
 

  

Flyter kunskapskravet? 
En kvalitativ intervjustudie om lärares tolkning och 

bedömning av simundervisningen 

 

 

Calle Ljungberg & Sara Modén 

 

Självständigt arbete (4IDÄ2E) 

15 högskolepoäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2019-01-16 

Handledare: Anna Hafsteinsson-Östenberg 

Examinator: Peter Pagels 

 

 



i 

 

Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka aktiva lärares tolkning och bedömning av följande 

kunskapskrav; ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” (Skolverket 

2018:51f). Detta har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer av en semistrukturerad 

karaktär där sex aktiva lärare i idrott och hälsa i grundskolans senare år, årskurserna 7–9, deltog 

i studien. Deras svar har analyserats utifrån de två teoretiska perspektiven läroplansteori och 

ramfaktorteori för att möjliggöra en konkretisering och verbalisering av insamlad empiri.  

Efter genomförd studie har nedanstående slutsatser tagits; de deltagande lärarna baserade och 

koncentrerade all sin simundervisning utifrån det nämnda kunskapskravet, där också 

kunskapskravet var lärarnas fokus vid betygsättning och bedömning av eleverna. Studien visade 

tillika att lärarna tenderade att tolka och värdera kunskapskravet, om än liknande, med stöd av 

kompletterande värdeord. Möjligheten att bedriva en kontinuerlig simundervisning var 

begränsad. Däremot erbjöds de elever som inte nådde upp till kunskapskravet möjligheten till 

extra simundervisning, vilket gjordes utan undantag. 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Intervjuer, Kunskapskrav, Lärare, Läroplansteori, Simundervisning 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla lärare i idrott och hälsa som har ställt upp på intervjuer för att 

göra vår studie möjlig. Därtill vill vi också tacka vår handledare Anna Hafsteinsson Östenberg 

för det stöd vi har mottagit från henne under denna skrivandeprocess.  

Växjö, den 16 januari 2019 
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1. Inledning 

Denna studie tar avstamp i Skolverkets läroplan för grundskolan (Lgr11) och mer specifikt i 

ämnet idrott och hälsa där innehållet som berör simundervisning kommer behandlas. Denna 

studie fokuserar främst på grundskolans senare år, årskurserna 7–9. Målet med studien är att få 

insikt i hur aktiva ämneslärare i idrott och hälsa ställer sig till kursplanens innehåll beträffande 

simundervisning samt möjligheter och eventuell problematik som kan relateras till denna. 

I den aktuella kursplanen för grundskolan har simundervisning en framträdande roll då det inte 

bara är ett centralt innehåll för ämnet utan även en del av de kunskapskrav som eleven vid slutet 

av år 9 ska uppnå. Den simundervisning som bland annat ska bedrivas enligt kursplanens 

centrala innehåll för årskurserna 7–9 är att eleverna ska få ta del av ”Olika simsätt i mag- och 

ryggläge” (Skolverket 2018:49). Dessutom ska eleven i enlighet med kunskapskraven i 

kursplanen kunna ”simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” för att uppnå betygen E, C 

eller A i slutet av årskurs 9 (2018:51f). Eftersom kursplanen och dess innehåll är något som 

varje aktiv lärare förväntas följa i sin undervisning (Forsberg & Román 2017:609ff), där 

simning är ett utskrivet innehåll är vidare insikt om lärares förhållningssätt till simundervisning 

att önska då det finns en allmän problematik rådande simkunnigheten i dagens skola och 

samhälle (Ward 2017:16, Blomstedt 2004, Svenska Livräddningssällskapet u.å.c). Det uppstår 

även problematik kring undervisningen i ämnet idrott och hälsa då nationell forskning tydligt 

visar på att lärare är osäkra på vilken kunskap de ska förmedla till sina elever (Meckbach 

2004:30). Viktiga aspekter enligt lärare är att undervisningen är fysiskt aktiverande och 

uppfattas som rolig (Meckbach 2004:30f), istället för att spegla kunskapskraven och elevernas 

lärande.  

Enligt Larsson, Fagrell och Redelius (2009:8f) förmedlas sällan kunskapskrav och mål till 

eleverna, därtill visar tidigare nationell och internationell forskning (Annerstedt & Larsson 

2010:98; Klapp Lekholm & Cliffordson 2008:195; Nyberg & Larsson 2016:30ff; Young 

2011:24f) att det inte heller är dessa som ligger till grund för bedömning och betygsättning. 

Bedömning och betygsättning är baserad på den berörda lärarens magkänsla (Svennberg, 

Meckbach & Redelius 2014:200) istället för att konkretisera och verbalisera kunskapskraven 

som undervisningen ska vara baserad på (Kroon 2016:127; Seger 2016:130; Brookhart 

1993:124). Studien har därmed utgått från ovanstående problematik för att möjliggöra en 

konkretisering och verbalisering av aktiva lärares tolkning och bedömning av kunskapskravet 

som behandlar simundervisning.  
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Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär. Sex 

aktiva lärare i idrott och hälsa i grundskolans senare år, årskurserna 7–9, deltog i studien. Deras 

svar har analyserats utifrån de två teoretiska perspektiven läroplansteori och ramfaktorteori. 

Studien redogör för relevant tidigare forskning kring ämnet, följt av redovisning av resultatet 

för att senare analysera intervjuerna utifrån de teoretiska perspektiven. Slutligen förs en 

diskussion om studien som helhet, därtill presenteras också slutsatser som har kunnat tas samt 

rekommendationer till fortsatt forskning inom området som behövs. 
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2. Syfte och frågeställning 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) har varje specifikt 

ämne sitt eget särskilda innehåll inkluderat, en så kallad kursplan. Som kommande ämneslärare 

i idrott och hälsa vill vi fördjupa oss i kursplanen för ämnet idrott och hälsa.  

Syftet med studien är att undersöka aktiva lärares tankar kring och bedömning av 

simundervisning utifrån följande kunskapskrav för ämnet idrott och hälsa: ”Eleven kan även 

simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” (Skolverket 2018:51f). Detta för att djupare 

undersöka ett debatterat ämne i många avseenden och då specifikt hur aktiva lärare i idrott och 

hälsa tolkar och bedömer simning enligt kunskapskravet och det centrala innehållet som berör 

simning. I linje med syftet har studien sin grund i följande frågeställningar: 

● Hur förhåller sig lärare i idrott och hälsa till simundervisningen i grundskolans senare 

år, årskurserna 7–9, i förhållande till kunskapskravet?  

● Hur bedömer lärare i idrott och hälsa sina elever i den simundervisningen de bedriver? 
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3. Bakgrund 

I kommande kapitel presenteras en kartläggning av hur Skolverket behandlar simning i 

kursplanen för idrott och hälsa för grundskolans senare år, årskurserna 7–9. Ytterligare beskrivs 

simningen ur ett historiskt skolperspektiv genom att granska tidigare läroplaner för ämnet som 

idag heter idrott och hälsa. Nedan problematiseras det även kring vad simkunnighet är samt hur 

det definieras och slutligen lyfts allmän problematik fram.  

3.1 Vad säger skolans styrdokument? 

Kursplanen för år 7–9 berör simning i dess centrala innehåll under punkten ”Olika simsätt i 

mag- och ryggläge.” (Skolverket 2018:49), det centrala innehållet i kursplanen är en tydlig 

referensram för vad lärare i idrott och hälsa ska behandla i undervisningen (Larsson 2016:23f). 

Lärare har i uppdrag att bedöma elever efter vad som står i kunskapskraven (Forsberg & Román 

2017:609ff; Larsson 2016:23f) och gällande simning lyder kunskapskravet för att uppnå något 

av betygen E, C eller A ska eleven vid slutet av årskurs 9 kunna simma 200 meter varav 50 

meter i ryggläge (Skolverket 2018:51f). Noterbart är att för kunskapskravet nämns inga 

specifika simsätt, tidsramar eller dylikt (2018:51f) vilket kan öppna för tolkning vid bedömning 

(Klapp 2015:16).  

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) behandlar i sitt tolkningsmaterial till lärare i 

grundskolan livräddande egenskaper såväl som en utvecklad rörelseförmåga i förhållande till 

simning (SLS u.å.d). Fortsättningsvis innebär det att kunskapskravet samt det centrala 

innehållet som berör hantering av nödsituationer i och vid vatten även är aktuella för 

simundervisningen. Däremot förekommer det en särskiljning mellan kunskapskravet och det 

centrala innehållet. Kunskapskravet betonar endast vid vatten till skillnad från det centrala 

innehållet som säger i och vid vatten (Skolverket 2018:50ff). Därmed återfinns en koppling till 

simning i det centrala innehållet ”hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa 

hjälpredskap” (Skolverket 2018:50). Det är också en möjlighet att lärare väger in 

simundervisning som en av flera delar vid bedömning av elevernas förmåga att behärska 

kunskapskravet som berör deltagande i idrotter, lekar samt spel som innefattar komplexa 

rörelser i olika miljöer och sammanhang (Skolverket 2018:51) när simning och 

simundervisning ska motiveras. 

3.2 Simundervisning genom historien 

De föreliggande anledningarna till att simundervisning kom att bli en del av skolan var på grund 

av det folkliga intresset som uppkom under 1800-talet. Det var på idrottsliga, hälsomässiga och 
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militära grunder som gjorde att intresset uppstod och som en konsekvens anlades 

badanläggningar. Dessa gjorde det möjligt att så småningom börja bedriva simundervisning. 

Simning hade till en början en skymd roll när det kom till kursplaner, i den första läroplanen 

som kom år 1919, då kallad undervisningsplan, sades det att simundervisning bör behandlas 

men bara om möjlighet fanns. Simningens roll i skolan blev allt mer förankrad då det tillkom 

både prov och krav för simkunnighet år 1947. Simundervisningens roll i skolan blev allt mer 

påtaglig med åren (Kraepelien-Strid 2012:166f) och följande avsnitt beskriver därmed 

simningens involvering i kursplanen för idrott och hälsa för grundskolans senare år, årskurserna 

7–9, ur ett historiskt skolperspektiv.  

3.2.1 Lgr69 

År 1969 kallades ämnet för gymnastik och i Läroplan för grundskolan (Lgr69) delades ämnet 

upp i en rad olika huvudmoment, däribland simning. Det som stod utskrivet för huvudmomentet 

för simning var följande; ”Olika simsätt. Simkunnighetsprov.” (Skolöverstyrelsen 1969:166). 

Simning berördes ytterligare då det under ”Planering och samverkan” stod att det bör vara en 

del av både inom- och utomhusperioden. Vad gällde inomhusperioden så skulle simning 

förekomma om möjligheten fanns (Skolöverstyrelsen 1969:168). I och med att olika simsätt 

och simkunnighetsprov var de enda konkreta kraven på innehåll, kunde lärare för ämnet fritt 

tolka hur simundervisningen mest ändamålsenligt skulle genomföras. Precis som för Lgr11 så 

fanns det vissa otydligheter i Lgr69 som ger lärare ett visst tolkningsföreträde i hur momenten 

ska och skulle iscensättas (Kougioumtzis & Annerstedt 2013:192; Sivesind 2013:58f).  

3.2.2 Lgr80 

Elva år senare förändrades innehållet då skolan fick en ny läroplan tillsammans med nya 

kursplaner som hette Läroplan för grundskolan (Lgr80). Även i Lgr80 var simning, 

tillsammans med livräddning, ett huvudmoment i ämnet som nu kom att kallas idrott. 

Momenten som togs upp för undervisningen på högstadiet var följande: 

● ”Vattnets och kylans inverkan på kroppen.” 

● ”Behandling av drunknade. Konstgjord andning. Säkerhetsåtgärder i samband med 

vattensport.” 

● ”Livräddningsövningar, dykövningar, klädsim, ilandföring samt användning av 

livräddningsmaterial.” 

● ”Simkunnighets- och livräddningsprov.”  

(Skolöverstyrelsen 1980:95) 
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Fortsättningsvis gav Skolöverstyrelsen konkreta exempel på övningsformer efter intresse i 

undervisningen och dessa var: 

● ”simning som konditionsträning,” 

● ”simning som motion och rekreation,” 

● ”individuellt upplagd simträning i specialgren,” 

● ”vattengymnastik och vattenbollspel.” 

(Skolöverstyrelsen 1980:96) 

I och med det ovanstående utdraget ur Lgr80 fanns det tydliga skillnader mellan Lgr80 och 

Lgr69 såväl som Lgr11. Skillnaderna tydliggörs då Lgr80, även om metoderna lärarna använde 

ännu var valfria, så var innehållet mer ingående i vad som skulle förekomma vid momentet 

simning och livräddning än var de var i Lgr69. 

3.2.3 Lpo94 

Det tog ytterligare 14 år innan nästa läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo94), kom som också är den föregående läroplanen till Lgr11. Vid införandet av Lpo94 

skedde ännu ett namnbyte för ämnet som då fick namnet idrott och hälsa. Grundskolans 

kursplan Lpo94 sade att ”Eleven skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten,” 

(Statens skolverk 2000:24) i slutet av årskurs 5. Därefter benämndes inte simning explicit något 

mer i hela ämnets kursplan, med andra ord så hade inte år 7–9 något specifikt innehåll som 

ställde krav på att simning skulle förekomma. Däremot så ger följande mål möjligheten att tolka 

in simning som en del för att uppnå dem: 

● ”Eleven skall kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra 

lämpliga rörelseuppgifter,”  

● ”Eleven skall ha kunskaper i livräddande första hjälp,” 

● ”Eleven skall ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett 

säkert sätt.”  

(Statens skolverk 2000:24) 

Återigen blev det upp till läraren att tolka vilka aktiviteter som passade in i undervisningen för 

att uppnå de mål kursplanen innehöll och användandet av simning som aktivitet var en 

möjlighet för att kunna uppnå ovanstående mål (Kougioumtzis & Annerstedt 2013:192; 

Sivesind 2013:58f). 
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Sammanfattningsvis skulle det gå att påstå att kursplanerna inom ämnet idrott och hälsa har 

varit utformade på ungefär lika många olika sätt som antalet gånger ämnet har bytt namn. Det 

har förekommit variation i hur momentet simning har framskrivits genom historien. 

Simundervisningen har förekommit i kursplanerna på olika sätt, dels genom dess sparsamma 

benämning i Lgr69, dess framträdande roll som ett huvudmoment med tydligt utskrivna 

delmoment i Lgr80 och att i princip vara helt utelämnat i Lpo94 till hur Lgr11 behandlar 

simning som både centralt innehåll och en del av kunskapskraven, se avsnitt 3.1 Vad säger 

skolans styrdokument? Följaktligen är detta en konsekvens av att samhället hela tiden förändras 

och att de olika kursplanerna som tagits fram speglar samhällets utveckling och den period 

samhället befann sig i där och då (Kirk 2010:22, 220).  

3.3 Vad innebär simkunnighet? 

Simundervisning i skolans bemärkelse sett till läroplanernas historiska utformning berördes 

tidigare men i övrigt går det att påstå att förmågan att kunna simma ingår i ett större begrepp. 

Detta där även trygghet i, vid och på vatten samt bad-, båt- och isvett skulle kunna ingå och 

behandlas inom ramen för skolans simundervisning, begreppet som åsyftas är simkunnighet. 

Simkunnighet i sig är inte helt lätt att definiera och därmed kommer följande avsnitt att 

behandla begreppet, både utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. 

SLS har definierat en person som behärskar att ”falla i vattnet, få huvudet under och efter att 

åter tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim” 

som simkunnig (SLS u.å.b). I paritet med SLS:s definition av simkunnighet så hävdar Levy, 

Ainsleigh och Hunsinger-Harris (2017:187) att om en person ofrivilligt hamnat under vatten 

och sedan kunnat orientera sig själv och få kontroll på situationen är vital kunskap när det 

kommer till simkunnighet. Fortsättningsvis behandlar även Kraepelien-Strid (2004) begreppet 

simkunnighet, hon påpekar att en övervägande del av skolans huvudmän definierade begreppet 

precis som SLS. Därtill menar också en del huvudmän på att vara simkunnig handlade om att 

vara trygg och säker i och vid vatten, i kombination med kunskap om ett eller flera simsätt samt 

förmågan att kunna hantera nödsituationer (2004:55). Utöver denna definition av simkunnighet 

menar Svensk simidrott (2017) att simkunnighet också bygger på vattenvana, denna vattenvana 

erhålls endast genom att regelbundet vistas i, vid och på vatten samt utföra olika moment med 

vatten inblandat så som att flyta, glida och förflytta sig. Därtill är det viktigt att ha med sig att 

”simkunnighet är en färskvara” (SLS u.å.c) och att det är skillnad på att vara simkunnig och 

kunna simma inomhus respektive att vara simkunnig och kunna simma utomhus på öppet vatten 

(SLS u.å.e).  
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När det kommer till definitionen av simkunnighet internationellt så behandlar Young och 

Herring (2006) vattensäkerhet i och kring vatten. I artikeln betonar de att det finns olika sorters 

kompetenser när det kommer till vattensäkerhet, dessa är personlig säkerhet och livräddning. 

Vad gäller personlig säkerhet så innefattar det tre riktlinjer, först och främst betonade de vikten 

av att aldrig simma ensam, detta till följd av att det då alltid finns någon till hands om olyckan 

skulle vara framme. Vid simning uppmärksammar de att det alltid bör finnas någon form av 

övervakande utbildad livräddare som är redo att rycka in vid behov. Young och Herring (2006) 

belyser även vikten av användningen av flythjälpmedel för att öka säkerheten vid vistelse i, vid 

samt på vatten. När det kommer till livräddning använder Young och Herring sig av begreppet 

”Reach or Throw, Don’t Go” (2006:8) vilket innebär att vid behov av livräddning ska den 

livräddande personen inte utsätta sig själv för fara utan istället använda sig av exempelvis 

förlängda armen eller livboj. De uppmärksammar också vikten av att inte själv gå i vattnet för 

att försöka rädda en nödställd då det kan förvärra situationen. Behärskar en person dessa 

grundläggande regler för den personliga säkerheten samt livräddande metoder i, vid och på 

vatten anser Young och Herring att en person var kompetent när det kom till vattensäkerhet.  

Sammanfattningsvis verkar den övervägande bilden av vad som krävs för att en ska vara 

simkunnig enligt ovanstående definitioner innebära att personlig säkerhet i, vid och på vatten 

samt livräddande förmågor vara centrala egenskaper. Däremot var förmågan som främst 

sammankopplades med simkunnighet den när en person plötsligt hamnat under vatten förmådde 

sig att med kontroll ta sig upp över ytan och orientera sig i situationen. I och med detta så skulle 

det gå att argumentera för att följande kunskapskrav tillsammans definierar förmågan att vara 

simkunnig:  

● ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.” (Skolverket 2018:51f) 

● ”Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap 

under olika årstider.” (Skolverket 2018:52). 

3.4 Allmän problematik 

Kraepelien-Strid påstår i Simma eller försvinna (2004:54) att det både på kommunal nivå och 

hos enskilda skolor görs nedskärningar av simundervisningen. Därtill menar hon på att ”idag 

[2004] kan det skönjas både en tillbakagång i simkunnighet bland befolkningen och att 

drunkningsolyckorna per år inte längre minskar, ev. ökar de något istället.” (Kraepelien-Strid 

2004:54). Vilket också Blomstedt (2004) reflekterar kring då hon via en undersökning gjord av 

SLS hävdar att simkunnigheten i Sverige har minskat något de senaste åren. Dessutom kunde 

en viss skillnad urskiljas mellan pojkar och flickors simkunnighet då pojkar historiskt sett stått 
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för majoriteten av drunkningstillbuden (Kraepelien-Strid 2004:55). Vad som orsakat denna 

skillnad lämnar hon osagt. Däremot hade skillnaderna mellan pojkar och flickors simkunnighet 

minskat i takt med tiden (Blomstedt 2004) och att vara simkunnig var idag en självklarhet 

(Kraepelien-Strid 2004:54). Vilket eller vilka simsätt som ska läras ut inom ämnet idrott och 

hälsa är däremot inte lika självklart. Även om det på 1970-talet bestämdes att bröstsim skulle 

läras ut först på de skolorna som hade gymnastik på schemat (Blomstedt 2004) så finns det inte 

något bestämt simsätt som ska läras ut enligt dagens kursplan, utan endast definitionen ”Olika 

simsätt i mag- och ryggläge” (Skolverket 2018:49) förekommer. Att simundervisningen har 

haft sin grund i bröstsim menar SLS är till följd av att det är det mest lämpliga simsättet för att 

överleva i nödsituationer, å andra sidan betonar SLS att huvudsaken är att elever lär sig simma 

och inte vilket simsätt de lär sig först (SLS u.å.a; SLS u.å.b).  

Vidare menar SLS också att även om elevers förmåga att kunna simma är en viktig del av deras 

utbildning som bidrar till trygghet i, vid och på vatten, är simkunnighet ingen garanti för att inte 

hamna i en nödsituation (SLS u.å.a). Trygghet i vatten är dock en förutsättning för lärande 

därför att ”Om man inte är trygg försvåras möjligheten att hitta balansen i vattnet vid t ex glid- 

och flytmomentet.” (Sandin 2017). SLS rekommenderar därtill att när simning ska läras ut att 

en simlärare har max åtta deltagande, medan om det är två simlärare borde gruppens deltagande 

inte överskrida tolv stycken (SLS u.å.b).  
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4. Tidigare forskning 

Kommande kapitel behandlar tidigare forskning beträffande lärare rent generellt men också mer 

specifikt om lärare i idrott och hälsa, 4.1 Lärare, följt av kunskapskravet denna studie ämnar 

undersöka, 4.2 Kunskapskrav, och slutligen betyg och bedömning i skolan, 4.3 Betyg och 

bedömning. 

4.1 Lärare 

Meckbach (2004) intervjuade behöriga lärare i idrott och hälsa där det tydligt framkom att lärare 

var osäkra på vilken typ av kunskap som skulle förmedlas i undervisningen. Därtill var det 

endast några få lärare i Meckbachs intervjustudie som faktiskt planerade sin undervisning 

utifrån kursplanen. De lärare som poängterade viktiga ämnesområden för idrott och hälsa 

nämnde skridskoåkning, dans, orientering samt simning (Meckbach 2004:30). Aktiva lärare 

visade enligt studien ha ett stort variationsinnehåll i sin undervisning, där enskilda moment, 

aktiviteter eller övningar endast utfördes vid en till två tillfällen per läsår. Lärarna utgav inte 

heller att de använde sig av någon progression lektionerna emellan eller varför de lade upp sin 

undervisning på det sättet de gjorde. Fortsättningsvis så var det inte någon av lärarna som 

nämnde något om deras pedagogiska funderingar beträffande vad elever skulle lära sig, utan de 

påtalade främst att undervisningen skulle vara fysiskt aktiverande och kul. Det går därmed, 

enligt Meckbach (2004:30f), att ifrågasätta huruvida lärare aktivt tar ställning till de didaktiska 

frågor som borde tas i beaktning vid utformandet av undervisningen i idrott och hälsa eftersom 

elever främst likställde idrott och hälsa med görande, snarare än lärande (Redelius 2004:164). 

Detta görande i form av vissa idrottsliga kvaliteter, kan enligt Sandahl (2004:45) ofta påverkas 

av lärarens idrottsliga bakgrund. Detta genererade i sin tur i att läraren premierade vissa 

egenskaper hos eleverna. Förutom lärarens bakgrund hade även elever och idrottsliga instanser 

inflytande på vilket innehåll som fick utrymme i undervisningen (2004:45).  

Kraepelien-Strid (2012:171ff) påpekar att lärare inom idrott och hälsa måste anpassa 

undervisningen efter elevernas kapacitet för att möjliggöra kunskapskraven från kursplanen, 

vilket i princip var raka motsatsen till hur lärare verkligen gör sett till Meckbachs resultat 

(Meckbach 2004:30f). Dessutom lyfter Kraepelien-Strid (2011) fram vikten av att elever gavs 

upprepade tillfällen att simma då det krävs regelbunden övning. Hon betonar att frågor som 

lärare borde ställa sig inför undervisningen för att möjliggöra det var varför, vad, hur, vem, 

samt när och var. Dessa frågor handlade bland annat om att lärare skulle ta hänsyn till elevers 

tidigare kunskap, en progression i undervisningen som kunde verka motiverande för elevers 
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lust att lära samt huruvida det fanns möjligheter att bedriva simundervisning (Kraepelien-Strid 

2012:171ff). En annan viktig aspekt att väga in vid planeringen av simundervisning menar 

Kraepelien-Strid vara beslutet om vem som ska hålla i undervisningen, är det läraren eller en 

utomstående aktör? Hon påstår att det krävs ”stor kunskap av den undervisande läraren.” 

(2012:173) eftersom den som bedriver undervisningen måste behärska de färdigheter och 

förmågor som elever förväntas lära sig för att kunna uppnå kunskapskravet. Emellertid hävdar 

lärare att planering och genomförande av simundervisning var problematisk på grund av att det 

ordinarie schemat kan behöva brytas (Nilsson 2016:50). Därtill spelade även tillgångarna på 

resurser in i vilket innehåll som lärare i idrott och hälsa valde att undervisa om, då kravbilden 

för att kunna bedriva simundervisningen kräver att simhallar fanns tillgängliga. Denna kravbild 

försvårade undervisningen eftersom tillgången på lokaler, och mer specifikt simhallar i detta 

fallet, var bristfällig. Sandahl (2004:49ff) menar på att som en direkt konsekvens av detta har 

simning fått sparsamt utrymme i ämnet. I enlighet med Sandahl (2004:49ff), menade lärare, 

enligt Lundvall och Meckbach (2004:75), att de bristfälliga resurserna ofta blev ett hinder för 

att möjliggöra en förändring i undervisningen. Så att undervisningen i sin tur skulle kunna 

anpassas efter den gällande kursplanen, dessutom var en vanlig åsikt bland lärarna att de 

förändringar som infördes beträffande kursplanen inte fick något genomslag samt saknade 

förankring i lärarkåren. Avslutningsvis menar Penney, Brooker, Hay och Gillespie (2009:422) 

på att det mest vitala för undervisningen i ämnet, även om lokala och materiella resurser 

saknades, var kvalificerade och utbildade lärare.  

4.2 Kunskapskrav 

Läroplanen i den svenska skolan, så väl som i norra Europa, är av tradition formella dokument 

som förväntas beskriva syfte, mål och innehåll för den specifika grupp av elever som läroplanen 

vänder sig till. Dessa syften, mål och innehåll är sådant som elever förväntas bli undervisade i 

och lära sig genom ämnets gång (Sivesind 2013:52). Enligt Sivesind (2013) finns en viss 

problematik i att det inte har funnits ett gemensamt yrkesspråk utformat samt få riktlinjer för 

hur lärare är tänkta att arbeta mot kunskapskraven. Istället finns det ett centralt innehåll 

utskrivet men där lärare själva kan välja olika medel för att nå målen, vilket i sin tur har lett till 

att lärare har värdesatt och premierat vissa kunskaper mer än andra (2013:58f). Därtill hävdar 

Penney et al. (2009:428) att lärare bör koppla samman undervisningen med kunskapskraven för 

att tydligt kunna arbeta emot dem. På så sätt finns förutsättningarna att nå vad de benämnde 

som en kvalitetsrik undervisning. Likaså menar Penney et al. (2009:425) att kunskaper och 
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kunnande inom idrott och hälsa bör vara sammanflätade inte bara med undervisningen i skolan, 

utan också med elevernas liv utanför skolan. 

Larsson, Fagrell och Redelius (2009:8f) påpekar att kunskapskrav och mål sällan förmedlades 

till elever för att tydliggöra innehållet och syftet med lektionen. Istället rörde det sig snarare om 

att lärare använde sig av specifika idrottsliga termer för de aktiviteterna som skulle genomföras, 

därmed fanns det en avsaknad av varför de användes eller vilket syftet aktiviteten fyllde i 

undervisningen. Därtill hävdar Redelius och Hay (2012:215, 221) att ett förtydligande av 

kunskapskraven krävdes för att eleverna skulle kunna bedömas likvärdigt. Dessutom så trodde 

elever att det var i deras individuella kvalitéer i idrotter de blev bedömda och inte efter 

kunskapskravens direktiv (Larsson, Fagrell & Redelius 2009:9). Det framgick ytterligare i 

Redelius och Hays (2012) studie att eleverna trodde sig veta vad de blev bedömda utifrån 

(2012:217) när de däremot listade de förmågor de blev bedömda i, var det förmågor så som att 

vara positiv, medgörlig och att kunna samarbeta som nämndes. Förmågor som inte återfinns i 

kunskapskraven (2012:221). 

Emellertid uppstår det problem eftersom simundervisning många gånger är en bristfällig 

tillgång både i nationella och internationella skolor. Ward belyser i sin artikel (2017:16f) att 

Storbritanniens motsvarighet till kunskapskrav i ämnet innefattar att elever ska kunna simma 

25 meter, ”be able to use a range of strokes and being able to “perform safe self-rescue”.” 

(2017:16). Till skillnad från Sverige, har Storbritannien specifika kunskapskrav utskrivna i 

deras motsvarighet till kursplanen gällande simning och simundervisning. Dock kvarstår 

problematiken att det är upp till varje enskild skola att bestämma hur undervisningen tar form, 

denna problematik existerar både nationellt och internationellt. Ward belyser att det är 

simundervisningen som blir lidande om de ekonomiska tillgångarna brister (Ward 2017:17).  

4.3 Betyg och bedömning 

Betyg i skolan väcker både negativa och positiva känslor hos lärare och elever enligt Klapp 

(2015:9). Lärare menar i Klapps (2015:9) mening på att det finns en viss motsägelse i att sätta 

betyg på elever då lärare borde uppmuntra till kritiskt tänkande, skapa en tillåtande miljö för 

alla elever samt utveckla deras förmågor medan läraren samtidigt ska betygsätta elevernas 

färdigheter. För elever är betyg en viktig faktor i skolan på grund av dess roll som ett 

urvalsinstrument för vidare utbildning men det kan också verka som en motivationshöjare bland 

dem. Eftersom betyg påverkar elever både under tiden de går i skolan men också efter avslutad 

skolgång bör betygen verka rättvisa och likvärdiga. Huruvida betygen är rättvisa och likvärdiga 
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beror på den processen som leder fram till betygen (Annerstedt & Larsson 2010:97f). När 

betygsättning används som bedömning av elevers kunskaper vid exempelvis slutet av ett 

arbetsområde är det en summativ bedömning som görs. Medan processen där elever bedöms 

för lärande kallas formativ bedömning. Den formativa bedömningen kretsar kring lärares och 

elevers kontinuerliga samtal för att stötta elevernas utveckling (Klapp 2015:15f; Gustavsson, 

Måhl & Sundblad 2012:16) och där ”Summativ bedömning syftar till att summera och 

eventuellt betygsätta medan formativ bedömning syftar till att ge feedback av hög kvalitet som 

hjälper eleven lära sig så mycket som möjligt och därigenom lyckas i skolan.” (Klapp 2015:16). 

Hur lärare därmed tolkar kunskapskraven och vilken form av bedömning de väljer att använda 

i sin undervisning påverkar hur eleverna betygsätts. Fortsättningsvis betonar Klapp (2015) att 

tolkningsfrihet existerar då det kommer till kunskapskraven på grund av värdeordens abstrakta, 

kvantitativa och öppna formuleringar (2015:127).  

Till tolkningsfrihet hör även att lärare, ibland på en explicit och ibland på en implicit nivå, 

bedömt annat än vad som står i kursplanen eftersom undervisningen kan vara formulerad kring 

annat än enbart den aktuella kursplanen, vilket i sin tur innebär att vissa kunskaper värdesätts 

mer än andra. Trots att betygssättning och bedömning ska verka objektiv och vara 

förtroendeingivande, där elevers kunskaper och kunnande bedöms och betygssätts, har lärare 

betygsatt kunskaper som är irrelevanta för ämnet (Annerstedt & Larsson 2010:98; Klapp 

Lekholm & Cliffordson 2008:195). Nyberg och Larsson (2016:30ff) har valt att kalla detta för 

dolt lärande. En konsekvens av det dolda lärandet blir därmed att undervisningen i många fall 

lett till att elever bedömts baserat på rena idrottsliga och/eller fysiska kunskaper samt 

kvantitativt mätbara förmågor och resultat (Nyberg & Larsson 2016:30ff). Beträffande 

bedömning av icke relevanta aspekter uppgav 77%, 475 stycken, av de tillfrågade lärarna i en 

studie genomförd av Young (2011) att hälften av lärares bedömning av elever bestod av deras 

förmåga att klä sig korrekt efter aktivitet, komma dit samt att de deltog (Young 2011:24). 

Fortsättningsvis visade det sig att lärare i idrott och hälsa i USA även bedömde huruvida elever 

utvecklades i ämnet snarare än deras faktiska förmågor (2011:24f). Därmed framkommer det 

att bedömning och betygssättning av elever är en problematik som förekommer också på 

internationell nivå.  

Då vissa kunskaper och förmågor som inte är med i kursplanen har värdesatts mer än andra 

utskrivna kunskapskrav har lärares bedömning av elever ibland påverkats negativt, exempelvis 

har elevens attityd till och engagemang i ämnet och deras kön varit faktorer som står utanför 

kunskapskraven men som ändå har påverkat betyg och bedömning (Klapp 2015:131). Likaså 
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framgår det i Svennberg et al. studie att förutom elevers attityd och motivation till ämnet, 

betygsattes även deras uppförande istället för att bedömningen och betygssättningen av dem 

speglar deras kunnande och kunskaper inom ämnet (Svennberg et al. 2014:199f; Svennberg et 

al. 2016:381; Klapp Lekholm & Cliffordson 2008:195). Därmed handlade bedömning och 

betygssättning om ”having the right attitude and less about reaching levels of knowledge and 

understanding” (Annerstedt & Larsson 2010:111). Lärare påstod, enligt Annerstedt och Larsson 

(2010:107), att detta var på grund av otillräcklig information kring bedömning och 

betygssättning och inte det faktum att lärare i mångt och mycket använt sig av egna metoder. 

Detta överensstämmer även med Svennberg et al. (2016:382f) åsikter när de beskrev 

problematiken som fanns mellan de utskrivna kunskapskraven och differensen till lärares 

förmåga att bedöma och betygsätta elever. Allt till följd av det sparsamma underlaget för 

bedömning och betygssättning. I förhållande till detta rekommenderar Redelius och Hay 

(2012:211, 223) att kunskapskraven och kriterierna för bedömning borde förtydligas.  

Enligt Annerstedt och Larsson (2010:102) har lärare i idrott och hälsa använt sig av egna 

metoder och skapat egna kriterier vid bedömning och betygssättning till följd av det sparsamma 

underlaget som funnits. Fortsättningsvis hävdar Svennberg et al. (2014:200) att lärare, när de 

har rättfärdigat en elevs betyg, har funnit svårighet i att beskriva betygskriterierna i ord och att 

de snarare ”refer to a ‘gut feeling’ or internalised criteria”. Vad Svennberg et al. hänvisar till 

som internalised criteria hos lärarna kan liknas vid de egna kriterier som påverkade betygen 

vare sig de påminde om kunskapskraven eller inte (2014:200). Emellertid har detta lett till att 

lärare i ämnet har olika åsikter om vad som ska bedömas och betygsättas (Annerstedt & Larsson 

2010:107). Följaktligen har betygssättning och bedömning inom idrott och hälsa blivit 

slumpmässig då lärares syn på kunskapskrav och ämnets syfte samt vad och hur de bedömer 

och betygsätter skiljer sig från en lärare till en annan (Annerstedt & Larsson 2010:112). Därmed 

påverkades bedömningen och betygssättningen av elever i ämnet idrott och hälsa beroende på 

hur lärare valde att tolka kunskapskraven. Det viktigaste för att kunna ge en rättvis och korrekt 

bedömning av elever var enligt Klapp (2015:133f) att underlaget var tillräckligt omfattande i 

förhållande till vad kunskapskraven säger (Gustavsson, Måhl & Sundblad 2012:33).  

Betygsättning och bedömning ska vara kopplade till undervisningen, som i sin tur är kopplade 

till de kunskapskrav som är framskrivna i Lgr11. Likväl verkade inte lärare utgå från 

kunskapskraven när de betygsatte och bedömde elever, åtminstone inte fullt ut (Redelius & Hay 

2012:222; Brookhart 1993:123). Detta på grund av att konkretisering och verbalisering av det 

gemensamma yrkesspråket beträffande vad som står i kunskapskraven var svåra för lärare att 
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förhålla sig till, både vad det gällde den egna tolkningen och formuleringen av dem. Trots att 

det gemensamma yrkesspråket har utvecklats för att uppnå en likvärdig och rättssäker 

bedömning som sträcker sig över landet, kvarstod viss förvirring hos lärare i vad som står i 

kunskapskraven. Vilket i sin tur föranledde till att det inte var ovanligt att lärare har personliga 

ramar för vad som bedömdes, utvecklade efter sina egna tolkningar av värdeorden som 

förekommer i kunskapskraven (Kroon 2016:127; Seger 2016:130; Brookhart 1993:124). Seger 

(2016:136) påtalar att lärare var eniga i att premiera rörelseförmåga som ämnets kärna, då det 

utgjorde grunden för deras betygsättning och lektionernas innehåll. Fortsättningsvis poängterar 

hon att lärare såg förmågan att hantera nödsituationer i och vid vatten som det minst viktiga av 

kunskapskraven. Detta berodde på att de inte riktigt visste vad som skulle ingå i den sortens 

undervisning samt komplexiteten vid bedömning av det innehåll de använde sig av. Vanligtvis 

använde sig lärare endast av att undervisa om hjärt- och lungräddning (HLR) för att undervisa 

och bedöma elevers förmåga att hantera nödsituationer i vatten (Seger 2016:136f). 
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5. Teori 

Denna studie har utgått från läroplansteori där fokus under analysen har legat på de tre centrala 

begreppen inom teorin; formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan 

(Linde 2012:7f). Utifrån studiens syfte, hur aktiva lärare i idrott och hälsa tänker samt deras 

åsikter kring bedömning av kunskapskravet som berör simning, har läroplansteorin varit en 

lämplig utgångspunkt. Denna studie utfördes med läroplansteori i åtanke där fokus låg på 

lärarnas perspektiv, utöver läroplansteori användes också ramfaktorteori för att ytterligare 

undersöka vilka faktorer som påverkade de olika arenorna vilka presenteras nedan.  

5.1 Läroplansteori 

Som ovan nämnt är läroplansteori uppbyggt kring formulerings-, transformerings- och 

realiseringsarenan där den förstnämnda arenan, formuleringsarenan, behandlar utformningen 

av läroplanen. Med andra ord vad styrdokumenten innehåller och mer specifikt vilket syfte 

varje specifikt ämne har samt vilket innehåll ämnena berör i undervisningen. Därtill handlar 

formuleringsarenan också om hur många undervisningstimmar ett ämne får i skolan. 

Formuleringsarenan är således den arena där politikerna har tagit fram, bestämt och utformat 

vilka dokument som skolan bygger på, det vill säga läroplanen och styrdokumenten. 

Följaktligen ska formuleringsarenan, enligt Linde (2012:23), vara den arena som skolan och 

lärare förhåller sig till oavsett hur transformerings- och realiseringsarenan tar form (Linde 

2012:23).  

Till skillnad från formuleringsarenan där de styrande dokumenten utformas, står läraren i fokus 

i transformeringsarenan (Linde 2012:55f). Mer specifikt lärarens tolkning av den rådande 

läroplanen med dess kursplaner. Fortsättningsvis innebär formuleringsarenan också att olika 

ramfaktorer spelar in i hur lärarna tolkar och omvandlar dessa formella dokument. Å ena sidan 

kan lärare välja att tolka läroplanen utifrån dokumentets formuleringar, en frihet under ansvar 

som aktiva lärare har. Å andra sidan kan de tolkningar som lärare gör förskjuta 

undervisningsinnehållet och därmed ses som avvikelser från den formulerade läroplanen. Att 

fokusera på detta är enligt Linde (2012) en möjlighet vid användandet av läroplansteori medan 

en annan kan vara att fokusera på läroplanen som en av flera faktorer i samspel med andra som 

tillsammans påverkar innehållet i ämnet. Andra faktorer som kan spela in när lärare tolkar läro- 

och kursplaner hävdar Linde är ämnets tradition samt läraren som individ. Till läraren som 

individ menar Linde på att lärarens tolkning av läroplanen blir en viktig faktor i hur 

undervisningen faktiskt gestaltas. Vad som ytterligare påverkar hur transformeringsarenan artar 



21 

 

sig är lärarens potentiella och manifesta repertoar, där den potentiella repertoaren står för 

lärarens bakgrund och erfarenheter vilket också innefattar vad denne kan undervisa om och i. 

Den manifesta repertoaren står istället för de faktiska lektionerna som läraren väljer att 

genomföra, följaktligen påverkas denna repertoaren av storleken och omfånget på lärarens 

potentiella repertoar. Emellertid anser Linde att ju större och mer omfångsrikt den potentiella 

repertoaren är, desto mer specifik och strategiskt benägen är lärarens manifesta repertoar (Linde 

2012:55ff). 

Det sista ledet av läroplansteorin är realiseringsarenan, vilket står för utförandet av 

undervisningen och det innehåll läraren väljer att behandla under lektionerna. Likväl handlar 

realiseringsarenan också om elevernas aktivitet under lektionerna. Linde hävdar att det 

väsentliga i realiseringsarenan är aktiviteten och kommunikationen som sker i klassrummet. 

Därtill är klassrumsklimatet, samspelet i klassen och huruvida eleverna har inflytande över 

undervisningsinnehållet viktiga aspekter att ta med i beräkningen i realiseringsarenan (Linde 

2012:73).  

5.2 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin har som utgångspunkt att ”Praktiskt undervisningsarbete sker inom bestämda, 

konkreta ramar och kontexter” (Pettersen 2008:58) där ramfaktorer är de olika faktorer som på 

skilda sätt påverkar undervisningen samt lärandet antingen i positiv eller negativ bemärkelse 

(2008:58; Linde 2012:59). Som en del av läroplansteorin diskuterar Linde ramfaktorteorin där 

”relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsande yttre betingelser” 

(2012:18) påverkar undervisningen. Pettersen (2008:59) listar följande generella kategorier 

gällande ramfaktorer; Personramar, Organisatoriska ramar, Tidsramar, Fysiska ramar och 

Ekonomiska resurser. Personramar behandlar egenskaper, attityder, kunskaper och 

kompetenser medan organisatoriska ramar syftar till organisation av student- och lärargrupper. 

Tidsramar fokuserar på de ramar där tid är en faktor, till exempel undervisningstid. Till fysiska 

ramar hör allt som påverkar materiell och fysisk miljö och slutligen så är ramen för ekonomiska 

resurser de ekonomiska faktorer som påverkar på olika sätt.  

Fortsättningsvis så kan ramfaktorer delas in i yttre och inre ramar. De yttre ramarna syftar till 

”strukturella förhållanden som ligger utom aktörernas kontroll och handlingsutrymme” 

(Pettersen 2008:59), medan de inre ramarna behandlar förhållanden som lärarna i detta fallet 

har möjlighet att påverka och bestämma över (59). I Figur 1 nedan, som är baserad på Pettersens 
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ramfaktorer (2008:59), går det att urskilja dessa ramar och samspelet mellan dem absoluta 

ramarna. 

 

Figur 1. Ramfaktorer enligt Pettersen (2008:59) 
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6. Metod 

I följande kapitel presenteras val av forskningsmetod, hur empiri samlades in och hur denna 

behandlades. Nedan beskrivs även andra viktiga tillvägagångssätt för hur studien genomfördes. 

Dessutom skildras urvalsprocessen så väl som reliabilitet och validitet i förhållande till studien. 

6.1 Forskningsmetod 

Vid insamlandet av empiri användes kvalitativa intervjuer av en semistrukturerad karaktär där 

en uppsättning frågor som skulle behandlas under intervjuerna formulerades, ett så kallat 

frågeschema, där ordningsföljden varierade beroende på hur respondenterna svarade. Frågorna, 

till skillnad från de i en strukturerad intervju, var mer allmänt formulerade i sitt ursprung och 

hade vid behov följdfrågor och var indelade i fyra teman (Bryman 2018:260, 563), se Bilaga 3 

- Intervjuguide. Genom användandet av kvalitativa intervjuer av en semistrukturerad karaktär 

sattes respondenternas egna uppfattningar och synsätt i centrum. Även deras egna intressen har 

belysts tack vare de mer generella frågeställningarna. På så sätt fick respondenterna möjlighet 

att styra intervjun i olika riktningar eftersom respondenten då fick fram sina personliga tankar 

om vad som är relevant och viktigt för dem när det kommer till ämnet studien ämnat att 

undersöka (Bryman 2018:561f). Intervjuerna genomfördes vid sex olika tillfällen med sex olika 

respondenter och där varje enskild intervju varade mellan 20 och 40 minuter. Vid samtliga 

intervjutillfällen medverkade dels respondenten och båda skribenterna för denna studien. Två 

av de sex intervjuade lärarna arbetade på samma skola, dessutom var tre olika kommuner 

representerade under intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades vid ett 

senare tillfälle. Följaktligen kategoriserades och tematiserades den transkriberande empirin i tre 

kategorier för att möjliggöra för studiens analys.  

6.2 Intervjuguide och genomförande 

Vid formuleringen av intervjufrågor fanns det en mängd ställningstagande att ta i beaktning, 

dels för att som forskare få ut den informationen från respondenten som var relevant för studien 

men också för att intervjusituationerna skulle gå rätt till. Bryman (2018) ger grundläggande råd 

för förberedelserna av en intervjuguide som denna studie har utgått ifrån när intervjuguiden 

utformades. Först och främst var frågorna strukturerade i en logisk ordningsföljd, med utrymme 

för att ändra ordningsföljd, och formulerade på ett sådant vis att frågeställningarna har kunnat 

besvaras utan att de har varit allt för specifika, stängda eller ledande. Det har också varit av vikt 

att intervjuguiden hade ett begripligt språk anpassat för intervjusituationerna, där frågorna var 
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formulerade så att de behandlade den information som var relevant att få ut av respondenterna 

som deltog i studien (Bryman 2018:565f). 

I enlighet med Brymans (2018:567) råd på aspekter som bör beaktas under intervjutillfällen, 

genomfördes intervjuerna i miljöer som var lugna och ostörda då inspelningens kvalitet inte 

skulle äventyras samt för att ta hänsyn till respondentens integritet. Det handlade också om att 

ge respondenterna möjligheten att ge ”bra” svar i en tillåtande miljö utan stress, ett ”bra” svar 

innebar i studiens mening att respondenterna kunde uttrycka vad de tyckte och tänkte istället 

för att ge ett ”rätt svar”. Vidare poängterar Bryman (2018) att om en forskare pratar för mycket 

riskeras att respondenten blir passiv men om forskaren pratar för lite kan respondenten uppfatta 

det som att de ger ”fel” svar eller att det inte är de svaren som efterfrågades. Frågorna i denna 

studien utformades därför på ett sådant sätt att dem var korta, enkla och begripliga i största 

möjliga mån (2018:567).  

6.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

Utöver dessa ovanstående aspekter som togs i beaktning inför, under och efter intervjuerna 

finns det också vissa etiska aspekter som studien har tagit ställning till. Dessa handlar bland 

annat om att tydliggöra syftet för respondenterna och att allt de säger kommer att behandlas på 

ett sätt som inte ska göra det möjligt att härleda svaren till dem, alltså konfidentiellt (Bryman 

2018:567). Vid genomförandet av studien har Vetenskapsrådets (u.å:6) individskyddskrav som 

består av de fyra huvudkraven; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet uppmärksammats.  

Informationskravet säger att de som är berörda av forskningen ska informeras om dess syfte. 

För att uppfylla detta har de deltagande i förväg informerats om syftet, metoden samt vinster 

med denna studie och denna information gavs skriftligt som en del av missivbrevet 

(Vetenskapsrådet u.å:7), se Bilaga 1 - Missivbrev. Genom att fråga behöriga lärare i idrott och 

hälsa om de vill delta, där det har varit upp till var och en av dem om de vill vara med samt att 

de när helst de vill utan att uppge orsak kan avbryta sitt deltagande har samtyckeskravet (u.å:9) 

uppfyllts. Därtill har muntligt och framförallt skriftligt godkännande begärts från de som 

deltagit i studien (u.å:10), se Bilaga 2 - Samtyckesformulär. Vidare menar Vetenskapsrådet att 

konfidentiella och personliga uppgifter om de personer som deltar i forskningen ska behandlas 

konfidentiellt under processen samt att utomstående inte kan ta del av personuppgifterna. Denna 

forskningsetiska princip hamnar under konfidentialitetskravet som studien har tagit hänsyn till 

genom att hänvisa till respondenterna som Lärare 1–6 samt att material från intervjuerna inte 
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har fått ligga framme (u.å:12). Slutligen har deltagarna informerats om att allt material endast 

kommer att brukas för forskningsändamål vilket även detta framkommer i missivbrevet 

(u.å:14). 

6.4 Reliabilitet och validitet 

En kvalitativ metod är användbar för att nå validitet vid forskning då den går på djupet hos de 

individer som deltar för att få en grundlig och ocensurerad inblick i deras tankegångar. Detta är 

dock en nackdel när det kommer till att replikera forskning, på grund av det individuella och 

personliga tillvägagångssättet (Taylor & Bogdan 1984:7). Även om det individuella och 

personliga tillvägagångssättet eventuellt bidragit till en sämre replikerbarhet har studiens 

reliabilitet och validitet förmodligen ökat i och med att intervjuguiden har bifogats samt att en 

noggrann beskrivning i hur forskningen gått tillväga förekommer. Anledningen till att detta har 

bidragit till ökad reliabilitet är att möjligheten nu finns att återskapa studien, om inte exakt på 

samma sätt, så åtminstone på ett liknande sätt (Bryman 2018:72, 465). Fortsättningsvis har 

metoden för forskningen delgetts för att verka förtroendeingivande för alla som tar del av 

resultatet (Taylor & Bogdan 1984:150f; Bryman 2018:72). Vid utformandet av intervjuguiden 

utfördes en pilotstudie för att testa frågeunderlaget, bli mer bekväma med underlaget samt 

förändra vad som skulle kunna vara svårförståeligt eller överflödigt för studien. I pilotstudien 

ingick fyra ämneslärarstudenter i idrott och hälsa och handledaren för denna studie (Bryman 

2018:332). 

Studiens reliabilitet och validitet ökade troligtvis i och med att transkribering av intervjuerna 

genomfördes. Transkriberingen kan ha bidragit till en ökad trovärdighet i studien eftersom det 

då funnits nedskrivet vad som sagts och en kontrollering av detta möjliggjordes, och kan således 

visa att forskningen har utförts opartiskt (Bryman 2018:577).  

6.5 Urvalsanalys 

Urvalet har varit målstyrt, vilket innebär att deltagarna har valts ut till studien baserat på syftet 

och frågeställningarna. Anledningen till att en målstyrd urvalsprocess har använts var för att se 

till att respondenterna var relevanta och hade såväl kunskap som erfarenhet om ämnet. Fokuset 

har legat på att endast intervjua behöriga lärare i ämnet idrott och hälsa, denna typ av målstyrda 

urvalsprocess kallas för stratifierat målstyrt urval (Bryman 2018:496f).  

Av de sex intervjuade lärarna hade samtliga som ingick i studien arbetat majoriteten av sin 

aktiva tid som lärare i grundskolans senare år, årskurserna 7–9. Tiden lärarna hade varit 

verksamma skiljde sig åt då fem av sex lärare hade varit verksamma sju år eller färre medan 
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den sjätte läraren hade varit verksam i 23 år. Det var också vanligt förekommande bland dem 

att den enda utbildningen de hade inom simning och simundervisning var den som 

lärarutbildningen hade delgivit, dock skiljde sig Lärare 6 från de andra då hon var utbildad till 

både badvakt och simlärare. Dessutom hade två av de sex tillfrågade lärarna en bakgrund som 

aktiva inom organiserad simning men även där skiljde sig deras erfarenhet åt då Lärare 4 varit 

aktiv 3–4 år i sin ungdom medan Lärare 6 hade tävlingssimmat under hela sin uppväxt. Lärare 

6 hade dessutom gått alla steg i simlärarutbildningen då hon även varit aktiv som ledare i många 

år.   
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7. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade empirin, de sex genomförda kvalitativa 

intervjuerna kommer att presenteras, återges, redogöras, organiseras och kategoriseras utifrån 

studiens frågeställningar. Det kommande avsnittet redovisar resultatet utifrån kategorierna 

kunskapskrav, betyg och bedömning samt simning och simundervisning.  

7.1 Kunskapskrav 

När lärarna tillfrågades vad kunskapskravet ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter 

på rygg?” betydde för dem framkom liknande svar hos alla. Fem av sex lärare hävdade att det 

var godtagbart att simma hela sträckan på rygg, fyra av dem rekommenderade sina elever att 

visa upp mer än ett simsätt. Lärare 6 tyckte att det var problematiskt om en elev endast kunde 

simma dessa 200 meterna med ryggsim. Lärare 3 var den enda som inte nämnde något annat 

simsätt på frågan utan uttryckte sig på följande sätt: 

Att eleven ska vara så pass simkunniga att den kan ta sig 200 meter varav minst 50 på 

rygg eh å de ska ju va utan paus när de vänder så men de innebär ju att dom kan också 

ta hela sträckan på ryggläge men minst 50 meter ska det va 

(Lärare 3) 

Fortsättningsvis ansåg flera av lärarna att alternativa simsätt var godtagbara, till exempel 

hundsim, även om det inte var något de förespråkade. Ett svar som förekom från alla utom 

Lärare 1 var betoningen på att kunskapskravet 200 meter skulle genomföras utan vare sig 

uppehåll, vila eller paus. Därtill menade även Lärare 4 att: 

… godkänt nivå är ju för det första så är det ju så att de ska ju vara i vattnet utan att 

nudda kanten eller botten vid nått tillfälle under de här då de simmar 8 längder… 

(Lärare 4) 

Då menade lärarna på att eleven kunde simma. Dessutom uttryckte sig Lärare 6 enligt följande 

på frågan om kunskapskravet: 

… dom ska kunna hoppa i vattnet få huvudet under vatten ta sig upp till ytan och kunna 

ta sig 200 meter och minst 50 ska vara på ryggen men om det är liksidigt ryggsim eller 

om det är ryggcrawl det spelar ingen roll om det är crawl eller om det är bröstsim på 

magen… 

(Lärare 6) 
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På frågan om kunskapskravet för simning är tolkningsbart hade lärarna olika uppfattningar där 

de flesta hade som utgångspunkt att det inte var tolkningsbart. Lärare 1 och Lärare 3 gav tydliga 

nej som svar och betonade att: 

eh i min värld är det inte tolkningsbart för det är så det står att det är 200 meter varav 

minst 50 ryggläge åh för mig innebär ju det att du kan simma 200 meter i ryggläge ju 

eftersom det står varav minst eeh så skrivelsen i sig bör inte vara tolkningsbar men eh 

denna är ju säkert det om man inte läser ordagrant eller så 

(Lärare 1) 

… inom idrottslärar eh professionen känns det som att de finns ett ganska asså 

gemensam syn 200 meter utan avbrott 

(Lärare 3) 

Trots att de flesta lärarna hade som utgångspunkt att kunskapskravet inte var tolkningsbart blev 

flera av lärarnas svar tvetydiga när de skulle utveckla sina tankar. Det kunde då låta likt 

nedanstående: 

egentligen är det ju det tydligaste i idrott och hälsa som där det är så specifikt att du ska 

kunna simma och att det är så här långt du ska simma … det känns som det borde inte 

finnas utrymme till att tolka men jag tycker att det gör det för det finns ju elever … som 

bara kan simma ryggsim som har lättast för det, är det okej då? 

(Lärare 6) 

På frågan om kunskapskravet för simning borde ligga inom ramen för ämnet eller om det borde 

vara ett gemensamt ansvar för skolan svarade lärarna olika. Vissa ansåg att det var en naturlig 

koppling till ämnet och att ansvaret borde ligga hos läraren i idrott och hälsa medan andra tyckte 

att det borde vara ett gemensamt uppdrag för skolan. Lärare 3 svarade kanske och uttryckte att 

det var svårt att avgöra men han menade att ansvaret borde ligga hos kommunen på grund av 

ekonomiska faktorer. De ekonomiska resurserna och andra yttre faktorer togs upp av flera lärare 

under intervjuerna. Lärarna blev även tillfrågade om hur de ställde sig till att de bär ansvar för 

elevernas simkunnighet i förhållande till att skolan har ett gemensamt rörelseansvar. Det 

övergripande svaret blev att det var en naturlig koppling till idrott och hälsa, därför menade de 

att det var logiskt att ansvaret låg på ämnet och inte på skolan. Därtill problematiserade Lärare 

6 att förutsättningarna styrde och att hon på egen hand aldrig hade kunnat tillgodose elevers 

simkunnighet, hon menade på att det krävdes hjälp från simhallspersonal.   
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7.2 Betyg och bedömning  

Lärarna blev tillfrågade hur de bedömer och betygsätter varpå fem av sex svarade att de endast 

utgår ifrån kunskapskravet för simning och bedömer eleverna som antingen godkända eller inte. 

Lärarna gav dem antingen ett OK i omdöme eller så fick eleverna betyget E eller F på momentet. 

De menade att i och med att det inte finns någon progression inom kunskapskravet var det bara 

E eller F som skulle betygsättas, det blev en form av avcheckning. Därtill betonade Lärare 1, 

Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 5 att om det fanns elever som var duktiga på att simma så kunde 

dessa kvaliteter vägas in i andra kunskapskrav, exempelvis kunskapskravet som handlar om 

lekar, spel och idrotter. Lärare 4 valde att inte väga in elevernas kunnande i något annat 

kunskapskrav, han menade på att det sättet undervisningen bedrevs vid tillfället för intervjun 

inte gav utrymme för detta. Lärare 6 bedömde elever både efter kunskapskravet rörande simning 

och efter en E-, C- och A-nivå baserat på teknik och effektivitet i elevernas simsätt. Andra lärare 

betonade att de skulle vilja bedöma elevers förmågor i vatten men att det inte fanns nog med 

lektioner för att ge elever möjlighet till att utveckla sin förmåga att simma. Bland annat hävdade 

Lärare 4 att han endast hade ett tillfälle att bedöma elevers förmåga att simma och de gavs 

därmed inte tillfälle att utveckla dem. Han menade på att det vore fel att bedöma elever utifrån 

vilken nivå av kunskap de visade upp. Till följd av avsaknaden av progression i kunskapskravet 

hävdade flera av lärarna liknande svar som Lärare 3 uttryckte nedan: 

då blir de ganska svårt att göra så mycket mer av de utifrån att man har väldigt lite 

undervisning de ges inte de ges ingen tid till att utveckla nårra kunskaper eller 

färdigheter å därför blir de också lite eh skevt att bedöma på ett annat sätt än å bara 

bocka av själva simkunnighetskravet 

(Lärare 3) 

Fortsättningsvis poängterade flera av lärarna att det borde finnas progression inom 

kunskapskravet och att det är en skillnad gentemot hur de andra kunskapskraven i kursplanen 

är utformade. Lärare 1 uttryckte sig enligt följande:  

att det inte är nån progression är ju lite konstigt kan jag tycka eftersom det finns väldigt 

många steg i hur duktig man kan bli å simma å just att ta asså som kunskapskravet är 

uttryckt så eeh klarar du dig precis ta dig 200 meter i en simbassäng kommer du aldrig 

klara dig 50 meter i en sjö eller ett hav när de blåser lite eller vad som helst eeh så därför 

kan det va rätt bra …  nu står de ju bara okej ok simning då tar man det generellt att den 

här personen kan simma men man har ingen aning om hur bra den här personen kan 
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simma eh så därför tycker jag ju det är dåligt att det inte finns någon progression jag 

tycker det skulle va de så man kan betygssätta de 

(Lärare 1) 

Vilket även Lärare 4 påstod, han påpekade att det borde finnas möjlighet att bedöma simningen 

utifrån progression precis som andra kunskapskrav är utformade. Den generella åsikten bland 

de intervjuade lärarna var att kunskapskravet var enkelt att bedöma eftersom eleven antingen 

kunde eller kunde inte simma sträckan 200 meter.  

7.3 Simning och simundervisning 

Lärarna blev ombedda att delge sin definition av förmågan att kunna simma, lärarna definierade 

simförmåga på olika sätt och alla diskuterade förmågan i förhållande till det rådande 

kunskapskravet. Flera av lärarna tryckte på att en simkunnig inte skulle behöva varken vila, ta 

i kanten eller nudda botten vid något tillfälle och tre av lärarna diskuterade om sträckan 200 

meter var tillräcklig i förhållande till andra miljöer än just simhallen: 

… klarar du dig precis ta dig 200 meter i en simbassäng kommer du aldrig klara dig 50 

meter i en sjö eller ett hav när de blåser lite eller vad som helst… 

(Lärare 1) 

de är väl egentligen att ta sig fram asså på utan å gå eller hålla sig å om man tänker sig 

att de är öppet vatten så är de ju ganska enkelt du ska ta dig 200 meter bort å sen som 

sagt kan de se ut hur som helst egentligen bara du liksom flyter å tar dig framåt 

(Lärare 2) 

men simkunnig för mig om man ser till vad man ska använda den till så vill man ju att 

människor ska känna sig trygga vid vatten eh och sen hur långt man bör kunna simma 

då de är ju väldigt svårt men om man utgår från om man vill att nån ska kunna lik liksom 

va med å bada vid sjö eller vid hav så eh asså de in de är inget som säger att du måste 

kunna simma 200 meter för om man ska iscensätta att av att om man kanske är ute med 

båt åh så det kan ju vara betydligt längre än 200 meter in till land så egentligen mm de 

är ganska intressant att man har bestämt sig för just 200 

(Lärare 3) 

Därtill hävdade Lärare 1 även att 200 meter skulle kunna genomföras med en så pass god teknik 

att personen inte blir trött. Lärare 6 menade också att förmågan att kunna simma kunde relateras 

till huruvida en person kunde ta sig 200 meter utan att vila, dessutom hävdade hon att för att 
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besitta förmågan att simma skulle en kunna hoppa i vatten och få huvudet under vatten, kunna 

ta sig upp till ytan och därefter simma 200 meter varav minst 50 meter på rygg. Hon underströk 

att hon inte ansåg det vara godtagbart att gå ner för trappan för att sen börja simma. Fem av sex 

lärare diskuterade förmågan att kunna simma utifrån något av de fyra simsätten; bröstsim, 

ryggsim, fjärilsim och frisim, och vissa betonade bröstsim och liksidigt ryggsim i förhållande 

till nödsituationer. Bland annat hävdade Lärare 2 att han främst premierade liksidigt ryggsim i 

sin undervisning i relation till att han ville att eleverna skulle vara förmögna att livrädda. Likväl 

premierade även de andra lärarna ryggsim och bröstsim i sin undervisning med undantag för 

Lärare 6 som berättade att hennes undervisning främst fokuserade på crawl och ryggcrawl till 

följd av progression i undervisningen. Eftersom hon även arbetade som lärare i idrott och hälsa 

på låg- och mellanstadiet hade hon utformat sin undervisning på detta sättet.  

Intervjuerna med lärarna kännetecknades av, trots avsaknaden av intervjufrågor kring 

livräddning, att alla på ett eller annat sätt diskuterade förmågan att kunna hantera nödsituationer 

i vatten och mer specifikt elevernas förmåga att livrädda. Ett exempel på detta var när Lärare 

4, som en komplettering till simtestet han genomförde, menade att: 

alla elever här på högstadiet livrädda en kompis de får ehm från kanten kasta i livboj 

mot en kamrat hoppa i simma cirka 15 meter och sen lägga livboj runt halsen på sin 

kompis med mera då och föra upp hakan så att personen har andningsmöjligheter och 

sen simma ryggsim tillbaks då 15 meter det ingår också i alla elever så här test vid 

simningen 

(Lärare 4) 

Vid intervjuerna fick lärarna svara på vilka förutsättningar de, som lärare, och deras respektive 

skola hade för att bedriva simundervisning. Två lärare arbetade på så kallade landsbygdsskolor 

där en viss problematik förekom för de båda, de betonade att ekonomiska resurser spelade in 

då de för att kunna åka till simhallen behövde hyra buss. Lärare 4 påstod att han ändå var nöjd 

med förutsättningarna då hans skola fick visst bistånd och därmed hade resurser att hyra buss 

för ett tillfälle i simhallen per klass. Dessutom hade Lärare 4 ytterligare ekonomiska resurser 

att åka till simhallen med de eleverna som inte kunde simma. Lärare 3 menade på att 

kostnaderna för att åka in till simhallen och ha simundervisning medförde att det krävdes 

schemabrytande dagar och därmed att förhållandena var väldigt dåliga. Ytterligare två lärare 

menade på att deras skolas förutsättningar att bedriva simundervisning var tillräckliga. Lärare 

2 tydliggjorde att hans skola låg förhållandevis nära simhallen men där skolan istället hade 
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fastnat i avtal om tider som inte stämde överens med de schemalagda lektionstiderna för ämnet. 

En lärare uttryckte sig angående skolans förutsättningar och berättade att: 

dom är ju ganska dåliga då eftersom de är ett privat företag som äger simhallen så blir 

de ju ett vinstdrivande företag å då blir samarbetet dom vill ju klart tjäna pengar eh så 

de är ju dom som styr skolan å inte skolan som styr dom de blir ju problematiskt eh att 

dom sätter våra tider … plus då att eh de är ju finns ju bara en simhall i den här 

kommunen och vi är många som ska in där för det är många skolor så de finns väldigt 

få tider faktiskt 

(Lärare 1) 

Lärare 1 fortsatte intervjun med att påstå att han inte är nöjd med undervisningen i förhållande 

till kunskapskravet eftersom yttre ramar bidrog till att han dels hade få simtider tillgängligt samt 

att han inte heller fick styra över innehållet själv. Ytterligare fyra av de sex lärarna yttrade sig 

om att deras simundervisning förhöll sig dåligt till kunskapskravet. Bland annat uttryckte Lärare 

2 sig enligt följande: 

alltså vi just nu vi har jättedålig undervisning 

(Lärare 2) 

Därtill hade alla lärare tre eller färre simtider med helklass per läsår och majoriteten var 

frustrerade över detta då all tid behövde ägnas till att kontrollera elevernas simkunnighet i 

förhållande till kunskapskravet. Fem av sex lärare betonade däremot att för elever som inte 

klarade av kunskapskravet fanns simträning till hands, ett genomgående tema för de extra 

tillfällena som dessa elever tilldelades var att den bedrevs och genomfördes av utomstående 

parter, det vill säga en simlärare. Lärare 1, Lärare 5 och Lärare 6 berättade att dessa tillfällen 

var nämnvärt fler än de som bedrevs i helklass: 

nä dom som inte kan simma dom får ju betydligt mycket mer dom får ju eeh 12 tillfällen 

en timme alltså 12 timmar extra per år så att säga så dom får ju jättemycke 

(Lärare 1) 

jag har en tid så de då som vi bedömer behöver träna mer på simning eh dom 

sammanställer vi då sen så gör vi grupper där de får åka och träna vi har testat lite olika 

varianter eh ett par veckor åt gången eller varannan vecka var tredje vecka a alltså det 

är de eleverna vi bedömer behöver träna mer på simning för att kunna nå 

kunskapskravet då och bli godkända på det 
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(Lärare 5) 

När lärarna blev tillfrågade huruvida deras egen kapacitet att lära ut simning och bedriva 

simundervisning blev det generella svaret att de ansåg sig vara tillräckligt kunniga. Lärare 1 

betonade sin önskan att få fortbilda sig medan Lärare 6 berättade att hon sedan tidigare var 

utbildad simlärare och badvakt samt hade gått alla steg som ledare inom simning, dessutom 

hade hon tackat nej till fortbildning. Lärare 5 nämnde att trots att han ansåg sig ha tillräckliga 

kunskaper att bedriva simundervisning för elever med tidigare erfarenheter av simning så trodde 

han att det hade blivit en utmaning om en elev helt saknade tidigare erfarenheter.  
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8. Analys  

Följande kapitel delades in i tre delar där varje del fokuserar på en av de tre arenorna inom 

läroplansteorin; formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Resultatet 

analyserades i förhållande till dessa arenorna. Dessutom inkluderades och genomsyrades 

analysens tre delar även av ramfaktorteori baserat på Pettersens (2008) modell för inre och yttre 

ramar, se Figur 1 under 5.2 Ramfaktorteori, såväl som följande ramfaktorer; Personramar, 

Organisatoriska ramar, Tidsramar, Fysiska ramar och Ekonomiska resurser (Pettersen 

2008:59). Även studiens syfte, hur aktiva lärare i idrott och hälsa har tolkat och realiserat 

kunskapskravet gällande simning, har tagits i beaktning då resultatet har analyserats. 

8.1 Formuleringsarenan 

Formuleringsarenan, som förklarades utförligt under rubriken 5.1 Läroplansteori, speglar den 

arenan som skolan och lärare ska förhålla sig till oavsett hur de andra två arenorna artar sig 

(Linde 2012:23). Då studiens syfte är att undersöka det redan bestämda och utformade 

dokumentet Lgr11 där kunskapskravet ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i 

ryggläge” (Skolverket 2018:51f) samt det centrala innehållet ”Olika simsätt i mag- och 

ryggläge” (2018:49) förekommer, är dessa absoluta ramar (Pettersen 2008:59) de intervjuade 

lärarna har varit och fortsatt är tvungna att förhålla sig till i sin undervisning. Trots den absoluta 

ram som kunskapskravet innebär ansågs det av lärarna till viss del tolkningsbart. Detta då de 

under sina diskussioner delgav tvetydiga svar angående om kunskapskravet var tolkningsbart 

samtidigt som en lärare ansåg att förtydligande krävdes trots att det ansågs vara det 

kunskapskrav som var tydligast. Fortsättningsvis framkom det även att Lärare 1, Lärare 2 och 

Lärare 3 när de resonerade kring de absoluta ramarna ifrågasatte huruvida sträckan, ”200 meter 

varav 50 meter i ryggläge” (Skolverket 2018:51f), faktiskt var tillräcklig i förhållande till andra 

mindre perfekta förhållanden än det som råder i simhallen för att uppnå kunskapskravet.  

När lärarna blev tillfrågade om kunskapskravet föll inom ramen för ämnet idrott och hälsa, 

menade vissa av lärarna att det hade en självklar och naturlig plats i kursplanen. Medan några 

ansåg att ansvaret för elevers förmåga att simma borde vara ett gemensamt ansvar i skolans 

läroplan. Kunskapskravets absoluta ram (Pettersen 2008:59) var med andra ord i behov av att 

flyttas enligt vissa lärare och anledningarna till detta var de ekonomiska och fysiska ramarna 

lärarna hade att förhålla sig till.  
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8.2 Transformeringsarenan 

Inom transformeringsarenan hamnar läraren i fokus och mer konkret vilka tolkningar läraren 

har gjort kring de redan existerande absoluta ramarna (Linde 2012:55f). Vilka tolkningar 

lärarna har gjort kan bero på att andra faktorer spelat in, exempelvis hens egna erfarenheter och 

bakgrund eller ämnets tradition (Linde 2012:55f). Vidare menar Linde (2012:55f) på att detta 

är vad som kallas den potentiella repertoaren medan Pettersen (2008:59) hänvisar till personliga 

ramar. Följaktligen innebär det att transformeringsarenan riktar in sig på huruvida de 

intervjuade lärarna tolkar kunskapskravet samt betyg och bedömning i relation till 

kunskapskravet.  

De intervjuade lärarna var till en början tydliga i sina svar vid frågan om kunskapskravet var 

tolkningsbart men då de fortsatte resonera påvisade resultatet, som går att finna under rubriken 

7.2 Kunskapskrav, att alla sex lärare kunde tolka kunskapskravet. De tolkningarna som förekom 

var liknande då de bland annat hävdade att en elev fick simma hela sträckan på rygg men att de 

flesta lärarna rekommenderade sina elever att simma ett eller flera simsätt. Däremot framgick 

det i svaret från Lärare 3 att han ansåg att en elev klarade kunskapskravet om hen simmade hela 

sträckan på rygg, så länge minst 50 meter var i ryggläge. Därtill menade flera av lärarna på att 

alternativa simsätt, så som hundsim, var godtagbara och att kunskapskravet skulle genomföras 

utan varken uppehåll eller att exempelvis hålla sig i kanten. Lärare 6 lade ytterligare tyngd vid 

att eleverna skulle kunna hoppa i vattnet och få huvudet under samt ta sig upp till ytan och 

därefter simma 200 meter för att klara kunskapskravet. Kunde en elev motsvara var och en av 

lärarnas förväntningar ansåg de att eleverna hade klarat kunskapskravet. Dessa förväntningar 

motsvarar vad Pettersen (2008:59) benämner som uppfattade ramar, således lärarnas egna 

uppfattningar om det utskrivna kunskapskravet. Slutsatsen som blev av lärarnas tolkning av 

kunskapskravet var att trots att de alla menade på att kunskapskravet inte var eller skulle vara 

tolkningsbart, lade alla lärarna till vissa egenskaper eller kunskaper. Sålunda påverkade lärarnas 

potentiella repertoar (Linde 2012:55f) deras attityder till hur de tolkade kunskapskravet. Då 

lärarna hade fasta yttre ramar kunde de genom tolkningen av kunskapskravet påverka och 

bestämma över de inre ramarna (Pettersen 2008:59).  

Eftersom lärares tolkning av kunskapskravet står i fokus inom transformeringsarenan (Linde 

2012:55f) har också deras attityd till betyg och bedömning i relation till kunskapskravet tagits 

i beaktning. Det svaret som framgick var att till följd av avsaknaden av progression i 

kunskapskravet, var fem av lärarna eniga om att antingen erhöll en elev ett OK i omdöme eller 

så var eleverna inte godkända i kunskapskravet. De yttre ramarna, avsaknaden av progression i 
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det förutbestämda kunskapskravet ledde till att lärarna såg på det enbart som en kontroll. Lärare 

4 betonade att han gärna hade sett att det fanns möjlighet till att bedöma simningen utifrån en 

progression i kunskapskravet, på samma sätt som de andra kunskapskraven är utformade på. 

Vilket flera andra av de intervjuade lärarna också påpekade, de hävdade att kunskapskravet 

avvek från de andra kunskapskraven i kursplanen.  

Till följd av detta menade flera av lärarna att de vägde in ytterligare ett kunskapskrav om deras 

elever visade sig vara duktiga simmare, här för betyget E; ”Eleven kan delta i lekar, spel och 

idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och 

anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.” (Skolverket 2018:50). Lärare 1, Lärare 2, 

Lärare 3 och Lärare 5, alla utan tidigare bakgrund inom simning, hade liknande potentiella 

repertoarer och deras attityder till att väga in elevers förmåga att delta i idrotter, i detta fallet 

simning, inom simundervisningen var liknande. Till skillnad från Lärare 6 som hade flera års 

erfarenhet som aktiv simmare, badvakt och ledare inom simning som valde att istället väga in 

elevernas teknik och effektivitet i simsättet eller simsätten då hon bedömde och betygsatte dem. 

Lärare 6 potentiella repertoar, hennes kompetens samt kunskap om kunskapskravet ledde till 

en mer nyanserad betygsättning och bedömning av hennes elever. Även Lärare 4 hade tidigare 

erfarenheter och en annan bakgrund än de lärarna som vägde in ytterligare kunskapskrav i 

bedömningen och betygsättningen hade. Hans potentiella repertoar bestod av ett par år som 

aktiv simmare, vilket i hans fall, i samband med att han endast hade ett tillfälle att bedöma sina 

elevers förmåga att simma ledde till att han avstod från att bedöma eleverna utifrån vilken nivå 

av kunskap de visade upp. Sålunda spelade lärarnas personliga ramar (Pettersen 2008:59) in 

hur de valde att betygsätta och bedöma elever.  

8.3 Realiseringsarenan 

Sett till hur undervisningen realiserades i förhållande till kunskapskravet påminde det om 

lärarnas tolkning, som beskrevs under 8.2 Formuleringsarenan, genom att lärarna till majoritet 

ägnade undervisningstiden i simhall till att kontrollera kunskapskravet. Detta låg till grund då 

lärarna var tvungna att förhålla sig till en rad ramfaktorer; ekonomiska och fysiska ramar samt 

tidsramar (Pettersen 2008:59) som spelade in på undervisningen. Det rörde sig bland annat om 

att förflyttningen mellan skola och simhall hindrade möjligheten för kontinuerliga besök, detta 

till följd av bristande ekonomiska resurser. Flera av lärarnas simundervisning hindrades 

ytterligare av ekonomiska resurser men även av organisatoriska ramar då simundervisningen 

för dessa lärarna krävde schemabrytande dagar. Fysiska ramar och tidsramar satte stopp för 

ökad simundervisning på grund av att mängden tider lärarna hade tillgång till simhall var 
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begränsad. Trots att Linde (2012) menar på att lärare gör ett aktivt val i vilka faktiska lektioner 

de genomför utifrån deras potentiella repertoar (2012:55f) så styr dessa ramfaktorer lärarnas 

möjlighet att bedriva simundervisning. Till följd av detta ges lärarnas manifesta repertoar inget 

utrymme, de har inte möjlighet att välja innehåll utan begränsas till att främst fokusera på 

kontroll av kunskapskravet. 

Även elevernas aktivitet är väsentlig för realiseringsarenan och majoriteten av de eleverna som 

når upp till kunskapskravet får sin simundervisning reducerad till ett fåtal tillfällen per läsår i 

kontrast till de som inte når upp till kunskapskravet som tilldelas extra undervisningstillfällen. 

Följaktligen låg elevernas personliga ramar därmed till grund för att de erhöll extra 

simundervisning på grund av avsaknaden av förmågan att kunna simma. Samtidigt 

synliggjordes de organisatoriska ramarna då indelning och organisering av elever gjordes till 

dessa tillfällen. Som tidigare nämnts påverkades den ordinarie undervisningen för samtliga 

lärare av de olika ramfaktorer Pettersen (2008:59) tillhandahåller. Därtill var det inte heller 

något undantag för den extra simundervisningen som genomfördes vilket medförde att 

majoriteten av lärarna inte undervisade dessa tillfällen. Detta trots att lärarnas potentiella 

repertoar och personramar i form av kompetens att lära ut simning enligt dem var tillräckliga 

men som tidigare nämnt påverkade andra ramfaktorer den faktiska undervisningen. 
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9. Diskussion  

Detta kapitel innehåller en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Resultatet diskuteras 

utifrån de genomförda intervjuerna i relation till studiens syfte, tidigare forskning samt 

bakgrund och även utifrån analysen. I metoddiskussionen diskuteras även den valda metoden 

för studien och vilka möjligheter den har fört med sig samt vad som eventuellt hade kunnat 

göras annorlunda.  

9.1 Resultatdiskussion 

Penney et al. (2009:422) betonar att det viktigaste för en fungerande undervisning var 

kvalificerade och utbildade lärare trots avsaknad av lokala och materiella resurser. Därtill 

påtalar Kraepelien-Strid (2012:173) vikten av att som lärare i idrott och hälsa anpassa 

undervisningen så att eleverna har möjligheten att uppnå kunskapskravet, vilket samtliga lärare 

i intervjuerna gör genom att kartlägga elevernas simkunnighet. Dessutom påpekar hon att lärare 

i idrott och hälsa måste ta ett ställningstagande när det kommer till vem som ska hålla i 

undervisningen (2011:173). Signifikativt för studien är att de flesta lärarna inte kunde påverka 

vem som undervisade de elever som var i behov av extra simundervisning. Detta ter sig 

problematiskt då lärarna till övervägande del inte bedriver undervisningen för de elever som 

inte når upp till kunskapskravet med tanke på att det ändå är de som i slutändan ska sätta 

betygen. Å andra sidan går det inte att utesluta att de utomstående aktörerna innehar tillräcklig 

kompetens för att bedriva en tillräcklig undervisning. Även om samtliga lärare känner sig 

tillräckligt kompetenta att hålla i all form av simundervisning. Vid intervjutillfällena framgick 

det tydligt att bristande resurser är orsaken till att inte all simundervisning, specifikt den 

extrainsatta, bedrivs av lärarna i idrott och hälsa. I enlighet med Nilsson (2016) återfinns det 

problematik med simundervisningen, han påpekar att problem uppstår när ordinarie schema kan 

behöva brytas, att skolor har dåliga förutsättningar att bedriva simundervisning samt att det 

finns få tider för simundervisning tillgängliga (2016:50). Denna problematik är tydlig då den 

påverkar de förutsättningar som de intervjuade lärarna är tvungna att förhålla sig till. 

Enligt Forsberg och Román (2017:609ff) samt Larsson (2016:23f) ska lärare bedöma elever 

efter vad som står utskrivet i ämnets kunskapskrav. Fortsättningsvis påtalar Annerstedt och 

Larsson (2010:98, 111), Klapp Lekholm och Cliffordson (2008:195), Svennberg et al. 

(2014:199f; 2016:381), att bedömning ska verka objektivt och förtroendeingivande där elevers 

färdigheter ska bedömas och betygsättas. De menar dock att det förekommer bedömning så väl 

som betygsättning som är irrelevant och felaktig där andra egenskaper värdesätts (Young 
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2011:24; Nyberg & Larsson 2016:30ff; Klapp 2015:131) I förhållande till detta menar Kroon 

(2016:127) och Seger (2016:130) att lärare har formulerat egna tolkningar av kursplanens 

värdeord. Sett till resultatet och analysen så visade det sig att de lärare som deltog till viss del 

bedömde efter egna tolkningar men de värdesatte inte andra egenskaper. Istället tillför lärarna, 

om än små, värderingar till vad som krävs för att nå upp till kunskapskravet, vilket rimligtvis 

inte är felaktigt då faktorer som att vila vid vändningar, hålla sig i kanten eller sätta ned fötterna 

inte borde förekomma på en så pass kort sträcka som 200 meter. Trots att lärarna inte värdesatte 

andra egenskaper hos eleverna än vad kunskapskravet kräver, framkom det att de lärarna utan 

bakgrund inom simning värdesatte positiva rörelsekvalitéeter när en elev var duktig på att 

simma. Dessa positiva rörelsekvalitéeter vägdes senare in i kunskapskravet som innefattar 

komplexa rörelser i olika miljöer, vilket visade sig fördelaktigt för somliga elever. Även kravet 

på att doppa huvudet som en lärare ställer på sina elever är rimligt då det går i linje med SLS 

(u.å.b) och Levy, Ainsleigh och Hunsinger-Harris definition (2017:187). Därmed är det snarare 

egendomligt att det inte är ett krav som ställs i kunskapskravet i och med att Kraepelien-Strid 

(2004:55) påpekar att även övervägande del av skolans huvudmän delar denna uppfattning med 

tillägg att besitta trygghet i och vid vatten samt kunskap om ett eller flera simsätt och hantera 

nödsituationer. Forskning visar att kunskapskrav sällan har varit utgångspunkten för 

undervisningen (Brookhart 1993:123f; Meckbach 2004:30f; Redelius & Hay 2012:222) och att 

de sällan förmedlades till eleverna (Larsson, Fagrell & Redelius 2009:8f). Lärarnas behandling 

av det undersökta kunskapskravet visade dock att de gör raka motsatsen och koncentrerar 

undervisningen utifrån kunskapskravet i förhållande till de förutsättningar som finns. 

Blomstedt (2004) belyser hur bröstsim historiskt har varit det premierade och prioriterade 

simsättet i skolans simundervisning men att det däremot inte finns något särskilt simsätt som 

idag är förutbestämt. Ytterligare påstår SLS (u.å.a; u.å.b) att bröstsim är det mest lämpliga 

simsättet att lära sig för att överleva en nödsituation i eller vid vatten. Emellertid är lärarna 

eniga om att det inte finns något krav om några specifika simsätt vid kontrollen av 

kunskapskravet så länge minst 50 meter utförs i ryggläge. Därtill hävdar lärarna att bröstsim, 

tillsammans med ryggsim och då främst liksidigt ryggsim, också är de simsätt som främst 

premieras i deras undervisning. Detta trots att några lärare påpekade att frisim är det simsätt 

som är lättast att lära sig. De markerar också att de önskar att eleverna använder sig av simsätt 

i både rygg- och magläge och mer specifikt något av de fyra simsätten: fri-, bröst-, rygg- och 

fjärilsim, för att uppnå kunskapskravet. Precis som Kougioumtzis och Annerstedt (2013:193) 

samt Sivesind (2013:58f) påtalar, belyser lärarna det tolkningsföreträde som existerar i 
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undervisningen genom att inte ha ett särskilt simsätt förutbestämt. Det ter sig förhållandevis 

underligt att det inte finns krav på specifika simsätt från Skolverket när det i intervjuerna tydligt 

har framgått att alternativa simsätt inte anses vara rimliga om eleverna ska klara att ta sig ”200 

meter varav 50 meter i ryggläge” (Skolverket 2018:51f). I förhållande till detta framkom det att 

några lärare anser att sträckan är otillräcklig i relation till de perfekta förhållanden som en 

simhall bidrar med i kontrast till öppet vatten. Precis som SLS hävdar återfinns det en markant 

skillnad i att kunna simma inomhus kontra utomhus på öppet vatten (u.å.e), och om ett 

alternativt simsätt är otillräckligt i en inomhusbassäng är det förmodligen inte heller i närheten 

av ett funktionellt simsätt på öppet vatten.  

Klapp (2015:133f) betonar vikten av att underlaget vid betygsättning så väl som vid bedömning 

är tillräckligt omfattande i förhållande till det rådande kunskapskravet (Gustavsson, Måhl & 

Sundblad 2012:33) för att eleverna ska bli rättvist och korrekt bedömda. Till följd av att alla 

lärarna bedömer och betygsätter eleverna genom kontrollering av kunskapskravet förekommer 

ingen formativ bedömning. Det finns därmed en avsaknad av den kontinuerliga diskussionen 

och reflektionen som hade kunnat föra elevernas kunnande framåt. Istället är bedömningen och 

betygsättningen av eleverna som kunde simma ett summativt bedömningstillfälle där ingen 

vidare progression finns eller krävs. Emellertid hävdar Annerstedt och Larsson (2010:107ff) att 

olika åsikter om vad och hur elever ska bli bedömda och betygsatta existerar, dock finns det en 

övergripande gemensam tolkning av kunskapskravet hos de tillfrågade lärarna som innebär att 

varken bedömningen eller betygsättningen är slumpmässig. Vilket således ger eleverna en 

rättvis och korrekt bedömning.  

Redelius och Hay (2012) menar att elever inte är medvetna om vad de faktiskt blir bedömda 

och betygsatta på. Eleverna tror sig veta men benämner andra egenskaper så som medgörlighet 

och förmåga att samarbeta vilket är annat än vad kunskapskravet efterlyser (Redelius & Hay 

2012:211f, 221ff; Larsson, Fagrell & Redelius 2009:9). Resultatet från intervjuerna påvisar 

emellertid att lärarna tydliggör kunskapskravet för eleverna vad gäller simningen då 

simundervisningen endast berör detta kunskapskravet. Därtill anser Redelius och Hay 

(2012:211ff, 221ff) att kunskapskraven bör förtydligas, vilket också Lärare 6 påtalar då hon 

menade på att det är otydligt och att tolkningsutrymme existerar. Förtydligande av 

kunskapskravet anses därför, i och med att oklarheter verkar finnas, som gynnsamt för att uppnå 

ytterligare likvärdighet vid bedömning.  

Trots avsaknaden av ett gemensamt yrkesspråk och få riktlinjer för hur undervisningen ska 

arbeta mot kunskapskraven samt olika egenskaper som värdesätts och premieras vid bedömning 
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(Sivesind 2013:58f) visar det sig att de deltagande lärarna genomför bedömning och 

betygsättning av kunskapskravet på ett snarlikt sätt. Lärarna hävdar att eleverna antingen klarar 

kunskapskravet eller så klarar de det inte, om eleverna inte klarar kunskapskravet får de 

möjligheten till fortsatt träning i form av extra simundervisning. Precis som SLS (u.å.c) 

konstaterar uppstår det en viss problematiken när elever endast kontrolleras vid ett enstaka 

tillfälle per termin, vilket överensstämmer med vår syn på simkunnighet som en färskvara, det 

hade med andra ord varit fördelaktigt om ytterligare tid hade funnits att tillgå till undervisning 

i simhallen.  

9.2 Metoddiskussion 

Denna studien har använt sig av metoden kvalitativa intervjuer av en semistrukturerad karaktär. 

Genom att ha haft studiens syfte och frågeställningar i åtanke vid valet av metod, har ett 

potentiellt besvarande av frågeställningarna möjliggjorts. Intervjuguiden som framställdes har 

bidragit till att intervjuerna har kunnat flyta på med en röd tråd och fortlöpande fokuserat på 

vad som ämnades undersökas. Eftersom intervjuerna genomfördes av två intervjuare finns 

risken att respondenten kan ha påverkats till skillnad från om endast en intervjuare varit 

närvarande. Däremot återfanns positiva aspekter med att två intervjuare fanns närvarande då 

följdfrågor kunde ställas från båda parter. Genom att ha varit två intervjuare vid samtliga 

intervjutillfällen underlättades kategoriseringen och tematiseringen så väl som den efterföljande 

analysen av den insamlade empirin. De informella och lediga samtalen som uppkom med 

respondenterna efter avslutad inspelning har varit väldigt intressanta och därmed hade möjligen 

fokusgrupper varit ett intressant alternativ till insamling av empiri.  

All insamlad empiri har transkriberats. De aspekter som visat sig positiva är att insamlad empiri 

har kunnat preciseras, analyseras, struktureras och tematiseras tydligt och effektivt utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Urvalet för populationen i studien kan betraktas som relativt 

liten och validiteten hade troligtvis ökat om fler intervjuer genomförts. Däremot bidrar 

gruppens homogenitet, eftersom att alla respondenter är behöriga lärare i idrott och hälsa, till 

att urvalet inte behöver vara lika stort som om det hade varit en heterogen grupp som 

intervjuades. Emellertid utgör studiens respondenter en tämligen liten del av aktiva lärare i 

idrott och hälsa men då deras svar i mångt och mycket har bekräftat varandra var det ett aktivt 

val att inte genomföra fler intervjuer, detta då empirin som samlades in ansågs vara mättad. 
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10. Slutsatser 

Avslutningsvis redogörs för de slutsatser som anses särskilt väsentliga för att konkludera 

studien tillsammans med förslag på vidare forskning. Syftet med studien var att undersöka 

aktiva lärares tankar kring och bedömning av simundervisning samt dess kunskapskrav. Studien 

utgick från följande frågeställningar: 

● Hur förhåller sig lärare i idrott och hälsa till simundervisning i grundskolans senare år, 

årskurserna 7–9, i förhållande till kunskapskravet? 

● Hur bedömer lärare i idrott och hälsa sina elever i den simundervisningen de bedriver? 

Utifrån dessa frågeställningar gjordes, en kvalitativ intervjustudie av semistrukturerad karaktär 

med sex lärare i idrott och hälsa som arbetade i grundskolans senare år.  

Främst har studien kommit fram till att lärarna som deltog grundade och koncentrerade all sin 

simundervisning utifrån kunskapskravet ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i 

ryggläge” (Skolverket 2018:51f). Detta motbevisar tidigare forskning, både nationell och 

internationell, när det kommer till genomförande då flertalet studier hävdar att undervisning 

sällan utgår från kunskapskraven (Brookhart 1993:123f; Meckbach 2004:30f; Redelius & Hay 

2012:222). Beträffande kunskapskravet så framkom av resultatet från studien att trots att det 

verkar råda en likvärdig bedömning lärarna emellan finns det till viss del skillnader, om än små, 

i kraven som ställs vid bedömning. Förslagsvis borde kunskapskravet förtydligas ytterligare 

och då speciellt beträffande vilka eller vilket simsätt som gäller och även inkludera andra 

riktlinjer som lärarna i studien valt att räkna in i elevernas förmåga att kunna simma. Det är, 

precis som tidigare nämnt, besynnerligt att kravet på att doppa huvudet, som bland annat en 

lärare ansåg krävdes, inte förekommer som en del av kunskapskravet. Speciellt med tanke på 

att SLS (u.å.b) och Levy, Ainsleigh och Hunsinger-Harris (2017:187) ser det som en vital 

förmåga när det kommer till förmågan att kunna simma.  

Kraepelien-Strid (2011:173) betonar vikten av att elever ges möjlighet att uppnå 

kunskapskraven genom den undervisning som bedrivs. I denna studie tydliggörs det att elever 

ges möjligheten att uppnå kunskapskravet för simning i och med den kartläggning som lärarna 

gör av elevernas simförmåga. Dessutom möjliggjordes detta genom den extra simundervisning 

de elever som inte uppnår kunskapskravet får gå på. Lärarna menade på att antingen klarade en 

elev kunskapskravet eller så klarade hen det inte. Trots att undervisningen och det undersökta 

kunskapskravet har få riktlinjer att förhålla sig till visade det sig att lärarna genomförde 

bedömning så väl som betygsättning på ett snarlikt sätt. Att lärarna bedömer och betygsätter 
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eleverna liknande samt likvärdigheten i hur undervisningen enligt dem bedrivs tyder på att det 

råder en likvärdighet i hur de tolkar och ser på kunskapskravet. Emellertid påvisar denna studie 

att somliga lärare inkluderade positiva rörelsekvalitéeter i simning som en del av 

kunskapskravet ”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i 

olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och 

sammanhanget.” (Skolverket 2018:51), här för betyget E.  

Avslutningsvis är lärares tolkning av andra kunskapskrav av intresse för vidare forskning. Det 

hade med fördel kunnat bidra till en vidare inblick i hur lärare tolkar, konkretiserar och 

verbaliserar sin undervisning utifrån kunskapskraven baserat på de inre och yttre ramarna som 

existerar likväl hur lärares personliga ramar påverkar undervisning i ämnet idrott och hälsa 

samt dess bedömning och betygsättning.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej,  

Våra namn är Calle Ljungberg och Sara Modén, vi är studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö 

där vi läser till ämneslärare i idrott och hälsa. För tillfället skriver vi vårt examensarbete som 

kommer att handla om simundervisning och mer specifikt kunskapskravet som berör simning 

i läroplanen för grundskolans senare år, årskurserna 7–9. Syftet med vårt examensarbete är att 

undersöka hur aktiva lärare i idrott och hälsa tolkar och bedömer simning enligt det centrala 

innehållet samt kunskapskravet som berör simning i årskurserna 7–9. Vi hoppas att vårt 

examensarbete ska bidra till ökad kunskap kring det aktuella ämnet i framtiden. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för avsikt 

att ta hjälp av behöriga lärare i ämnet idrott och hälsa genom kvalitativa intervjuer. Därmed 

skulle vi vilja intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för 

oss och vårt arbete. Intervjun kommer bestå av frågor kring simundervisningen och det 

tillhörande kunskapskravet. 

Genom hela processen, både vid intervjutillfället och i det efterföljande arbetet, kommer vi att 

ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa innebär att deltagandet är 

frivilligt och att du när som helst under tidens gång kan avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas för 

forskningsändamål. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. 

Med vänliga hälsningar, 

Calle Ljungberg, cl222uh@student.lnu.se 

Sara Modén, sm222mv@student.lnu.se 

Handledare Anna Hafsteinsson-Östenberg, anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 
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Bilaga 2 – Samtyckesformulär 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan då jag har erhållit muntlig och skriftlig 

information angående intervjustudien om. 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. 

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta 

min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

intervjustudie. 

 

  

___________________      ________________________ 

Ort                                  Datum 

   

  

________________________________________________ 

Namnteckning 

  

  

________________________________________________ 

Namnförtydligande  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

• Är det okej att vi spelar in? 

Läraren 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Är du man, kvinna eller annat? 

• Hur länge har du varit verksam som lärare i idrott och hälsa? 

• Har du jobbat på högstadiet hela tiden? Om nej, var har du då jobbat? 

• Har du någon utbildning som simlärare? 

• Har du en bakgrund inom simning själv? 

• Vet du att Svenska Livräddningssällskapet har en fortbildning för lärare i idrott och 

hälsa där deltagarna får lära sig mer om hur elever ska bedömas i simundervisningen? 

Kunskapskravet 

• Vad innebär kunskapskravet ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i 

ryggläge” (Skolverket 2018:51–52) för dig? 

• Anser du att kunskapskravet är tolkningsbart? Utveckla ditt svar. 

• Hur förhåller sig din undervisning till kunskapskravet? 

• Bör kunskapskravet ligga inom ramen för ämnet idrott och hälsa eller bör det vara ett 

gemensamt ansvar för skolan? 

Betyg och bedömning 

• Hur betygsätter du elevernas förmåga att simma? 

• Hur bedömer du elevernas förmåga att simma? 

• Hur ser du på bedömning och betygssättning av detta kunskapskrav i jämförelse med 

de andra kunskapskraven? 

Simning och simundervisning 

• Hur definierar du förmågan att kunna simma? 

o Simkunnighet, vattenvana, vattensäkerhet, nödsituation, i/vid/på vatten. 

• Vilket/Vilka simsätt premierar du i din undervisning? Varför? 

• Vad har du/din skola för förutsättningar att bedriva simundervisning? 

o Ekonomi, lokaler, utbildade simlärare, antal tillfällen? 

• Vad anser du om din egen kapacitet att lära ut simning? 

• Skolan har ett gemensamt rörelseansvar, hur ser du på det i förhållande till att du bär 

ansvar för elevernas simkunnighet? 

• Kan alla elever delta i simundervisningen? Om nej, varför? Har du några åtgärder? 

• Använder du dig av sär- eller samundervisning? Varför? 

Övrigt  

• Har du något mer du vill tillägga? 

• Är det något du vill fråga oss? 

 


