkar både programvalet 
och idrottsvalet. 
Ett av de samband som Schelins presenterar väljer ofta de högutbildade fritidsaktiviteter och 

idrotter som går att utöva även som vuxen och högt upp i åldrarna, vilket även det passar bra in i 
detta fall med orientering. Dessutom gör Schelin också en poäng av att högutbildade i högre 
utsträckning väljer att utöva individuella idrotter och ofta idrotter med lägre grad av kroppskontakt. 
Också detta något som passar bra in med orienteringssporten i kombination med 
Naturvetenskapsprogrammet på Celsiusskolan. 
Ytterligare en intressant del i samma undersökning från Orienteringsförbundet är att endast 5,6 

% av de som utövar orientering anger de obligatoriska inslagen med orientering i skolan som 
anledning till varför de kommit i kontakt och börjat med denna idrott. Vanligaste sättet att börja 
idrotta är genom familj, vänner och bekanta. Närmare 18 % anger att eget initiativ som anledning till 
varför personen börjat orientera. Dessa siffror är intressanta ur den aspekten att det påvisar hur 
svårt det är att gå förbi och bryta de kulturella barriärerna som omger de olika idrotterna. Det finns 
många idrotter som det är lätt att prova på, men samtidigt svårt att börja med eller bli etablerad i, något 
som också Bo Schelin tagit upp. Frågan blir kanske extra intressant när vi sedan funderar på hur vi 
skulle kunna förändra nuvarande ordning. Att göra en idrott till ett obligatoriskt inslag i 
skolundervisningen gör bevisligen inte något större skillnad utifrån Orienteringsförbundets 
undersökning. 
Också idrotterna simning, friidrott och basket visar ett samband mot 

Naturvetenskapsprogrammet, dock inte med lika signifikant styrka som orientering. Troligen har 
utövarnas bakgrund liknande profil som för orientering utifrån att de på samma sätt är individuella 
idrotter, kan utövas länge och har låg grad av kroppskontakt.  
Att basket som den enda lagidrott på skolan kan kopplas mot det mest studiekrävande 

programmet på skolan – Naturvetenskapsprogrammet (eller i alla fall det program där det krävs 
högst betygspoäng från grundskolan för att bli antagen) är ju intressant. Basket är en idrott som 
historiskt sett uppfanns på ett Collage i USA och har sedan dess alltid varit starkt kopplad till 
skolan. Något som också är tydligt i Sverige och kanske framför allt i Uppsala där stadens Basketlag 
har goda och etablerade kontakter med Uppsala universitet. Det är vanligt att spelare både svenska 
och utländska spelare kombinerar seniorspel med studier i någon form, både på dam och herrsidan. 
Innebandy, fotboll och ishockey är de enda idrotterna på Celsiusskolan som uppvisar negativt 

samband med Naturvetenskapsprogrammet. Det är alltså så pass ovanligt att man som 
innebandyspelare, ishockeyspelare eller fotbollsspelare studerar Naturvetenskapsprogrammet att 
det betraktas som statistiskt signifikant. Detta är också skolans tre största idrotter och utgör 
tillsammans 22 % av elevunderlaget. Då dessa idrotter samtidigt är lagidrotter syns detta också 
tydligt hur lagidrotter vs individuella idrotter fördelar sig på programmen (figur 2). 
Fotboll är den vanligaste idrotten barn kommer i kontakt med först i idrottsfamiljen. Detta 

förklaras med att fotbollen har en utbredd och tillgänglig verksamhet som finns nära hemmen och 
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billig. Utifrån samma argument är innebandy också en idrott många barn kommer i kontakt med 
tidigt. Denna närhet som är viktig i startgasen kan på ett sätt också synas även under gymnasieåren 
i den bemärkelsen att fotboll och innebandy också har en hög grad av elever från Uppsalaområdet, 
där några av de individuella idrotterna har högst andel elever som flyttar till Uppsala från övriga 
Sverige för sin idrottssatsning. 
Fotboll har beträffande programval på Celsiusskolan också stark koppling till 

Samhällsvetenskapsprogrammet, där statistiskt starkt positiv signifikans påträffas. Och utifrån 
Intervjustudien med föräldrar till fotbollsspelande och golfspelande barn (Karp, 2000), framgår att 
fotbollsspelande barns föräldrar själva utövat någon lagsport, ofta fotboll. Vidare ser Karp mönster 
att de fotbollsspelande föräldrarna i större utsträckning kommer från arbetarklass och medelklass 
med förvärvsarbeten eller lägre tjänstemannayrken som bakgrund. Familjebildningen är oftare 
sådan att mannen i hushållet anses vara familjens överhuvud. Det också ofta mer faderns initiativ 
till fotbollsangagemanget hos barnen än moderns. 
På motsvarande sätt gör Karp en kategorisering av de golfande ungdomarnas föräldrar. Där 

finner Karp en överrepresentation av företagsledare och en högre utbildningsnivå i genomsnitt än 
hos fotbollsföräldrarna. Den ekonomiska standarden är överlag jämn mellan fotbolls och 
golfföräldrarna, men Karps slutsats är att de kan sägas tillhöra olika sociala skikt i samhället, där 
olika värderingar råder och därigenom påverkas vilken idrott de väljer att utöva eller att engagera 
sig inom. De golfspelande ungdomarnas föräldrar hade oftare en egen bakgrund inom just en 
individuell idrott. De fotbollsspelande barnens föräldrar betonade också den sociala fostran som 
fotbollen som idrott ger, hur den lär barnen samarbete och underställa sig kollektiva mål. Hos de 
golfspelande barnens föräldrar betonas vikten av självkontroll och att vara den som kontrollerar 
situationen och till viss del den sociala kompetens som krävs för att umgås med andra både 
beträffande ålder och skicklighet, men även i hur jag kan hävda min individualitet i kollektiva 
sammanhang utan att uppslukas av omgivningens värderingar och tankar. 
Om dessa delar går att relatera till att fotbollsspelare på Celsiusskolan i hög utsträckning läser 

Samhällsvetenskapsprogrammet och att golfspelare ofta återfinns på Ekonomiprogrammet är nog 
svårt att fastställa, även om delar av en förklaring troligen ligger i elevernas bakgrund och det sociala 
sammanhang de är uppvuxna i. 
Som sagt finner vi signifikant starka positiva samband av kombinationen golfspelare på 

Ekonomiprogrammet. En förklaring till detta kan vara att eleverna är uppvuxna i en omgivning 
som präglats av vad Bourdieu skulle benämna som ett habitus utifrån ett högt ekonomiskt kapital 
och på så vis skilja sig från motpolen som skulle vara mer av kulturellt kapital. Detta skulle gå i linje 
med Karps analys om att föräldrarna ofta var företagare eller företagsledare i högre utsträckning. 
Andra tänkbara orsaker till golfspelarnas överrepresentation skulle kunna vara kursinnehållet i 
Ekonomiprogrammet, som passar många av spelarnas ambitioner att fortsätta sin golfutveckling 
på College i USA, där exempelvis business och extra matematik efterfrågas. 
Amerikansk fotboll är en katt bland hermelinerna i sammanhanget. En idrott som avviker på flera 

sätt och är inte helt lätt att placera i någon direkt logik. Uppenbarligen har amerikansk fotboll hittat 
Handelsprogrammet på ett sätt som ingen annan idrott tidigare gjort. Utifrån Bo Schelins tankar 
om graden av kroppskontakt och hur länge upp i åldrarna man kan utöva en idrott, skulle 
amerikansk fotboll utövas av arbetarklassen och dess barn och därmed kunna ses som rimlig att 
idrotten återfinns på det mest praktiska av Celsiusskolans gymnasieprogram – 
Handelsprogrammet. Och genom denna logik följer också amerikansk fotboll den övriga 
tendensen på skolan att lagidrotter ofta ”håller sig långt ifrån” Naturvetenskapliga programmet. 
Samtidigt är Amerikans fotboll precis som Basket en idrott med stark koppling till både High 

School och College i USA, och borde av den anledningen ha en mer studieorienterad position på 
skolan i Uppsala. 
Amerikansk fotboll är också en idrott som nyligen etablerat sig på Celsiusskolan och genom att 

också bli Sveriges första gymnasieutbildning för Amerikans fotboll med RIG-nivå ökade 
elevantalet väldigt fort.  
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Idrotten är intressant då den i statistiken har så tydliga tendenser både beträffande kön och 
studieprogram. Skulle dock vilja ha fler årskullar och ett Handelsprogram med fler elever för att 
våga spekulera om bakgrunden för dessa idrottare. 
Bandy har en speciell ställning i Uppsala som stad, med en historik av att staden under många år 

varit värd för den stora SM-finalen och samtidigt Sirius Bandys framgångar under stora delar av 
1900-talet. Liksom basket har också bandy etablerade kontakter med Uppsala universitet, vilket 
skulle kunna ses som en indikation på att det är en annan social grupp i samhället som utövar bandy 
sett i jämförelse med exempelvis fotboll och innebandy. Troligen en kontext med fler akademiskt 
utbildade sett till ett totalt snittvärde, vilket kan vara en del av förklaringen till att bandy på 
Celsiusskolan har en tydligare koppling till Ekonomiprogrammet. Bandy tillsammans med golf är 
de enda två idrotterna som statistiskt sett har en överrepresentation på just Ekonomiprogrammet, 
där golf står för den absolut starkaste signifikansgraden. 

Huvudresultat i sammanfattning 
Resultatet har visat att strukturer från idrotternas värld bärs med in i skolmiljön, där stora idrotter 

i Sverige också blir stora sett till antal elever på skolan. Idrotter med många utövare som är killar 
behåller detta mönster och blir således en idrott på skolan också där med många killar. Detta gör 
att skolans könsfördelning i stor utsträckning påverkats av vilka idrotter man har valt att ha. 
Tilldelningen av antal platser för de respektive idrotterna bestäms av varje idrotts 
specialidrottsförbund, efter en ansökan från huvudmannen förstås. Detta gör att skolan i praktiken 
inte kan påverka sin könsfördelning efter att de valt vilka idrotter de vill bedriva verksamhet inom 
och skickat in ansökan enligt gällande förfarande för NIU-certifiering. Här har vi funnit en 
förklaring som ligger utanför skolans påverkansgrad - frågan om varför skolans könsfördelning 
avviker från rikssnittet. 
Utifrån de val av studieprogram eleverna gjort under denna femårsperiod, har det också varit 

möjligt att konstatera att kön inte är en predikator för programvalet i någon större omfattning för 
dessa elever med elitidrottsinriktade studiegång. Däremot har det påvisats tydliga kopplingar mellan 
vissa idrotter i kombination med vissa studieprogram. Samband med hög grad av positiv signifikans 
har exempelvis gått att finna för följande kombinationer: orienterare, simmare, friidrottare och 
basketspelare är överrepresenterade på Naturvetenskapsprogrammet, golfspelare och bandyspelare 
är på samma sätt överrepresenterade på Ekonomiprogrammet, fotbollsspelare på 
Samhällsvetenskapsprogrammet och amerikansk fotboll på Handelsprogrammet.  
Vidare synliggörs olika tendenser beträffande programval utifrån en uppdelning mellan elever från 

lagidrotter i jämförelse med individuella idrotter, där andelen individuella idrottare ökar i takt med 
ett ökat krav för antagningspoäng för grundskolan. Något som kan tolkas som att mer 
studiekrävande program föredras av individuella idrottare. Detta tangerar tidigare forskning som 
visat att elever från hem med föräldrar med högre utbildningar både i större omfattning väljer 
individuella idrotter (bl. a Schelin, 1985), men också att detta högre utbildningskapital i hemmen 
stödjer högre betyg för eleven i grundskolan och även påverkar val av studieprogram för gymnasiet 
– program som leder till möjligheter till högre akademiska studier (bl.a. Broady 2002 och Svensson 
(2001). 
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Avslutningsvis 
 
Ett problem eller inte? 
Att Celsiusskolan tydligt avviker från rikssnitt på flera punkter och att programutbudet så kraftfullt 
begränsar elevernas valmöjligheter, kan kanske ses som ett problem som med alla tänkbara medel 
bör åtgärdas. Eller så är det inte ett problem alls. För att ta reda på det behöver vi fråga eleverna 
om hur de uppfattar programutbudet. Det är tänkbart att utifrån att de också prioriterar sin 
idrottssatsning ser att programutbudet är tillräckligt bra. Något som skulle vara intressant att titta 
vidare på i fortsatta studier. Apropå könsbalansen är det också en fråga om det är möjligt att 
förändra dessa värden, med vilken insats och om det skulle innebära en förbättring bortsett från 
ett mera jämnt statistiskt värde. Här finns flera tänkbara vägar att gå. En väg mot jämnare 
könsbalans är att förändra vilka idrotter som finns på skolan. Om man till exempel skulle lägga ner 
ishockey, amerikansk fotboll och bandy, vilka är både stora idrotter på skolan och dessutom kraftig 
manligt dominanta, når fortfarande skolan inte upp till jämn könsbalans. Den åtgärden skulle 
förvisso ändra könsbalansen på skolan, men till vilken nytta då sett i ett större perspektiv. Att 
påverka intaget så att alla idrotter skulle tvingas ta in lika många kvinnor som män är en annan väg 
att gå. Eftersom det i vissa idrotter finns väldigt få utövare i något av könen, skulle effekten bli att 
den idrottsliga nivån dramatiskt skulle sjunka. Dessutom skulle de innebära en omvänd 
könsdiskriminering, då till exempel en väldigt skicklig gymnasttjej, skulle få lämna plats till en 
gymnastkille som idrottsligt inte har nivån för NIU-kravet, som är att verka mot nationell elit.  
Att påverka könsbalanserna i de olika idrotterna må hända vara viktigt, men för en gymnasieskola 
som är mottagare av idrottselever på ungdomselitnivå skulle knappast några struktur eller 
regeländringar på gymnasienivån göra någon vettig skillnad. Produktionstiden för en idrottare som 
ska hålla sådan nivå att hen blir antagen på NIU är lång och har pågått under en längre tid än vad 
som är påverkbart för gymnasiet.  
Här är det nog mer fruktbart att förhålla sig till frågan på samma sätt som skolor förhåller sig till 
elevpopulationer i stort. När det exempelvis är några år med små födelsekullar anpassar skolan 
verksamheten för dessa förutsättningar och när födelsekullarna stiger utökar man kapaciteten. Det 
är ingen skola som funderar på om det skulle kunna påverka vuxnas vilja att skaffa barn, utan de 
förhåller sig till de barn som finns tillgängliga. Så när vi här kan konstatera att bandy, ishockey och 
amerikansk fotboll är starkt manligt dominanta idrotter, kan vi ha en åsikt om det och huruvida det 
skulle vara bra om detta förändrades. Oavsett är det inte gymnasiets uppgift utan i så fall de aktuella 
idrotternas. Och respektive Specialidrottsförbund kan i så fall rikta sina medel och åtgärder med 
full kraft mot där en skillnad skulle innebära en förändring, vilket är i föreningarna i verksamheten 
för de yngsta. 
De facto att olika grupper i samhället ofta från olika samhällsskikt med varierad mängd 

utbildnings-, kulturellt- eller ekonomiskt kapital, väljer att olika hög grad utöva vissa sporter mer 
än andra sporter, är ett cementerat mönster i vår kultur och därmed i vårt samhälle. Vilket gör det 
till en svår uppgift att lösa för den som tänker sig ge sig på uppdraget att där skapa en betydande  
förändring. Mitt eget förhållningssätt till detta och en möjlig väg att verka är att upplysa och utbilda 
om att det idag förhåller sig på detta vis och därigenom i alla fall hjälpa till att slå sönder den gamla 
myten om det fria valet av idrott, eller ”Myten om det fria valet” som både Bo Schelin (1985), 
Engström (2009) och även Larsson (2009) konstaterar råder i dag. Om vi på allvar vill göra 
verklighet av att vi vill välkomna alla till den idrott vi själva älskar, behöver vi förstår hur viktigt det 
är att bjuda in de som inte är som oss själva, våga titta längre än till grannen (som förmodligen är 
mer lik än olik mig) och på allvar möta dem, som lite trevande trotsar det okända och vågar sig in 
på en ny idrotts arena, med ett leende, öppet sinne och öppna armar. 
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Förslag på studieområden framöver 
Utifrån resultaten i denna studie och de frågor som väckts av de statistiska samband som blivit 

tydliga finns flera områden värda att undersöka närmare. I det stora perspektivet vore det intressant 
att göra jämförande studier på andra ställen i Sverige för att se om de mönster som påträffats här i 
Uppsala på Celsiusskolan är lokala och unika för upplägget här, eller om tendenserna går igen 
nationellt. I detta sammanhang kan jag tänka mig att antingen göra en liknande undersökning på 
en annan av landets större idrottsgymnasium, för att se om till exempel programutbudet eller någon 
lokalt stark idrott kan komma att ge ett annat utfall. Ett annat sätt är att fånga en av idrotterna som 
här utmärkt sig i någon form, exempelvis orientering, golf eller fotboll och göra en rikstäckande 
analys av den idrotten för att se variationer eller gemensamma drag. 
Om jag åter riktar blicken till Uppsala och Celsiusskolan, finns även där många frågor som skulle 

vara intressant att undersöka närmare för en utökad och kanske mer nyanserad bild. Till exempel 
att kartlägga dessa elevers bakgrund närmare för att se huruvida det överensstämmer med de teorier 
som här lagts fram som förslag till förklaringar. 
Vidare vore det intressant att undersöka betygen närmare. Och då tänker jag både på 

ingångsbetygen från grundskolan för de olika idrotterna men även utgångsbetygen, för att se om 
det finns några idrotter som utmärker sig med bättre eller sämre studieresultat i upplägget. 
Andra intressanta aspekter är att jämföra idrottare från orten mot de idrottare som flyttar långväga 

för sin satsning och vad som skiljer sig åt där beträffande idrottstillhörighet, programval och 
bakgrund. Att också undersöka hur de elever som blir idrottsligt antagna, men inte kommer in på 
sitt förstahandsval för studieprogrammet resonerar och vad deras alternativa plan då blir, är också 
en fråga som väcker nyfikenheten. Också att djupintervjua några av de idrotter som sticker ut lite 
vore såklart intressant. Tänker då kanske främst på amerikansk fotboll, orientering eller golf. 
Slutligen väcks här en fråga om hur rekryteringsprocessen går till och om det kan påverka 

studieprogramvalet för de sökande idrottarna. Tänker att de sökande inledningsvis möter 
representanter från sin idrott i form av tränare och spelare. Och vad sänder de för signaler om 
upplägg och programval? 
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