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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om hur sex idrottslärare i Stockholms län resonerar kring 
möjligheten att bedriva simning i idrottsundervisningen. Av dessa idrottslärare arbetar 
fyra av lärarna på F-5 skolor och två arbetar i F-6 skolor. Detta val grundar sig i att 
målet för simkunnighet ligger i år 5. Vi har haft som kriterier att lärarna skall vara 
utbildade idrottslärare och att vi skulle försöka få till stånd intervjuer från olika 
kommuner. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur idrottslärarna förhåller sig 
kring sin delaktighet i simundervisningen utifrån sina förutsättningar och det som står 
föreskrivet i kursplanen för idrott och hälsa. Till hjälp för att få förståelse för 
idrottslärarnas tankar och ageranden har vi använt ramfaktorteorin samt att vi diskuterat 
kring resultatet ur ett professionalistiskt perspektiv. Det vi har sett i vår undersökning är 
att idrottslärare arbetar under olika förutsättningar men även att de ser på 
simundervisning på olika sätt. Idrottslärarna är fullt medvetna om att målet för simning 
finns men tolkar och tacklar det på olika sätt. Vi har sett att föreningar och 
organisationer utanför skolan har stor påverkan och del i simundervisningen, och i 
många fall är deras närvaro den avgörande faktorn till att simundervisning kan bedrivas.  
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Inledning 
Simkunnighet är något som många av oss ser som en självklarhet, ändå är det många 
som aldrig lär sig simma. Vi har under våra yrkesverksamma år innan lärarhögskolan 
båda jobbat inom skolan och på olika sätt varit involverad i ämnet idrott och hälsa. Vi 
har även varit med i simundervisning på olika sätt. Det vi sett under vår verksamhets 
förlagda utbildning på lärarhögskolan och när vi tidigare jobbat inom skolan är att en 
del skolor anlitar simlärare eller annan simhallspersonal till att bedriva 
simundervisningen för eleverna. Vi ställer oss undrande till varför det är så på många 
skolor, kan det ha med organisatoriska förutsättningar att göra, saknas tid, pengar eller 
är det så att idrottslärarna inte tycker att de har kompetensen, vilka ramfaktorer är det 
som styr?  
 
Lucas Janemalm skriver i tidskriften idrott och hälsa (Nr2, 2007), att han tror att 
simning är en belastning för många idrottslärare, något man gärna lämnar ifrån sig. Han 
skriver att det kan bero på olika faktorer. Han menar vidare att han kan känna igen sig i 
denna frustration över att förutsättningarna kan göra det svårjobbat men menar att han 
som professionell ser detta som sin uppgift att lösa. Han säger:  
 

Skall jag lämna bort simbiten kan jag också lämna bort många andra bitar i det som vårt 
ämne innehåller och då är risken att vårt ämne urvattnas så att säga. (s. 8) 

 
Läraryrket har en stor autonomi men den är individuellt baserad och gäller främst hur 
den enskilde läraren utformar sin undervisning. Colnerud och Granström (2002, s. 17-
18) menar att lärare har en stor personlig frihet att utforma sin undervisning. Vi kommer 
i vår diskussion att resonera kring idrottslärarens profession utifrån det resultat och den 
analys vi gjort. Till stöd för vår diskussion kommer vi att använda oss av Colnerud och 
Granström (2002) De diskuterar i sin bok, Respekt för läraryrket. Om lärares 
yrkesspråk och yrkesetik, kring professionalism och vad som krävs för att en yrkeskår 
ska kunna kalla sig professionella. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram och diskutera 
idrottslärarnas profession och professionalitet. 
 
I de olika kursplaner som funnits har simning varit ett återkommande huvudmoment. I 
Lgr 62 (Läroplanen för grundskolan 1962) Lgr 69 och Lgr 80 finns tydliga angivelser 
angående simundervisning. För varje årskurs finns angivet vad eleverna ska lära sig 
gällande simning, plus att eleverna ska genomgå simkunnighetsprov.  I Lgr 69 anges 
dessutom optimal temperatur på vattnet, som rekommenderades till 24 grader. Om 
skolan inte hade tillgång till simbassäng skulle eleverna rekommenderas att gå på 
simskola på fritiden eller på sommarlovet, de skulle också få ett intyg på att de lärt sig 
simma, detta gällde både Lgr 62 och 69. Man kan säga att läroplanerna har givit 
idrottslärarna tydliga ramar för vad simundervisningen ska innehålla samt hur den ska 
bedrivas. Tolkningar kan i och för sig göras eftersom det i står angivet att eleverna ska 
lära sig på fritiden om inte skolan har möjlighet. I dagens gällande läroplan Lpo 94 står 
som mål i år fem att eleven skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. 
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Det är angivet som ett av få moment men till skillnad från de övriga kursplanerna är 
detta skall bindande, skolan är helt enkelt skyldig att lära eleverna simma.  
 

Kursplanen för idrott och hälsa 

Kursplanen för idrott och hälsa är indelade i mål och huvudmoment. Den beskriver även 
ämnets uppbyggnad och kärna.  
 
Ämnet syftar till att eleverna ska få kunskap om den egna kroppen och betydelsen av 
hur fysisk aktivitet påverkar dem. Ämnet ska utveckla deras förmågor och ge kunskaper 
om den egna livsstilens betydelse för hälsan det ska också väcka nyfikenhet och intresse 
för nya aktiviteter. Grundläggande för ämnet är att alla ska kunna delta efter sin egen 
förmåga samt att ämnet ska ge eleverna en förståelse och respekt för andra människor.  
 
De moment som kan utläsas av kursplanens mål är: 
� Dans   - Orientering  
� Friluftsliv   - Simning 
 
Ramarna för simundervisning sträcker sig endast till målformuleringen för år fem, 
eleven skall: 
Kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.  
 
Lpo 94 har blivit målstyrd jämfört med tidigare läroplaner som varit innehållsstyrda. 
Håkan Larsson (2004 s. 205 f. ) menar att detta kan tolkas som att staten gett upp om att 
kunna styra idrottslärarna. Han beskriver vidare att ur idrottslärarnas perspektiv kan det 
vara så att de saknar vägledning i kursplanen gällande, ämnets innehåll och 
organisation. Han menar att i vårt moderna samhälle har nya styrningsformer vuxit 
fram. Larsson beskriver en styrning som inte är centraliserad utan decentraliserad och 
fungerar självövervakande. Han menar att den nya kursplanen kan ses som att nya 
beteenden och nya sätt att tänka stimuleras istället för att hindras. När idrottsläraren 
formulerar sina lokala kursplaner menar Larsson att det kan leda till ett sätt att arbeta 
med sina egna tankar och uppfattningar om ämnet. 
Colnerud och Granström (2002 s. 18) beskriver på ett liknande sätt hur lärarnas 
professionella frihet ökar i och med den nya läroplanen. Lärarna ges större utrymme för 
professionella bedömningar och tolkningar kring hur elevernas kunskapsbehov skall 
kunna tillgodoses. De menar vidare att lärare ges större frihet i och med slopandet av 
timplanerna. I en undersökning av Meckbach och Lundvall i boken, mellan nytta och 
nöje, (Larsson, H. Redelius, K. 2004 s. 70 f.) där idrottslärarna själva beskriver sin 
arbetssituation säger majoriteten av lärarna att neddragningen i tid för ämnet är den 
största förändringen i deras yrkesutövande. Lärarna anser att de fått mindre tid och ett 
utökat ämnesinnehåll, vilket har lett till att de har fått fler klasser och elever att 
undervisa. Meckbach och Lundvall beskriver att ingen lärare har tagit bort något 
moment från idrottsundervisningen och detta resulterar enligt lärarna till att de 
idrottsliga färdigheterna har blivit sämre. Meckbach och Lundvall menar vidare att den 
målstyrda kursplanen med dess stora tolkningsutrymme på vad ämnet skall innehålla 
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gör att lärarna blir osäkra på hur de skall prioritera olika moment, helt enkelt vad de kan 
välja in eller välja bort i idrottsämnet.  
 
Om vi tittar på idrottsämnet som profession, så har det funnits olika intressegrupper som 
varit med och påverkat idrottsämnet. Björn Sandahl beskriver i boken Mellan Nytta och 
Nöje (Larsson, H. Redelius, K. 2004, s. 44 f.) hur främst riksidrottsförbundet har 
påverkat skolidrotten. Sandahl menar att eftersom riksidrottsförbundet (RF) fungerat 
som en remissinstans i olika skolreformer har de fått inflytande den vägen. Han skriver 
vidare att de har kommit att påverka skolidrotten genom skolidrottsförbundet (ett 
specialförbund till RF) som har haft en direkt länk in i skolan. Sandahl beskriver ett 
tredje sätt hur skolan påverkas av RF, vilket han också tror är den som varit mest 
betydelsefull. Han menar att RF har dominerat den frivilliga föreningsidrotten och ser 
sambandet mellan det och att lärare med positiva erfarenheter av idrottsverksamhet 
sannolikt tar med sig det i sin yrkesroll. Kopplar vi detta till Colnerud och Granströms 
(2002, s. 15-16) resonemang kring lärares professionalitet, som bygger på en gemensam 
forskningsbaserad teoretisk grund för yrkesgruppen, innebär detta att dessa olika 
intressegruppers påverkan på idrottsämnet hämmar utvecklingen mot en professionell 
status.   
  
 
Debatten kring simkunnighet i Sverige har varit intensiv under 2000 talets början och 
forskare har sett brister i simundervisning ute i landet. Skolverket gjorde 2004 en tillsyn 
av simkunnighet i samtliga kommuner. 10 % av landets alla kommuner svarade att alla 
elever kunde simma. Av de kommuner där lärarna inte lyckats lära eleverna att simma 
svarade 90 % att det berodde på olika faktorer, bl a ekonomi och organisation. Svenska 
simförbundet skriver i ett pressmeddelande om simkunnighet att det är omöjligt att 
fastställa simkunnigheten eftersom det inte finns någon fastställd definition av vad 
simkunnighet är. Det blir då avgörande vem som bedömer eleven, om den klassas som 
simkunnig eller inte eftersom två skolor kan ha helt olika definition av simkunnighet. 
Skolverket (2004) ställer sig kritisk till många kommuner, de menar att kommunerna 
måste ge skolorna ekonomiska förutsättningar, och möjlighet till simhallstider för att 
idrottslärarna ska kunna lära eleverna att simma. Linde (2000) beskriver i sin bok, Det 
ska ni veta, hur man ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan se hur de yttre 
ramfaktorerna påverkar idrottslärarens möjligheter att bedriva simundervisning. 
 
Skolverket (2006) har också ställt sig kritisk till hur formuleringar kring simning och 
simundervisning har formulerats i kursplanerna. De har i en granskning av ämnet idrott 
och hälsa, på uppdrag av regeringen, studerat just simkunnighet och hur det uttrycks i 
kursplanen. Enligt skolverket är det avgörande för textens tydlighet hur språkdräkten ser 
ut och vilka begrepp som används. De har gjort förslag på ändringar i formuleringen 
kring målet att kunna simma. De vill förtydliga målet att kunna simma genom att lägga 
till 200 meter, ha god vattenvana och vara trygg i vattnet (s. 2).  De tror genom dessa 
formuleringsförändringar att skolorna kommer att ta simkunnigheten på större allvar än 
de gör i dag. Linde (2000) beskriver hur just formuleringen i kursplanen, beroende på 
idrottslärarnas bakgrund, ger idrottsläraren möjlighet att tolka det som står.  
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När vi varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att många lärare är 
frustrerade över att de inte tycker sig hinna med allt de vill i undervisningen. Detta 
fenomen har vi även stött på själva när vi varit ute och arbetat i skolan. Utifrån vår egen 
bakgrund och utbildning, där simundervisning har varit ett stort moment, har vi fastnat 
för att utifrån ett lärarperspektiv undersöka vilka ramfaktorer som gör att idrottsläraren 
bedriver simundervisning och hur de förhåller sig till kursplanen och det faktum att 
simning är ett av de få moment som nämns, samt om de tycker att det är realistiskt att 
arbeta utifrån målen under sina givna förutsättningar. Vi kommer att använda oss av ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv när vi dyker in vårt resultat. 
 
 

Syfte/Frågeställning 

Uppsatsens syfte 
I dagens kursplan för idrott och hälsa, Lpo 94, står att i slutet av skolår 5 skall eleven: 
Kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Eleverna ska ges förutsättningar 
att lära sig simma i skolan. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur idrottslärarna förhåller sig till de ramfaktorer 
som ges att bedriva simundervisning. Med ramar menar vi de olika påverkansfaktorer 
som finns t ex tid, tillgång till simhall och styrdokument.  

Frågeställning 
 

Hur ser idrottslärare på möjligheten att bedriva simundervisning i relation till de krav 
som ställs i styrdokumenten? 
 

Tidigare forskning och historik  
Alla lärare påverkas på olika sätt av olika faktorer, det kan handla om något som hänt i 
samhället, olika politiska åsikter, inställning till sitt ämne tid till förfogande osv. Vi har 
haft svårt att hitta forskning relevant för vår undersökning, det kan vara så att vi var för 
smala i vårt tankesätt i början. Vi tyckte det blev lättare efter att vi gjort vår 
undersökning då vi tror att vi vidgat vårt eget perspektiv lite. Vi har sökt på Libris, 
Google, Bibliotekskatalogen samt artikelsök. Vi har också studerat tidigare rapporter för 
att få litteraturtips. Våra sökord har bl a varit, idrott och hälsa, simning och 
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simundervisning, forskning kring simning, historiskt om simning, idrottsforskning, 
lärares förutsättningar. 
 
Den litteratur som här kommer att redovisas anser vi är relevant för vår undersökning på 
så sätt att den kan hjälpa läsaren att skapa en bild över hur idrottslärarens förutsättningar 
har sett och ser ut. Litteraturen kommer att behandlas utifrån ett ramfaktorteoretiskt 
tankesätt då vi menar att de yttre ramar som kommer att redovisas påverkar vilka val 
idrottsläraren gör i ämnet. Vi vill också visa hur idrottslärare kan tolka styrdokumenten 
på olika sätt. Vi tror genom detta att läsaren kan komma att få en förståelse för vårt 
resultat samt hur vi bearbetat och tolkat det. Det kommer också att visas hur 
idrottsämnet i sin helhet har förändrats. Vi menar att det är relevant för att kunna se en 
röd tråd vad gäller hur olika påverkansfaktorer har påverkat idrottsämnet över tid, vilket 
också resulterat i en förändrad situation för idrottslärarnas yrkesutövande. Ett avsnitt 
behandlar materiella förutsättningar inom idrottsämnet vilket vi tror kan hjälpa läsaren 
att få en bild över hur idrottslärare påverkas i sin undervisningssituation utifrån de 
materiella förutsättningar som finns.  
 

Idrottsämnets förändring 
Idrottsämnet har genomgått stora förändringar under åren. Det har gått från att vara ett 
kroppsövningsämne till ett kunskapsämne med fokus på hur fysisk aktivitet och hälsa 
påverkar oss i vårt dagliga liv. (Sandahl, 2005, s. 100) Namnet på ämnet har följt 
samma utveckling, från att tidigt 1900 � tal heta, gymnastik med lek och idrott, till att 
idag heta, Idrott och hälsa. Vi kommer att i följande avsnitt försöka ge en bilda av hur 
ämnet har vuxit fram till att bli vad det är idag. Tittar vi övergripande på idrottsämnets 
förändring kan vi se att decentraliseringen har varit med att påverka, både ämnets 
innehåll, utformning, och lärarnas förutsättningar. Framförallt syns det i 
styrdokumenten som har gått från att vara väldigt detaljerade gällande innehåll och 
tydliga anvisningar till att i dagens styrdokument lämna stort tolkningsutrymme och helt 
sakna tydlighet i form av anvisningar. (Sandahl, 2005, s. 100) 
 
Under större delen av 1900 talet präglades ämnet av den sk Linggymnastiken som 
grundades av Per-Henrik Ling1.(Annerstedt, 2001, s. 79-80) Stockholms OS 1912 kom 
att bidra till att skolidrottsförbundet bildades. De i sin tur kom att påverka att ämnet 
antog en mer idrottslig riktning. Här uppstod en kamp om hur idrottsämnet skulle se ut, 
en kamp mellan Lingianer och de som förespråkade att eleverna skulle få prova på olika 
idrotter.(Annerstedt, 2001, s. 102) Detta kom givetvis att påverka idrottslärarna och det 
resulterade i att ämnet faktiskt gjorde en förskjutning från de gymnastiska inslagen till 
att innehålla mer idrottsliga färdigheter. (L-M, Engström red, 2002, s. 35) 
 

                                                
1 Linggymnastiken byggde på anatomisk och fysiologisk vetenskap och karaktäristiskt för gymnastikformen är 

liksidigheten i rörelserna, övningarna utförs både på höger och vänster kroppshalva. Övningarna utfördes i grupp 

och på kommando.   
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På 1970 talet gick idrottsämnet in i en osäkerhets fas med färre centrala anvisningar och 
direktiv. Detta ledda till att målsättningen och innehållet i idrottsämnet blev otydligt och 
kom att leda till att idrottslärarna blev alltmer splittrade och osäkra i sin yrkesroll. 
Staten som tidigare angav hur arbetet i skolan skulle organiseras angav nu istället, i och 
med den nya läroplanen Lgr 80, vad arbetet skulle resultera i, skolan har i och med detta 
gått från att vara regelstyrd till att bli målstyrd. Ämnet bytte i och med den nya 
läroplanen namn till idrott och kom att bli än mer idrottsligt präglat. Ämnets fokus lades 
på att eleverna skulle lära sig att utföra många olika idrottsgrenar. (Annerstedt, 2001, s. 
107)  
 
Under 1990 talet kom idrottsämnet att förändras ytterligare. För lärarna betydde det 
större frihet att välja innehåll, det visade också vilken inverkan samhällsutvecklingen 
har på undervisningsinnehållet, olika motionstrender t ex aerobics började synas i 
undervisningen. Detta vidgade perspektiv försökte locka eleverna till ett livslångt 
intresse för fysisk aktivitet. (L-M, Engström, 2002, s. 35) När en ny läroplan infördes 
1994 (Lpo 94) bytte ämnet åter namn, nu till idrott och hälsa, denna betoning på hälsa 
präglar nu ämnet.  
 

Simundervisning i skolan 
Här vill vi visa att skolan har en tradition av att bedriva simundervisning, och att det 
tidigt förekom simundervisning på idrottslärarutbildningen. 
 
Skolan har ända sedan 1807 haft simundervisning för sina elever. (SLS, 1998, s. 38) I 
Västerås 1911 blev simundervisning obligatoriskt för folkskolebarnen. 
Simundervisningen genomfördes en gång i veckan och resulterade i att 85 % av barnen 
mer eller mindre kunde simma, dock finns inga definitioner av vad simkunnighet 
innebar. (SLS, 1998, s. 18) Dessa positiva siffror blev avgörande och kom att bli första 
steget mot en obligatorisk simundervisning i skolan. Allt eftersom utvecklingen gick 
framåt, uppkom diskussionen kring behovet av kommunala insatser och simhallar. 
Dessa diskussioner ledde till att myndigheterna 1920 ville att obligatorisk 
simundervisning skulle komma till stånd. Det här betydde att det behövde utbildas 
simlärare. (SLS, 1998, s. 20) När idrottsämnet fick fotfäste i utbildandet av idrottslärare 
kom simning att vara ett av de första momenten på schemat. (GCI-GIH, 1998, s. 164) 
Detta resulterade i att det i början på 1900 talet utbildades siminstruktörer vid GIH 
(gymnastik och idrottshögskolan) och Sydsvenska gymnastikinstitutet i Lund och 
frivilligt vid folkskoleseminarierna. (SLS, 1998, s. 51) Även idag har de som läser till 
idrottslärare simundervisning på schemat.  
 
Simning som moment i skolan har funnits i samtliga styrdokument från 1919 fram till 
1994. De har, i likhet med läroplanerna generellt, gått från att vara väldigt detaljerade 
angående innehållet men även moment för simundervisning, till att i Lpo 94 bara nämna 
att eleverna ska kunna simma i år 5. 
 



 

 8

En ny typ av styrning 
Håkan Larsson har i en artikelserie i boken Mellan nytta och nöje (Larsson, H. Redelius, 
K. red. 2004, 205 f.) gjort en undersökning kring hur idrottslärare tolkar och formulerar 
lokala kursplaner. Han skriver att i samband med införandet av Lpo 94 fanns ett krav på 
kommunerna att utarbeta kommunala skolplaner och lokala arbetsplaner för varje skola, 
med en lokal kursplan för varje ämne.  Han skriver vidare att inställningen till att skriva 
dessa kursplaner av många sågs som ett spel för gallerian. Många idrottslärare 
ifrågasatte den nya läroplanen/kursplanens förmåga att styra verksamheten. Syftet med 
undersökningen är att studera styrningsförmågan, han vill studera om det är så att Lpo 
saknar styrförmåga eller om det är fråga om en ny typ av styrning.  
 
Han beskriver två olika sätt att se på styrning. Det ena är att se på styrning i ett uppifrån 
och ner perspektiv, där någon överordnad bestämmer vad den under ska göra. Detta 
kallar han för direkt styrning. Han menar att de tidigare läroplanerna har varit så 
detaljerade och styrande vad gäller innehåll och arbetsformer att det gett staten 
möjlighet att få kontroll på idrottslärarnas arbete.  Den andra typen av styrning kallar 
han teknisk- positiv och med det menar Larsson att samhället, föräldrar och andra 
intresserade fungerar som övervakare över vad som sker i skolan, utöver idrottsläraren 
själv. De får genom de lokala kursplanerna en inblick i vad skolan arbetar med. 
 
Håkan Larsson kom fram till att skolorna tolkar och formulerar de lokala arbetsplanerna 
på väldigt olika sätt. Han menar att många kursplaner är omformuleringar av den 
nationella planen. Han beskriver två olika sätt att formulera kursplanerna. Det ena är att 
kursplanen har lagt fokus på vad eleverna ska göra, helt enkelt aktivitetsstyrd. Olika 
aktiviteter radas upp.  Den andra är med utgångspunkt för de mål som finns uppsatta i 
ämnet. Larsson menar att denna skillnad i formulering av kursplanerna visar på hur 
idrottslärarna tänker på olika sätt kring ämnet idrott och hälsa.  
 
Den här studien tycker vi visar hur idrottslärare tolkar den nationella kursplanen, och 
vilket tolkningsutrymme det faktiskt finns. Vi tycker att den är bra för att få en 
förståelse för hur våra intervjuade idrottslärare på olika sätt har valt att tolka gällande 
kursplan för idrott och hälsa.  
 

Idrottslärarens förändrade förutsättningar 
Björn Sandahl (Larsson, H. Redelius, K. red. 2004, s. 44 f.) har forskat kring 
idrottslärares olika förutsättningar. Han tar upp de materiella aspekterna, 
tidstilldelningen i ämnet samt ämnesfördelning inom ämnet idrott och hälsa. Vi har 
använt oss av boken Mellan nytta och nöje samt en artikel från idrottsforum.org/artiklar. 
 
Björn Sandahl har gjort en studie som behandlar idrottslärarnas förutsättningar från år 
1962 fram till år 2002. Han har studerat hur idrottslärarkåren påverkas av olika faktorer 
i sin yrkesutövning och vilka konsekvenser det har fått för ämnet. Han har i sin studie 
sett tre påverkansgrupper, stadsmakten, olika intressegrupper (redovisades i 
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inledningen) och materiella förutsättningar. Vi anser att denna undersökning är relevant 
för vår undersökning då vi själva velat studera vilka påverkansfaktorer våra undersökta 
lärare påverkas av.  
 
Statlig påverkan 
Stadsmakten har styrt på så sätt att de påverkar lagar och förordningar som styrt skolans 
verksamhet i form av läroplaner och kursplaner. Sandahl skriver att det är omstritt i 
flera pedagogiska studier kring vilken betydelse de har för skolans faktiska verksamhet.  
 
Ämnets tidstilldelning i skolan har enligt Sandahl lett till stor uppståndelse i och med 
den nya läroplansreformen, då många fruktade att idrottsämnet skulle reduceras. I Lpo 
94 tilldelades ämnet 460 timmar att jämföras med Lgr 80 som hade 537 timmar. Skolan 
hade möjlighet att laborera med fria timmar och kunde i och med det lägga mer tid till 
idrottsämnet om de ville. Detta ledde till en spridning på hur många timmar idrott och 
hälsa fick på olika skolor.  Sandahl skriver att reduceringen inte blev så illa som det 
hade befarats och att det ger ett splittrat intryck. Det kvarstår att det ser väldigt 
varierande ut mellan olika skolor. Sandahl beskriver hur en del skolor har ökat tid till 
undervisning i ämnet idrott och hälsa främst för att skolorna har profilerat sig som 
idrottsskola. Medan det på andra skolor kunde vara andra ämnes profileringar vilket i 
sin tur ledde till kraftig reducering av idrottsämnet.  
 
Materiella förutsättningar 
Sandahl skriver att idrottsämnet nog är det ämne i skolan som kräver mest av skolan i 
form av undervisningssalar och utrustning. Han skriver att få skolor har möjlighet att ge 
idrottsämnet ideala förutsättningar vilket också borde ha fått konsekvenser för 
undervisningen. I det här avsnittet har Sandahl använt sig av en studie gjord av Lars 
Magnus Engström (1968). 
 

På 1900 talets början saknade 94 % av landets folkskolor gymnastiksalar, 1957 sjönk 
det till 60 %. I en studie från 1968 visar det sig att 91 % av skolor i landet hade tillgång 
till gymnastikhall. Däremot fanns fortfarande brister med stor betydelse för 
idrottsämnets förutsättningar, det var fortfarande stor brist på bl a simhallar och 
friidrottsbanor. Av de undersökta skolorna hade endast 19 % tillgång till simhall medan 
tillgången till friidrottsbanor var så hög som 71 %. Undersökningarna om skolors 
tillgång till lokaler låg i träda fram till i början av 1990 talet då en nationell översyn av 
grundskolan och en genomgång av de lokaler skolorna hade tillgång till genomfördes. 
1992 redovisades att endast 8 % av skolorna hade tillgång till simhall jämfört med 
tillgången till friidrottsplatser som uppgick till 69 %.  

 

Björn Sandahl menar att förutsättningarna på skolor varierar vilket också får effekter på 
den faktiska undervisningen eftersom de skolor som t ex saknar tillgång till simhall inte 
utför någon simundervisning.  
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Moment fördelning inom ämnet 

Sandahl hänvisar även här till L-M Enströms studie från 1968. Undersökningen syftade 
till att se hur ämnets faktiska momentfördelning såg ut för att sedan jämföras med hur 
lärarna önskade fördela de olika momenten inom idrottsämnet. Den här undersökningen 
tycker vi är relevant att ha med utifrån vårt undersökningsområde, för att visa på hur 
simundervisningen över tid fått lite utrymme i idrottsämnet jämfört med t ex 
bollmoment som över samma tidsperiod fått stort utrymme.  

 

Undersökningen visade att simundervisning och dans upptog vardera 4,5 % av 
undervisningstiden, detta kan då jämföras med att boll, gymnastik och friidrott 
tillsammans upptog 80 %. Friluftsliv fanns inte med överhuvudtaget, däremot 
orientering som upptog 6 % av tiden. I rapporten hänvisar de till vad som står i Lgr 62 
att ett av huvudsyftena var att eleverna skulle få en inblick i idrottens mångfald, 
författarna ifrågasätter därmed fördelningen av undervisningstiden. Nästa undersökning 
gjordes 1984 då hade simningens utrymme i undervisningstiden sjunkit till 1 %, dans 
däremot hade ökat till 5.3 %, boll, gymnastik och friidrott var i princip oförändrade. Här 
kan vi se att friluftsliv har tillkommit i undervisningen, det fick 9 % av 
undervisningstiden. 2001 hade siffran för simning åter gått upp lite, till 5 %, lärarna 
hade dessutom fått visa huvudfördelningen i simundervisning uppdelat på år 3, 6 och 9. 
I år 3 upptog simning 7.6 %, i år 6: 4,8 % och i år 9: 2,5 % av undervisningstiden.  

 

De tillfrågade lärarna önskade ha simning 8.3 % av tiden men endast 4 % av 
undervisningstiden gick till detta. Intressant att notera är att bollspel, dans och friidrott 
önskades mindre än de faktiskt förekom i undervisningen. Det moment lärarna såg som 
svårast att genomföra var simning (24,4 %) följt av vinteridrott (11,2 %), hälsa/teori 
(8,4 %), friluftsliv (6,4 %), dans (5,6 %) och orientering (4,4 %). Dessa siffror visar 
tydligt att simning är de moment som lärarna anser vara svårast att få in i 
undervisningen. De ramfaktorer som orsakade mest problem att utföra undervisningen 
var enligt lärarna tillgång till ändamålsenliga lokaler, schema (tid) och elevgruppernas 
storlek.  

 

Sammanfattning 

Björn Sandahl har kommit fram till att idrottsämnets innehåll kommer av en maktkamp 
mellan stadsmakten och de olika intressegrupperna som intresserat sig för idrottsämnet. 
Utöver det menar Sandahl att de materiella förutsättningarna fungerade som ett ramverk 
som anger vad som är möjligt och inte. Han skriver vidare att styrdokumenten inte haft 
någon direkt inverkan på undervisningsinnehållet, däremot har stadsmakten styrt utifrån 
den tidstilldelning ämnet fått.  Han menar med det att läroplanen styr vad skolan inte får 
göra mer än vad den faktiskt får göra. Han resonerar på samma sätt när det gäller de 
materiella förutsättningarna. Han menar att tillgången på lokaler endast verkar ha 
avgjort vilka aktiviteter som inte fick plats i undervisningen. 

 



 

 11

Teoretiskt perspektiv 

Ramfaktorteorin 
 
Vi har valt att utgå från ett ramfaktorteoretiskt perspektiv i vår undersökning. Vi 
kommer i det här avsnittet att ge en kort sammanfattning av den grundläggande tanken i 
teorin samt hur vi kommer att tillämpa den i vår bearbetning av denna studie.  
 
Ramfaktorteorin behandlar vad som är möjligt och inte möjligt att göra utifrån vissa 
givna förutsättningar. Det ramfaktorteoretiska perspektivet innebär att man studerar 
förhållandet mellan de givna förutsättningarna, ramarna, en lärare har och hur den 
faktiska undervisningen genomförs. Teorin visar vad som är möjligt och inte möjligt att 
göra i undervisningen med hänsyn till rådande begränsningar. (Linde, 2000, s. 62)  
 
I utvecklingen av ramfaktorteorin har läroplanteoretiska frågor varit av stor vikt. 
Lindblad m fl (1999, s. 103) menar att vi måste förstå och förklara läroplaner i ett 
historiskt och socialt perspektiv, samtidigt som vi måste se hur läroplaner ger 
bestämmande och begränsande ramar för undervisningens innehåll. Linde (2000, s.48) 
skriver att vi kan se läroplanen på ett alternativt sätt, han menar att läroplanen är en av 
många faktorer som påverkar innehållet i undervisningen. Andra faktorer som kan styra 
undervisningsinnehållet kan vara läroböcker, tillgång till material, ett ämnes traditioner, 
läraren som individ, tiden till förfogande osv. Om vi tittar lite på läraren som individ 
beskriver Linde hur en lärare har en potentiell repertoar, med det menar han de lektioner 
en lärare kan ha utifrån sin bakgrund och erfarenhet, sin kunskapspotential. Denna 
repertoar visar sig sedan i de faktiska lektionerna, den manifesta repertoaren. Om vi 
kopplar ihop dessa med en skolas traditioner kan detta bli styrande för stoffurvalet i 
undervisningen, eller på vilket sätt undervisningen bedrivs. Läraren har mer eller 
mindre frihet i att tolka läroplanen beroende på vilket ämne som avses. Vissa ämnen är 
väldigt starkt inramade, t ex matematik, som har skarpa gränser för vad undervisningen 
ska innehålla, medan andra ämnen är svagt inramade t ex idrott och hälsa. I det svagt 
inramade ämnet har läraren större frihet att göra personliga tolkningar, då utifrån sin 
bakgrund, erfarenhet, inställning till ämnet osv. Lärarna kan ge olika tolkningar av 
samma läroplan. Att studera en lärares repertoar (som vi tidigare nämnde) är just att 
analysera hur läraren använder frirummet för personlig tolkning. ((Linde, 2000, s. 50)   
 
Linde har i en undersökning 1993 beskrivit att det beslutsområde vi kan hitta när det 
gäller stoffurval i undervisningen handlar om tre fält, formuleringsfältet, 
transformeringsfältet och genomförandefältet.(Lindblad m fl, s. 103) 
 
I formuleringsfältet har staten, kommunen, skolledningen makt att föreskriva ett visst 
innehåll som är kopplat till timplaner och utvärderingssystem. De formulerade 
läroplanerna avser i det här fältet vilket ämne som studeras, tidsåtgång till ämnet, målet 
med ämnet och vilket innehåll ett ämne ska ha. (Linde, 2000, s. 19) 
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I transformeringsfältet tolkar vi det som står i läroplanen för att sedan planera innehållet 
i våra lektioner. Läraren kan göra tillägg och/eller fråndrag från läroplanen utifrån sin 
tolkning av den och utifrån vilket fokus läraren utgår ifrån. Lärarens tolkning påverkas 
av vilka traditioner som finns, den sociala omgivningen, lärarens egen bakgrund och 
inställning till ämnet. (Linde, 2000, s. 48, 62)  
 
I genomförandefältet (realiseringen) förverkligas det läraren har planerat i form av 
faktisk undervisning. En lärares val och handling är gjord inom det frirum för personlig 
tolkning, som tidigare nämndes, för att utgöra stoffet i undervisningen. Läraren kan här 
ifrågasätta om det är en rimlig tolkning av läroplanen, om den kommer att gå hem hos 
eleverna, om stoffet är för personligt. Linde (2000, s. 71-72) skriver vidare att en lärares 
önskan och vad eleverna önskar inte alltid harmoniserar, en lärare kan planera vad som 
helst utan framgång, om det inte finns en slags överenskommelse med eleverna om 
upplägg och innehåll. Det är inte alltid eleven uppfattar det faktiska innehållet i 
undervisningen, mottagaren uppfattar inte alltid avsändarens avsikt.  
 
När vi använder oss av ramfaktorteorin i vår undersökning kommer vi att använda de 
begrepp som här har redovisats. Vi kommer att studera formuleringarna i dagens 
gällande kursplan för idrott och hälsa, gällande simning och simundervisning, t ex vilka 
moment ämnet ska innehålla och målet med simundervisningen. Utifrån våra intervjuer 
samt den tidigare forskning vi relaterar till kommer vi att analysera hur lärarna på de 
olika skolorna transformerar och realiserar simundervisningen. Vi kommer att studera 
vad som påverkar idrottslärarnas faktiska möjlighet att bedriva simundervisning, vilka 
ramfaktorer som påverkar och hur idrottslärarna ställer sig till dem.   
 

Professionalism 

Utifrån vårt resultat och vår analys kommer vi att föra en diskussion utifrån ett 
professions perspektiv. Colnerud och Granström (2002, s 15-16) beskriver 
professionella yrken utifrån fyra kännetecken. 
 

• Systematisk teori: Yrken med professionell status har en gemensam kunskapsbas 
som blir en vetenskaplig grund för dess yrkesutövande. Lärare saknar en tydlig 
gemensam kunskapsbas men i och med lärarutbildningen från 2000 och framåt 
har det allmänna utbildningsområdet tillkommit för att ge lärare möjlighet att 
tillförskansa sig en gemensam grund kring läraryrket som profession.  

 
• Auktoritet: Professionella yrken som t ex läkare och psykologer har en 

legitimerad yrkesidentitet som bevis och avgränsning från ej behöriga. De som 
inte är legitimerade har heller inte rätt att utöva yrket. Utbildade lärare är 
visserligen behöriga att utöva sitt yrke men de innehar ingen legitimation som 
avgränsar dem från att outbildade personer arbetar i skolan.  

 
 
• Yrkesmässig autonomi: Professionella yrkesgrupper bestämmer själva sina 

metoder och tillvägagångssätt inom sin profession. Läkaren ordinerar medicin 
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från de behov som denne ser. Lärarna har stora friheter när det gäller att utforma 
undervisning och bedöma och värdera elevernas kunskaper. Dock är den 
professionella friheten mindre i och med att arbetssätt och arbetsmetoder redan 
är förutbestämda. I och med decentraliseringen pågår förändringar där lärarna 
ges större möjligheter att bedöma elevers kunskapsbehov. 

 
• Egenkontrollerad yrkesetik: Den professionella yrkesgruppen har riktlinjer och 

regler utarbetade som visar inom vilkar ramar den yrkesutövande ska hålla sig 
inom. För t ex en läkare skulle det kunna betyda att den blir av med sin 
legitimation eller blir varnad vid en överträdelse. Läraryrket är av tradition ett 
ensamyrke där lärarna har lämnats till sig själva att utveckla sin kompetens. 
Lärarförbunden har dock under senare år enats om en gemensamt formulerad 
etisk kod. 

    
Colnerud och Granström (2002 s.20) menar att lärare inte är professionella i den mening 
att de uppfyller dessa kriterier. Däremot säger de att läraryrket befinner sig i en 
professionaliserings process. De skriver vidare att läraryrket kan ses som professionellt 
med tanke på de krav som ställs från samhället, föräldragrupper osv. Vi kommer med 
stöd av dessa begrepp resonera kring idrottslärarkårens professionalism.   

Metod 
För att hjälpa oss i vårt val av metod och bearbetning av vårt material har vi tagit hjälp 
av följande litteratur: Judith Bells (2000) Forskning metodikens grunder, Sven Hartman 
(2003) Skrivhandledning för examensarbete och rapporter, Göran Lindes (2000) Det 
ska ni veta och Lindblad, mfl (1999) Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. 
 
Denna undersökning bygger på intervjuer med 6 idrottslärare från olika kommuner i 
Stockholmsområdet. Vi har utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv sökt information 
kring idrottslärarnas faktiska möjligheter att bedriva simundervisning utifrån de mål 
som anges i kursplanen och idrottslärarnas inställning till det. Vi har använt oss av 
litteratur, läroplaner samt tidigare forskning för att försöka skapa oss en förståelse hur 
olika ramfaktorer kan påverka undervisningsinnehållet/undervisningssättet. Vi har 
använt oss av både en strukturerad och en semistrukturerad intervjuteknik. Den 
strukturerade intervjun gav oss bakgrundsinformation kring idrottslärarens 
organisatoriska möjligheter att bedriva simundervisning, frågorna var korta och färdiga 
svarsalternativ fanns, den semistrukturerade delen skapade en förståelse för de 
intervjuade idrottslärarnas inställning till dessa möjligheter/hinder, här var frågorna få 
och tillät läraren att berätta fritt, vi kunde efterhand ställa följdfrågor som gav oss en 
utförlig bild av vårt problemområde.  
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Urval 
Då vi hade begränsat med tid att få till våra intervjuer försökte vi använda oss av 
kontakter vi fått under vår tid på lärarhögskolan. Vi har kontaktat några gamla 
kurskamrater som vi vet har arbetat ett tag, plus att vi slumpmässigt har ringt skolor där 
vi inte känner någon. Vi har sökt våra intervjupersoner i olika kommuner för att få ett 
bredare perspektiv på hur olika kommuner ser på simundervisning. Vi valde att kontakta 
lärare på F-5 skolor (förskoleklass till år 5) eftersom målet för simkunnighet ligget i år 
5. Två av skolorna är F-6 skolor.  Ett krav vi hade var att alla lärarna skulle vara 
utbildade idrottslärare, detta var viktigt för oss eftersom utbildade idrottslärare har 
simundervisning i sin utbildning. Vi valde också att kontakta kommunala skolor då vi 
inte avsåg göra en jämförande studie mellan kommunala skolor och friskolor samt att vi 
ville begränsa undersökningen. 

Upplägg och genomförande 
Vi ringde våra skolor och bokade tid för intervju. Innan själva intervjun började vi med 
att förklara att inga namn på kommun, skola eller lärare skulle användas. Därefter 
frågade vi om vi fick spela in intervjun, samtliga accepterade. Vi började sedan med den 
strukturerade delen av intervjun (Bilaga 1) som gick ganska fort eftersom det var frågor 
med färdiga svarsalternativ. Sedan gick vi över till den semistrukturerade delen. Vi 
utgick från de organisatoriska förutsättningar de hade att bedriva simundervisning och 
lät läraren berätta fritt kring dem, vi följde upp med följdfrågor där vi tyckte att svaret 
behövde utvecklas. Vi hade olika områden vi ville få information kring. Vi hade två 
fasta frågor: 1. Utifrån de förutsättningar du har hur ser du på din roll gällande 
simundervisningen? 2. Anser du att du kan realisera målen, gällande simkunnighet, som 
finns angivna i kursplanen?  Vi hade ingen bestämd ordning för vem som ställde 
frågorna utan kompletterade varandra där det behövdes, vilket kändes naturligt och 
avslappnat. 

Materialbearbetning 
Efter avslutad intervju transkriberade vi dem. Vi började därefter med att sammanställa 
de slutna frågorna för att sedan dyka in i det stora intervjumaterialet. Där sökte vi efter 
hur våra intervjuade lärare såg på sin roll gällande simundervisning. Vi sökte efter 
resonemang kring olika påverkansfaktorer. Vi märkte att det var en nödvändighet att 
läsa intervjuutskrifterna flera gånger då vi hela tiden hittade ny information. Därefter 
började vi sortera och tematisera de olika faktorer som kommit fram i vår undersökning.  
Vi har beskrivit vårt material utifrån de ramfaktorer som framkommit från intervjuerna, 
därefter har vi beskrivit lärarnas inställning till dessa ramar och kompletterat med utdrag 
från intervjuerna. I vår analys har vi försökt förklara de olika förutsättningarna och hur 
de påverkar lärarens möjligheter att bedriva simundervisning med hjälp av 
ramfaktorteorin. Vi menar att den tydliggör idrottslärarnas olika förutsättningar och hur 
de kan kopplas till undervisningsförloppet. Däremot synliggör den inte idrottslärarnas 
avsikter och uppfattning med undervisningen vilket gör den lite ytlig.  
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Tillförlitlighetsfrågor 
Vi märkte att vår ringa erfarenhet av att utföra intervjuer påverkade mängden 
information, framförallt i den semistrukturerade delen. Efter den första intervjun blev vi 
mer avslappnade och kunde koncentrera oss bättre på vad läraren sa vilket också 
betyder att vi kunde vara mer lyhörda för vilka följdfrågor som behövde ställas. Vi 
märkte också att de sista intervjuerna blev längre vilket kan vara ett resultat av att vi 
blivit lite mer erfarna och bekväma i situationen. Det betyder dock att vi inte fick ut lika 
mycket information från de första intervjuerna. Vi anser ändå att de har täckt de 
områden vår undersökning avsåg. 
 
I vår strukturerade intervju framkom andra påverkansfaktorer utöver de vi frågade efter 
i den semistrukturerade delen. Vi tror att våra färdiga frågor och svarsalternativ kan ha 
begränsat idrottslärarna att ange ytterligare faktorer som påverkar möjligheterna till att 
kunna bedriva simundervisning.  

Etiska aspekter 
Vi förklarade för våra intervjupersoner att de inte skulle kunna identifieras, inte heller 
deras kommun eller skola. När vi transkriberade våra intervjuer avidentifierade vi 
skolorna och markerade namn på kommun och skola med xxx. Vi har även i vårt 
resultat valt att benämna idrottsläraren hon men det betyder inte att det är en kvinnlig 
idrottslärare som avses. 

Resultat 
I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt resultat. Vi kommer att dela upp 
resultatet i två delar. Den första delen kommer att behandla den strukturerade delen av 
intervjun där vi kort redogör för de olika organisatoriska förutsättningar idrottsläraren 
har att bedriva simundervisning. Den andra delen kommer att redovisa den öppna 
intervjun där lärarna fick resonera fritt kring sin egen uppfattning gällande sina 
möjligheter eller hinder att bedriva simundervisning. Resultatet är tematiserat utifrån de 
ramfaktorer som framkom i våra intervjuer. Vi kommer löpande under del två att lägga 
in citat för att ge en förståelse för hur idrottsläraren har resonerat. För att ge bättre flyt i 
läsningen har vi tagit oss friheten att redigera bort vissa ord från citaten, exempelvis när 
intervjupersonen stakar sig eller bara uttrycker ett ljud såsom ähm osv. Skolorna är 
avidentifierade och vad de enskilda idrottslärarna har svarat kommer inte att kunna 
kopplas ihop med varandra. Vi kommer i texten att skriva hon för att man som läsare 
ska få ett bättre flyt, det betyder däremot inte att det är en kvinnlig idrottslärare som 
avses.  
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Beskrivning av data  

Sammanfattning av den strukturerade intervjun 
Samtliga skolor i undersökningen har tillgång till simhall. Två av skolorna har 
gångavstånd till simhallen, fyra skolor åker kollektivt.  

På frågan om vem som följer eleverna till simhallen har skolorna löst det på olika sätt. 
Vid två av skolorna följer idrottsläraren och annan lärare eleverna till simhallen. Den 
ena skolan har försökt lösa det genom att idrottsläraren åker till simhallen och annan 
lärare hämtar eleverna och åker från simhallen. En tredje skola använder fritidspersonal 
och annan lärare att följa eleverna till och från simhallen. Resterande skolor har 
organiserat resan till och från simhallen med fritidspersonal.  

Simundervisningen bedrivs på olika sätt i de undersökta skolorna. Alla skolor erbjuder 
simundervisning för sina elever men det är i varierande mängd i de olika årskurserna. På 
två av skolorna genomförs simundervisning i samtliga årskurser av idrottsläraren. På de 
övriga skolorna fokuseras simundervisningen till år två eller tre, simundervisningen 
genomförs av annan personal t ex simlärare i simhallen. I år fem genomförs på samtliga 
skolor ett simkunnighetstest, som är kopplat till målet för simkunnighet i år fem. På en 
skola rekommenderas elever som inte nått målet för simkunnighet att gå i kommunens 
simskola på sin fritid. Fem av skolorna har organiserat att de icke simkunniga eleverna 
erbjuds plats på den kommunala simskolan under skoltid. Samtliga skolor har hjälp från 
organisationer eller personal i kommunens simhall att bedriva simundervisning. Ett 
flertal av skolorna använder statliga medel t ex handslaget eller vattenprovet2 för att 
antingen genomföra simundervisningen eller för att utöka den befintliga 
simundervisningen.  

 

Simundervisningen sker för det mesta under annan tid än idrottslektionen. Två 
idrottslärare försöker lägga simundervisningslektionerna i samband med befintlig 
idrottslektion.  

På en av skolorna finansieras simundervisningen av kommunen, där är idrottsläraren 
inte involverad i elevernas simundervisning utan det är andra lärare som har ansvaret för 
organisationen kring simundervisningen.  På de övriga finansieras simundervisningen 
av skolan. 

                                                
2 Svenska Simförbundet har med hjälp av regeringens Handslags-projekt instiftat projekt Vattenprovet vilket ger simföreningar i 

samarbete med kommuner/skolor och simhallar möjligheten att noggrant kartlägga simkunnigheten i grundskolan samt erbjuda barn 

som ej är simkunniga kostnadsfri kompletterande simundervisning.  

  

Riksidrottsförbundet har av regeringen under en fyraårsperiod fått en miljard kronor för satsningar på idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet i det som kallas Handslaget. 
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Möjligheter eller hinder, enligt idrottslärarna, att 
själv bedriva simundervisning 
 

Kompetens 

Fyra av idrottslärarna menar att de har kompetensen att bedriva simundervisningen. Två 
av dessa ser det som en självklarhet att själv bedriva simundervisningen. En av dessa 
säger: 

 
Jag anser väl att idrottsläraren är den som har högst kompetens och bör vara den som 
driver en röd tråd [...] och det kan ju också bli fel att den som inte är kunnig lär ut 
någonting som är fel... 

 
De två övriga ser sig kompetenta men av olika anledningar bedriver de inte 
simundervisning själv. En av dessa två idrottslärare berättade att hon bedrivit 
simundervisning på en annan skola men inte gjorde det på sin nuvarande skola, de 
praktiska hindren gjorde att hon ansåg att de nog var bättre att någon annan bedrev 
simundervisningen. 
 
Två idrottslärare ser brist på kompetens som ett hinder till att bedriva simundervisning. 
En av dessa menar att hon skulle kunna lära eleverna att simma men anser att hon inte 
har kompetens att bedöma deras simkunnighet. 

 
...det är klart att jag känner att jag kan hålla simundervisning att lära barnen simma [...]  
det jag känner är det här med ansvars biten, jag har inte en simlärarutbildning och då kan 
vem som helst säga att du ja du är ju simkunnig...jag vet inte hur mycket tyngd 
simlärarassistent utbildningen är att säga att du är simkunnig. 

 
 
Den andre idrottsläraren bedriver inte simundervisning i och med att kommunen har 
ansvaret för att undervisa eleverna i simning. Hon anser att simlärarna har högre 
kompetens för att utföra simundervisning. 
 

Kollegor 

En idrottslärare berättar att de i år har varit tre idrottslärare vilket har gett henne 
organisatoriska möjligheter att kunna vara delaktig i simundervisningen på så sätt att 
hon kunnat följa eleverna till simhallen och även kunna följa deras utveckling.  

 

En annan idrottslärare beskriver hur kollegorna är en förutsättning för att kunna bedriva 
simundervisning. Dels berättar hon hur de har som mål att alltid vara två idrottslärare i 
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samband med simundervisningen, vikten av att ha en idrottslärarkollega. Vidare 
beskriver hon en problematik i att transportera eleverna till och från simhallen eftersom 
de är så små och det förutsätter att övriga kollegor hjälper till. Idrottsläraren hanterar 
problematiken genom att vara ute i god tid när hon planerar simundervisningen för att 
berörda kollegor ska ha möjlighet att anpassa övrig undervisning. 

Vi sköter hela undervisningen själva, min kollega och jag har ett flexibelt kollegium som 
vi kan ändra lektionsplaneringen, om de har tider klockan...normalt 9.15-10.15 och sen är 
inte simhallen ledig just då kan vi göra en justering... 

 

Det kan även vara ett hinder att ha en idrottslärarkollega vilket framkom under en 
intervju. Idrottsläraren beskriver hur hon ser sin kollega som ett hinder på så sätt att de 
har olika syn på hur simundervisningen ska bedrivas och att de vid gemensamma 
simlektionstillfällen har olika syften med simundervisningen.  

 

Avsaknaden av idrottslärarkollega såg som ett hinder av en idrottslärare för att kunna 
bedriva simundervisningen på ett tillfredsställande sätt.  

man kan inte kräva av någon på skolan, alltså någon av lärarna eller någon på fritids att 
de ska behöva stå och undervisa, det vill jag ju inte göra liksom utan dom hjälper ju mest 
till att kolla så att de fungerar i omklädningsrummet och att de sköter sig liksom, sen är 
det ju jag som leder undervisningen och där känner man väl också att man ibland är en 
för lite liksom man skulle vilja vara fler så att det blir bättre, ,mer effektivt och bättre 
kvalité    

 

Tid och ekonomi 

Samtliga skolor framhöll tid och ekonomi som hinder att bedriva simundervisning. 
Tiden ansågs som hinder på tre olika sätt, det ena var tillgång till simhallstider, den 
andra var tid utöver den övriga idrottsundervisningen, det kunde också var en 
kombination av båda. Ett tredje sätt där både tiden och ekonomin framhölls som ett 
hinder var moment fördelningen inom ämnet idrott och hälsa. 

 

Samtliga Idrottslärare ser tillgången på simhallstider som ett problem. En idrottslärare 
försöker hantera detta genom att vara ute i god tid med planering. 

 

Om vi pratar utifrån mig nu och inte hela idrotten men det är samma sak men det är 
lättare att säga jag. Jag organiserar det tidigt skolan är beredd på vad som ska ske [...] jag 
bokar ju i maj nu det som ska vara i november så att det är klart. 

 

Att arrangera simundervisning kräver tid från övriga lektioner i och med resan till och 
från simhallen samt tid för ombyte det är alla idrottslärare överens om. Idrottslärarna 
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uttrycker detta som ett hinder i olika stor utsträckning. De idrottslärare som planerar och 
organiserar i god tid ser inte detta som ett stort problem.  

 

Moment fördelningen inom ämnet ses av några idrottslärare som problematiskt. Fyra av 
idrottslärarna skiljer på idrottsundervisning och simundervisning. En idrottslärare menar 
att det är svårt att få till simundervisning rent tidsmässigt, hon säger att 
simundervisningen tar tid från övrig idrottsundervisning.  

man kunde rucka lite på men då skulle idrottsundervisningen bli helt åsidosatt i sådana 
fall så får jag prioritera idrotten eller simningen och då har vi gjort så nu, eller det har 
blivit naturligt nu när vi har kunnat anmäla dom till simskola. 

 

En annan anledning till att några av idrottslärarna separerar idrottsundervisning och 
simundervisning är den ekonomiska faktorn. Fyra av idrottslärarna beskriver hur de har 
svårt att få ekonomin att räcka till både simundervisning och idrottsundervisning, de 
menar att de måste prioritera vilka moment budgeten ska täcka, vilket leder till att de 
ofta prioriterar bort simundervisningen.  

 

Dels kostar det pengar som vi inte tycker att vi har råd och dels vet vi inte hur vi ska 
organisera det praktiskt, vem går dit och när och så där. Det finns inga timmar avsatta för 
det heller så vi kan bara konstatera i stort att de inte kan simma.  

 

En idrottslärare säger att budgeten räcker till den simundervisning som bedrivs i årskurs 
två, övrig simundervisning beror på hur budgeten för året ser ut. 

 

På en skola gör idrottsläraren ingen skillnad på simundervisning och 
idrottsundervisning utan ser det som en självklarhet att budgeten ska täcka hela 
idrottsundervisningen där då simning ingår. 

 

Tradition 

Två av idrottslärarna beskriver att traditionen på skolan eller kommunen är en styrande 
faktor till att simundervisningen ser ut som den gör. Den ena idrottsläraren beskriver att 
skolan har som tradition att bedriva simundervisning i år två men känner själv ingen 
delaktighet i det, hon ser en svårighet i att påverka detta. 

 

Den andra idrottsläraren ser positivt på att kommunen tagit ansvar för att bedriva 
simundervisning Hon beskriver hur kommunen har som tradition att erbjuda alla elever 
i år två simundervisning en gång i veckan under hela år två och erbjuder även de som 
inte blir simkunniga, att få fortsätta tills de är simkunniga. 
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Kommunens inställning 

Av de sex intervjuade idrottslärarna ansåg fem av dem att kommunens inställning var 
avgörande för idrottslärarens möjlighet till simundervisning.  

 

På tre skolor beskriver idrottslärarna att kommunen tar simundervisning på stort allvar 
och de ser positivt på att eleverna får simundervisning utöver den simundervisning de 
själva bedriver.  

En idrottslärare ser det som en avlastning och som ett stöd till sin egen undervisning. 

...det är ju jättebra att xxx kommun går in där och att det verkligen fungerar och att de 
som behöver får chansen så det känner jag att det är ju jättebra för då blir det ju liksom att 
då avlastar det lite från mig... 

Den andra idrottsläraren ser positivt på att kommunen vill säkra målet för simkunnighet, 
hon ser det som ett komplement till sin egen simundervisning. 

Kommunen här jobbar jättebra med simundervisning man ville verkligen säkra 
simkunnigheten här förra läsåret och då startade man något som heter vattenprovet och 
det innebar att vi fick åka med alla klasser till simhallen och där hade man en simklubb 
som bedrev undervisningen, undervisningen var väl inte som undervisning utan det var 
mycket en check, en koll av det man gjorde...   

Den tredje idrottsläraren beskriver hur kommunen helt tar ansvar för simundervisningen 
i år två och att de som inte blir simkunniga under det året får fortsätta komma med 
tvåorna tills de lärt sig simma. Här har idrottsläraren ingenting med simundervisningen 
att göra.  

Det ligger inte på mitt ansvar så det blir ju att jag har släppt det med tanke på hur det ser i 
kommunen så att men...visst alltså så det ligger ju i mitt intresse om jag vill ta reda på det 
utav klassläraren. Vi har dessutom i år sett till att vi har två som är ansvariga för dessa 
som inte blir simkunniga som tar med dom då en gång i veckan för årskurs tre, fyra, fem 
har egen tid så man följer upp dom barnen...  

  

En annan idrottslärare beskriver hur kommunen har fått mycket kritik för att 
simkunnigheten varit dålig och att de nu satsar med hjälp av statliga insatser, handslaget 
och vattenprovet. Hon påpekar att detta gäller för det här året och att det förmodligen 
inte kommer att se ut så nästa år. 

..xxx kommun har fått på tassen av så mycket och att inte barnen uppnår målen och sånt 
där, fått mycket kritik under ett tag så då har väl inställningen blivit att nu ska det satsas 
och att alla uppnår målen, nu ska vi simma (handslaget)..[...] tyvärr så vissa saker får man 
prioritera bort ...ja men så här bra kommer det inte se ut i framtiden för nu ska det skäras 
ner om inte kommunen säger å förresten ni får behålla alla era lärare men inte som det ser 
ut nu det här är en engångsgrej. 
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Möjlighet att realisera simkunnighetskravet i kursplanen för idrott och 
hälsa 

Två skolor ansåg att de inte kan nå målen med de förutsättningar de har idag. En lärare 
uttrycker en frustration över att inte kunna garantera elevernas simkunnighet, hon 
beskriver vidare att skolan inte har någon plan för hur de ska hantera de elever som inte 
når målen. Hon beskriver vidare hur hon tycker att det är orealistiskt att kräva av läraren 
att eleverna ska nå målet om simkunnighet under de förutsättningar skolan har 

...vi kan ju inte kräva att de kan simma om vi inte kan hjälpa dom att lära sig simma, så 
då tycker inte vi att det är just att ha det som krav samtidigt så borde det vara självklart 
att ha det som krav, men alltså om vi inte kan hjälpa dom att nå målen så kan vi inte 
kräva att dom ska nå målen så att det känns ju inte bra det gör det ju inte. 

Samma idrottslärare beskriver hur de har fört diskussioner kring problematiken hur 
lärare ska kunna arbeta mot målet för simkunnighet, hon menar att verklighet och mål 
inte går ihop. 

alltså ja det rimmar ju väldigt illa med dom.. vad heter de mål som finns och dessutom så 
finns det ju på.. alltså dels allmänna mål att det är klart att ungarna ska lära sig simma och 
sen då i förhållande till betygsättning, som vi resonerar nu så tycker vi att vi kan ju inte 
kräva att de kan simma om vi inte kan hjälpa dem att lära sig simma..[...] vi har ju haft 
träffar hela kommunens idrottslärare.. vi var kanske en 20 idrottslärare där diskuterade vi 
det väldigt mycket vad gör man alltså hur ska man se på det här kravet 
simkunnighetskravet... 

 

Den andra idrottsläraren säger att hon inte kan säkerställa målen för simning som 
idrottsundervisningen är upplagd idag. 

 nej det kan jag ju inte... inte som idrotten är upplagd nu, hade jag haft speciella timmar 
undansatt för simning så skulle jag kunna det men inte som det ser ut idag. Jag har 
mellanstadiet två gånger i veckan två timmar i veckan och det ligger liksom inklämt och 
lite allt möjligt, det är för kort tid, vi skulle inte hinna eller jo kanske om vi prioriterade 
och alla hjälpte till så skulle det nog gå precis om man kunde rucka lite på... men då 
skulle idrottsundervisningen bli. ..bli helt åsidosatt i sådana fall så får jag prioritera 
idrotten eller simningen och då har vi gjort så nu, eller det har blivit naturligt nu när vi 
har kunnat anmäla dom till simskola. 

 

Fyra skolor ansåg att de kunde garantera att eleverna når målen. Av de fyra skolorna 
anger två att de inte skulle ha klarat måluppfyllelsen om det inte varit för att de fått 
hjälp från handslaget och vattenprovet. 

På en skola beskriver idrottsläraren att simning är ett sort moment i kursplanen och ser 
det som en skyldighet att själv bedriva simundervisning för att kunna realisera målet för 
simkunnighet. Hon beskriver vidare att hon tillsammans med den kommunala simskolan 
kan realisera de mål för simkunnighet skolan har satt upp. 

Jag känner ju att det är ett av målen som finns alltså det är ett av målen i vår kursplan det 
känner jag att det kan man ju inte bara, det känner jag det är en av de skyldigheter som 
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idrottslärare att jag måste på något sätt bedriva simundervisning. För hur ska jag annars 
veta att dom når dom här målen för det står ju att dom skall kunna simma och kunna 
hantera nödsituationer i vatten för år fem. 

 

Den andra idrottsläraren berättar att hon vanligtvis inte kan realisera målet för 
simkunnighet men eftersom de i år fått simundervisning genom handslaget och 
vattenprovet kan de det.  

 

Idrottslärarna på de andra två skolorna kan realisera målet för simkunnighet. Den ena 
genom att kommunen ansvarar för simundervisningen. Den andra idrottsläraren 
beskriver hur hon får ett fritt simtillfälle per läsår i simhallen men anser att det inte 
räcker för att kunna säkerställa målet. Hon ser det som en nödvändighet att ha fler 
simtillfällen. 

man ställer ju krav på simkunnighetsprov och ger oss en gång fritt per läsår, och en gång 
kan man ju inte träna in sig till att uppfylla de kommunala mål som finns och även 
statliga mål för simundervisning [...] nej när man ska bedriva en undervisning som 
utvecklar eleverna så måste man väl ha tillgång till många fler gånger tycker jag  
 

 
I nästa avsnitt kommer vi att analysera våra data och titta på de berörda lärarnas 
potentiella repertoar och hur det visar sig i den manifesta repertoaren. Vi kommer även 
att belysa hur tolkningen av kursplanen påverkas av olika ramfaktorer och hur det visar 
sig i simundervisningen. 

Analys av data 
Vi kommer här att försöka ge en bild av hur vårt resultat kan tolkas med hjälp av det 
ramfaktorteoretiska perspektiv vi tidigare redovisat. Vi kommer att titta på olika 
påverkansfaktorer som kommit fram i våra intervjuer för att försöka belysa dem från 
olika håll.  
 
När läraren ser på sin potentiella repertoar skapar hon en bild av hur kursplanen ska 
realiseras. Lärarnas olika grundförutsättningar, utifrån deras möjligheter till bl a 
simhallstider och ekonomiska aspekter, påverkar dem på olika sätt. Idrottslärarnas 
bakgrund gällande t ex idrottsligt intresse kan göra att de fokuserar mer eller mindre på 
olika moment där ibland simning. Det kan betyda att idrottslärarna värderar vilka delar 
av sitt ämne de vill fokusera på och till simningens nackdel har de svaga förutsättningar 
rent organisatoriskt. Vi har också sett hur de olika ramfaktorerna påverkar våra 
intervjuande idrottslärare, de påverkas på olika sätt beroende på inställning till ämnet, 
syn på sig själv samt hur de yttre ramfaktorerna ser ut.  
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Några lärare i vår undersökning menar att de inte har kompetens att bedriva 
simundervisning och det innebär att de heller inte kommer att bedriva det eller se det 
som sin uppgift. I motsats till detta har vi exempel på där kompetensen inte är ett 
hinder, utan det ses som en självklarhet att idrottsläraren är den som har högst 
kompetens att lära eleverna simma. Den inställning idrottsläraren har till ämnet kommer 
att påverka hur hon transformerar och realiserar kursplanen. Transformeringen av 
kursplanen sker på olika sätt i och med det fria tolkningsutrymme som finns. I 
intervjuerna ser vi också att skolorna och kommunerna gått in och hjälpt idrottslärarna 
att transformera och realisera kursplanen i och med att ansvaret för att undervisa i 
simning i flertalet fall lagts utanför lärarens ansvar.  Idrottslärarna i intervjuerna har alla 
genomgått simutbildning under sin högskoleutbildning men det ser olika på sin 
kompetens. I de fall kompetensen ses som en brist skulle det kunna förklaras genom att 
kommunen bedriver simskola och idrottsläraren då inte behöver använda sig av den 
kompetens hon har. Där kompetensen inte är ett hinder försöker idrottslärarna hitta 
vägar till att förbättra sin simundervisning och möjligheter till att göra den så effektiv 
som möjligt, dessa lärare framhäver också vikten av att realiserar målen i kursplanen. 
De framhåller det som anses vara viktigast i kursplanen till förmån för det som inte är 
lika tydligt. Gemensamt för samtliga idrottslärare är att de påverkas av de ramfaktorer 
som finns i skolan, de blir mer eller mindre hinder beroende på inställningen till ämnet, 
vilka traditioner som finns på skolan osv,  kort sagt deras potentiella repertoar. 
 
Under våra intervjuer har både tid och ekonomi framställts som ett hinder. Det kan ses 
som ett hinder på olika sätt, tillgång till simhalls tider, tiden att arrangera simtillfällen 
där övrig skolundervisning påverkas samt att tidfördelningen inom idrottsämnet måste 
fördelas mellan de olika momenten. Idrottslärarna påverkas olika av detta. Om vi tittar 
på svårigheten att få tillgång till simhallstider har en idrottslärare gått djupare för att 
söka förståelse varför det är så och försöker få till stånd en förändring, medan en annan 
idrottslärare accepterar att kommunen tagit på sig ansvaret. Dessa olika sätt att se på 
tidsfaktorn kan vara avgörande för hur lärarna transformerar och realiserar 
simundervisningen. De olika sätten att se på simundervisningen utifrån ramfaktorn tid, 
påverkas av dessa lärares potentiella repertoarer. I det första fallet har läraren en 
inställning att simundervisningen ligger på dennes ansvar och ser det som en skyldighet 
att lösa uppgiften och organisera kring de tider som finns till förfogande. Det resulterar i 
att idrottsläraren faktiskt bedriver simundervisning. För den här idrottsläraren är inte 
ramfaktorn tid ett hinder att bedriva simundervisning. I det andra fallet kan det vara så 
att traditionen i kommunen är så stark att idrottsläraren, utifrån ett ramfaktorteoretiskt 
perspektiv, använder det fria tolkningsutrymmet som finns i kursplanen för att sedan 
välja att prioritera sin tid bland övriga moment i kursplanen. I flertalet av skolorna 
anges att kommunen bedriver simskoleverksamhet, det innebär att om läraren anser att 
denna undervisning inte leder till att eleverna når målen skulle detta kunna orsaka en 
konkurrenssituation kring simhallstiderna, eftersom tillgången på simhallstider är 
begränsade och kommunen som bedriver simskoleverksamhet också har ett behov av 
simhallstider. Detta skulle kunna innebära att idrottsläraren väljer att avstå från att själv 
bedriva simundervisning, just för att det blir för svårjobbat. I det fallet skulle 
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kommunens simskola kunna ses som en hindrande ramfaktor för idrottsläraren att 
bedriva simundervisning.  
 
Simundervisning tar tid från övrig skolverksamhet det är alla idrottslärare överens om. 
Utgår vi åter igen från lärarnas olika potentiella repertoarer kommer vi att kunna se att 
de hanterar det på olika sätt, en idrottslärare har löst det genom att planera sin 
undervisning i god tid för att ge övrig skolpersonal möjlighet att kunna anpassa 
undervisningen. Om vi i stället ser det ur ett ekonomiskt perspektiv behöver inte god 
planering vara avgörande, har inte skolan ekonomiska resurser blir det i sig en 
hindrande påverkansfaktor. Några lärare särskiljer simundervisningen från 
idrottsundervisningen och ser en konflikt i att kunna bedriva idrottsundervisningen på 
ett tillfredställande sätt när det även måste se till simundervisningen. Transformeringen 
av kursplanen påverkas av vad idrottsläraren har för inställning till vad som är viktigt 
inom idrottsämnet och där kommer också de ekonomiska resurserna att hamna. Vi kan 
se att de lärare som anser att målet i kursplanen måste nås också gör ekonomiska 
prioriteringar till att realisera simundervisningen.  
 
Tiden som fördelas inom idrottsämnet kan prioriteras på olikas sätt beroende på hur 
idrottslärarna har använt det fria tolkningsutrymmet i kursplanen. Tolkningarna kan 
påverkas av t ex skolans traditioner. Om skolan har som tradition att bedriva 
simundervisning för en viss årskurs eller helt enkelt har en stark kommunal prägel på 
simundervisningen skulle det, sett ut ramfaktorteorin, kunna leda till att simningen inte 
får en självklar plats i den realiserade undervisningen som idrottsläraren bedriver. Om 
idrottsläraren istället tolkar kursplanen utifrån ett ämnes fokus kan det däremot leda till 
att simundervisningen har en naturlig plats i idrottsämnet. I intervjuerna ger 
idrottslärarna synpunkter kring målens tyngd men även problemen med att verkställa 
målen utifrån sina av skolan angivna ramfaktorer. Målet �att kunna simma� ger inga 
specifika kriterier för vad simma innebär och det gör också att skolorna kan lösa 
simningen på olika sätt och med varierande mängd tid, det fria tolkningsutrymmet är 
med andra ord stort. Intervjupersonerna menar i stor omfattning att målen är viktiga 
men när det kommer till transformeringen av kursplanen ger just tolkningsutrymmet 
möjlighet att realisera undervisningen på olika sätt. Omständigheterna kring 
simundervisningen gör dessutom att idrottslärarna säger sig se svårigheter att uppfylla 
målen med simundervisningen.  
 
Vi skulle kunna resonera på ett liknande sätt kring den ekonomiska ramfaktorn. En 
idrottslärare ser det som en hindrande faktor att finansiera simundervisningen med sin 
idrottsbudget. Det skulle kunna betyda att skolan inte har gett idrottsläraren de 
ekonomiska förutsättningar som krävs, i det fallet blir skolans inställning en avgörande 
ramfaktor för idrottslärarens möjligheter i form av hur stor eller liten budget läraren får. 
Det kan också vara så att läraren väljer att lägga fokus på andra moment i kursplanen, 
då den ger utrymme för tolkningar, samt att tolkningarna påverkas av lärarens 
personliga bakgrund vilket kan vara en avgörande faktor för hur idrottsläraren väljer att 
disponera sin budget. Flertalet av idrottslärarna påverkas av den ekonomiska ramfaktorn 
på olika sätt. Sett ur ramfaktorteorin skulle de ekonomiska ramarna kunna leda till att 
idrottslärarna har svårt att genomföra en undervisning som kan följa elevernas 
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utveckling från år till år, istället ligger fokus på korta perioder där grunden för 
simkunnighet ska läggas.  
Några kommuner har hittat möjligheter att säkra elevernas simkunnighet genom olika 
statliga stödinsatser, detta betyder inte att idrottsläraren har getts förutsättningar att själv 
bedriva simundervisningen. De ekonomiska resurserna går inte till den enskilda 
idrottsläraren utan undervisningen sker genom olika simsällskap som står utanför 
skolans ramar. I detta fall skulle transformeringen av läroplanen, enligt ramfaktorteorin, 
kunna stanna vid vikten av måluppfyllelse eftersom idrottsläraren inte bedriver 
simundervisningen själv. I andra kommuner har de statliga medlen blivit ett 
komplement till den redan befintliga simundervisningen som bedrivs av idrottsläraren. 
Om vi resonerar på samma sätt som tidigare, utifrån ramfaktorteorin, skulle det kunna 
betyda att den här idrottsläraren har tolkat sitt läraruppdrag på ett annat sätt, läraren kan 
ha tolkat det som sin uppgift att realisera målen för simkunnighet. Simningen har då 
hamnat på idrottslärarens ansvar eller så har läraren själv drivit på för att kunna få till 
stånd en simundervisning.  
 
Det som kan utläsas av intervjupersonerna är att de i det stora flertalet fall anser att 
simning är ett tungt mål i kursplanen för idrott och hälsa men de olika ramfaktorerna 
tillsammans med andra omständigheter gör att lärarna ser problem i att kunna 
genomföra simundervisning eller helt enkelt ser sitt ansvar vara fråntaget på grund av 
kommunens egen strävan att nå simkunnighet i kommunen. Det kan också vara så att 
idrottslärarna i sin transformering av de vida ämne idrott och hälsa är, ser 
simningsmomentet som svårhanterligt. De intervjuade idrottslärarna påverkas starkt av 
ramfaktorerna och däribland den egna kommunens inställning som kommer att påverka 
idrottslärarens egen potentiella repertoar. Två idrottslärare med liknande 
grundförutsättningar kan påverkas till att bedriva simundervisning på helt olika sätt. 
 
Betydelsen av kollegor kan ses ur olika synvinklar. Antingen är kollegan en 
nödvändighet för att kunna bedriva simundervisning eller så är kollegan ett hinder 
genom att idrottslärarna inte delar synsätt kring undervisning. Ur ett ramfaktorteoretiskt 
perspektiv skulle det kunna innebära att idrottslärarna har olika potentiella repertoarer 
som gör att de använder det fria tolkningsutrymmet i kursplanen på olika sätt. När de 
sedan tillsammans ska realiserar kursplanen kan det då uppstå en konflikt i 
sammanförandet av dessa lärares repertoarer. Det skulle också kunna vara så att dessa 
lärares olika synsätt kompletterar varandra och blir en möjlighet till att simundervisning 
genomförs.  Det finns även en avsaknad av kollegor som kan leda till att idrottslärarna 
ser undervisningen som mer problematisk än möjlig. Idrottsläraren kan i ett sådant fall 
hamna i tvekan i tolkningen av kursplanen och överlåta genomförandet av 
simundervisningen till någon annan som hon anser har bättre möjligheter.  
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Diskussion 
Vi har utifrån våra intervjuer med idrottslärarna sett att realiseringen av 
idrottsundervisningen kan bero på många olika ramfaktorer, ingen kommun är den 
andra lik. De yrkesutövandes förutsättningar kan begränsas på många olika sätt. Björn 
Sandahl menar som vi tidigare nämnt att om idrottsläraren inte har tillgång till en 
simhall, kommer han eller hon heller inte bedriva simundervisning. Detta är givetvis en 
stark påverkansfaktor för idrottslärarna. Att ha tillgång till en simhall behöver inte 
betyda att den nyttjas av en idrottslärare utan det kan lika gärna vara någon annan 
personal som nyttjar simhallen och i våra intervjuer har det framkommit att det främst är 
olika simlärare antingen bundna till simhallen eller genom en förening. 
Simundervisningen i sig har på våra undersökta skolor målet att eleverna skall kunna 
simma men det betyder som sagt inte att idrottsläraren är den som är ansvarig för att 
målen skall uppnås. I vissa fall har kommunen tagit på sig det ansvaret. Traditionen i 
kommunen kan göra att idrottsläraren helt enkelt inte är delaktig i simundervisningen. 
Den kompetens idrottsläraren en gång tillägnade sig i sin utbildning kan i och med att 
kommunen tagit det fulla ansvaret för simundervisningen ha lett till att läraren inte 
kommit att använda sig av den. Idrottslärarens potentiella repertoar blir med andra ord 
inte ett instrument i genomförande fasen. Colnerud och Granström (2002, s. 19) menar 
att läraryrket som profession har en svag professionalitet. Idrottsämnet har i och med 
Lpo 94 fått friare ramar och det innebär att idrottslärarna har ett tolkningsutrymme som 
gör att idrottslärarnas egen repertoar kommer att ha en betydande roll i hur de 
transformerar och realiserar kursplanen. Idrottslärarna är fria att lägga upp sin 
undervisning efter sin personliga repertoar utan att någon gör några större 
ifrågasättanden. 
 
Idrottslärarnas autonomi är svag som övriga lärarkårens, (Colnerud och Granström, 
2002, s. 18), innehållet i idrottsämnet är under stor påverkan från utomstående 
organisationer som t ex SLS (Svenska livräddningssällskapet) och Riksidrottsförbundet. 
Simning i kursplanen formuleras som ett av de viktigaste momenten i och med att 
eleverna skall kunna simma i slutet av år 5, dock ges ingen definition av simkunnighet. 
Diskussionen och debatten kring simning saknas inte utan har förts av bl a SLS och 
Simförbundet under årens lopp men simning har ändå legat som en viktig del i 
idrottsämnet och varit idrottslärarnas uppgift. Detta betyder att simningens relevans inte 
blir mindre betydande och borde vara en källa till att idrottslärarna hävdar sin rätt att 
bedriva simundervisning och på ett mer aktivt sätt går in i debatten kring simkunnighet. 
Om idrottsläraren skall kunna utveckla sitt yrkesområde och fortfarande ha en 
betydande funktion i den svenska skolan, bör idrottslärarna försvara yrkets innehåll och 
berättigande. Colnerud och Granström (2002 s. 16) beskriver hur ett professionellt yrke 
sköter sina förehavande själv och kan genom sin auktoritet gå in och stänga 
möjligheterna för utomstående att verka inom dess område, vidare sköter dessa yrken 
sin egen forskning och utveckling av yrkesområdet. Dessa faktorer gäller inte för 
idrottsläraryrket, några enade teorier finns inte kring simning, utan de kriterier och 
beskrivningar av vad simkunnighet är har arbetats fram av bl a SLS och Simförbundet 
och det har blivit en styrande faktor vad gäller simkunnighet för många idrottslärare.  
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Idrottslärare och lärare överhuvudtaget har ingen legitimation, auktoritet, som visar på 
att de är ensamma om rätten till att bedriva undervisning utan i många fall har skolorna 
obehöriga lärare som sköter undervisningen. (Colnerud och Granström, 2002 s. 19) I 
våra intervjuer framkommer från flera av idrottslärarna att simundervisningen sköts av 
simlärare på simhallarna, hur insatta simlärare är i kursplanen för idrott och hälsa vet vi 
inte. De har visserligen en utbildning som innehåller pedagogiska moment men det 
betyder inte att det är förankrat i skolan. Det är svårt att tänka sig att t ex en 
utomstående person skulle komma in och ta hand om division när eleverna kommit till 
detta moment i matematik. Klassläraren eller matematik läraren skulle förmodligen inte 
komma på tanken att lämna ifrån sig sin uppgift och en stor debatt och diskussion kring 
skolans relevans skulle förmodligen blossa upp. Om detta innebär att idrottsämnet i sig 
är väldigt svagt förankrat i skolan eller om just påverkan från utomstående 
organisationer är en så tydlig faktor för ämnet, kan diskuteras. Övergången till idrott, i 
och med Lgr 80, kan ha gjort att ämnet inte har samma tyngd som övriga ämnen, utan 
mer kommer att förknippas med den redan befintliga föreningsidrotten, vilket skulle 
kunna innebära att både skolledare och idrottslärare själva ser yrkesidentiteten som 
svag. När yrkesidentiteten blir svag betyder det att idrottsläraren eller delar av 
idrottslärarens uppgifter skulle kunna utföras av andra för att få ihop t ex ekonomin. 
(Colnerud och Granström, 2002, s. 19) Våra intervjupersoner resonerar kring hur viktigt 
det är att �någon� täcker upp för dem när de är i simhallen och genomför 
simundervisning, eller att annan personal helt enkelt bedriver och ansvarar för 
simundervisningen. Idrottslärarna i vår undersökning ger inte uttryck för att detta skulle 
vara ett hot mot den egna professionen utan ser det snarare som en organisatorisk 
lösning.   
 
Vår undersökning visar på en viss frustration bland idrottslärarna över möjligheterna att 
realisera målen kursplanen. En del av svårigheterna går troligtvis att utläsas i de 
nuvarande styrdokumenten. I och med införandet av Lpo 94 har kursplanen blivit 
målstyrd. Detta innebär att kursplanen ger idrottslärarna ett större tolkningsutrymme. 
Meckbach och Söderström (L-M, Engström, 2002, s. 216) menar att skolornas 
förutsättningar och lokala arbetsplaner kommer att styra innehåll och metod. Vi har sett 
i vår undersökning att förutsättningarna, ramfaktorerna,  beskrivs väldigt starkt 
gentemot målen i kursplanen. Idrottslärarna menar att de förutsättningar de har är 
avgörande till vad som prioriteras in i undervisningen och inte målen i kursplanen. 
Främst kan vi se det när det gäller simundervisning som ofta prioriteras bort när 
förutsättningar inte anses tillräckliga. Att idrottslärarna påverkas av de ramfaktorer som 
finns är helt uppenbart. Skolverket har som vi tidigare nämnt, kommit fram till att 
simkunnighetskraven i kursplanen måste förtydligas. Anledningen är att ett sådant 
förtydligande skulle visa på skolans ansvar för simundervisningen. En definition av 
simkunnighet innebär då att det fria tolkningsutrymmet för simundervisning försvinner 
och skulle då innebära att kursplanen inte blir en begränsande faktor och det fria 
tolkningsutrymmet som idag finns skulle minimeras. Simförbundet är även inne på 
samma linje då de menar att utan givna mätverktyg kan inte bedömningar av elevers 
simkunnighet utföras. En enad uttolkning av simkunnighet innebär att idrottslärarna har 
mindre variation på sin bedömning och undervisning.   
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När yrken ses som professionella och försöker värna om sin verksamhet, lämnar 
idrottslärarna över ett av de tyngsta momenten i kursplanen till någon annan. Där de 
professionella yrkena har tydliga yrkeskunskaper, som bygger på en vetenskaplig grund, 
är läraryrket lite mer godtyckligt och fokuserat kring ämneskunskaper. (Colnerud och 
Granström, 2002, s. 16-17) Trots detta har t ex idrottslärarutbildningen vissa moment 
som det ges intyg och bevis på att man är kunnig i, däribland simutbildning och 
livräddningsinstruktörsutbildning. Dessa kunskaper blir trots detta inte självklara 
verktyg till att bedriva simundervisning. I vår undersökning har det framkommit att där 
den ena läraren ser sin kompetens som anledning till att vara den ansvarige för 
simundervisningen ser den andra läraren brist på kompetens som hinder för att bedöma 
elevernas simkunnighet, eller i ett tredje fall där läraren beskriver hur andra personer i 
kommunens simorganisation är mer kompetent att handa simundervisning. 
Kompetensen har, sett genom ramfaktorteorin, påverkat våra intervjuade idrottslärare på 
helt olika sätt, trots att de har samma utbildning i grunden. I andra fall är kursplanens 
mål ett stöd för att just hävda sin rätt och skyldighet att själv genomföra 
simundervisning med sina elever. I dessa fall ser lärarna problem med att få tillräckligt 
med tid till undervisning i och med att skyldigheten att följa kursplanen är starkt 
förankrad. Dessa lärare använder de extra möjligheter till simundervisning som finns 
men det låter inte dessa tillfällen bli avgörande faktorer, utan de används på ett aktivt 
sätt för att eleverna skall få mer simträning eller testa av sina kunskaper. Alla lärare är 
fullt medvetna om att eleverna skall kunna simma i år fem men flertalet ser olika hinder 
för att de själva skall kunna delta aktivt i processen. Om idrottslärarna hade en 
gemensam yrkesetik (Colnerud och Granström, 2002, s. 16) skulle innehållet i 
undervisningen inte behöva ifrågasättas eller kännas osäkert. Idrottslärarna skulle ha 
tydliga utgångspunkter att utgå ifrån. Vidare skulle det kunna betyda att kraven på 
måluppfyllelse skulle bli tydligare att utvärdera och följa för kollegor, föräldrar och 
elever.  
 
Idrottslärarnas olika förutsättningar speglas även i hur de beskriver sina situationer. Där 
ett flertal talar kring vilka årskurser skolan koncentrerar sin simundervisning kring och 
vilka uppföljningar som finns för icke simkunniga talar några andra istället om hur de 
specifikt löser sin undervisning. En lärare berättar om hur viktigt det är att hinna med 
mycket varje gång det är lektion i simhallen och hur denne fortbildar sig genom att vara 
aktiv tillsammans med simläraren på simhallen. En annan beskriver hur arbetet kan 
bedrivas på ett effektivt sätt där eleverna får ett större ansvar allt eftersom det ökar sin 
kunskap och på så sätt kan läraren stötta de som har svårigheter med simningen. Dessa 
olikheter är påtagliga och har inte med avstånd till simhall att göra eller enbart 
organisatoriska och ekonomiska möjligheter. De idrottslärare som har möjlighet eller 
skapat sig möjlighet att bedriva simundervisning ser även de vissa svårigheter, men 
dessa svårigheter får inte styra deras utövande av simundervisning. Organisationen i 
dessa fall går att lösa genom att de har bra kommunikation inom skolan men även stor 
framförhållning. I ett fall anger läraren att det inte är någon nackdel att det finns ett 
simintresse i skolledningen, men påpekar att det heller inte är avgörande.  
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Tid och pengar är hela tiden faktorer som påverkar på olika sätt. I våra intervjuer 
framkommer det att de utomstående krafter som finns inom simningen är bidragande till 
att verksamheten går runt på vissa ställen eller ett måste för att skolorna ska kunna säkra 
simundervisningen. Handslaget och vattenprovet ses mer eller mindre av idrottslärarna 
som extra förutsättningar för eleverna ska kunna nå en god simkunnighet. Att dessa 
organisationer verkar inom idrottslärarnas yrkesområde vittnar om hur svagt förankrat 
ämnet är i gemensamma teorier och modeller. Lärarkåren och då framförallt 
idrottslärarna skulle vinna på att ha en gemensam kunskapsbas med vetenskaplig grund 
att utgå ifrån, en systematisk teori. Om vi utifrån detta ser på simning som moment 
skulle en gemensam definition av simkunnighet vara ett sätt att stärka och ena 
idrottslärarna kring simkunnighetsfrågan. Colnerud och Granström (2002, s. 15-16) 
beskriver denna gemensamma kunskapsbas som ett krav för att kunna säkerställa en 
professionell status där man utgår från förvärvade teorier och förklaringsmodeller. I dag 
har inte idrottslärarkåren denna gemensamma kunskapsbas utan liksom övriga lärare 
litar de till sina ämneskunskaper. Utifrån vår undersökning är dessa ämneskunskaper 
gällande simning svaga enligt många idrottslärare. Det betyder att idag kan andra 
intressenter bedriva t ex simundervisningen. Vi skulle kunna säga att professionalismen 
utifrån ramfaktorteorin i sig blir en hindrande faktor. 
 
Idrottsämnet har under åren drabbats av nedskärningar i både tid och ekonomi. 
(Meckbach och Söderström, 2002, s. 210) Det anmärkningsvärda är att när 
idrottslärarna menar att tid är en begränsande faktor ska man ha i åtanke att simning är 
ett uppnående mål. Då skulle det innebära att tiden skulle behöva läggas på de andra 
momenten som nämns i kursplanen dans, friluftsliv och orientering, men som vi skrev i 
vår tidigare forskning visar den att dessa moment också bedrivs restriktivt. Det som 
upptar störst utrymme i undervisningen är olika bollspel/bollekar, fast det inte står 
specificerat i kursplanen för idrott och hälsa (L-M, Engström, 2004, s. 44 f.). Om 
idrottsläraren ser de olika ramfaktorerna som avgörande för att kunna bedriva 
simundervisning ska vi inte glömma att simkunnighet i år fem faktiskt är ett 
uppnåendemål och ett tungt vägande argument för skolan att ge idrottsläraren de 
förutsättningar som krävs.    
 
 

Avslutande reflektion 
Utifrån vår bakgrund och som blivande lärare i idrott och hälsa har denna undersökning 
varit en givande resa. Inledningsvis skrev vi att simkunnighet är något som många av 
oss ser som självklart men att skolans idrottslärare är den som bedriver 
simundervisningen är inte givet. Att idrottsläraren är den som har högst kompetens att 
bedriva simundervisning framkom i Lucas Janemalms artikel i tidskriften idrott och 
hälsa, det framkom även i några av våra intervjuer. Janemalm skriver vidare att han tror 
att simning är en belastning för många idrottslärare och det är något vi sett i vårt 
resultat, där flera idrottslärare såg hinder som avgörande för att avstå från att bedriva 
simundervisningen. Om dessa hinder framför allt förstärks genom ramfaktorerna eller 
om det har med en svagt förankrat simundervisning bland idrottslärarna att göra, är 
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svårt att säga. Undersökningen har däremot fått oss att förstå att barns simundervisning 
inte har någon självklar plats när idrottslärare, skolor och kommuner realiserar 
kursplanen. Undersökningen ger ingen klar bild över vilken roll idrottsläraren har när 
det kommer till simundervisning. I och med det fria tolkningsutrymmet i kursplanen blir 
idrottsläraren allt från simlärare till övervakare och transportör till simhallen, eller 
hjälpreda till simläraren. Kompetensbrist ses som en orsak av några idrottslärare men 
inte av andra trots att idrottslärarna innehar samma kunskaper när det gäller simning.  
 
Hur vi än vrider och vänder kring de hinder och möjligheter som finns för att bedriva 
simundervisning utifrån ramfaktorteorin återkommer vi ändå till de starka uttryck som 
finns i kursplanen för idrott och hälsa, att kunna simma i år 5. Detta är en fingervisning 
om vad undervisningen ska leda till. Här resonerar vi, att det känns väldigt främmande 
att överlåta ett så stort moment, som simning faktiskt är i kursplanen, till någon annan, 
som dessutom inte är involverad i skolans verksamhet. Det vi menar är att om 
simkunnighetskravet ligger på ämnet idrott och hälsa i skolan måste idrottsläraren ges 
förutsättningar att kunna bedriva simundervisning. Idrottslärarna måste även värna om 
sin professionalism, det går inte att gömma sig bakom olika hinder till att bedriva 
simundervisning när styrdokumenten tydligt markerar att eleverna skall kunna simma. 
Om det inte ska ligga på idrottslärarnas ansvar att eleverna uppnår målet kanske debatt 
ska föras kring simundervisningens vara eller inte vara i kursplanen för idrott och hälsa. 
Detta tål att tänkas på med tanke på att idrottslärares professionalitet kan ifrågasättas 
utifrån vårt resultat. Simning kanske helt enkelt ska ligga som ett kommunalt ansvar, 
där alla kommunens barn får lära sig simma i någon annan form, det är ju trots allt så 
det ser ut i många kommuner.  
 
 

Slutsatser 
Vi har i vår undersökning sett att våra intervjuade idrottslärares inställning till ämnet i 
kombination med yttre ramfaktorer påverkar hur till vida de bedriver simundervisning 
eller inte. Dessa ramfaktorer påverkar dem olika mycket och på olika sätt. Vi har kunnat 
se att läroplanen kan vara en styrande faktor för skolan men inte nödvändigtvis för 
idrottsläraren. Den lärare som känner sig säker på sin kompetens ser också ut att vara 
mer motiverad att hitta möjligheter till att bedriva simundervisning. 
  
 

Reflektion över forskningsprocessen 
Det har varit en givande och hårresande resa. Vi har trots vår ringa erfarenhet av att 
intervjua fått ett otroligt spännande resultat. I val av teoretiskt perspektiv kan det ha 
varit för generellt för vår materialbearbetning. Vi tyckte ibland att vi sakande verktyg att 
gräva vidare och djupare i resultatet. Vi har insett att det tar otroligt mycket tid och vilja 
att genomföra en omfattande undersökning som vi gjort utifrån den tid vi haft.  
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I vårt försök att hitta relevant forskning kom vi att upptäcka att den är ganska 
begränsad. Vi fann ofta att det var samma författare och forskare som figurerade i olika 
litteratur.  
 

Vidare forskning 
Vi har under vår resa med denna uppsats ställts inför en del nya frågor. Vi tycker det 
skulle vara intressant att bygga vidare på de tankar vi haft i detta examensarbete. T ex: 
 

• Hur skulle resultatet se ut om man jämför olika dalar av landet, t ex stad kontra 
landsbygd? 

 
• Hur ser skolledningen på målet att kunna simma och vem ska genomföra det? 

 
 
• Vad har kommunen för tankar när de använder yttre organisationer att utföra 

undervisning inom ämnet idrott och hälsa? Hur påverkar det ämnets status? 
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Bilaga 1 

Stängda intervjufrågor till idrottsläraren 
 
1.    Har ni tillgång till simhall? ¤   Ja  ¤   Nej 
 
2.    Hur ligger den i förhållande till skolan?  ¤   Gång avstånd 
    ¤   Måste åka buss 
    ¤   
Annat:________________________ 
Kommentar:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
 
3.    Vem följer eleverna till simhallen?  ¤   De går själva (kommentera 
gärna) 
    ¤   Idrottsläraren 
    ¤   Annan lärare 
    ¤   Annan 
personal:________________ 
Kommentar:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________  
 
4.    Hur ofta har varje årskurs simundervisning?   

År1 år2 år3 år4 år5 
Aldrig  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
1 gång/vecka  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
1 gång/månad ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
1 gång/termin ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
1 gång/läsår  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
Annat:_________________________________________________________________
____ 
 
Kommentar:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
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5.    Vem utför simundervisningen?          
¤    Idrottslärare  
¤    Annan lärare  
¤    Simhallspersonal  
¤    Annan 

personal:_______________ 
Kommentar:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
 
6.   Under vilket tillfälle sker simundervisningen? ¤   Idrottslektionen 
    ¤   Annan lektion 
    ¤   Annan tid: (friluftsdagar, 
elevens val  
          
osv)_________________________ 
Kommentar:____________________________________________________________
_____    
______________________________________________________________________
_____ 
      
       
      
  
 
7.    Vem finansierar simundervisningen? ¤   Skolan  
    ¤   Kommunen  
    ¤   Eleven  
    ¤   
Annat:________________________ 
Kommentar:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
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