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Abstract 
 

The subject of physical education is viewed as being in a crisis, since the 
space given for it in the schedule of classes for the compulsary school has 
been reduced with introduction of the most recent curriculum, Lpo 94. 
Researchers believe that collaboration would strengthen the position of 
the subject and of the in the physical education teachers in school and 
lead to a solution of the crisis.   

The purpose of this dissertation is to describe, analyze, and 
understand against this background experiences reported by physical 
education teachers of collaboration between the subject of physical 
education and other subjects in the compulsary school in order to be able 
to discuss the question as to whether collaboration can strengthen the 
position of the subject of physical education in the school and be a 
solution to what is called a crisis of the subject of physical education. 

The approach to the research includes a number of constituent studies, 
where an interview study of 30 teachers in the subject of physical 
education constitutes the main body of the dissertation.  Basil Bernstein's 
concept of classification defines whether collaboration between subjects 
and teachers occurs or not.  The concept of integrated code has defined 
the prevailing development in the school that includes collaboration 
among both subjects and teachers. 

The result shows that collaboration is not a general solution to the 
crisis in the subject of physical education. One type of collaboration can 
make more difficult another type of collaboration. Six different cate-
gories of collaboration in working groups involving physical education 
teachers have been defined. The different categories emerge as a result of 
the culture of the school, and the professional identity of the physical 
education teacher at the individual schools.  Most teachers in the study 
work under the collection code. A group of teachers of several subjects 



 
 
 

 

are on their way toward integrated code but the subject of physical 
education is not part of the collaboration in any of the categories.   

Collaboration in itself has no great significance according to the results 
for the position of the subject of physical education in the schools as  the 
subject mainly works under collection code. And even if the physical 
education teachers who collaborate in working groups have a strong 
position, it is rather an expression of the fact that they participate in the 
prevailing development in the school, where collaboration is one part, 
than collaboration by itself.  The question is also whether there is a crisis 
during development in the schools toward integrated code. The physical 
education teachers need to discuss the content of the integrated code and 
its application to teaching in order to avoid future crises.   

 
Key words: Compulsary school, physical education, physical education 
teachers, collaboration, interdisciplinarity 
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1. Inledning 

I juni 1968 utexaminerades jag från Gymnastik och Idrottshögskolan, 
[GIH] i Stockholm och på hösten började jag min första idrottslärar-
tjänst. Vad min undervisning skulle innehålla och hur den skulle genom-
föras det visste jag, det hade jag fått med mig från utbildningen.  

Drygt tjugo år senare lämnade jag grundskolan för en anställning som 
idrottslärare på lärarutbildningen. Mycket hade hänt med mitt yrke un-
der de år jag arbetat på grundskolan. Från att som nyutexaminerad ha 
komponerat dagövningar, enligt den modell och med det innehåll jag 
lärt på utbildningen, till att innehållet nu fanns i en läroplan och ele-
verna skulle vara med och planera undervisningen. Från att själv ha be-
stämt vad flickorna skulle syssla med på gymnastiklektionerna, till att 
jag och min manlige kollega i och med samgymnastiken kunde planera 
tillsammans. Från att inte haft något med elevvården att göra, till att jag 
blev klassföreståndare och ledare för en arbetsenhet. Tillsammans med 
kollegor både i det egna ämnet och i andra ämnen skulle mål formuleras, 
teman och tillval planeras. Jag hade blivit mer av lagarbetare och fått fler 
arbetsuppgifter som inte var ren undervisning. Det perspektiv jag hade 
på mitt arbete, på skolan och på min undervisning var ett praktikerper-
spektiv där jag försökte genomföra läroplanens intentioner utifrån de 
förutsättningar jag hade. 

Då jag lämnade grundskolan i början av 1990-talet, pågick arbetet med 
nya läroplaner för både gymnasie- och grundskolan. Ett läroplansförslag 
för gymnasieskolan lades fram som innebar att ämnet idrott och hälsa 
skulle bli helt frivilligt. På grundskolan skulle idrottsämnet enligt försla-
get bli kraftigt nedbantat. Den föreslagna garanterade undervisningsti-
den i ämnet, 390 klocktimmar för hela grundskolan, skulle omräknad till 
lektionstid innebära cirka 55 minuter per vecka, när tiden för frilufts-
dagarna var borträknade (Annerstedt, 1992). Eftersom antal timmar på 
timplanen, utifrån ett visst synsätt, kan sägas avspegla ett ämnes status 
(SOU 1997:121), kunde förslaget tolkas så att idrottsämnet inte var speci-
ellt viktigt, vare sig för eleverna eller för skolan. Ämnet idrott och hälsa 
var ett av de ämnen som kunde reduceras då elevernas valfrihet skulle 
öka och andra ämnen behövde större utrymme.  
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Förslagen gav upphov till en storm av protester.1 Idrottslärarna ma-
nade till kamp och mobiliserade läkare, sjukgymnaster, fysiologer, id-
rottsforskare och andra idrottsrelaterade personer för att protestera mot 
nedskärningarna. Argumenten mot förslagen gick främst ut på att ele-
vernas fysiska hälsa allvarligt skulle försämras om förslagen blev verk-
lighet. Resultatet av protesterna blev att ämnet reducerades tidsmässigt, 
dock mindre än i utredningens ursprungliga förslag. Ämnet fick till sist 
460 garanterade undervisningstimmar i stället för de 537 timmar de haft 
under läroplanen Lgr 80 (Utbildningsdepartementet, 1994). Förutom de 
obligatoriska timmarna kan varje skola lokalt stärka ämnet genom att 
anta en idrottsprofil eller erbjuda ett valbart idrottsinnehåll i elevens val. 
För mig blev denna tidsreducering och 90-talsdebatt om idrottsämnets 
försvagade ställning i skolan motsägelsefull. Var denna förändring ett 
resultat av den skolutveckling med ett ökat krav på idrottslärarens 
delaktighet och samverkan som jag varit del av? När jag som idrotts-
lärare i allt större utsträckning tagit del i konferenser, elevvård och 
klassföreståndarskap, när jag börjat samverka med andra lärare och 
andra ämnen, såväl som med eleverna, då minskar mitt ämnes utrymme 
på timplanen!  

När jag började arbeta på lärarutbildningen var således debatten om 
idrottsämnets ställning på skolschemat i full gång. Jag kom till mitt nya 
arbete med ett praktikerperspektiv på skolan och min undervisning. Jag 
fokuserade på att planera, organisera och genomföra mina lektioner. 
Mina argument i pedagogiska diskussioner hämtades från min dagliga 
verksamhet i gymnastiksalen.  

Men lärarutbildningen skulle forskningsanknytas och jag fick möjlig-
het att börja en forskarutbildning. Mitt praktikerperspektiv förändrades 
under utbildningens gång. Jag började kunna diskutera och analysera de 
erfarenheter jag gjort under min tid på grundskolan med hjälp av de be-
grepp och teorier jag studerade. Frågan om samverkan och dess konse-
kvenser för idrottsämnet och idrottsläraren var fortfarande aktuella och 
intressanta frågeställningar för mig. Hade idrottslärarens samverkan nå-

                                                 
1 I Tidskrift i Gymnastik & Idrott [TiG] publicerades ett antal artiklar som 

protesterade mot förslagen. I TiG 1993, 1 skrev t ex professorn i pedagogik Lars-
Magnus Engström; Elevers hälsa äventyras, s.14-16. Rektor på GiH och ordföranden i 
Riksidrottsförbundet Arne Ljungqvist; Idrottsämnet måste få en stärkt ställning, s.20-
22.. För Idrottshistoriska föreningen skrev professor Jan Lindroth; Angående idrott i 
ungdomsskolan,s.41. Svenska Skolidrottsförbundet yttrade sig; Till Skolminister 
Beatrice Ask, s.38. Svenska Gymnastikförbundet undrade Har Sverige råd att riskera 
folkhälsan?,s. 40, för att nämna några av de som engagerade sig i det numret av 
tidskriften. 
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got samband med idrottsämnets utrymme på skolschemat? Jag började 
ana att den frågeställningen kunde diskuteras utifrån andra utgångs-
punkter än dem som jag kunde se från mitt praktikerperspektiv. 

Det är i denna korsbefruktning mellan mina praktiska erfarenheter 
och mina alltmer teoretiska insikter som ämnet för avhandlingen har 
vuxit fram. Funderingarna var relativt ostrukturerade i början, men så 
småningom har de kunnat inordnas under det övergripande syftet att 
studera samverkan mellan idrottslärare och andra lärare och hur id-
rottslärarna utnyttjar idrottsämnet i samverkan med andra ämnen på 
grundskolan. Vad betyder samverkan för idrottsämnet respektive id-
rottsläraren? 

Idrottsämnet i kris? 
Situationen med idrottsämnets reducerade ställning på skolschemat har 
lite drastiskt börjat benämnas idrottsämnets kris (Annerstedt, 1994). Äm-
net försvagas, får färre obligatoriska timmar, samtidigt som eleverna får 
fler möjligheter att göra egna val. Den krisen är inte unik för idrottsäm-
net i Sverige även om Sverige tillhör de länder i Europa som har minst 
antal timmar obligatorisk gymnastik- idrottsundervisning på skol-
schemat (Engström, 1999). Stråhlman (1993) menar att problemet med 
nedskärningar av idrottsämnet är detsamma i flera länder i Europa 
varför europeiska idrottsforskare intensifierat sina internationaliserings-
strävanden för att stärka ämnets identitet och integritet. Flera forskare 
ser allvarligt på krisen för skolämnet idrott och hälsa (physical 
education)2 och menar att ämnet inte kommer att överleva som obliga-
toriskt ämne om ingen förändring sker (Fernandez-Balboa, 1997). En 
världsomspännande inventering av idrottsämnets status i olika länder 
slår fast att It is clear that there are global problems in the state and status of 
physical education in schools. (Hardman & Marshall, 2000, s.67) 

Idrottsämnet i de olika länderna har delvis olika innehåll och struktur 
vilket tyder på att förklaringarna till krisen till en viss del måste förläg-
gas till förhållanden utanför idrottsämnet självt, men det finns också 
gemensamma drag. Ett sådant är de problem idrottslärare och idrotts-
forskare har med att definiera ämnets primära syfte och mål. Det finns 
ingen gemensam definition på vad som utmärker en kvalitativt bra id-
rottsundervisning. Det är enligt Steinhardt (1992) en av anledningarna 
till att ämnet får kämpa för sin existens inom det allmänna skolväsendet. 

                                                 
2 Fortsättningsvis kommer termerna idrottsämne och idrottslärare användas som 

översättning av physical education och physical education teacher. Idrottsämnet 
har bytt namn ett flertal gånger i Sverige, här används termen gymnastikämnet för 
skolämnet fram till 1980 därefter benämns det idrottsämnet.  
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Annerstedt (1994) menar att avsaknaden av ett gemensamt mål är en 
anledning till att idrottsämnet har ett identitetsproblem som skapar ett 
innehållsproblem.3 Läro- och kursplanerna anger inte ett tydligt mål 
utan de är tolkningsbara. 

Ett annat problem som nämns i samband med idrottsämnet i skolan är 
idrottslärarens och därmed också idrottsämnets isolering. Idrottslärare 
har ofta svårare att deltaga i det informella utbytet av information som 
sker mellan kollegor på raster och håltimmar. Deras arbetssituation med 
en arbetslokal som oftast ligger avskild från den övriga skolverksamhe-
ten bidrar till isoleringen. Att idrottsläraren eller ämnet inte syns och inte 
deltar i skolans och lärarnas formella och informella samverkan kan göra 
det lättare att reducera ämnet på timplanen.  

Samverkan skulle kunna vara en lösning på idrottsämnets problem 
som skulle kunna höja ämnets status i skolan, menar Placek (1992, 1996). 
Hög status borde medföra att ämnets ställning på skolschemat säkras 
och timantalet utökas. Om det är en rimlig ståndpunkt kommer att dis-
kuteras i avhandlingens slutkapitel. De forskare som diskuterat idrotts-
ämnets kris i termer av identitets- innehålls- och isoleringsproblem pre-
senteras i det här kapitlet liksom de synpunkter som finns om att sam-
verkan kan vara en tänkbar lösning på de problemen. Det leder fram till 
syfte, inriktning och uppläggning av avhandlingen. 

Identitetsproblem 
Annerstedt (1991, 1994) menar att idrottsämnet har ett identitetsproblem 
och förknippar det problemet med förändringar i ämnet och dess mål-
sättning. Hans resonemang går ut på att ämnet har vidgats samtidigt 
som de centrala läroplanerna givit färre direktiv. Idrottsrörelsen har tagit 
över delar av den lärarfortbildning staten tidigare bistod med och allt 
fler grupper i samhället har synpunkter på ämnets innehåll. Hans slut-
sats är att identitetsproblemen kan bero på att ämnet har vidgats inne-
hållsligt, men reducerats tidsmässigt, under hela 1900-talet och att forsk-
ningen är eftersatt. Andra forskare anknyter till det resonemanget och 

                                                 
3  I den här avhandlingen definieras begreppet identitet på det sätt som begreppet 

används i diskussionen av ämnet idrott/och hälsa. Enligt Annerstedt (1989, 1991) 
så befinner sig skolgymnastiken i en fas som benämns osäkerhetsfasen. 
Idrottslärarna är splittrade och osäkra på ämnets målsättning. Osäkerheten leder 
till en identitetskris både för idrottslärare och idrottsämne. Begreppet idrottslärar-
nas yrkesidentitet avser den identitet Annerstedt (1991) talar om. Yrkesidentiteten 
har betydelse för valet av ämnets innehåll och hur det innehållet undervisas vilket 
också ger ämnet en viss identitet. Se också Bain, Ennis och Jewett, 1985; Carlsten, 
1989; Hellison, 1991; Johansson, 1998. 
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oroas över att ämnet blir alltför fragmentariserat när mer innehåll ska 
behandlas på färre timmar (Hopper, 1984).  

Identitetsproblemen kan också relateras direkt till lärarna. Idrottslära-
ren måste inse att innehållet måste förändras när lektionstiden minskat 
(Johansson, 1986; Lawson, 1993). När antalet timmar reduceras måste id-
rottsläraren sovra i innehållet, ge ämnet en egen profil och avgränsa sig 
själv från de idrotts- och motionsledare som är verksamma utanför sko-
lan. Risken är annars att idrottsämnets plats på skolschemat kan ifråga-
sättas när det finns så många möjligheter att utöva idrottsaktiviteter och 
motion på fritiden (Barrett, Fernandez-Balboa, Silverman & Solomon, 
1996; Gustavsson, 1999). 

Idrottsläraryrket karakteriseras av Barrette, Feingold och Rees (1991) 
som gloom and doom och de instämmer i att en del av problemet är att id-
rottslärarna inte har någon gemensam syn på vad idrottsämnet har för 
mål och hur man ska nå dessa mål. Det leder enligt dem till fragmentari-
sering, avprofessionalisering, utrotning och död.  

Enligt Annerstedts (1991) undersökning är idrottslärares övergripande 
syfte med idrottsundervisningen att ämnet skall skapa ett bestående 
intresse för fysisk aktivitet.4 Annerstedt delar in idrottslärarnas syn på 
vad som legitimerar ämnet i skolan i sex kategorier. Enligt kategori A så 
är idrottsämnets syfte att det tillgodoser behov för stunden, enligt kategori F 
är det att eleven lär sig kunskaper och färdigheter som är specifika för ämnet. 
Annerstedt intar den normativa ståndpunkten att det är det sistnämnda 
målet som bör vara idrottslärarnas rättesnöre, men variationen i sex 
kategorier vittnar om att det faktiskt finns olika synsätt på ämnet. Det är 
inte helt enkelt att komma fram till en samsyn. 

Identitetsproblemet har i det ovanstående kopplats till ämnets och lä-
rarnas situation med ett alltmer omfattande innehåll, som ska undervisas 
på kortare tid och dessutom en brist på samstämmighet kring syftet med 
ämnet i skolan. Men idrottsämnets identitetsproblem har också kopplats 
till bristen på anknytning mellan forskning och skolundervisning. Upp-
delningen i smala forskningsämnen och avsaknaden av tvärvetenskap-
liga forskningsansatser har lett till att de problemställningar som stude-
rats haft liten relevans för undervisningen i skolan (Hopper, 1984). 
Samtidigt har de smala forskningsämnena bidragit till att undervis-
ningen i skolan mer varit inriktad på att lära ut tekniska detaljer i en-
                                                 
4  Undersökningen är grundad på intervjuer med idrottslärare, 

idrottslärarstuderande och idrottslärarutbildare om vad de vill med idrottsämnet 
och eleverna och vari idrottslärarkompetensen består.  



 
 
 

6 

skilda idrottsaktiviteter, eller de fysiologiska principerna för träning, än 
att lära ut rörelse som aktiverar hela människan (Corbin, 1991; Kirk 
1992).  

Om forskare och praktiker istället gemensamt formulerar forsknings-
frågorna kan forskningen utformas så att idrottsämnets olika mål kan 
tydliggöras och den kan bidra med kunskap om hur undervisningen kan 
bedrivas för att nå de målen (Bain, 1988; Corbin, 1993; Lawson, 1993).  

Sverige har inte haft någon utbredd forskning om skolämnet idrott 
och hälsa, så ämnet har ingen akademisk tradition att falla tillbaka på. 
Den fortbildning i form av kurser och litteratur som erbjudits idrottslä-
rarna, har tävlingsidrotten inom den organiserade idrottsrörelsen genom 
riksidrottsförbundet [RF], ofta ansvarat för (Annerstedt, 1991, 1994).5 Lä-
rarutbildarna på GIH har haft en stark koppling till den organiserade id-
rottsrörelsen vilket de flesta idrottslärare också har (Ljunggren, 1988). En 
del av idrottslärarnas yrkesidentitet borde därför vila på kunnande och 
erfarenheter från den. Men det kan också finnas en outtalad motsättning 
mellan skolans värdesystem och tävlingsidrottens (Patriksson,1984). Den 
kan bidra till idrottslärarens problem att finna sin yrkesidentitet. Synen 
på tävling är ett exempel på de olika värdesystemen. Prestations- och 
tävlingsmoment måste dock användas med omdöme (s. 48) stod det i Lpo 94:s 
första kursplan för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 1996). Idrotts-
propositionen (1998/99:107) uttrycker en annan syn på barn och tävling.  

För barn är tävlingen ett naturligt inslag i idrotten. Det är därför naturligt 
att lära barn hantera såväl vinst som förlust. (s.12)  

Tävling får människor att testa sina gränser och ger erfarenheter som är 
värdefulla inom många områden (Prop.1998/99:107, s.36).  

Det som är givande på fritiden ska hanteras försiktigt i skolan, en sådan 
dubbeltydighet kan bidra till identitetsproblemen. I den reviderade 
(Skolverket, 2000-07) kursplanen för ämnet idrott och hälsa är dock 
ovanstående skrivning om tävling i skolan borttagen. Ett uttryck för att 
idrottsämnets värdesystem kan närma sig den frivilliga tävlingsidrottens 
igen? 

Namnbytet från Idrott, till Idrott och hälsa, antyder en utvidgning av 
ämnet mot en tydligare hälsoprofil som också kan bidra till idrottsäm-

                                                 
5 Tävlingsidrotten inom den organiserade idrottsrörelsen är i Sverige organiserad 

inom riksidrottsförbundet [RF]. I den fortsatta framställningen avser begreppet 
”idrottsrörelsen ” och ”den organiserade idrottsrörelsen” den verksamhet som 
bedrivs inom RF. 
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nets identitetsproblem. De skulle delvis kunna ha sin grund i motsätt-
ningen mellan skolans uppdrag att genomföra en hälsoinriktad under-
visning för alla elever och den organiserade idrottsrörelsens intresse av 
att ha idrottsämnet som sin förlängda arm in i skolan. (Patriksson, 1984, 
s.16). RF:s intresse för skolidrotten ökar och de säger sig ha höga ambi-
tioner att samverka med, och anpassa sig till skolområdet liksom att ut-
röna om utvecklingen inom skolidrotten går i en för idrottsrörelsen ne-
gativ riktning (Eriksson, 1996, s.5). Skolämnets namnbyte kan dock ge en 
förväntan från föräldrar, elever och kollegor om en annan inriktning på 
ämnet än de gängse idrottsaktiviteterna. Här finns ytterligare en tänkbar 
orsak till identitetsproblem. 

Innehållsproblem 
Resultatet av identitetskrisen kan bli en innehållskris. Om inte idrottslä-
raren är klar över vad hon/han vill uppnå med undervisningen blir det 
svårt att välja innehåll. 

Från ett svenskt perspektiv kan man säga att innehållsproblemet, lik-
som identitetsproblemet, kan ha uppstått som en följd av idrottsämnets 
historiska utveckling. Från en undervisning som dominerades av ling-
gymnastiken vars innehåll var klart uttalat, via de idrottsaktiviteter som 
dominerade kursplanernas innehåll i Lgr 80 och fram till 1994 års 
läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet [Lpo 94], där innehållet inom vissa ramar beslutas av 
lärare och elever.  

I grundskolan har innehållet på idrottslektionerna alltmer kommit att 
bestå av olika idrottsgrenar som liknar de tävlingsaktiviteter som ele-
verna utövar i idrottsföreningarna på fritiden. I skolan är dock inte den 
uttalade avsikten med idrottsaktiviteterna att tävla eller kora en vinnare, 
utan att befrämja elevernas kunskaper och möjligheter att sköta sin egen 
fysiska hälsa. Förändringen i läroplanen mot en alltmer hälsoinriktad id-
rottsundervisning innebär att det utrymme som de vanliga lagbollspelen 
har i svensk idrottsundervisning inte är så självklart (Skolverket, 1992). 
Om undervisningen ska ge individen en beredskap att kunna utöva 
hälsobefrämjande rörelseaktiviteter i ett livslångt perspektiv är lagboll-
spel kanske inte den lämpligaste aktiviteten. Som motionsaktivitet efter 
30-årsåldern är lättillgängliga aktiviteter som långpromenader, cykla, 
jogga, motionsgymnastik och friluftsliv vanligare (Engström, 1999). 
Lagbollspel är en aktivitet som de flesta svenska elever tycker om och 
som passar de lokaler som finns i svenska skolor idag. Vissa elever 
uttrycker dock en önskan om att få prova mer ”nya” idrotter på idrotts-
lektionerna (Skolverket, 1992).  
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I den engelskspråkiga diskussionen om idrottsämnets innehåll finns 
en inriktning som diskuterar ämnets innehåll utifrån ett postmodernt 
perspektiv. Fitzclarence och Tinning, (1994) påpekar att allt fler australi-
ensiska ungdomar tycker att idrottslektionerna är tråkiga. Innehållet är 
inte relevant för ungdomar idag. I motsats till vad idrottslärare tror, så är 
idrottens starka ställning i media till nackdel för idrottsämnet i skolan 
eftersom sportsändningarnas bild av idrott förstärker  

a view of our society which is competitive, which values winning above all 
else and which keeps women in a gender subordinate position.(ibid, s. 5)  

Fitzclarence och Tinning efterlyser idrottslärare som kan se idrottsämnet 
utifrån ett samhällsperspektiv. Framtidens idrottslärare måste kritiskt 
granska den syn på kroppen och kroppsrörelse som finns i samhället och 
som förmedlas via media. Undervisningen måste i framtiden syfta till att 
utbilda eleverna i kritisk granskning och inte bara som nu fokusera på 
idrotts- och hälsoaspekterna av ämnet. För att idrottsämnet ska överleva 
behövs idrottslärare som are equipped with understandings of the world beyond 
the gym and the playing field. (ibid, s. 5)  

Även andra forskare menar att innehållet på idrottstimmarna, i form 
av sport och lekar, inte kan tillfredsställa alla elevers behov och det är ett 
starkt argument för en innehållsförändring (Barett et al. 1996). Idrotts-
ämnet måste ta sitt samhällsansvar och arbeta mot ett mer jämlikt 
samhälle för att kunna försvara sin plats på skolschemat (Fernandez-
Balboa, 1997; Kirk, 1997).  

Även forskare utan postmodern tolkningsbas menar att innehållet 
måste förändras. En undervisning som består av att eleverna lär sig tek-
niska detaljer i olika idrottsgrenar är inte tillfredsställande. Kärnan i äm-
net ska vara rörelse (human movement) inte idrottsaktiviteter menar 
flera forskare (Corbin, 1993; Kleinmann, 1992; Rintala, 1991), medan 
Lawson (1993) argumenterar för att idrottsundervisningen måste återför-
enas med hälsoundervisningen. 

De svenska undersökningar som är relaterade till gymnastik-idrotts-
ämnets innehåll har tagit fasta på vilket utrymme de olika momenten har 
i undervisningen (Carlsten, 1989; Ljunggren, 1984; Skolverket, 1992). Hos 
oss finns mindre av kritisk analys av idrottsämnets innehåll. Vad som 
kan vara orsaken till det diskuteras i det sista kapitlet. 

Isoleringsproblem 
Lärare anses vara isolerade i sin yrkesutövning då de oftast arbetar en-
samma i klassrummet med sin klass. Den isoleringen sägs också vara ett 
hinder för lärares professionella utveckling (Hargreaves, 1998). Idrottslä-
rare kan dessutom bli isolerade från andra lärare beroende på arbetslo-
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kalens placering och ämnets särställning (Skolverket, 1992). En studie av 
Berg et al. (1987) visar att lärare i de praktiskt- estetiska ämnena, dit id-
rottsämnet hör, hade en arbetsorganisation som var annorlunda än öv-
riga lärares, de kunde inte delta i arbetslagets arbete som de andra 
lärarna. En annan studie visade att idrottsläraren stod helt utanför 
arbetslaget (Wingårdh, 1994). Att inte ha samma möjligheter att delta i 
arbetsenhetens arbete som andra lärare kan skapa en känsla av 
utanförskap och isolering.  

Idrottslärare har också ett förflutet inom skolan som kännetecknas av 
utanförskap. Innan grundskolans införande var gymnastiklärare ofta 
militärer och de hade undervisningen i skolan som en bisyssla. De fanns 
inte alltid på skolan och var inte fullvärdiga medlemmar i kollegiet (An-
nerstedt, 1994). Det militära inflytandet gav också ämnet en annorlunda 
prägel vilket bidrog till isoleringen (Meinander, 1992).  

Arbetslokalens placering i skolan, arbetsorganisationen och ämnets hi-
storia av särställning är några förutsättningar som gör att idrottsläraren 
och ämnet kan bli mer isolerat än andra ämnen.  

Kan samverkan avhjälpa krisen och stärka ämnet? 
Samverkan används ofta som ett verktyg för att genomföra skolreformer 
uppifrån, speciellt vid införandet av centralstyrande läroplaner (Har-
greaves, 1998). Har idrottslärarens och idrottsämnets samverkan använts 
i det syftet och hur har det i så fall påverkat läraren och ämnet? Hur den 
svenska diskussionen om samverkan har förts i skrifter, undersökningar 
och dokument återkommer jag mer detaljerat till längre fram.6 Här kon-
centreras framställningen huvudsakligen på den nordamerikanska dis-
kussionen om idrottsämnet i samverkan.  

 Flera forskare ser samverkan som en del i en pågående skolutveckling 
och menar att det är viktigt att idrottsläraren och idrottsämnet deltar i 
den utvecklingen för att inte marginaliseras och kanske försvinna från 

                                                 
6  Samverkan kan vara liktydigt med samarbete (Ahlstrand, 1995) men det kan också 

ses som två helt skilda begrepp (Calander, 1999). I den här avhandlingen ses 
samverkan och samarbete som synonyma begrepp. Ämnessamverkan är ett 
paraplybegrepp som innefattar alla former av samverkan mellan ämnen från 
ämnesintegrering till samordnad undervisning. Samverkan mellan lärare kunde 
förekomma i arbetsenheter eller arbetslag under Lgr 80. I Lpo 94 finns inga sådana 
bestämmelser. I den här avhandlingen benämns samverkan mellan lärare i olika 
ämnen  skolarbetslaget, medan samverkan mellan lärare i samma ämnen benämns 
ämnesarbetslaget I övrigt används Basil Bernsteins begreppsapparat. Se kapitel 5.  
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skolschemat. Placek (1992) diskuterar situationen i nordamerikanska 
”middle schools” och menar att samverkan är en möjlighet för idrottslä-
raren att stärka sina och ämnets positioner.7 En sådan samverkan kan 
dock innebära att innehållet förändras vilket eleverna kan uppfatta ne-
gativt. En undervisning där ämnen samverkar mellan varandra kan ge 
ungdomarna bättre möjligheter att knyta ihop sina kunskaper och 
tillämpa dem i vardagen vilket förbättrar inlärningen. Det är ytterligare 
ett skäl till att det är viktigt att idrottsämnet deltar i samverkan (ibid). 
Den tid som åtgår för att genomföra en samverkande undervisning 
måste dock vägas mot de vinster för undervisningen som en samverkan 
innebär, menar Placek och O’Sullivan (1997). För att föra fram de sidor 
hos idrottsämnet som skulle kunna passa in i en samverkan är det 
nödvändigt att idrottsläraren själv aktivt deltar i samverkan (Oliver, 
1988; Rauschenbach, 1996 ).8  

Den samverkande undervisningen anses kunna förbättra elevernas 
inlärning, genom att teori och praktik kopplas ihop, genom att arbets-
sätten blir mer elevaktiva och genom att eleverna får uppgifter som trä-
nar deras tänkande/reflektion (Ennis, 1991). Idrottslektionerna föreslås 
fungera som laborationstillfällen där praktiska experiment med kroppen 
åskådliggör till exempel naturvetenskapliga fenomen. En sådan under-
visning skulle också minska skolans fragmentarisering, ge eleverna stör-
re möjlighet att skapa en helhet av sina kunskaper och lära dem att 
känna igen gemensamma strukturer (Bowling, Simmons & Werner, 
1989). Att idrottsämnet genom samverkan kan bidra till att förbättra ele-
vernas inlärning är enligt dessa forskare också ett sätt att stärka ämnet.  

I Kanada är samverkan mellan ämnen en del av skolans pågående för-
ändringsprocess. Läroplanerna i många av Kanadas provinser har föror-
dat a holistic and integrated approach to learning av alla ämnen i skolan, inklu-
sive idrottsämnet (Luke, 1994). Luke menar att idrottsämnet ska finnas 
med i den utvecklingen, men påpekar det nödvändiga i diskussioner och 
forskning kring resultaten av en samverkande undervisning Även om 
fördelarna med samverkan framhållits i diskussionen så finns det inte så 
många forskningsresultat som visar vilken betydelse en samverkande 
undervisning faktiskt har för idrottsämnet. Ennis (1991) har gjort en stu-

                                                 
7  ”.If we are to become a vital part of middle schools or perhaps even survive as a 

school subject the middle school curriculum offers the ideal opportunity.” (Placek, 
1992, s. 339) 

8  "However, through a multidisciplinary design the physical educator, with his/her 
broad knowledge base in human movement and in cooperation with math and 
science teachers, offers a complementary addition to courses in mathematics, 
physics, physical science, chemistry and biology."(Sadler, Tentinger & Wiedow, 
1993, s. 83) 
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die där lågstadielevers kognitiva förmåga har tränats på idrottstim-
marna, med gott resultat. Hickey (1998) beskriver ett projekt där idrotts-
ämnets status, educational value, steg när klasslärare arbetade med gender 
och sportmanship inom idrotten med sina elever. Placek (1996) hänvisar 
till en undersökning på middle school  

…I suggested that one way of alleviating some of the marginal status of 
PE in middle schools is by working towards an integrated curriculum. 
Dyson’s (1994) recent research supports this view. (Placek, 1996, s.302) 

Det mesta av litteraturen ger exempel på samverkan mellan idrottsämnet 
och andra ämnen eller diskuterar fördelarna med samverkan på ett nor-
mativt sätt och redogör inte för vilka resultat som nåtts. 

Den här diskussionen gör att frågeställningen om samverkans bety-
delse för det svenska idrottsämnet blir än intressantare än när den enbart 
utgick ifrån min egen erfarenhet. Idrottsämnets problem diskuteras inte 
bara i Sverige utan också i andra länder (Hardman & Marshall, 2000). 
Sverige har en egen tradition och kultur på skolsidan som skiljer sig från 
andra länders. I Sverige har vi haft en situation där man från statligt håll, 
genom läroplanerna, försökt styra undervisningen mot mer samverkan. 
Först mot ämnessamverkan, men de senaste tjugo åren även mot sam-
verkan mellan lärare. Den styrningen kan innebära att svenska idrottslä-
rare har en viss erfarenhet av samverkan, men det kan också vara så att 
många idrottslärare stått helt isolerade från den samverkan som före-
kommit. Den läroplan som styr idag är decentraliserad och målstyrd och 
ger inga direktiv om och hur samverkan ska genomföras, men Skol-
kommittén (1997) skriver i sitt slutbetänkande att både samverkan mel-
lan lärare och mellan ämnen är nödvändiga för att uppfylla läroplanens 
mål.  

Det är mot bakgrund av den här utvecklingen som en mängd frågor 
kan ställas. Hur agerar de svenska idrottslärarna? Kommer de och id-
rottsämnet att finnas med när skolan förändras mot decentralisering, 
målstyrning och ökad samverkan? Finns det något som tyder på att 
samverkan förändrar idrottsämnets identitet och innehåll? Kan 
samverkan medverka till att idrottsämnets ställning i skolan stärks? 
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Syfte  
Det är två slags samverkan som är i fokus för den här studien; samver-
kan mellan lärare och samverkan mellan ämnen där idrottsläraren9 res-
pektive idrottsämnet är en part.  

Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå samver-
kan mellan idrottslärare och andra lärare och mellan idrottsämnet och 
andra ämnen i grundskolan.10 Vad betyder samverkan för idrottslärare 
och idrottsämnet och deras/dess ställning i grundskolan? Av särskilt int-
resse är frågan om samverkan kan avhjälpa idrottsämnets problem och 
kris? 

Det här syftet har jag försökt uppnå genom att undersöka, dels hur 
samverkan behandlats i tidigare forskning, i läroplaner, i vissa skoldoku-
ment och i facktidskriften Tidskrift i Gymnastik & Idrott [TiG], men 
framförallt genom empiriska studier av idrottslärare och deras arbetslag 
i grundskolan. 

Mer precist har följande frågeställningar varit vägledande för den em-
piriska studien; 
•om och hur idrottsläraren samverkar med andra lärare och ämnen? 
•om och hur idrottsämnet används i samverkan med andra ämnen? 
•om vad som behövs för att få igång en fungerande samverkan?  
•om samverkan påverkar idrottslärarens respektive ämnets identitet 
och/eller innehåll? 

Studiens inriktning 
Den här avhandlingen behandlar framförallt idrottslärarens erfarenheter 
av och uppfattningar om samverkan med andra lärare och med andra 
ämnen. Det är idrottslärarnas åsikter jag lyssnat till och det är de gemen-
samma dragen i deras erfarenheter som jag försöker beskriva, kategori-
sera och förstå. Därigenom blir intervjustudien huvudstudie i den här 
avhandlingen. De övriga studierna bidrar till förståelsen och den succes-
siva fördjupningen av analysen. 
                                                 
9 Begreppet idrottslärare betecknar här lärare som undervisar i ämnet idrott och 

hälsa på grundskolan. 
10 Under senare tid används samverkan som beteckning då olika yrkeskategorier 

samverkar i skolan som lärare, fritidspedagoger, förskollärare etc. Den samverkan 
ligger utanför ramen för den här avhandlingen liksom samverkan mellan 
idrottsläraren och skolhälsovården.  
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Samhällets syfte med skolan uttrycks i läroplanen, som styr skolans 
utveckling på en övergripande nivå. Vad som står i den om samverkan, 
både lärarssamverkan och ämnessamverkan är därför intressant för den 
här avhandlingen. 

En genomgång av idrottslärarnas facktidskrift TiG, har genomförts i 
syfte att utröna vilka frågor med anknytning till samverkan som har 
debatterats i tidskriften genom åren? Vilka argument har framförts i den 
svenska debatten? Finns det några studier redovisade i TiG om samver-
kans betydelse för idrottsläraren och idrottsämnet. 

Den empiriska delen av avhandlingen består av en enkät och en inter-
vjustudie. Enkäten skickades ut januari 1997 då läroplan för grundskolan 
1980 [Lgr 80] fortfarande var styrdokument för en del av grundskolan. 
Syftet var att få kontakt med idrottslärare för en kommande intervju-
studie och att få bakgrundskunskap om idrottsämnet i samverkan och 
idrottslärarnas erfarenheter av en sådan samverkan. Utifrån den bak-
grunden kunde sedan frågor till intervjustudien formuleras.  

Trettio av de idrottslärare som svarade på enkäten utvaldes att med-
verka i en intervjustudie. I anslutning till intervjuerna insamlades också 
styrdokument som utarbetats lokalt på de deltagande idrottslärarnas 
skolor.  

Som redskap för att kunna identifiera och diskutera olika former av 
samverkan har jag använt mig av Bernsteins begrepp; klassifikation, in-
ramning, samlingskod och integrerad kod. Samverkan innebär försvag-
ad klassifikation. Integrerad kod innefattar både lärarsamverkan och 
ämnessamverkan (se kapitel 5) men fungerar här också som ett samman-
fattande begrepp för den skolutveckling som beskrivs i Skolkommitténs 
slutbetänkande (1997) med undertiteln Om skola i en ny tid. Bernsteins 
terminologi har varit den ram inom vilken jag ställt intervjufrågorna och 
inom vilken jag sedan också analyserat dem. 

Disposition och läsanvisning 
Kapitel 1. Avhandlingens första kapitel börjar med en kort beskrivning 

av min bakgrund som idrottslärare. Den bakgrunden har bidragit till va-
let av problemställning. Utifrån diskussionen om att idrottsämnet är i 
kris då dess utrymme på skolschemat minskar har tre problem identi-
fierats som tänkbar orsak till krisen; ett identitets- ett innehålls- och ett 
isoleringsproblem. Vissa forskare menar att idrottslärarna måste följa 
med i skolutvecklingen, samverka med andra lärare och låta idrotts-
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ämnet samverka med andra ämnen, vilket skulle kunna avvärja krisen. 
Om det är ett rimligt antagande ska den här avhandlingen belysa. Den 
problemställningen har lett fram till avhandlingens syfte.  

Kapitel 2. Det här kapitlet omfattar läroplanernas skrivningar om sam-
verkan från undervisningsplanen för folkskolan [U 1919] fram till och 
med läroplan för grundskolan 1969 [Lgr 69]. Speciellt intressant är det att 
se hur samverkan mellan ämnet gymnastik/idrott och hälsa och andra 
ämnen har utvecklats. Ska gymnastikämnet finnas med i samverkan 
enligt läroplanerna?  

Kapitel 3. Undersökningens empiriska del har genomförts under den 
tid då Lgr 80 successivt håller på att ersättas av Lpo 94. Därför behandlas 
de två senaste läroplanernas anvisningar om samverkan i ett särskilt 
kapitel. Vad detta läroplansskifte kan innebära för idrottslärarens sam-
verkan diskuteras även senare i slutkapitlet. I det här kapitlet ges också 
en kort beskrivning av den forskning som genomförts framförallt om 
arbetslag/arbetsenheter. I slutet av kapitlet diskuteras gymnas-
tik/idrottsämnets roll i samverkan som det framträder i läroplanerna. 

Kapitel 4. Har samverkan diskuterats bland gymnastiklärarna respek-
tive idrottslärarna? För att få svar på den frågan studeras idrottslärarnas 
egen tidskrift, Tidskrift i Gymnastik & idrott [TiG] med fokus på artiklar 
som behandlar någon form av samverkan.  

Kapitel 5. Utifrån den förståelse som analyserna av tidigare forskning, 
läroplanerna och TiG successivt har skapat, närmar jag mig nu den em-
piriska undersökningen. Detta är ett teori- och metodkapitel främst 
gällande de empiriska studierna. I diskussionen om lärarsamverkan och 
ämnessamverkan förekommer en mängd olika begrepp. Basil Bernsteins 
begreppsapparat har visat sig användbar för att förenkla terminologin 
och vara ett redskap i analysen. I kapitlet redogörs för vilka delar av 
Bernsteins teorier som har använts. Flera olika typer av data har samlats 
in för att beskriva och försöka förstå idrottslärares och idrottsämnets 
samverkan i grundskolan. I det här kapitlet redogörs också för metod 
och utförande av enkät- och intervjustudien. 

 Kapitel 6. Här redovisas resultaten från enkätstudien om idrottslärar-
nas syn på ämnessamverkan. Hur ofta samverkar idrottsläraren, med 
vilka ämnen, samt fördelar och nackdelar med ämnessamverkan. 

Kapitel 7. Enkätstudien har också försökt fånga något av hur idrottslä-
rarna ser på sitt yrke. Hur de trivs med sitt arbete, om de deltar i skolut-
vecklingen, hur de ser på sitt ämne etc. Hur förhåller de sig till en under-
visning som syftar till att socialisera eleverna till tävlingsidrotten, ”the 
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sports education model”? Det här kapitlet ger svaren på sådana frågor. 
Jag har försökt beskriva detta och fördjupa mina frågeställningar som 
diskuteras i nästa avsnitt. 

Kapitel 8. Såväl kapitel 6 som 7 är beskrivande och enkätdata har fått 
stå för sig själva. I kapitel 8 och 9 fördjupar jag analysen med hjälp av 
skolplanerna och mina teoretiska verktyg. Varför en arbetslagsorgani-
sation införs på de aktuella skolorna är en fråga som behandlas i kapitlet. 
Dessutom redogörs för idrottslärarnas syn på sin skolas skolkultur. I det 
här kapitlet redovisas också den analys av idrottslärarnas yrkesidentitet 
som genomförts. Hur skolplaner, skolkod, arbetslag och yrkesidentitet 
fungerar tillsammans ger förutsättningarna för idrottslärarens 
möjligheter och vilja att deltaga i samverkan enligt analysen.  

Kapitel 9. I det här kapitlet redovisas resultatet av intervjustudien. Här 
har den förståelse som avhandlingens delstudier givit bidragit till 
analysen av intervjustudien. Resultatet av analysen är sex kategorier av 
idrottslärare i samverkan. Kategorierna framträder vid idrottslärarens 
möte med den omstrukturering som pågår på den enskilda skolan. De 
yttre förutsättningar som är gemensamma för kategorin har här 
sammanförts under rubriken arbetslagsmiljö. De sex kategorierna av 
samverkan, som alla förstås genom Bernsteins teori, diskuteras utifrån 
problemställningarna i inledningskapitlet; yrkesidentitet, idrottsämnets 
innehåll och isolering. 

Kapitel 10. Detta är en sammanfattande resultatdiskussion där avhand-
lingens syften diskuteras. Idrottsämnets problem och kris diskuteras 
med utgångspunkt från den skolideologi som Lpo 94 företräder där 
elevens lärande är det centrala, inte det enskilda ämnet.  
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2. Samverkan i grundskolans styrdokument fram till 
Lgr 80 

I det här kapitlet studeras vad som skrivits om samverkan i undervis-
nings- och läroplaner fram till Läroplan för grundskolan 1980 [Lgr 80]. 
De skrivningar i läroplanerna som gäller samverkan i allmänhet har stu-
derats liksom de skrivningar som specifikt gäller gymnastik/idrottslä-
rarens samverkan och ämnet gymnastik/idrott och hälsa i samverkan.  

Förutom läroplanerna diskuteras de förutsättningar som är speciella 
för idrottsämnet och som kan ha påverkat idrottslärarens och idrottsäm-
nets möjligheter att ingå i samverkan. En kort sammanfattning av forsk-
ning som initierats i samband med utredningen om Skolans Inre Arbete 
[SIA] ingår också i kapitlet. 

Skolans styrning 
Sverige har haft en tradition med centralt utformade, detaljreglerande 
läroplaner som uttryckt statsmaktens syften och mål med skolan. Det har 
visat sig vara relativt enkelt att organisatoriskt förändra skolans arbete 
men svårt att förändra lärares arbetssätt, värdesystem och handlings-
mönster genom direktiv i läroplanerna (Svingby, 1979). Samtidigt är lä-
roplanerna inte det enda och kanske inte ens det viktigaste styrmedlet 
för skolan. För den enskilde eleven är det lärarens tillämpning av läro-
planen som avgör om och hur skolverkligheten förändras av ett lä-
roplansskifte (Isling, 1988; Carlgren & Kallos, 1997; Svingby, 1979).  

Även om genomförandet av läroplanernas intentioner inte varit helt 
framgångsrika genom åren kan det här vara av vikt att studera hur sam-
verkanstanken växt fram i den svenska skolan. Svingby (1979) menar att 
det är lättare att förstå sin egen tids läroplaner om man har en kunskap 
om innehåll och utformning av de tidigare. En genomgång av vad som 
skrivits om samverkan i folk- och grundskolans läroplaner från 1919 har 
därför genomförts. 

Tankar om att ämnen skulle samverka fanns redan hos Herbart i slutet 
på 1800-talet (Stormbom, 1986). Det första belägg jag funnit om att äm-
nen borde samverka fanns i reglementet för landets seminarier från 1865 
(SFS 1865:84). Läroplansstudien här börjar med 1919 års undervisnings-
plan för folkskolan [U 1919] som innebar det avgörande steget mot en modern 
sekulariserad medborgarutbildning (Dahllöf, 1992). U 1919 introducerades 
under en period då svensk skolpolitik dominerades av vänsterkrafter 
(Englund, 1992). Den var socialdemokraternas första tillfälle att visa hur 



 
 
 

18 

de tänkte sig en skola för alla (Svingby, 1979). Sedan dess har det funnits 
en politisk skiljelinje mellan ämnesundervisning och ämnessamverkande 
undervisning i svensk skola som kanske inte alltid varit av godo (SOU 
1997:121). Diskussionen präglas ofta av synsättet att lärare antingen är 
intresserade av ämnet eller av eleven (Hartman, 1995). Lärare med äm-
nesdjup anses vara ointresserade av eleven. 

U 1919 innebar också att kyrkans makt i skolan minskades genom att 
kristendomsundervisningens timantal halverades. Därigenom kunde 
timantalet för andra ämnen däribland gymnastik och hembygdskunskap 
öka (Dahllöf, 1992).  

Samverkan i 1919 års undervisningsplan 
Att ämnet hembygdsundervisning infördes är ett exempel på den äm-
nessamverkan som introducerades i U 1919. Det var ett nytt ämne vars 
innehåll hämtats från ämnena geografi, naturkunnighet och historia. 
Undervisningen i hembygdskunskap skulle enligt anvisningarna utgå 
från elevens egen hembygd och skulle byggas upp av ett antal undervis-
ningsenheter som Parken om hösten, Lantgården eller Olika sätt att färdas 

etc. En sådan undervisning kallades för en samlad läroplan (Westling, 
1991). 11 

Undervisningsenheterna skulle dock bara förekomma i småskolans 
undervisning. Från och med klass 4 är det en annan form av samverkan, 
samordnad undervisning, som förordas för orienteringsämnena. I U 
1919 finns också anvisningar om ämnessamverkan med ämnena teck-
ning, sång och slöjd (ibid).  

Gymnastikämnets föreskrifter i U 1919, präglas dock inte av någon re-
kommendation att ämnet ska deltaga i ämnessamverkan. Det skulle 
kunna tolkas som ett första tecken på att ämnet avviker från de andra 
övningsämnena? Undervisningen i ämnet gymnastik med lek och idrott 
skulle ske i enlighet med den lingska gymnastikens grundsatser (s. 63). Ling-
gymnastik var det innehåll som dominerade den gymnastikundervis-
                                                 
11 Samlad undervisning innebär att man inte utgår ifrån ett ämnesindelat stoff utan 

”bygger upp undervisningen kring valda stoffenheter i den form eleverna möter 
dem ute i livet… och man inhämtar kunskaper, övar färdigheter och utövar 
skapande verksamhet inom ifrågavarande områdes ram.” Skolöverstyrelsen [SÖ], 
1962  s.38.) 
”En samordnad undervisning kan åstadkommas genom att i en årskurs centrala 
moment, som är närbesläktade med varandra och ingår i skilda ämnen, placeras 
parallellt i en ämnesvis ordnad lärogång och behandlas samtidigt inom de ämnen, 
där de hör hemma.” (ibid, s.38.)  
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ning som förekom i skolan vid 1900-talets början (Blom & Lindroth, 
1995).12 Namnbytet till Gymnastik med lek och idrott tyder på en öpp-
ning mot ett friare innehåll, samtidigt som namnet anger att gymnasti-
ken fortfarande är det viktigast innehållet.  

Samverkan under arbetet med enhetsskolan 
Senare kom samverkan att diskuteras i samband med arbetet med den 
nya enhetsskolan. Framförallt var det samverkan mellan ämnen som 
diskuterades. Indelningen i ämnen på skolans schema var en överföring 
av forskningens behov att indela kunskap i fackområden menade 1940 
års skolkommitté (SOU 1946:31) och den indelningen var inte nödvän-
digtvis den bästa för skolans behov  

 Livets verklighet låter icke avgränsa sig så rätlinjigt som skolans schema 
ger vid handen.... Sammanförandet av närbesläktade ämnen är av bety-
delse redan därför, att man når en viss tidsbesparing vid genomgången av 
respektive ämneskurser, men framförallt är det av värde därigenom, att 
stoffet meddelas i ett mera naturligt och vidare sammanhang och på så 
sätt vinner i åskådlighet och konkretion ( ibid, s. 50 ). 

Sammanförandet av ämnesinnehåll till samordnad undervisning var den 
form som ansågs användbar på alla stadier. Den formen innebar inte nå-
got större ingrepp i ämnesstrukturen och kunde därför även användas 
för enhetsskolans äldre elever. Samordnad undervisning innebar att lä-
rarna också måste samverka, men den samverkan kommenterades inte. 
Klassläraren kunde tillämpa samverkan mellan sina egna ämnen i sam-
lad undervisning, som passade bäst i småskolan/lågstadiet. På det sta-
diet hade kunskapsinnehållet inte hunnit bli så omfattande och därför 
ansågs ämnesstrukturen inte vara lika viktig för inlärningen som på de 
högre stadierna.  

Gymnastikämnet i samverkan 
Gymnastikämnet hade betydelse för undervisningen i flera av skolans 
ämnen konstaterade 1940-års skolkommitté (SOU 1946:15). Skolkommis-
sionen instämde i det påståendet och ett konkret förslag från den var att 
läraren i fysisk fostran och läraren i hälsolära skulle samverka om ele-
vernas hälsa (SOU 1948:27). Dessutom konstateras att det vore en fördel 

                                                 
12 Övningsämnen är en beteckning på den grupp av ämnen som inbegriper gymna-

stik/idrottsämnet tillsammans med t ex musik, slöjd och teckning. Praktiskt-
estetiska ämnen, förkortat prest- ämnen, är en annan beteckning. 
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med färre elever på gymnastiktimmarna så att undervisningen kunde 
förändras.  

De mer exercismässiga formerna får vika och lämna plats för en omväx-
lande verksamhet, där arbete i grupper och individuellt samt fria rörelser 
och rytmisk gymnastik intar en viktig plats (SOU 1948:27, s.183). 

Linggymnastiken hade spelat ut sin roll i skolgymnastiken och skulle 
inte följa med in i enhetsskolan.  

Enligt folkskolans Undervisningsplan 1955 [U 1955] kunde den sam-
lade undervisningen, som förut endast skulle användas i de lägsta klas-
serna, nu även användas för äldre elever. Det var dock viktigt att tim-
planen hölls intakt även när den samlade undervisningen praktiserades.  

Gymnastikämnet beskrevs nu som ett samverkansämne dock huvud-
sakligen för de yngsta eleverna. Ämnena kristendomskunskap, matematik 
samt gymnastik med lek och idrott kan naturligt ingå i den samlade undervisningen 
i småskolan ( SÖ, 1955, s.14). Under anvisningarna för gymnastikämnet gavs 
exempel på ämnesområden inom vilka gymnastiken kunde samverka 
med andra ämnen. Friluftsdagarna användes i allt större utsträckning för 
undervisning av innehåll som inte självklart rymdes inom något annat 
ämne. Brandskydd, trafikundervisning och olycksfallsvård är några 
sådana förslag från undervisningsplanen.  

Samverkan i grundskolans första läroplaner 
Synen på ämnessamverkan i grundskolans första läroplan för grund-
skolan [Lgr 62] liknade den som 1940 års skolkommission givit uttryck 
för. Ämnesundervisningen hade sin egen systematik som skulle ge ord-
ning och reda åt lärarens arbete. Ämnesundervisningen hade också vissa 
nackdelar, speciellt för de lägre årskurserna och därför var en samlad 
undervisning att föredra i de årskurserna. En successiv övergång till 
ämnesinriktad undervisning skulle ske ju äldre eleverna blev (ibid, s. 38). 

Den samlade undervisningen kunde nu tillämpas på högstadiet inom 
de områden som eleverna tyckte var viktiga, men återigen betonades 
vikten av att varje ämnes timplan hålls intakt, oavsett hur kunskapen or-
ganiserats.  

Gymnastikämnet behåller sin roll som samverkansämne och enligt Lgr 
62 är de praktiskt-estetiska ämnena viktiga samverkansämnen. Under 
rubriken Anvisningar och kommentarer påpekas att gymnastikämnet 
har anknytning till flera av skolans ämnen. Friluftsdagarna kan använ-
das för samverkan med andra ämnen. Där framhålls att gymnastikämnet 
kan samverka med både samhällsorienterande ämnen [so-ämnen] och 
naturorienterande ämnen[ no-ämnen].  
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I dansundervisningen föreslås samverkan mellan gymnastikämnet och 
musikämnet. Ett annat samverkansområde är arbetsteknik där alla sko-
lans lärare har ett ansvar för att eleverna tillägnar sig en ändamålsenlig 
sådan. Gymnastiklärarens uppgift är att svara för att eleverna lär sig ett 
ergonomiskt riktigt arbetssätt. Dessutom finns under rubriken Planering 
och samverkan en uppräkning av vilka ämnen och kunskapsområden 
som gymnastikämnet kan samverka med. Förslagen är av karaktären 
samordnad undervisning.  

När Läroplan för grundskolan 1969 [Lgr 69] införs tas ytterligare ett 
steg mot fördjupad ämnessamverkan. Nu har den samordnade under-
visningen spelat ut sin roll i läroplanen. I Lgr 69 finns en rubrik Lärostoff 
inom flera ämnen dit innehåll som inte självklart hör till ett speciellt 
ämne förs. Trafikundervisningen är ett sådant område där gymnastik-
ämnet, enligt Lgr 69, har ett uttalat ansvar. Miljövårdsfrågor, sexual- och 
samlevnadsundervisning liksom undervisning om alkohol, narkotika 
och tobak är ämnesområden där gymnastikundervisningen skulle kunna 
spela en roll, men den finns inte uttalad i läroplanen. I och med 
grundskolans införande så har gymnastikämnet blivit ett ämne att sam-
verka med i läroplanerna. 

Gymnastikämnets utveckling till samverkansämne  
Att gymnastikämnet utvecklats från att ha varit ett ämne som inte före-
slogs ingå i någon samverkan i U 1919 till att åtminstone nämnas som en 
tänkbar samverkanspartner i grundskolans första läroplan kan bero på 
faktorer som är specifika för gymnastikämnet. 

I den mån gymnastik förekom i skolan vid tiden för U 1919 var det 
Linggymnastiken som var ämnets innehåll och den hade sitt fäste på 
Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet [GCI] (Lindroth, 1993).13 

Som ingen annan lärarutbildning i vårt land hade det Kungliga Gymnas-
tiska Centralinstitutet från början en erkänd status. Detta kan möjligen 
förklaras av närheten till den vetenskapliga världen och till det militära 
etablissemanget. Snart spred sig verksamheten också till seminarier och 
folkskolor. Gulnade bilder visar hur barn i snörräta led gör höfter-fäst och 
armar-uppåt sträck eller hur de exercerar med vapenattrapper. (Hartman, 
1995, s.102) 

När Gustav Nyblaeus och Viktor Balck i början av 1900-talet ville införa 
lek och idrott som undervisningsämne på GCI och när nydanare som 

                                                 
13 Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet [GCI] grundades 1813 av P.H.Ling. De 

GCI utbildade lärarna arbetade huvudsakligen på läroverken dit bara gossar hade 
tillträde vid den tiden. Det dröjde ett bra tag inpå 1900-talet innan gymnastiken 
fick någon större utbredning i folkskolorna ( Blom & Lindroth, 1995). 
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Elin Falk och Elli Björkstén vidareutvecklade Lings tankegångar om 
gymnastiken, till en mjukare inte lika stel och statisk gymnastik, stötte de 
på hårt motstånd.14 Linggymnastiken behövde inte förändras eller ut-
vecklas, den var fullkomlig i sig enligt linggymnastikens försvarare, sna-
rare måste den skyddas från dålig påverkan. Att gymnastiken inte 
nämns i samverkanssammanhang i U 1919 kan således ha berott på 
lingianernas ovilja att utsätta Lings gymnastiksystem för något infly-
tande utifrån. Den pedagogiska gymnastiken i Lings anda var ett över-
lägset system för fysisk fostran menade linganhängarna. (Lindroth, 
1993). Att Linggymnastiken hade "världsrykte" gjorde det knappast enk-
lare att föreslå samverkan där gymnastikämnet ingick (Blom & Lindroth, 
1995).  

En annan förklaring till att ämnet inte räknades som samverkansämne 
kan vara ämnets militära framtoning. Den manlige gymnastikläraren var 
ofta militär på den här tiden och hade gymnastikläraryrket som bisyssla 
(Ljungwaldh, 1963). Tukt, disciplin och ordning eftersträvades i ling-
gymnastiken och att samverka med andra ämnen innebar en form av 
oordning som förmodligen inte uppskattades av gymnastiklärarna.  

Även bland de kvinnliga gymnastiklärarna hade det militära genom-
slag. Många kvinnliga gymnaster höll lika hårt på tukt och disciplin som 
sina manliga kollegor (Ljunggren, 1999). För de kvinnliga gymnastikdi-
rektörerna var dock den militära banan stängd och även om de kunde ta 
befäl var det den medicinska gymnastiken som kunde ge extrainkomster 
(Halldén, 1996). Så både de manliga och kvinnliga gymnastiklärarna 
hade skolgymnastiken som bisyssla och var endast tidvis på skolan vid 
den här tiden. Det medförde att de var sämre informerade om vad som 
tilldrog sig i skolan och de var inte heller medlemmar i kollegiet förrän 
1928 (Annerstedt, 1994). Det kan också ha bidragit till att gymnastiklära-
ren och gymnastikämnet var isolerat och inte omnämndes i undervis-
ningsplanernas skrivningar om samverkan.  
                                                 
14 Gustav Nyblaeus var föreståndare GCI (1862-1887) och ordförande i Föreningen för 

befrämjande av skolungdomens fria lekar. Viktor Balck ”Den svenska idrottens fader” 
var sekreterare i Stockholmssektionen av samma förening. Tillsammans drev de 
frågan om att leken och idrotten skulle införas som innehåll i gymnastiklärarut-
bildningen som ett komplement till linggymnastiken (Lindroth, 1993). Elli 
Björksten (1870-1947) var lärare i pedagogisk gymnastik vid Helsingfors 
universitet. Hon utvecklade gymnastiken för kvinnor bl a genom att skapa rörelse 
till musik. Elin Falk (1872-1942) var Stockholms första gymnastikinspektris( Anner-
stedt, 1989; Blom & Lindroth, 1995; Ljunggren, 1999 ). Hon förespråkade naturliga 
genomböljande rörelser i gymnastiken. Hennes ideér rönte stort motstånd från 
lingianer. 
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Den militära framtoningen passade dock allt sämre i skolan ju längre 
1900-talet framskred. Så småningom fick lek och idrott allt större plats i 
ämnesinnehållet och gymnastikämnet blev ett tänkbart samverkans-
ämne. Omkring 1950 övergick skolgymnastiken från att lyda under ett 
”gymnastikherravälde”, till att lyda under ett ”idrottsherravälde”, vilket 
medförde ett förändrat innehåll och en förändrad inriktning av ämnet 
(Blom & Lindroth, 1995). Förändringen blev tydlig i kursplanerna vid 
grundskolans genomförande där gymnastikämnet alltmer blev en speg-
ling av tävlingsidrottens aktiviteter (ibid.). Förändringen hade också 
öppnat upp för samverkan då Lgr 62 och Lgr 69 innehöll anvisningar om 
hur gymnastikämnet kunde samverka med andra ämnen.  

 Grundskolans genomförande med en obligatorisk skolgång på nio år 
för alla barn och en satsning på att bygga gymnastiksalar innebar att allt 
fler gymnastiklärare behövdes i skolorna (Tolgfors, 1972). Antalet utbild-
ningsplatser utökades på GCI i Stockholm och ytterligare en utbildning 
inrättades i Örebro. På 1960-talet arbetade allt färre militärer som gym-
nastiklärare och de nya gymnastiklärare som utbildades hade inte någon 
bakgrund i Linggymnastiken utan snarare i den snabbt växande or-
ganiserade idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet fick ett växande infly-
tande över undervisningen. Utbildningen var också delvis inriktad mot 
att tillgodose idrottsrörelsens växande behov av ledare (Blom & Lind-
roth, 1995). 

Tiden kring grundskolans införande kom att innebära ett skifte i inne-
håll för ämnet gymnastik och en förändrad identitet för gymnastiklärar -
en från linggymnastiken och mot idrottsrörelsen. Det skiftet tycktes 
öppna upp för samverkan. Traditionen från realskolan att ettämnesgym-
nastiklärare huvudsakligen tjänstgjorde på de högre stadierna medan 
klasslärare undervisade på de lägre behölls dock i stor utsträckning. 

Lärarsamverkan i form av arbetsenheter och arbetslag införs 
Den nya grundskolan fungerade inte riktigt som det var tänkt. En utred-
ning om Skolans Inre Arbete [SIA-utredningen] lade fram sitt betän-
kande 1974. Det betänkandet låg till grund för att arbetsenheten och ar-
betsenhetskonferensen infördes i skolförordningen 1978 (Kallos, 1985). 
Arbetsenhet är beteckningen på ett antal klasser sammanförs i en enhet 
(Skolöverstyrelsen [SÖ] 1980:6). Arbetsenhetskonferensen skulle sam-
man -träda minst en gång/år. I den deltog rektor, den personal som 
arbetade med arbetsenhetens elever och när undervisningen skulle 
planeras, även elever. 
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Ett argument för att införa lärarsamverkan var att klasserna i grund-
skolan var så heterogena att undervisningen behövde individualiseras. 
Det ansågs inte möjligt att genomföra en individualiserad undervisning 
inom systemet med en lärare och en klass (Kallos, 1985). Samverkan 
stöddes också av det dåvarande samhällsklimatet och de förändringar i 
arbetsprocessen som gjordes i näringslivet (Ahlstrand, 1995; Arfwedsson 
& Arfwedsson, 1992; Naeslund, 1991). Genom att indela skolans elever i 
arbetsenheter skulle en organisation skapas som mer flexibelt kunde ta 
itu med skolans olika problem.  

Därigenom kom diskussionen om samverkan att vidgas från att hu-
vudsakligen ha handlat om samverkan mellan ämnen till att också om-
fatta samverkan mellan skolans personal, i den här avhandlingen av-
gränsat till att behandla samverkan mellan skolans lärare, där idrotts-
läraren är en part.  

Forskning efter SIA-reformen. 
Utvecklingsprojekt i reformens anda sattes igång på 1970-talet. Wallin 
(1980) rapporterade om ett antal forskningsprojekt varav ett par hade an-
knytning till samverkan. Resultatet från ett projekt med ämnessam-
verkan visade att det var viktigt att samverkan var frivillig och att lä-
rarna hade en samsyn om syftet och målet med samverkan. En annan 
undersökning studerade effekterna av lagarbete och varierad elevgrup-
pering. Resultatet visade att lärarna var positiva till att planera under-
visningen tillsammans i arbetslag, men mindre positiva till att undervisa 
tillsammans. Att lärarna föredrog att vara ensamma med eleverna i 
själva undervisningssituationen medförde att det blev svårare att 
genomföra en flexibel elevgruppering. Ett par skolor hade byggts om 
och anpassats för lagarbete, sk. öppna skolor. Lärarna i de öppna skol-
orna var mer positiva till samverkan än lärarna i de ej ombyggda skol-
orna.  

I nästa kapitel ska samverkan behandlas i de läroplaner som varit 
styrande när avhandlingens empiriska delar har genomförts.  
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3. Samverkan i Lgr 80 och Lpo 94 
I det här kapitlet diskuteras läroplanernas skrivningar om samverkan 
från och med Lgr 80 till Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94]. En sammanfattning av tidi-
gare forskning om samverkan, framförallt samverkan mellan lärare i ar-
betslag ges också. I slutet av kapitlet kommenteras hela utvecklingen 
från 1919 till Lpo 94. 

Lärarsamverkan 
Från och med införandet av Lgr 80 skulle eleverna enligt läroplanens 
anvisningar organiseras i arbetsenheter. Arbetsenheten skulle bestå av 
ett antal klasser och det fanns två olika sätt att organisera klasserna. 

 Om klasser i samma årskurs bildar en arbetsenhet så är det en 
horisontell arbetsenhet, 
 Om klasser från olika årskurser och/eller olika stadier bildar en 

arbetsenhet, är det en vertikal arbetsenhet.  
Det var upp till det enskilda rektorsområdet att besluta om vilken mo-
dell som var mest ändamålsenlig just för dem. Det fanns fördelar och 
nackdelar med båda systemen (Kallos, 1985). 

Dessutom stadgades det att en arbetsenhetskonferens skulle inrättas 
som bestod av de lärare/den personal som arbetade med eleverna. Ar-
betsenhetskonferensen hade till uppgift att sköta elevvården och att pla-
nera och följa upp undervisningen. Vid planeringen av undervisningen 
skulle elever delta. Läroplanens anvisningar angav ramarna, sedan 
skulle lärare och elever i arbetsenheten komma överens om hur under-
visningen skulle läggas upp. Elevernas medinflytande ansågs viktigt för 
att de skulle känna sig delaktiga och bli motiverade. 

De lärare som arbetade inom en arbetsenhet och ville utöka sin sam-
verkan kunde bilda ett arbetslag. Arbetslaget var frivilligt och kunde or-
ganiseras olika på grundskolans olika stadier. Det fanns en förståelse för 
att det var svårt att genomföra arbetslagsarbete på högstadiet p g a äm-
neslärarsystemet (Skolöverstyrelsen [SÖ] 1980:6). Ett arbetslag på hög-
stadiet kunde därför bestå av lärare som undervisade i samma ämnen. 

Arbetslaget kunde samverka så att man planerade undervisningen till-
sammans, men varje lärare undervisade sedan sin egen klass. Det in-
nebar att enlärarsystemet, med en lärare och en klass fanns kvar i klass-
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rummet, men samverkan inom arbetslaget kunde också innebära att flera 
lärare undervisade en större grupp elever tillsammans och då befinner 
sig flera lärare samtidigt i klassrummet (Wallin, 1980). Den varianten 
krävde en större insats av samplanering och var mer ovanlig (Ahlstrand, 
1995; Granström, 1990; Naeslund, 1991; Ståhl, 1998; SÖ, 1980:6 ). 

Ämnessamverkan 
Förutom anvisningarna om arbetsenheter och arbetslag, d v s lärares 
samverkan, så kännetecknas Lgr 80 av de möjligheter till samverkan 
mellan ämnen som läroplanen erbjuder. Riis (1985) kallade därför Lgr 80 
för den integrerade läroplanen. Läroplanen återknyter till skrivningen 
om ämnesundervisningens för- och nackdelar och att människor, i syn-
nerhet barn, inte upplever verkligheten systematiserad inom ämnes-
gränser. En annan indelning av ämnesstoffet behövs därför ibland och 
därför infördes schemapositionerna tema och tillval. 

Temastudier är ett nytt obligatoriskt inslag i Lgr 80 som beskrivs som 
fördjupningsuppgifter inom ramen för ett eller flera av de obligatoriska 
ämnena eller som ett ämnesövergripande arbete. Temastudier ska inte 
förväxlas med temadagar som har ett mer allmänt innehåll (SÖ, 1980). 

Tillval är en annan möjlighet till ämnessamverkan. Tillvalskurserna 
skulle vara en fördjupning eller intresseprofilering inom några moment i 
två eller flera ämnen. Det gällde dock inte språkkurserna. Som exempel 
på tillvalskurser angavs bland annat friskvård där hemkunskap, idrott, 
biologi och kemi kunde ingå eller arbetsmiljöfrågor med idrott, bild m fl 
ämnen (SÖ, 1980: 6 ). 

Orienteringsämnena stod som blockämnen i kursplanen. Det gemen-
samma ämnesinnehållet var samlat under rubriker som Människan eller 
Människan och naturen, alltså inte under respektive ämne. Alla tre sta-
dierna, således även högstadiet, studerade samma rubriker. Nu hade 
den samlade undervisningen även nått de äldsta eleverna på grundsko-
lan. Timplanerna angav hur många timmar hela gruppen av ämnen 
skulle ha och betygssättningen skulle ske i form av ett blockbetyg.  

Idrottsämnet i samverkan. 
För idrottsämnets del innebar övergången till Lgr 80 att ämnet bytte 

namn från Gymnastik till Idrott, att samundervisning genomfördes på 
högstadiet och att bollspel blev den vanligast förekommande aktiviteten 
på idrottstimmarna (Carlsten, 1989; Skolverket). 
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Lgr 80 var på sätt och vis mindre detaljstyrande än föregångaren. Alla 
sidor med anvisningar om hur undervisningen i ämnet skulle bedrivas 
var borttagna, liksom förslagen på ämnesområden som var lämpade för 
samverkan. Istället var kursplanens tio huvudmoment mer framträ-
dande och detaljerade. Under respektive huvudmoment var innehållet 
specificerat och indelat efter stadium. 

I kursplanens målskrivningar fanns ingen text som direkt påbjöd äm-
nessamverkan. Huvudmomentet Hälsa, hygien och ergonomi var en hela 
skolans angelägenhet och samverkan i det huvudmomentet skulle kunna 
ske med skolhälsovård, hemkunskap och orienteringsämnena (SÖ,1980 
s. 91). Det huvudmomentet var tillsammans med huvudmomentet Lek 
de enda huvudmoment som inte hade en direkt motsvarighet inom täv-
lingsidrotten. 

Det fanns överlappande moment mellan idrottsämnet och andra äm-
nen som skulle kunna lämpa sig för en samverkan. De arbetsområden 
inom orienteringsämnena som anknyter till människan har ett innehåll 
som också berör idrottsämnet. Det fanns dock inga anvisningar om sam-
verkan med idrottsämnet i kursplanerna. Däremot angavs att kurspla-
nerna i bild, slöjd och hemkunskap borde uppmärksammas när so-äm-
nena planerades. Idrottsämnets koppling till ett kunskapsområde som 
Människan uppmärksammades inte speciellt.  

I kommentarmaterialet, Det fria studievalet (SÖ 1989:4) gavs exempel 
på tillvalskurser. Där gavs exempel på idrottsämnet i samverkan med so- 
och no-ämnena under rubriken Friskvård och med so-ämnen, biologi, 
kemi, hemkunskap och svenska under rubriken Idrottsledarskap. 

Friluftsdagar var tillfällen där tidigare läroplaner påpekat att det var 
möjligt att samverka mellan ämnen. I Lgr 80 står att friluftsdagar ska ge 
en möjlighet till tillämpning av allemansrätt, naturvård och naturskydd 
vilket kan vara rubriker som stimulerar till ämnessamverkan. I övrigt 
ska friluftsdagarna enligt anvisningarna bedrivas utomhus och speciellt 
användas till aktiviteter inom idrottsämnet som inte kan bedrivas på 
vanliga lektioner. Med denna skrivning får friluftsdagarna en något 
starkare koppling till idrottsämnet än tidigare. 

Hur gick det sedan? Forskning om Lgr 80 
Införandet av Lgr 80 medförde att ett antal studier kring arbetsenhets- 
respektive arbetslagssamverkan genomfördes. SABO-, LEDA- och 
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FÖSA- projekten15 är namnen på några av de projekt som studerade ar-
betslag eller arbetsenheter. Vissa av resultaten har relevans för den här 
studien.  

Ekholm, Fransson och Lander (1987) utvärderade skolverksamheten 
med avseende på arbetsenheter och förändrat arbetssätt i 35 grundskolor 
under tiden 1980-1985.16 Resultaten visar att kollektiv planering i lärarlag 
hade anammats av låg- och mellanstadieskolor i större utsträckning än 
av högstadieskolor. På de sju rektorsområden på högstadiet som 
övergått till kollektiv planering skedde planeringen huvudsakligen i 
form av intressesamverkan, dvs lärare som undervisade i samma ämne 
bildade arbetslag och planerade tillsammans.17  

I en delrapport inom LEDA- projektet tar Granström (1990) upp att ar-
betslagen fungerar olika beroende på hur de är organiserade. Han fann 
att arbetslag som är organiserade i en lagarbetsmodell, där ansvarsfördel-
ningen är horisontell, diskuterar ett bredare spektra av frågor än arbets-
lag som är hierarkiskt organiserade. I den hierarkiska modellen där order-
givningen sker vertikalt, beteendet är uniformt och där alla vet sin plats 
diskuteras huvudsakligen elevvårdsfrågor.  

Bretell (1986) är inne på samma tema. Det delegerade ansvaret är vik-
tigt för att arbetslaget ska kunna fungera. Lärares isolering måste brytas 
för att läraryrket ska utvecklas, menar Bretell. Han tar en utgångspunkt i 
att enlärarmodellen, en lärare med en klass i ett klassrum i en lång kor-
ridor, gör läraren isolerad. Ett sätt att bryta isoleringen är att lärarna ar-
betar i arbetslag. Arbetslagsarbetet kan också utveckla lärarprofessionen, 
menar han. Lärarna kan bättre hävda sin status, både inåt och utåt, om 
de arbetar i arbetslag. Målstyrning och delegerat ansvar är nödvändiga 
förutsättningar för att arbetslaget ska kunna arbeta flexibelt, med en hel-
hetssyn på eleven. Rektorerna måste gå ifrån den traditionella hierar-
kiska organisationen och delegera ansvar till arbetslaget, menar Bretell.  

                                                 
15 SABO= Skolans arbetsorganisation; LEDA= ledarskap i arbetslag och arbetsenhet-

er; FÖSA= Försöksverksamhet med en ökad satsning på arbetsenheter. 
16 I rapporten skiljer författarna på de skolor som har en solitär planeringsorganisa-

tion och de som har en kollektiv dito. Att läraren planerade ensam, solitär planering, 
var tidigare den vanligaste formen av planering. Nu betonade Lgr 80 kollektiv plan-
ering i arbetsenhetskonferensen. Studien skilde på solitär ledning, rektor bestämde 
själv, och kollektiv ledning, rektor delegerade frågor som arbetsenheten fick besluta 
om (Ekholm, Fransson & Lander, 1987). 

17Intressesamverkan innebär att samverkan sker utifrån grupptillhörighet, t ex de 
som undervisar i samma ämnen samverkar. ( Ekholm, Fransson & Lander, 1987). 
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En förhoppning var att ökad samverkan också skulle förändra arbets-
sätten i skolan, från förmedlingsstrategiska till utvecklingsstrategiska 
(Ekholm, Fransson&Lander, 1987). Det förmedlingsstrategiska arbetssättet 
kännetecknas av att läroboken är grunden för undervisningen. Utifrån 
boken formulerar lärarna frågor och sammanställer kompletterande in-
formation. Eleverna arbetar enskilt med sina uppgifter och ett kursav-
snitt avslutas ofta med ett prov. Det utvecklingsstrategiska arbetssättet 
kännetecknas av elevaktiv inlärning och undersökande arbetssätt. De 
fann att förmedlingsstrategin dominerade på samtliga högstadieskolor 
både 1980 och 1985, medan en fjärdedel av skolorna på låg- och mellan-
stadiet hade övergått till ett utvecklingsstrategiskt arbetssätt. De fann 
också ett visst samband mellan skolledningens kommunikation, ett med-
inflytande för lärarna och ett utvecklingsstrategiskt arbetssätt. På de 
skolor där lärarna hade medinflytande förändrades också arbetssätten så 
att eleverna fick mer inflytande.  

Naeslund (1991) studerade tema- och arbetsenhetsarbetet på några 
skolor. Han fann att arbetet fungerade olika på de olika skolorna bl a be-
roende på att arbetet organiserades olika. Enskilda lärare hade olika för-
måga att använda sig av ett temainriktat arbetssätt vilket hade betydelse 
för deras möjligheter att genomföra undervisningen. Det var alltså inte 
alla lärare som klarade av att arbeta ämnesövergripande och temainrik-
tat.  

Lärare samverkar dels på en formell arena där lärarna uppifrån har fått 
en organisatorisk möjlighet att samverka som på arbetsenhetskonferens-
en. På den diskuteras elevvården och gemensamma schemabrytande 
aktiviteter. Lärarna samverkar också på en frivillig informell arena där de 
tar upp de frågor som de tycker är väsentliga med kollegor som de väljer 
som oftast har samma syn på undervisning som de själva, Ahlstrand 
(1995). Hargreaves (1998) använder begreppen påbjuden respektive fri-
villig samverkan.18 Han och Wallace (1999) har studerat lärares frivilliga 
samverkan. Lärare samverkar när de har något att vinna på en samver-
kan och den frivilliga formen av samverkan är mer djupgående än en på-
bjuden sådan.  

Det är svårt att genom centrala beslut påverka lärares attityder och 
arbetsmönster konstaterar Ahlstrand (1995). Hon pekar på att skolled-
ningarna kan ha underskattat svårigheten med att förändra lärares yr-
kesmönster. Därför har förändringen med arbete i arbetslag och arbets-
                                                 
18 I denna avhandling används begreppen formell och informell samverkan respek-

tive påbjuden och frivillig samverkan parallellt. 
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enheter inte förberetts på ett tillräckligt effektivt sätt, vilket haft bety-
delse för att samverkan inte heller fått den effekt som avsågs.  

De studier som gjordes på samverkan mellan ämnen var framförallt 
riktade mot ämnessamverkan inom so-ämnena respektive no-ämnena.19 
Högstadiesatsningen var ett projekt som skulle främja utvecklingsarbete 
framförallt mellan ämnena i dessa block. Projektets utgångspunkt var att 
Lgr 80:s intentioner inte uppnåtts när det gällde arbetssätt, arbetsformer 
och ämnessamverkan. Härnsten (1993) konstaterar att de ämnessamver-
kande arbetslagen i projektet fungerade som öar i en skolverklighet som 
annars var starkt knuten till en ämnesinriktad, förmedlingspedagogisk 
undervisning. Den ämnessamverkan som Lgr 80 gav möjlighet till ut-
nyttjades inte som det var tänkt. Alla elever och föräldrar uppskattade 
inte heller den nyordning som ämnessamverkande undervisning inne-
bar. Speciellt pojkar från låginkomstfamiljer ogillade undervisningen 
(Härnsten & Mardones, 1993).  

Det tycks finnas få studier som visar på resultatet av en ämnessam-
verkande undervisning. Vars (1991) menar att eleverna åtminstone inte 
lär sig mindre vid ämnessamverkan. 

In nearly every instance, students in various types of integrative/ inter-
disciplinary programs have performed as well or better on standardized 
achievement tests than students enrolled in the usual separate subjects. 
((ibid, s. 15). 

Andersson (1992) gjorde en uppföljning av hur den ämnessamverkande 
undervisningen i no- ämnena påverkade elevernas kunskaper. Han fann 
att kunskaperna inte försämras och att den ämnessamverkande under-
visningen uppskattades mer än annan undervisning av eleverna utan att 
ge någon närmare förklaring till varför eleverna tycker det är mer motiv-
erande.  

Idrottslärarna i arbetslagsamverkan 
SABO-projektet studerade hur skolor var organiserade och vad som 
formade organisationen. De redovisar resultat som är intressanta för id-
rottslärare och som visar på de hinder som fanns för lärare i praktiskt- 
estetiska ämnen att delta i samverkan under Lgr 80. 

Lärarna i de praktiskt-estetiska ämnena var oftast ettämneslärare och 
hade en annan typ av arbetsorganisation än övriga lärare (Berg et al. 
1987). Högre undervisningsskyldighet, i ett ämne med relativt få timmar, 
                                                 
19 De ämnen som i Lgr 80 sammanförts till blockämnen. 
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medförde att idrottsläraren också måste undervisa elever från andra ar-
betsenheter för att få full tjänst, vilket försvårade samverkan med den 
egna arbetsenheten. Studien visade att de praktiskt-estetiska lärare som 
inte passade in i organisationen var mer missnöjda med sina scheman än 
andra lärare. De tyckte inte heller att arbetsenheten hade någon positiv 
betydelse för deras arbetssituation. I ett skolsystem där läraren ska 
arbeta i arbetslag, verkar således ettämneslärares arbetsorganisation 
fungera sämre än flerämneslärarnas. 

Lpo-94 
I början på 1990-talet fördes ansvaret för skolan över från staten till 
kommunerna vilket ledde till protester från lärarhåll. Överförandet var 
ett led i den decentraliseringssträvan som påbörjats under Lgr 80 och 
som ytterligare accentuerats i arbetet med den nya läroplanen. Lpo 94 är 
en målstyrd läroplan och där detaljregleras inte undervisningen som ti-
digare.  

Ett nytt arbetstidsavtal undertecknades. Behörighetskrav och lärares 
olika undervisningsskyldighet var, enligt Berg et al. (1987), en anledning 
till att idrottslärare hade svårt att delta i samverkan under Lgr 80. Nu 
ersattes undervisningsskyldigheten med en årsarbetstid för att under-
lätta lärarnas möjligheter att samverka. Samverkan ska sedan enligt lä-
rarfacken leda till professionalisering och skolutveckling (Lärarnas Riks-
förbund & Lärarförbundet).  

Det finns inte några direkta direktiv om samverkan i Lpo 94. I stället 
är målen fastställda och ansvaret för att nå målen lämnas till den en-
skilda kommunen, den enskilda skolan respektive den enskilda läraren. 
Skolan och lärarna formulerar sina mål och betygskriterier utifrån läro-
planens målskrivningar. Lpo 94 innebär på så sätt en större frihet än Lgr 
80. Med den friheten ska följa att skolans arbete kontrolleras mer nog-
grant av kommunen som i sin tur kontrolleras av Skolverket.20  

Samverkan i Lpo 94 
Lpo 94 innehåller följaktligen inte så många föreskrifter som påbjuder 
samverkan, men den uttrycker att lärare skall samverka med andra lärare i ar-
betet för att nå utbildningsmålen… så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesöver-
gripande (s.19). Kursplanerna är målinriktade så att de kunskapsmål som 
                                                 
20 Skolverket har ersatt Kungliga Skolöverstyrelsen med uppdraget att fungera som 

statens kontrollverk och se till att kommuner och skolor sköter sitt skoluppdrag. 
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ska uppnås slås fast, men inte vägen dit. Rektor har det övergripande 
ansvaret för att skolan sköter sina åligganden och för att undervisningen 
i olika ämnesområden samordnas så att eleverna uppfattar helheten. 
Dessutom har rektor ansvaret för att övergripande kunskapsområden 
integreras i undervisningen i olika ämnen. Det finns också gemensamma 
ansvarsområden som kan behandlas genom ämnessamverkan som kul-
turella aspekter, miljö och jämställdhet.  

Ämnet idrott och hälsa i samverkan  
Begreppet hälsa ingår i idrottsämnets namn i och med införandet av Lpo 
94. Det ger en upplysning om att ämnets hälsoaspekter är viktiga. 
Idrottsämnets aktiviteter har betydelse för folkhälsan, men dessutom an-
svarar skolan för att varje elev  

har grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt 
har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s.12)  

Hälsoundervisningen är ett kunskapsområde där idrottsämnet kan sam-
verka. 

Det finns inga skrivningar i kursplanen för ämnet idrott och hälsa som 
direkt pekar mot samverkan, men ämnet har flera kunskapsområden 
som gränsar till andra ämnens, speciellt ämnena hemkunskap, biologi, 
religion och musik.  

Likaså finns det i andra ämnens kursplaner kunskapsområden som 
ligger nära ämnet idrott och hälsa. I biologi, engelska, geografi, hemkun-
skap, musik och religion finns sådana områden där samverkan skulle 
kunna tillämpas. Det är dock den professionella lärarens sak att upp-
täcka dessa och genomföra dem. 

Utmaningen för de professionella i skolan ligger då i att utveckla ett tän-
kande kring hur undervisning ska organiseras för att eleverna ska ut-
veckla kunskapskvaliteter, lära sig se världen ur olika perspektiv och att 
se sammanhang och helheter. Det handlar inte längre om "blockämnen" 
eller en anbefalld "ämnesintegration. (SOU 1997:121, s.135) 

Revidering av Lpo 94  
Dåvarande skolminister Ylva Johansson tillsatte 1995 en skolkommitté 
vars uppdrag var att belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet 
och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen. 
Kommittén lade fram sitt slutbetänkande 1997 (SOU 1997:121) och det 
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betänkandet får här fungera som en vägvisare för myndigheternas syn 
på skolans utveckling.  

Kommittén slår tidigt fast att den tror på decentraliseringen. Besluten 
ska fattas av dem som berörs, elever, lärare och föräldrar ska ha stort in-
flytande över undervisningen. Eleverna ska ta ansvar för sitt eget 
lärande och för sina egna läroprocesser. Kunskaperna är organiserade i 
ämnen i läroplanen vilket inte innebär att ämnesundervisning är den 
enda tillämpliga formen. Lagarbete och ämnessamverkan är nödvändiga 
i framtidens skola men ämnesundervisning kan också vara motiverad. 
Skolan ska öppna sig mot det omgivande samhället är några av för-
slagen (ibid). 

Efter Skolkommitténs betänkande reviderades Lpo 94 bland annat för 
att förskoleklassen och fritidsverksamheten skulle inordnas under sam-
ma läroplan som skolan. Den förändringen har medfört att samverkan 
nu även förekommer mellan olika personalgrupper inom skolan. För-
ändringarna i läroplanstexten är, utifrån ett samverkansperspektiv, inte 
så stora, men det slås fast att, samverkan mellan ämnen och samverkan 
mellan lärare är nödvändig för att fullgöra läroplanens intentioner.  

Revideringen av kursplanen i Idrott och hälsa 
För ämnet idrott och hälsa finns inte heller några nya skrivningar mot 
mer samverkan. Den tydligaste förändringen i kursplanen för idrott och 
hälsa är att momentet rörelse, rytm och dans inte längre är framskrivna 
som de var i den ursprungliga versionen. Det kan tyda på en återgång 
till ett mer idrottsinriktat innehåll. Det skulle kunna leda till mindre 
samverkan för ämnet idrott och hälsa eftersom just dans är en kulturbä-
rande aktivitet (Gardner, 1993). Som sådan kan dans lätt användas i en 
ämnessamverkan. 

Samverkan från U 1919 till Lpo 94. En kommentar. 
Genomgången har visat att om U 1919 var det första försöket av stats-
makten att mer detaljerat styra skolan vad gäller kunskapsorganisation, 
arbetssätt och innehåll så innebär Lpo 94, åtminstone på papperet, slutet 
på den epoken. 

Erfarenheterna från grundskolans genomförande har visat att organi-
satoriska förändringar i skolan är förhållandevis lätta att genomföra. 
Förändringar som berör arbetssätt och lärarnas handlingsmönster såsom 
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samverkan har varit betydligt svårare att implementera.21 Speciellt hög-
stadiet har visat sig vara motståndskraftigt mot förändringar (Ekholm, 
Fransson & Lander, 1987).  

Läroplanernas strävan under perioden har varit att möjliggöra mer 
samverkan mellan ämnen. Ämnessamverkan infördes i U 1919, men hu-
vudsakligen för de yngre eleverna. För de äldre eleverna kunde ett 
gemensamt kunskapsstoff undervisas i samordnad undervisning, som 
också kräver en viss lärarsamverkan.  

Därefter har den samlade undervisningen successivt flyttat upp i åld-
rarna. I och med införandet av Lgr 80 är den samlade undervisningen 
tänkbar även för grundskolans äldre elever. Därmed har principen om 
ämnesstrukturens betydelse för elevens lärande och förståelse minskat i 
betydelse och ämnenas monopol på kunskapsorganisationen har brutits i 
läroplanen. 

Lärarsamverkan mellan lärare som undervisar i samma ämnen har 
funnits länge (Wallin, 1980), medan en påbjuden lärarsamverkan i ar-
betsenheter med lärare som undervisar i olika ämnen var nytt och inför-
des med SIA-reformen. Införandet av Lgr 80 kan sägas vara kulmen på 
den strävan mot mer samverkan som försiggått under hela 1900-talet. 
Carlgren och Kallos (1997) menar att Lgr 80 var fullkomnandet av den 
socialdemokratiska skolpolitiken, den som introducerades 1919.  

Lgr 80 innebar också slutet på en centralstyrd skolan. I Lpo 94 finns 
inga anvisningar om någon påbjuden samverkan. Schemapositionerna, 
elevens val och skolans val kan innebära samverkanstillfällen i likhet 
med de tidigare tema och tillval, men det exakta timantalet är inte fast-
ställt och om samverkan ska tillämpas beslutas av de inblandade lärarna 
och skolledningen. 
Den forskning som bedrivits om arbetet i arbetslag och arbetsenheter har 
pekat på några förutsättningar som är nödvändiga för att samverkan ska 
lyckas nämligen; 
• att lärarna i ett arbetslag strävar åt samma håll och har samma grund-

syn på undervisningen. 
• att samverkan är frivillig. 
• att skolans organisation inte är hierarkisk utan att lärarna har ett 

medinflytande genom att rektor delegerar beslut till arbetsenheten. 
Det medinflytandet förs vidare till eleverna och kan innebära att ar-
betssättet förändras. 

                                                 
21 Gustafsson, 1992; Hartman, 1995; Härnsten, 1993; Svingby, 1978. 
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• att samverkan oftast stannar vid klassrumsdörren. I själva undervis-
ningssituationen vill lärarna vara ensamma. 

• att lärarna vanligen diskuterar elevvård i den påbjudna samverkan. 
Undervisningsfrågor diskuteras i mer informella grupper. 

• att förändringen gick långsammare på högstadiet än på övriga stadier.  
För idrottsämnet har utvecklingen gått från att ämnet inte setts som 

någon samverkanspartner i U 1919 till att det, åtminstone i läroplanerna, 
ansetts kunna samverka i samma utsträckning som andra ämnen. Kurs-
planerna i Lgr 62 och Lgr 69 innehöll anvisningar om vilka ämnesområ-
den gymnastikämnet kunde samverka med 

De anvisningar som gav exempel på samverkan med andra ämnen är 
borttagna i Lgr 80. Medan bild, hemkunskap och slöjd har speciella be-
röringspunkter med orienteringsämnena, nämns endast samverkan 
mellan orienteringsämnena och ämnet idrott och hälsa vad gäller trafik-
säkerhet. Idrottsämnets många beröringspunkter med orienteringsäm-
nena kommenteras inte speciellt.  

I praktiken hade dock idrottslärare svårare att deltaga i arbetslags-
samverkan och ibland stod de helt utanför arbetet i arbetslag och arbets-
enheter under Lgr 80. I samband med införandet av Lpo 94 genomfördes 
dock ett skolavtal som undanröjde några av de hindren. Fortfarande är 
dock många idrottslärare ettämneslärare och idrottslokalen ligger ofta en 
bit från den övriga skolan, vilket kan försvåra samverkan. 

Den nu gällande läroplanen Lpo 94 uppfattades först mer ämnesin-
riktad än Lgr 80. Alla ämnen stod under sitt ämnesnamn i kursplanerna. 
Den uppfattningen rättades till i Skolkommitténs slutbetänkande (SOU 
1997:121). Samverkan behövs i framtiden och det nya skolavtalet medför 
att de flesta lärare kommer att tillhöra ett arbetslag inom några år enligt 
Skolkommittén (ibid.). 
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4. Samverkan i Tidskrift i Gymnastik & Idrott 
I det här kapitlet redogörs för den diskussion om samverkan som före-
kommit i Tidskrift i Gymnastik & Idrott [TiG]22 från starten 1874 till 
1990-talet. Samverkan har varit huvudinnehåll i artiklarna då exempel 
på idrottsämnet i samverkan med andra ämnen har beskrivits. Samver-
kan har dock oftast diskuterats indirekt i TiG, såsom i diskussionen om 
en flerämnesutbildning för gymnastik/idrottslärare. Där har ökade möj-
ligheter till samverkan angetts som argument för en flerämnesutbild-
ning. I diskussionen om vem som ska undervisa i gymnastik/idrott, har 
klassläraren framhållits för att denne har lättare att tillämpa samverkan 
mellan ämnen än ettämnesläraren som är ämnesspecialist. Vilka som för-
fattat artiklar under olika tidsperioder kommenteras också. 

Genomförande 
Genomgången av TiG- artiklarna började med en genomläsning av tid-
skrifternas innehållsförteckningar. Hur har samverkan diskuterats? Re-
levanta rubriker antecknades med en not om vilken anknytning artikeln 
hade till samverkan. Få artiklar handlade direkt om samverkan, men ar-
tiklar som på ett eller annat sätt berörde samverkan förekom i tre former;  
 1) Diskussionen om hur gymnastik/idrottslärarutbildningen skulle or-

ganiseras, som en ettämnes- eller flerämnesutbildning? Den diskus-
sionen redovisas här under rubriken ”Ettämnes- eller flerämneslärare - 
det är frågan? ” 

 2) Diskussionen om det var klasslärare eller gymnastik/idrottslärare 
som skulle undervisa i gymnastik/idrott för de yngre barnen. Redovi-
sas under rubriken ”Vem ska undervisa i gymnastik?” 

 3) Artiklar som innehöll exempel på samverkan där gymnastik/ id-
rottsläraren respektive ämnet deltog redovisas under rubriken ”Hur 
kan gymnastik/idrottsläraren samverka?” 

                                                 
22 Tidskrift i Gymnastik [TiG] startades 1874 som organ för det då nystartade 

Skandinaviska gymnastiklärarsällskapet. Svenska Gymnastiklärarsällskapet [SGS] 
bildades 1883 och TiG blev efter unionsupplösningen 1905 organ för det svenska 
sällskapet. I samband med att ämnet bytte namn blev tidskriftens namn Tidskrift i 
Gymnastik & Idrott. Idag är SGS en intresseförening inom Lärarnas riksförbund 
[LR ]och TiG fortfarande dess organ.  
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Efter genomgången av innehållsförteckningarna genomlästes de relevan-
ta artiklarna noggrant. De tre diskussionsrubrikerna fick rubricera varsitt 
A4 papper. Därefter fästes lappar med de kopierade artiklarnas data och 
innehåll under den diskussion där de hörde hemma. Lapparna kunde 
sedan ordnas i kronologisk ordning vilket gav en uppfattning om vilken 
kategori som orsakat mest diskussion och vid vilka tidpunkter diskus-
sionen varit som livligast. Gemensamma argument sorterades därefter in 
som underrubriker. 

Den diskussion som hade resulterat i flest artiklar var den diskussion 
som också hade pågått längst. Den handlade om hur gymnastik/idrotts-
lärarutbildningen skulle organiseras. Artiklarna kunde delas in i fyra 
tidsperioder. Varje tidsperiod avgränsades av att en diskussion startat 
eller avslutats. Oftast med förslag på förändringar av gymnastiklärarut-
bildningen eller den vanliga lärarutbildningen. 

 
Tabell 4:1. Antal artiklar per tidsperiod 

 Period 1 
1874-1939 

Period 2 
1943-1972 

Period 3 
1973-1985 

Period 4 
1986-1999 

 

 35 47 26 33  
 
Period 1 sträcker sig från 1874 då tidskriften startas till början på andra 

världskriget. Flerämneslärarutbildning av gymnastiklärare diskuteras i 
samband med flera omorganisationsförslag av Gymnastiska Cen-
tralinstitutet [GCI]. Beslutet om omorganiseringen togs 1934 och andra 
världskrigets utbrott blir en naturlig avgränsning. 

Period 2 som börjar under efterkrigstiden fortsätter diskussionen om 
en kombinationsexamen initierad av diskussionen om enhetsskolan och 
de utredningar som gjordes i samband med planeringen av den. Under 
senare delen av perioden börjar diskussionen om vilken yrkeskategori 
som är bäst skickad att undervisa i gymnastik på de lägre stadierna, 
gymnastikläraren eller klassläraren. De första exemplen på genomförd 
samverkan dyker upp i samband med att grundskolan införs. 

Period 3 inleds med diskussionen om lärarutbildningskommitténs 
[LUK] förslag till ny gymnastiklärarutbildning. Efter alla år av diskus-
sioner föreslogs att en tvåämnesutbildning skulle få starta på försök i 
Örebro 1977. Allt fler artiklar med exempel på samverkan mellan gym-
nastik/idrottsämnet och andra ämnen förekommer.  
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Period 4 inleds med diskussionen om en förändring av lärarutbild-
ningen till en grundskollärarutbildning. Ettämnesutbildningen för id-
rottslärare bibehålls dock. Ungefär hälften av artiklarna är exempel på 
samverkan mellan gymnastik/idrott och något annat ämne.  

Under period 1 till 3 är majoriteten av artikelförfattarna män. Under 
period 1 var de manliga artikelförfattarna officerare och hade 
anknytning till GCI och/eller SGS. Fyra artiklar skrevs av läkare. Av de 
fyra kvinnliga artikelförfattarna var en lärare på GCI. 

Under period 2 skrevs en artikel av en kvinna. Av de manliga skri-
benterna tituleras majoriteten gymnastikdirektörer, de flesta fortfarande 
med anknytning till SGS eller GCI. Ett fåtal artiklar skrevs av gymnas-
tiklärare som var verksamma ute i skolorna. Det förhållandet kvarstår 
under period 3. 

Under period 3 skrivs fortfarande de flesta artiklarna av män med an-
knytning till GCI eller SGS. Fortfarande är det få gymnastik/ idrottslä-
rare i praktisk verksamhet som skriver. 

Att könsfördelningen blivit jämn under period 4 kan hänföras till det 
faktum att redaktören, såväl som ordförande i SGS, är kvinnor. Av öv-
riga kvinnor som publicerats hade lika många anknytning till lärarut-
bildningen som till idrottsundervisningen i skolan. 

Det är alltså huvudsakligen män med anknytning till lärarutbildning 
och/eller SGS som svarat för debatten under de tre första perioderna. 
Under period 4 är det dock lika många kvinnor som publicerat artiklar. 
Sett över hela perioden har debatten inte i någon större utsträckning 
förts av kvinnor och inte heller av lärare som är verksamma ute i sko-
lorna. 

Ettämneslärare eller flerämneslärare - det är frågan? 

Period 1. 1874-1939 
Diskussionen om gymnastik/idrottslärarutbildningen ska vara en ett-
ämnesutbildning eller ej förekommer under alla fyra perioderna. Under 
period 1 handlar den framförallt om en omorganisation av gymnastik-
lärarutbildningen på GCI. Debatten startar med ett förslag till omorga-
nisation som lades fram 1910. Förslaget innebar att gymnastikämnet 
skulle ingå i en akademisk ämbetsexamen. Gymnastikläraren skulle bli 
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behörig att undervisa i två eller tre ämnen förutom gymnastik/fysisk 
uppfostran.23  

Omorganisationsförslaget 1910 hade redan 1908 föregåtts av en skri-
velse från SGS till Konungen där det yrkades att lek och idrott, tillsam-
mans med gymnastiken, skulle bilda ämnet fysisk uppfostran som 
kunde ingå som examensämne i en akademisk ämbetsexamen.(SGS, 
1908, 3).24  

Förutom att ämnesinnehållet behövde förändras och utökas var det 
ämnets utanförskap som var bekymmersamt. Redan vid sekelskiftet 
hade Lars Mauritz Törngren (1900,1) konstaterat att gymnastikläraren 
var isolerad i skolan. De flesta lärare i läsämnen var ointresserade av 
gymnastik vilket Törngren också såg som ett problem. Han ansåg att 
Skolan i sin helhet bör vara intresserad av allt, som der inom rör sig, och därifrån får 
ej gymnastiken uteslutas. (s.13). Hans förslag för att komma tillrätta med 
övriga lärares ointresse och gymnastiklärarens utanförskap var att alla 
som ville bli lärare skulle åläggas att gymnastisera och vårda sin hälsa 
under studietiden. Gymnastikens betydelse för hälsan skulle då bli 
tydlig för alla lärare vilket skulle öka intresset och gymnastikläraren 
skulle få en mer central roll i skolan.25 

Ytterligare ett syfte med det organisationsförslag som lades 1910 var 
enligt Nils F. Sellén (1912,2) som varit med och arbetat fram förslaget att 
utbilda en civil kår av gymnastiklärare. Det kan tolkas som ett försök att 
förändra gymnastikläraridentiteten och göra den civil. De nya gymnas-
tiklärarna skulle, bättre än de gamla militärerna, svara mot det behov av 
gymnastiklärare som skolan hade. Samtidigt som de militärer som då 
fungerade som gymnastiklärare hade allt mindre tid över för undervis-
ning, behövdes fler gymnastiklärare då fler barn tillbringade mer tid i 
skolan. Med civila gymnastiklärare skulle gymnastikens isolerade ställ-
ning i skolan kunna brytas, menade man.  

Ämnet gymnastik hvilket bör omfatta allt det som hör till fysisk uppfost-
ran, får ej intaga någon särställning inom skolarbetet och gymnastiklära-
ren får ej stå utanför det egentliga lärarståndet. Gymnastikläraren och 

                                                 
23 Med fysisk uppfostran menades både gymnastik, lek och idrott. Det nya med 

ämnet fysisk uppfostran var att leken och idrotten också skulle få utrymme i 
utbildningen (Lindroth, 1993).  

24 Referenserna från Tidskrift i Gymnastik i det här kapitlet skrivs med kursiv stil och 
efternamn, årtal, volymnummer. De återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

25 För mycket studier kunde äventyra hälsan menade man på den här tiden. Se 
professor Axel Keys utredning om hälsotillståndet hos skolungdomen i Läroverks-
kommitténs betänkande 1885 25/8. 3:1 Bilaga E. Se också Lindroth, 1993, s.142-146. 
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hans arbete måste vara ett led i det hela och väl passa in däri. (Sellén, 1912, 
2) 

Det militära inflytandet över gymnastikämnet kunde vara en bidragande 
orsak till att gymnastikläraren och ämnet dittills inte riktigt passat in i 
den övriga skolundervisningen. Att gymnastikläraren också undervisade 
i andra ämnen skulle föra in ämnet i skolan varvid statusen och lönen 
skulle höjas och isoleringen brytas (ibid). 

Så framhålles t ex att gymnastikutbildningen på vissa håll kommit att, till 
förfång för ungdomens fysiska fostran, intaga en tämligen isolerad ställ-
ning i förhållande till det övriga skolarbetet, att detta kan antagas sam-
manhänga med gymnastikundervisningens allmänna organisation och 
med en viss ensidighet i gymnastiklärarnas utbildning att, genom att 
dessa övertoge en del av skolans intellektuellt fostrande verksamhet, äm-
net gymnastik komme i intimare samband och växelverkan med läroäm-
nena samt att gymnastikläraren härigenom bleve likställd med ämneslä-
rarna. (Moberg, 1916,3, s.304) 

Skrivelsen 1908, tillsammans med de riktlinjer för omorganisationsarb-
etet som Sellén (1912,2) angav, kan tolkas som ett försök att bryta Ling-
gymnastikens monopol över undervisningen på GCI. Den civile gym-
nastikläraren, som undervisar i fler ämnen, skulle kunna förändra den 
militära identiteten och bidra till att ämnets utanförskap och isolering 
försvann. Dessutom skulle innehållet förändras om både lek och idrott 
fick plats på schemat tillsammans med gymnastiken.  

Diskussionen som följde på detta förslag och de följande avslöjade att 
de tongivande personerna i gymnastiklärarkåren dvs de som yttrade sig 
i TiG, var uppdelade i två läger. Det ena lägret var de som liksom Sellén 
sade sig vilja skapa något nytt. Det var viktigare för gymnastiken att den 
blivande gymnastikadjunkten blev en fullvärdig medlem i kollegiet, än 
att kontakten med den medicinska och militära gymnastiken upprätt-
hölls menade de. Det andra dominerande lägret slog vakt om linggym-
nastiken och kunde endast tänka sig mindre omfattande förändringar i 
stil med von Bahrs förslag (1911, 4).  

Louise von Bahr (ibid.) påpekade att en anledning till gymnastiklärar-
innornas utanförskap var att undervisningen skedde i en lokal avskild 
från resten av skolan och att undervisningen hade så låg status att ele-
verna uppförde sig som de ville under lektionerna. Eftersom lönen var 
låg var det nödvändigt för lärarinnan att också upprätthålla ett annat ar-
bete, ofta inom den medicinska gymnastiken. Det innebar att hon inte 
hade tid och möjlighet att ägna sig åt skolarbetet i den utsträckning som 
vore önskvärt. von Bahr menade att utanförskapet skulle minskas om 
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gymnastiksalarna byggdes inom skolbyggnaden och att gymnastiklära-
ren deltog i kollegierna.26 Hon var negativ till förslaget om en flerämnes-
utbildning, men menade att gymnastikläraren skulle kunna undervisa i 
hälsolära. Däremot var hon inte negativ till att gymnastikämnet sam-
verkade med andra ämnen och gav förslag på hur sådan samverkan 
skulle kunna ske med ämnen som bild, slöjd och svensk uppsatsskriv-
ning. 

 Sellén (1912,2) menade att det var sjukgymnastikens avskiljande från 
den pedagogiska gymnastiken som satt känslorna i svall, men många 
upprördes också över att militärer inte skulle kunna fortsätta som gym-
nastiklärare.27 Men militärerna kunde bara ha gymnastikundervisningen 
som bisyssla och Sellén hävdade att  

Vår ungdoms fysiska uppfostran är en så viktig angelägenhet att den helt 
kräver sina män, för hvilka den måste blifva en lifsuppgift och icke en till-
fällig omväxling i den militära banan (Sellén, 1912, 2, s.467)  

Samtidigt beklagar han de militärt utbildade gymnastiklärarnas uttåg ur 
skolan och önskar att de som utbildas till civila gymnastiklärare åtmin-
stone är reservofficerare. Sellén avslutar sin artikel med en uppmaning 
att kåren skulle stödja förslaget. 

Av de synpunkter på förslaget som kommit in till SGS var de flesta 
negativa till att gymnastikläraren skulle undervisa i fler ämnen än gym-
nastik (Moberg, 1916). Kombinationer med andra ämnen skulle kunna 
inverka menligt på gymnastikundervisningen. Det blev två ämnens me-
todik som skulle läras in och det var en metodik för mycket. Gymnasti-
ken sågs som ett tvärvetenskapligt ämne i sig och hade ett så omfattande 
innehåll, att det mer än väl räckte för en lärare att behärska innehållet i 
gymnastikämnet (SGS, 1914, 3).  

Vidare förofölle det lika osannolikt, att en delning av lärarnas tid och in-
tresse på så heterogena ämnen som fysisk uppfostran och exempelvis 
matematik skulle läna till gagn för vare sig det ena eller det andra äm-
net....(Moberg, 1916, 3, s. 303.) 

                                                 
26 Hon använder här termen "gymnasten " som syftar på både manliga och kvinnliga 

gymnastiklärare. 
27 Se Arvedsson,1913, 1&2; Högström, 1913, 1&2 ;Moberg, 19131&2; Thorsson, 1913,1&2. 

Linggymnastiken bestod av fyra grenar; en medicinsk, en pedagogisk, en militär 
och en estetisk. Av dessa fyra utvecklades inte den estetiska, men de övriga tre 
sågs som en helhet. Motståndet mot att skilja dem åt på olika utbildningar kan 
tolkas som ett avsteg från Lings lära.  
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Argumentet att en gymnastiklärare som också undervisar i andra ämnen 
skulle kunna avhjälpa gymnastikämnets isolering och höja ämnets status 
avvisades med motargumentet att likställighet och status skulle erövras 
genom god kvalitet på undervisningen. 

De debattörer som menade att utvecklingen i samhället och skolan 
gick mot en specialisering ställde sig också avvisande till förslaget. Att 
inrätta kombinationstjänster sågs som en tillbakagång. Den föreslagna 
utbildningen skulle bli halvdan både ur vetenskaplig och ur gymnastisk 
synpunkt.  

Mot förslaget anföres vidare, att detta skapar en klass av ämneslärare, som 
får en alltför ensidig och knapphändig vetenskaplig utrustning, på samma 
gång som deras utbildning för gymnastiklärarekallet måste lida intrång 
genom de därmed förenade heterogena studierna inom filosofiska fakul-
tetens läroområde (Moberg, 1916, 3, s.302) 

Möjligen kunde det vara motiverat med flerämnesgymnastiklärare på 
mindre skolor, där det inte fanns tillräckligt många timmar för att fylla 
en tjänst med gymnastik (Thorsson, 1913, 1&2).  

Hälsolära var det enda ämne som motståndarna till förslaget tyckte att 
gymnastikläraren kunde undervisa i.28 Linggymnastiken hade en me-
dicinsk gren som kunde användas vid undervisningen i hälsolära. Det 
kunde nog inte heller anses strida mot Lings anda att gymnastiklärarna 
undervisade i det ämnet.  

SGS (1914, 3) avstyrkte förslaget på en kombinationsutbildning. Även 
de universitet som var remissinstanser avstyrkte och avböjde all sam-
mankoppling av akademisk och gymnastisk utbildning (Ljungwaldh, 
1963). Något beslut om GCI:s omorganisation togs inte utifrån 1910 års 
förslag, så debatten fortsatte.  

Längre fram ändrar sällskapet ståndpunkt och det förslag som läggs 
fram 1926 tillstyrks. Lindroth (1993) hävdar dock att även det förslaget 
rönte stort motstånd från gymnastiklärarhåll.  

Vi anse att förslaget om gymnastik som ämne i filosofisk ämbetsexamen 
och inrättande av ämnesgymnastiklärarebefattningar vara synnerligen 
lämpligt, särskilt ämnat att förskaffa kommunala mellanskolorna kvalifi-
cerade lärare i gymnastik vilket hittills saknats i stor utsträckning (SGS, 
1926, 7, s. 163)  

Inte heller det förslaget genomfördes. Så småningom fastställdes ett för-
slag på GCI:s omorganisation 1934 men det innehöll inga direktiv om en 
utbildning av gymnastiklärare till flerämneslärare. 
                                                 
28 von Bahr, 1911, 4; Sellén, 1912, 2; Moberg, 1916, 3; Högström ,1919 ,1; Nerman, 1922, 3. 
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Period två. Åren 1943-1972 
Under krigsåren skrevs ingenting om flerämnesutbildningen, men 1943 
aktualiseras frågan, med ett inlägg från professorn i fysiologi på GCI 
Erik Huhwü Christensen. Denne kom från Danmark som hade haft en 
flerämnesutbildning sedan början på seklet. Han beskrev hur flerämnes-
utbildningen i Danmark var organiserad och rekommenderade varmt en 
flerämnesutbildning även i Sverige.  

.....till gagn för lärarna själva, till gagn för skolarbetet och icke minst till 
gagn för gymnastikens och idrottens anseende och kommande utveckling. 
(Christensen, 1943, 3, s. 49-50)  

En ny utredning tillsattes 1945 för att utreda hur gymnastiklärar och 
sjukgymnastutbildningen borde organiseras (Ljungwaldh, 1963). Ett av 
utredningens direktiv var att ta ställning till om det var lämpligt att in-
rätta en kombinerad examen med gymnastik och teoretiska ämnen. 

Ungefär samtidigt infördes alltfler artiklar i TiG som tar upp frågan. 
Nu var tongångarna i diskussionen mer positiva än då förslaget 1910 la-
des.29 Gymnastiklärarsällskapet tillstyrkte återigen en utbildning som 
skulle leda till en fil. ämbetsexamen där gymnastik ingick som ett av 
ämnena (SGS, 1948, 12). Under 1948, det år då 1946 års skolkommission 
lägger fram sitt betänkande, förekommer inte mindre än sex positiva 
artiklar om gymnastikämnet i en kombinationsexamen. Enligt Håkansson 
(1948, 6) var även skolkommissionen positiv till en filosofisk ämbets-
examen med gymnastik som ett ämne, men något beslut i frågan tas 
fortfarande inte. 

Ett nytt förslag om en kombinerad examen läggs fram 1951. De sak-
kunniga tillstyrkte förslaget, denna gång med argumentet att skillnader-
na mellan läs- och övningsämnen skulle undanröjas. Enligt Håkanson 
(1952, 5; 1952, 10; 1954, 8/9) tillstyrkte flera remissinstanser förslaget, 
men beslut i frågan skulle nu vila till 1957 års riksdag ( ibid, 1956, 6). Inte 
heller 1957 tas något beslut. Nu var det lönefrågan som var tvisteämnet 
eftersom man inte ansåg att läraren kunde få samma betalning för gym-
nastiklektionerna som för lektionerna i läroämnet (1958, 5). Uppenbar-
ligen hade ämnet fortfarande en bit till erkännande och status, men frå-
gan drevs vidare i TiG (1958, 1; 1958, 5; 1960, 3; 1962, 5). 

Grundskolan infördes 1962 och läroplanerna 1962 och 1969 visade på 
många samverkansexempel mellan gymnastikämnet och andra ämnen. 

                                                 
29  Halldén, 1948, 8 ; Lindberg, 1946, 1 ; Thorsson, 1946,1, 1947, 5; Werner, 1948, 3.  
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Det märks också i tidskriften, för nu kommer de första artiklarna som be-
skriver olika samverkansprojekt.30  

Diskussionen om flerämnesutbildningen fortsatte (Nordlund, 1963, 2; 
Högberg, 1963, 4 ). De flesta debattörer var överens om att en flerämnes-
utbildning var bra, men de var inte överens om hur många ämnen som 
skulle ingå i utbildningen. Här fanns en skiljelinje i åsikterna mellan 
ämnesutbildningen, bl a representerad av Paul Högberg rektor på GCI, 
och klasslärarutbildningen, representerad av metodiklektor Anders 
Nordlund. Medan Högberg var övertygad om att en tvåämnesutbildning 
behövdes för att gymnastiklärarnas anställningsvillkor skulle förbättras 
var han inte beredd att acceptera Nordlunds förslag på en utbildning 
som innefattar fyra ämnen förutom gymnastiken. Att undervisa i så 
många ämnen skulle göra gymnastiklärarens ämneskunskaper för 
grunda. Nordlund å sin sida hävdade att gymnastikläraren inte kommer 
att ta del i elevens sociala fostran förrän han/hon blir flerämneslärare. 
Han menade också att en integrering med andra ämnen skulle 
underlättas av en flerämneslärare. Fördelarna med en kombinationsex-
amen var att den kunde ge gymnastikläraren högre status och lön, färre 
elever att undervisa per vecka och en möjlighet att integrera ämnen 
(Nordlund, 1970, 5). 

Det fanns kritiska röster till flerämnesförslaget, men de var inte 
många. En av dem ansåg att integrering och modebetonade inslag i un-
dervisningen inte var något att trakta efter (Sjölin, 1965, 12). 

I lärarutbildningssakkunnigas betänkande [LUS] påtalades nackde-
larna med ettämneslärarsystemet och kombinationen gymnastik plus ett 
läroämne framhölls. Jonas Orring (1972, 12), chef på Skolöverstyrelsen 
motiverade i ett anförande behovet av en flerämnesutbildning med att 
gymnastikämnet då kunde bygga bryggor mellan olika stadier och olika 
typer av lärare. 

LUS-betänkandet kommenterades positivt av sällskapet (1966, 1) och i 
övriga artiklar som tog upp frågan (Nordlund, 1968, 3; Red.1968, 12; Nord-
lund, 1970, 5).  

Period tre. 1973-1986 

                                                 
30 Om en friluftsdag om den fornnordiska mytologin i New York (Sjöde, 1962, 11),    

Gymnastik/biologi (Hallgren-Möller, 1969, 6/7) Integrering med skidåkning på en fri-
luftsdag (Nordlund &Jeanson, 1966, 3). 
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 Lärarutbildningskommittens [LUK] förslag om en ny lärarutbildning 
inleder en ny period. Tanken med den nya utbildningen var att den 
bättre skulle motsvara grundskolans krav. Ett helt temanummer i TiG 
ägnades åt förslaget (1973, 2). I det sammanhanget kommer frågan om 
gymnastiklärarens ämnesbehörighet och isolering återigen upp.  

LUK föreslog att gymnastikläraren skulle undervisa i ett, alternativt 
två andra ämnen. SGS remissvar (1973, 8) på utredningens förslag var 
positivt och sällskapet uttryckte en önskan om att tvåämneslärar-
utbildningen skulle bli den regelmässiga utbildningen.  

Alla lärare som skulle komma att beröras av reformen var inte lika po-
sitiva. Ett upprop till alla övningslärare att vara kritiska emot LUK-för-
slaget publicerades (1974, 1). I en annan artikel hävdades att det borde 
vara frivilligt att läsa in och undervisa i ett ämne till. De som ville läsa in 
ett ämne till var förmodligen de lärare som tyckte sämst om att under-
visa i gymnastik (Myrnäs, 1975, 3). Den kommentaren kan ställas mot 
Högberg(1975, 1) som menade att genomförandet av förslaget var gym-
nastiklärarnas möjlighet att förbättra sina anställningsvillkor vad gällde 
löner, arbetstid och utbildning. Tvåämnesutbildningen skulle innebära 
att utbildningen till gymnastiklärare blev en universitetsutbildning och 
därmed likvärdig andra ämneslärarutbildningar, vilket var en fördel. 
Orring (1976, 5) uttalade i en debatt att ettämnesutbildningen hade 
isolerat gymnastikläraren från den övriga skolan. Det märktes bland 
annat på att gymnastiklärarna dittills hade tagit för liten del i den peda-
gogiska debatten, menade han. 

LUK:s förslag ledde till att en tvåämnesutbildning med gymnastik och 
annat ämne inrättades på försök i Örebro 1977. Därefter blev det länge 
tyst i frågan om hur många ämnen gymnastiklärare skulle undervisa i. 
Några spridda artiklar som beskriver läget på tvåämnesutbildningen i 
Örebro förekommer, men det är mer som information än diskussion. 

Period fyra. 1986-1999 
Även den här perioden inleddes med en diskussion kring ett förslag om 
ny lärarutbildning, grundskollärarutbildningen. Genom den utbildning-
en blev flera nya kombinationer mellan idrottsämnet och andra ämnen 
möjliga.31 Ettämnesutbildningen av idrottslärare bestod, men utökades 
till en treårig utbildning. Roland Mattson (1986, 8) menade att den nya ut-
bildningen gav stora möjligheter att kombinera olika ämnen och att de 
                                                 
31 Se Annerstedt (1988, 5 )om de olika möjligheterna till utbildning i idrott som fanns. 
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praktiskt-estetiska ämnenas arbetsformer skulle komma att lyftas in i un-
dervisningen. Grundskollärarutbildningen infördes 1988 varvid klasslär-
arutbildningarna och tvåämneslärarutbildningen ersattes av den nya 
utbildningen.  

Artiklarna under den här perioden var framförallt beskrivningar av 
samverkansprojekt mellan idrott och andra ämnen. En följd av Lgr 80:s 
framskrivning av ämnessamverkan? Ett temanummer om temaundervis-
ning (1989) innehöll olika exempel på ämnessamverkan. Där beskrevs 
samverkan under temat hälsa och friluftsliv. Några år senare försöker 
TiG:s redaktör, Lena Eliasson, initiera en diskussion kring ämnes-
samverkan genom ett upprop; Ämnessamverkan- hur fungerar det? (1994, 
10) men någon riktig fart på den diskussionen blev det inte. 

Svenska Gymnastiklärarsällskapet var fortfarande positivt till att två-
ämneslärarutbildningen skulle prioriteras i den framtida lärarutbild-
ningen i ämnet idrott. Som skäl angavs att många ettämneslärare fick 
problem med belastningsskador efter några år i yrket. Belastningen på 
kroppen förväntades bli mindre hos flerämneslärarna (SGS, 1989, 
4;Andréen, 1994, 1;Eliasson, 1995, 4). SGS tar således ingen ställning i den 
mer kontroversiella diskussionen om ämnesdjup kontra social fostran, 
som Högberg och Nordlund har fört tidigare, utan tillstyrker tvåämnes-
utbildningen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

Några artiklar under den här perioden redogjorde för undersökningar 
som visade att idrottslärarna på fältet var positiva till kombinations-
tjänster (Annerstedt, 1985, 10; Annerstedt, Magnusson & Johanson, 1994, 5) 
Idrottslärare hade en positiv attityd och vilja till samverkan (Gärtzén & 
Swärdh, 1997, 10). Karlefors (1998, 5) gav en bild av den samverkan som 
förekom ute i skolorna. 

Diskussionen i TiG hade så här långt framförallt handlat om ämnes-
samverkan. När Skolkommittens betänkande ”Skolfrågor. Om skola i en 
ny tid” (1997:121) publicerades kommenterade Ingrid Eliasson (1998, 1) 
SGS ordförande, att samverkan i arbetslaget skulle bli basen för lärarnas 
arbete och kompetensutveckling i framtiden.  

I den framtida skolan ser man arbetslaget som den centrala enheten i sko-
lans undervisning. Enligt kommitténs förslag skall kompetensutveck-
lingen utgå från arbetslagets behov. Det nämns inget om hur de olika äm-
nesområdenas intressen ska bevakas. (Eliasson, 1998, 1) 

Med tanke på att antalet ettämneslärare i ämnet Idrott och hälsa fortfa-
rande var stort menade hon, att den utvecklingen inte skulle bli helt 
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okomplicerad för idrottslärarkåren. Någon debatt kring skolkommitténs 
betänkande och Eliassons uttalande, blev det dock inte. 

Sammanfattningsvis har vi kunnat följa en diskussion i TiG som 
handlar om hur gymnastik/idrottslärarutbildningen ska utformas. Dis-
kussionen har pågått under nästan hela 1900-talet och som argument för 
en flerämnesutbildning har flerämneslärarens möjlighet att tillämpa äm-
nessamverkan angetts. Det är skälet till att diskussionen finns med här. 
Redan vid diskussionens början framfördes samma problemställningar 
för gymnastik/idrottsläraren som skisserades i kapitel 1. Gymnas-
tik/idrottslärare, och därmed ämnet, är isolerade i skolan och det ger 
dem en låg status. En flerämneslärarutbildning kan ge en ny civil iden-
titet till gymnastik/idrottsläraren med högre status och också ett nytt 
ämnesinnehåll som innefattar lek och idrott. Motståndet mot föränd-
ringen var dock starkt och linggymnastiken fanns kvar som huvudinne-
håll på GCI och därmed i praktiken också på skolorna. Debattens båda 
sidor är överens om att flerämnesutbildningen behövs för att stärka äm-
nets och lärarens status i form av bättre lön och arbetsvillkor, men de har 
olika syn på hur det ska ske.  

Diskussionen om flerämnesläraren slutar med att SGS enas om att re-
kommendera en tvåämnesutbildning. Skälet är att tvåämnesläraren löper 
mindre risk att drabbas av belastningsskador. Det ställningstagandet kan 
ses som en kompromiss. Att idrottsläraren utbildas i två ämnen stör inte 
utbildningens traditionella ämnesinnehåll och det föranleder ingen 
diskussion om idrottslärarens ämnesdjup. Ingen diskussion om 
ämneskunskaper kontra social fostran uppkommer. 

Vem ska undervisa i gymnastik?  
Den här diskussionen initierades redan i period 1 men förekom sedan 
huvudsakligen under period 2 och 3. 

Redan i TiG:s första volym föreslogs att det var klassläraren själv som 
skulle undervisa i gymnastik Härigenom kunna den andliga och kroppsliga öf-
ningen hvardera finna sitt berättigande... (Hartelius, 1880, 14, s. 825). Att klass-
lärare fick utbildning i och blev intresserade av att undervisa i gymnas-
tik, var en förutsättning för att eleverna skulle få någon gymnastikun-
dervisning menade Truls Johan Hartelius (1880, 14).32 Mary Billqvist, (1928, 
7) använder sig av samma argumentation men nu gäller det att göra 

                                                 
32 Rapporterna från folkskoleinspektörerna visade att gymnastiken var ett tämligen 

eftersatt ämne, speciellt på landsbygden. Ljunggren, 1984; GCI:s kollegium, 1913. 
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idrotten i flickskolan till en allas angelägenhet.33 Skulle undervisningen i 
idrott endast vara en uppgift för gymnastiklärarinnorna var det troligt 
att flickorna inte fick någon idrottsundervisning alls. 

I 1910 års organisationsförslag föreslogs också att en utbildning till bi-
trädande gymnastikadjunkt skulle inrättas. Den var riktad mot lärare i 
läsämnen som efter en kortare utbildning skulle få undervisa i gymnas-
tik. Tanken bakom det förslaget var åtminstone delvis att avhjälpa gym-
nastiklärarbristen. Fanns det inte lärare som ville undervisa eleverna i 
gymnastik hindrades linggymnastikens utveckling i skolan. Efter de här 
inledande diskussionerna var det länge tyst i frågan. De GCI-utbildade 
lärarna undervisade oftast på realskolan, klasslärarna i folkskolan och 
det fanns ingen större konkurrens dem emellan.  

Debatten tog dock ny fart efter införandet av grundskolan. I och med 
den reformen kunde klasslärare och gymnastikdirektörer konkurrera om 
samma tjänster. Det som talade för att klassläraren skulle undervisa i 
gymnastik var att denne hade bättre elevkännedom och bättre möjlig-
heter att integrera olika ämnen. Visionen av den integrerande gymnas-
tikläraren som en variant av den integrerande folkskolläraren målades 
upp av Nordlund ( 1963, 2; 1966, 3; 1970, 5; 1975, 1) som representerade 
klasslärarutbildningen. Motbilden anlades av Paul Högberg (1963, 4) som 
förordade en tvåämnesutbildning. Systemet med tvåämneslärare innebar 
inget uppenbart hot mot ämneskunskaperna i ämnet gymnastik.  

Lärarna på de lägre stadierna var de som, enligt U 1919, enkelt kunde 
tillämpa samverkan mellan alla sina ämnen. Eftersom de var tillsam-
mans med eleverna större delen av dagen kände de eleverna väl. Motsat-
sen var specialisten/ämnesläraren som kunde sitt ämne, men som inte 
kunde applicera kunskaperna till verkligheten och inte hade samma 
känsla för eleverna. Skillnaderna utmålades som ett motsatsförhållande 
där ämnesfördjupning skulle kunna innebära att läraren hade mindre 
intresse för omsorg om eleven. 

Att samarbeta i ämnet blir enklare än att samarbeta om eleverna och deras 
problem. Eftersom ämnesläraren har många klasser och få lektioner med 
varje elev, har han mindre möjligheter att inom klassens ram klara elever 
med stora svårigheter. Konsekvensen av detta blir att elever med stora 
svårigheter ofta är ett större problem för en ämneslärare än för en klasslä-
rare.(Bretell, 1986, s.19) 

                                                 
33 Här avser beteckningen idrott inte idrottsämnet utan idrottsaktiviteter. Ämnet 

hette fortfarande gymnastik. 
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Många av debattörerna i TiG som Tolgfors, 1970, 4; Upprop, 1974, 4; 1975, 
4, Holmström, 1927, 7; Högström, 1919, 1 menade att det var bättre ge 
gymnastiklärarna en grundlig pedagogisk utbildning än att utbilda 
gymnastiklärare som undervisade i fler ämnen. Debatten dog ut när två-
ämneslärarutbildningen genomfördes 1977. 

Hur kan gymnastik/idrottsläraren samverka? 
Den här diskussionen förekom sparsamt under period 1 men blev vanli-
gare efter grundskolans införande i period 2. Framförallt är det i period 3 
och 4 som det givits exempel på hur idrottsläraren låter idrottsämnet 
samverka med andra ämnen. Den formen av ämnessamverkan som 
beskrivs i artiklarna är huvudsakligen av samordnat slag och den för-
ändrar inte ämnenas innehåll i någon större utsträckning. 

Hälsoläran var ett område som gymnastikläraren sedan länge ansågs 
behärska, men det ämnet låg inom biologilärarnas undervisningsom-
råde. Von Bahr (1911, 4) menade att hälsoläran skulle föras över till gym-
nastiklärarna. Senare blev hälsofostran ett område där biologi och gym-
nastik kunde samverka. (1975, 10). 

von Bahr (1911, 4) föreslog också att ämnena slöjd, svensk uppsats-
skrivning och teckning skulle kunna samverka med gymnastikämnet. 
Intresset för ämnena liksom förståelsen och motivationen skulle öka ge-
nom en sådan samverkan. Hon gav förslag på samverkan mellan teck-
ning och gymnastik. 

Jag har tänkt mig såsom något mycket önskvärdt, att skolorna skaffade 
statyetter i olika gymnastiska ställningar till modeller för teckningen på 
det högre stadiet. Barnets öga och tanke skulle därigenom skärpas för en 
rätt intagen ställning och intresset betydligt ökas både för gymnastiken 
och teckningen. (ibid, s.348) 

Efter von Bahr dröjer det ändå till slutet på 1960-talet innan konkret ex-
empel på samverkan dyker upp. Förutom hälsoundervisningen, som 
även då var en naturlig samverkansrubrik, var det friluftsliv/naturstudi-
er, framförallt på friluftsdagar och i samverkan mellan biologi och idrott, 
som var det vanligaste exemplet på samverkan i TiG.34 Nordlund och 
Jeansson (1966, 3) gjorde en inventering av vilka ämnen som skulle kunna 
samverka på en friluftsdag med skidåkning som aktivitet. De hittade 
anknytningar till alla ämnen på grundskolans timplan.  
                                                 
34 Nordlund, 1963, 2; Nordlund, 1966, 3; Hallgren&Möller, 1969, 6/7; Karlsson, 1975, 1, 

Karlsson ,1975, 10; Henricsson, 1975, 9; Fors 1976, 3; Skålberg, 1977, 3; Wondollek, 1984, 
5; Schantz & Nilsson, 1986, 4; Skogman, 1989, 10. 
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Det fanns fyra ämnen att kombinera gymnastik/idrottsämnet med när 
tvåämnesutbildningen infördes. Green (1982, 5) redogör för vilka ämnen 
studenterna valt att läsa som sitt andra ämne. 30 procent av två-
ämneslärarna har valt engelska som kombinationsämne, 30 procent har 
valt biologi, 22 procent matematik och endast 2 procent kemi. Samver-
kan mellan idrott och hälsa och något av dessa ämnen kan därför 
förekomma. 

Kommentar 
Varför har inte samverkan diskuterats i större utsträckning i TiG genom 
åren när det varit ett så framträdande drag i skolans undervisnings- och 
läroplaner som vi sett i kapitel 2 och 3? Varken införandet av arbetsen-
heter och ämnessamverkan i Lgr 80, eller visionen om arbetslagssamver-
kan i Skolkommitténs betänkande som Eliasson skrev om (1998, 1), har 
gett upphov till några diskussioner. Artiklar om samverkan mellan äm-
nen har förekommit medan artiklar om samverkan mellan lärare knappt 
förekommit alls. 

Det finns några tänkbara orsaker. Det har varit förhållandevis få van-
liga gymnastiklärare som debatterat i TiG. De flesta skribenterna har va-
rit män och antingen involverade i SGS eller i någon form av lärarut-
bildning. De har skrivit om för dem aktuella ämnen. Skolans undervis-
nings- och läroplaner påverkar inte lärarutbildningen så direkt som en 
omorganisation av själva lärarutbildningen gör.  

En annan tänkbar förklaring är att idrottslärarna faktiskt inte haft 
några synpunkter på de läroplansförändringar i form av samverkan som 
föreslagits och genomförts. Samverkan kanske inte direkt påverkar ar-
betet i gymnastiksalen. Den debatt som förekom i TiG vid införandet av 
"den integrerade läroplanen", Lgr 80 handlade om för- och nackdelar 
med samgymnastiken. Inför Lpo 94 var det nerdragningen i tid som 
diskuterades. Båda de förändringarna kan påverka idrottslärarens ar-
betssituation väldigt påtagligt, vilket kan vara en förklaring till att dis-
kussionen känts angelägen. En tolkning är därför att införandet av en ny 
läroplan inte förorsakar några dramatiska förändringar i idrottslärarnas 
arbetssituation överhuvudtaget. Idrottslärarna har själva kunnat bestäm-
ma i vilken utsträckning de ska genomföra förändringarna eller ej 
(Ljunggren, 1984). Oavsett vilken förklaring som är den mest troliga kan 
vi slå fast att frågan om samverkan inte varit en fråga som engagerat 
idrottslärare i någon större utsträckning i TiG.  



 
 
 

52 

I avsaknad av en direkt diskussion om samverkan är det framförallt i 
diskussionen om gymnastik/idrottsläraren som flerämneslärare eller 
ettämneslärare som vi hittar argument som har med samverkan att göra. 
Att den frågan engagerar artikelförfattarna mer än frågan om samverkan 
i folk- och grundskolan är förståeligt. Att flerämnesutbildningen skulle 
kunna höja ämnets status och ställning framhölls redan i början av 1900-
talet. Talet om ämnets och lärarens låga status har funnits i TiG under 
hela 1900-talet oberoende av hur många timmar gymnastik/idrott som 
funnits på schemat.  

Förslaget om flerämnesutbildningen från 1910 kan ses som ett försök 
att lösa den tidens kris inom gymnastikämnet. Det fanns för få lärare 
som kunde undervisa i gymnastik och de som kunde hade en mer peri-
fer tillhörighet till skolan än övriga lärare. Gymnastikläraren var inte del 
av kollegiet, den tidens lärarsamverkan. De såg sig troligen inte som 
lärare i första hand utan som linggymnaster och militärer, alternativt 
sjukgymnaster. En civil flerämnesutbildning skulle kunna lösa identi-
tetsproblemen och stärka lärarens och ämnets tillhörighet till skolan.  

Organisationsförslaget av GCI från 1910 måste också ses som ett för-
sök att förändra innehållet och införa momenten lek och idrott. Genom 
att byta namn på ämnet till fysisk uppfostran skulle gymnastiken, leken 
och idrotten rymmas under samma ämne. Försöket till förändring 
lyckades dock inte.  

Diskussionen om vem som ska undervisa i ämnet, klassläraren eller 
gymnastikläraren, handlar på ett underliggande plan om lärarens kom-
petens. Vad är viktigast djupa ämneskunskaper eller förmågan till social 
fostran? Klassläraren/flerämnesläraren, är läraren som undervisat i 
ämnet gymnastik/idrott i de yngre åldrarna och som har god kunskap 
om det enskilda barnet. Gymnastik/idrottsläraren är ämnesspecialisten 
som har undervisat de äldre eleverna. Den arbetsfördelningen stämmer 
med den syn på de äldre elevernas behov av ämnesstruktur som 
läroplanerna gett uttryck för. Men Skolkommitténs betänkande (1997) 
antyder att den synen numera är förlegad. I framtiden står elevens 
lärande i centrum för undervisningen, inte att eleven ska inhämta en viss 
preciserad mängd kunskap.  

Ettämneslärarutbildningen har uppenbarligen haft en stark ställning i 
Sverige. Medan flerämnesutbildningar inrättades i Danmark och Tysk-
land redan i början av 1900-talet, så dröjde det till 1977 innan en fleräm-
nesutbildning inrättades i Sverige. Kanske beror det på att starka krafter 
som linggymnastiken och den organiserade idrottsrörelsen har slagit 
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vakt om ettämnesutbildningen. Eliasson (1998, 1) varnade för att skolans 
utveckling, som går mot mer arbetslagssamverkan, kommer att kompli-
cera ettämneslärarnas situation i skolan. Om det förhåller sig så kommer 
avhandlingens empiriska studier att försöka besvara. 

Slutligen kan konstateras att de förslag på tillämpning av ämnessam-
verkan som redovisats i TiG huvudsakligen är exempel på samordnad 
undervisning. De har alla hållit sig inom ramen för vad som är traditio-
nellt innehåll för ämnet. Den farhåga som Placek (1992) framförde, att 
innehållet skulle förändras vid samverkan, har i varje fall inte exemplifi-
erats i TiG.  

Trots att diskussionen om gymnastikämnets problem, status och ställ-
ning har förekommit i TiG sedan dess start, måste man vara medveten 
om de kontextuella skillnaderna som gör att orden inte betyder samma 
sak då som nu. Beteckningen gymnastik idag är inte detsamma som 
gymnastik under lingepoken. Isoleringen då var annorlunda än idag. 
Beteckningen skola har endast vissa likheter med det som är skola idag 
osv. Här finns det anledning att vara observant. 

Jag kan föreställa mig att TiG genom åren har haft en viss betydelse 
som opinionsbildare och sammanhållande kraft för gymnastiklärarkå-
ren. Fram till 1988 då grundskollärarreformen genomfördes fanns bara 
två utbildningsorter, Örebro från 1966 och Stockholm. Idrottslärare var 
då i stor utsträckning anslutna till SGS och erhöll TiG genom det med-
lemsskapet. Enligt Andreén ( 2001, 4) SGS nuvarande ordförande, är 
över 90 procent av Sveriges idrottslärare medlemmar i SGS. Idag finns 
det grundskollärarutbildning för 4-9 lärare med idrott på ett flertal orter 
i landet och tidskriften är inte längre kopplad till medlemskap i SGS. Det 
kanske luckrar upp kårandan och/eller medför att tidskriften får mindre 
betydelse som opinionsbildare vilket i sin tur kan bidra till att förändra 
den idrottslärarens yrkesidentitet som jag tror tidigare kunde hållas 
samman genom tidskriften. 
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5. Teoretiska utgångspunkter, metod och genomför-
ande 
I det här kapitlet redovisas avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 
Basil Bernsteins begreppsapparat har använts för att skapa en enhetlig 
terminologi och för att underlätta analysen. De begrepp som använts 
beskrivs i det här kapitlet liksom metod och genomförande. 

Samverkan 
Samverkan i de former som diskuteras i den här avhandlingen är delvis 
varandras förutsättningar då lärarsamverkan ofta är en förutsättning för 
samverkan mellan ämnen.35 Ämnessamverkan är den samverkansform 
som har förekommit längst i läroplanerna.36 Klein (1990) menar att 
ämnessamverkan diskuterades redan av Platon, Aristoteles och andra 
tidiga interdisciplinary thinkers men framförallt ska samverkan mellan äm-
nen ses som ett modernt 1900-talsfenomen, en produkt av kravet på 
specialisering. Detta krav på specialisering gjorde att ämnesindelningen 
växte sig starkare under industrisamhällets utveckling. Ämnenas 
avgränsningar gentemot varandra har blivit allt tydligare sedan 1900-
talets början enligt Klein (1990).37 

Samtidigt har den samlade kunskapsmängden ökat genom 
forskningens framväxt och nya ämnen har bildats inom etablerade 
ämnen eller mellan två ämnesområden. Ämnesindelningen kan därför 
inte ses som något statiskt eller något en gång för alla givet (Petrie, 1992). 
Den har växt fram under en epok som hade behov av specialist-
kunskaper. När specialistkunskaperna blir för smala och fragmen-
tariserade och inte längre räcker till för att lösa de problem som 

                                                 
35 Flerämnesläraren kan också tillämpa samverkan mellan sina egna ämnen.  
36 Ämnessamverkan används här som en övergripande term för olika typer av 

samverkan mellan ämnen. Ämnesintegrering är en annan term som ofta används 
och den ses här som en form av ämnessamverkan. 

37  ”The modern connotation of disciplinarity is a product of the nineteenth century 
and is linked with several forces: the evolution of the modern natural sciences, the 
general "scientification" of knowledge, the industrial revolution, technological 
advancements and agrarian agitation. As the modern university took shape 
disciplinarity was reinforced through industries demands of specialists More 
expensive and sophisticated instruments at every field.”( Klein, 1990, s.20- 21).  
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samhället står inför suddas gränserna mellan ämnena ut igen och sam-
verkan blir viktigt. Att ämnen och ämnessamverkan per definition är 
varandras förutsättningar kallas den Disciplinära Paradoxen, 
ämnessamverkan kan inte förekomma utan ämnen (Klein, 1990).  

Samverkan mellan ämnen innebär att de gränser som gjordes skarpa i 
början på 1900-talet luckras upp igen. Analogt innebär lärarsamverkan 
att de gränser som håller lärare åtskilda från varandra luckras upp. Basil 
Bernstein har skapat en begreppsapparat som gör det möjligt att 
diskutera dessa uppluckrade gränser med hjälp av begreppen klassifika-
tion, inramning, integrerad kod och samlingskod.38 

Klassifikation 
Begreppet klassifikation beskriver relationen mellan kategorier (Bern-
stein & Lundgren, 1983). I den här avhandlingen är det framförallt kate-
gorierna lärare och ämnen som diskuteras. Stark klassifikation innebär 
att olika lärare respektive ämnen hålls ordentligt åtskilda från varandra, 
medan svag klassifikation står för det motsatta, att gränserna är upp-
luckrade. (Bernstein, 1977). Om klassifikationen mellan lärare är stark ar-
betar lärarna ensamma både med planeringen och genomförandet av 
undervisningen. Om klassifikationen mellan ämnen är stark så har varje 
ämne ett innehåll som är tydligt avgränsat från andra ämnens.  

                                                 
38 Bernsteins begreppsapparat har använts av Gunilla Svingby (1978, 1979) för att 

analysera läroplaner. Hon använde sig av Bernsteins resonemang om hur svag 
inramning och klassifikation i skolan gav upphov till en dold läroplan. Även 
Broady (1981) har använt Bernsteins begreppsapparat för att diskutera den dolda 
läroplanen. Lundgren(1983) använde sig av Bernsteins diskussion kring språkets 
reglerande funktion i skolan. Bernstein har senare utvecklat sin teori i riktning mot 
den pedagogiska diskursen och hur förändringen av den förhåller sig till makt. På 
senare år tycks Bernsteins tidigare teori om klassifikation och inramning ha fått en 
renässans. Härnsten och Mardones (1993) studerade ämnessamverkan och lärarlag 
och diskuterade sina resultat med användande av Bernsteins begrepp. Bernstein 
har också använts i flera nyskrivna avhandlingar; Ivarsson-Jansson, 2001; 
Johansson, 1999; Lemar, 2001; Numan, 1999 och Åhl, 1998. Att Bernsteins klassiska 
begreppsapparat kommit till användning igen kan förklaras av den utveckling som 
skolan nu är inne i. Bernstein formulerade sin teori under 1970-talet då arbetsen-
heter och arbetslag var aktuella. Skolan genomgår samma utveckling idag vilket 
kan vara en förklaring till Bernsteins aktualitet. Bernsteins begreppsapparat ger i 
den här avhandlingen en möjlighet att analysera och diskutera olika typer av 
samverkan. 
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Om svag klassifikation råder mellan lärare så samverkar de kanske i 
ett arbetslag med ett gemensamt uppdrag. Arbetar arbetslagen ämnes-
övergripande, blir gränserna mellan ämnena också utsuddade och klas-
sifikationen svag även där. Ämneslärare, såsom ettämneslärare i idrott, 
kan sägas representera en stark klassifikation medan grundskollärare 
som undervisar i flera ämnen representerar en svag klassifikation. Svag 
klassifikation är en förutsättning för att ämnessamverkan och lärarsam-
verkan ska kunna genomföras. 

Kategorin elever kan också ha stark eller svag klassifikation. En grupp 
elever som är indelade utifrån ålder som i en klass, är exempel på en 
stark klassificering, medan en års-(kurs)lös indelning är exempel på en 
svag. Ju starkare uteslutningsreglerna är desto starkare är klassifikatio-
nen (Bernstein & Lundgren, 1983 ). 

En jämförelse mellan Lgr 80 och Lpo 94 formulerad i Bernsteins termer 
visar en försvagad klassifikation mellan so- och no- ämnena i Lgr 80:s 
kursplan då de olika ämnena var sammanförda till ett blockämne. 
Idrottsämnet däremot hade en stark klassifikation i den kursplanen. I 
Lpo 94 däremot, står alla ämnen under sin egen ämnesrubrik så att klas-
sifikationen mellan ämnena i Lpo 94 kan sägas vara starkare.  

  

Inramning 
Inramning är en annan term som Bernstein använder och den definierar 
kontrollen över den pedagogiska praktiken (Johansson & Johansson, 
1980). Kontrollen kan röra stoffurval, organisation, turordning, tidsan-
passning eller förväntad inlärningstakt (Bernstein, 1977). 

Inramningsbegreppet visar på maktstrukturen. Vem bestämmer över 
undervisningens innehåll? Vem beslutar om skolans organisation? Vem 
bestämmer hur undervisningen ska organiseras? Vem bestämmer vilket 
arbetssätt som ska användas? Svaren på de frågorna kan formuleras i 
termer av stark och svag inramning. 

Stark inramning innebär att möjligheterna för lärare att påverka t ex 
organisation, arbetsvillkor, innehåll och arbetssätt är liten. Besluten fat-
tas högre upp i skolhierarkin; i läroplaner, på kommunernas skolkontor 
och genom centrala avtal. Vid stark inramning får de gränser som beslu-
tats av personer på överliggande nivåer inte överskridas. Svag inram-
ning innebär att beslutsprocesserna flyttat ner och det blir möjligt att på 
lokal nivå påverka undervisningen. En svag inramning innebär att skol-
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ledningen delegerar inflytande och beslutanderätt till lärarna/arbetsla-
gen. Svag inramning är det också då eleverna har inflytande över un-
dervisningens innehåll och utformning.  

Klassifikationen och inramningen har inte bara två lägen, stark re-
spektive svag, utan de kan variera däremellan precis som verksamheten 
ute i skolan varierar. På det sättet går det att laborera med de två 
begreppen klassifikation och inramning för att beskriva de olika varian-
ter av samverkan som verkligheten ute i skolan visar upp. 

Undervisningskoder 
Den dominerande strukturen för undervisning i Europa kallar Bernstein 
(1977) för samlingskod. Den kan sammanfattas i visionen Allt ska hållas 
isär. Samlingskoden utmärks av stark klassifikation och stark inramning. 
Ämnena är väl avgränsade från varandra. Att inramningen är stark in-
nebär att undervisningsinnehåll och arbetssätt är fastställda på en över-
liggande nivå t ex genom centralstyrande läroplaner. En undervisning 
under samlingskod kan exemplifieras av Gustafssons (1999) beskrivning 
av undervisningen under Lgr 69. 

Timplaner, innehåll och sättet att undervisa bestämdes i detalj av riksdag, 
regering, myndigheter och läromedelsförfattare. En skolas möjlighet att 
tillämpa någon annorlunda eller ny pedagogik var egentligen ganska li-
ten. (Gustafsson, 1999, s.49). 

Ju starkare klassifikationen och inramningen är, desto mer hierarkisk blir 
undervisningen och desto mindre har lärare och elever att säga till om 
vad gäller strukturerna runt undervisningen. Undervisningsinnehållet 
indelas i ämnen med olika hög status beroende på det antal timmar äm-
net disponerar enligt timplanen. Om ämnet är obligatoriskt eller valbart 
är ett annat kriterium för vilken status ett visst ämne har. De obligato-
riska ämnena har högre status än de valbara. 

Kunskapsinnehållet under samlingskoden är ämnesspecialiserat. Äm-
nessinnehållet består av en viss substans kunskaper som är specifikt för 
det ämnet och eleverna förväntas tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Lä-
rarna är specialister på sitt ämne som de också identifierar sig med. 
Vardagserfarenheter/kunskaper har ingen plats i skolan under sam-
lingskod.  

De tydliga gränser som utmärker samlingskoden ger lärarna ett visst 
handlingsutrymme där de kan använda sin didaktiska kompetens. 
Gränserna får dock inte överskridas. Bernstein sammanfattar sina in-
tryck av den europeiska samlingskoden med att den är rigidly differentia-
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ting and hierarchal in character; highly resistant to change particularly at secondary 
level. (Bernstein, 1977) 

Motsatsen till samlingskod kallar Bernstein för integrerad kod och den 
kan sammanfattas i visionen, Allt ska föras samman. Den innebär svag 
klassifikation och inramning. Varje förändring som försvagar klassifika-
tionen ses som ett steg mot den integrerade koden. Utbildningssystemet 
under integrerad kod är mer öppet både inåt mellan ämnen, mellan 
lärare och mellan elever, men också öppnare ut mot samhället och den 
kunskap som finns där. Under integrerad kod suddas gränserna mellan 
ämnen ut och lärare och elever har stort inflytande över innehåll och ar-
betssätt. Kunskapsinnehållet är underordnat en övergripande ide, ett 
tema, ett problem eller en frågeställning. Vid integrerad kod är den fak-
tiska kunskapen mindre betydelsefull än under samlingskod. Kunskap 
om strukturer och principer för att förvärva kunskap är viktigare. Själv-
reglering är den underliggande princip som styr elevernas arbete. Ele-
verna arbetar i sin egen takt enskilt eller i grupp (Bernstein, 1977).  

Att få den integrerade koden att fungera 
Samlingskoden är den kod som vanligen förekommer i Europa så en 
övergång till integrerad kod innebär en förändring (ibid.). 

För att den integrerade koden ska fungera måste vissa förutsättningar 
vara uppfyllda, menar Bernstein. De inblandade lärarna måste vara 
överens om den vision som undervisningen ska sträva mot så att alla 
drar åt samma håll. Utan den samsynen tenderar den svaga gräns-
dragningen att skapa oreda. Det är också viktigt att klargöra kopplingen 
mellan kunskapsinnehållet och undervisningen under integrerad kod, så 
att elever och lärare förstår syftet med den försvagade klassifikationen 
och/eller inramningen.  

När inhämtandet av ämneskunskaper inte är det väsentligaste resulta-
tet av undervisningen kan eleven komma att bedömas ur andra aspekter 
än rena ämneskunskaper. Nya kriterier för bedömning av eleven måste 
därför utarbetas. Det måste också finnas en modell för hur un-
dervisningen ska följas upp. 

Without clear criteria of evaluation neither teacher nor taught have any 
means to consider the significance of what is learned, nor any means to 
judge the pedagogy (ibid, s.108). 

Eftersom inramningen är svag har lärare och elever stort inflytande över 
undervisningens uppläggning och innehåll. Samtidigt medför kraven på 
gemensamma betygskriterier, kraven på gemensamma regler och en 



 
 
 

60 

gemensam vision att den enskilde lärarens frihet begränsas under in-
tegrerad kod (Broady, 1981). Under samlingskod begränsas lärarens fri-
het av tydliga gränser som är satta uppifrån. Under integrerad kod 
begränsas friheten av de gränser som lärarna själva satt upp (ibid.). 
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Mot en integrerad kod 
Den integrerade koden ansågs länge framförallt passa på lågstadiet, men 
utvecklingen går som vi sett, i genomgången av läroplanerna, emot att 
den integrerade koden införs även på andra stadier. Industrisamhället 
behövde specialistkunskaper, men framtiden behöver en anpassningsbar 
och flexibel människa 

The nineteenth century required submissive and inflexible man, whereas 
the late twentieth century requires conforming but flexible man. 
(Bernstein, 1977, s.110) 

Under integrerad kod är det mer viktigt att förstå kunskapens generella 
strukturer än att ha specialistkunskaper, jämställdhet blir viktigare än 
hierarkier påstår Bernstein. Människors övertygelser och moral är inte 
lika homogena som tidigare och med integrerad kod kan mer av elevens 
inre bli mottagligt för socialisation, vilket passar det moderna samhällets 
krav bättre.  

I Skolkommitténs betänkande (SOU 1997:121) beskrivs framtidens 
skolutveckling som Skolkommittén ser den. Den beskrivningen har 
många likheter med Bernsteins beskrivning av integrerad kod. Den öns-
kade skolutvecklingen som den formuleras i Skolkommitténs betänkan-
de (ibid.) definieras därför här som en utveckling från samlingskod och 
mot integrerad kod. 

Begreppsanvändning 
Jag har använt Bernsteins begreppsapparat för att kunna identifiera och 
hålla isär olika typer av samverkan och för att renodla terminologin och 
undvika begreppsförvirring. Det finns annars flera begrepp från andra 
forskare som definierar samverkan mellan lärare och samverkan mellan 
ämnen.  

I den här avhandlingen har begreppet klassifikation framförallt an-
vänts för att identifiera och analysera samverkan mellan lärare och mel-
lan ämnen. Begreppet integrerad kod får definiera den pågående skolut-
vecklingen som den beskrivs i Skolkommitténs betänkande (ibid.). 
Integrerad kod medför också en försvagning av inramningen då både 
elever och lärare ska ha stort inflytande över frågor som rör undervis-
ningen. På det sättet har begreppet inramning betydelse i den här stu-
dien. 
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De fyra förutsättningar som Bernstein formulerat som nödvändiga för 
att få den integrerade koden att fungera kan vara riktmärken för hur 
långt utvecklingen mot integrerad kod drivits på de olika skolorna. 
Beskriver lärarna en utveckling mot integrerad kod eller beskriver de en 
samlingskod där klassifikationen tillfälligt försvagats? Bernsteins be-
greppsapparat används som ett verktyg som gör det möjligt att analy-
sera, urskilja och diskutera olika typer av samverkan. Jag kommer också 
att återknyta till Bernstein i diskussionen av resultaten. 

Metod 
Min forskningsfråga har formulerats utifrån från mina yrkeserfarenhe-
ter. Som forskare känner jag mig hemma i idrottslärarnas arbetsmiljö och 
jag är förtrogen med kulturen, språket och normerna i den miljön. Det är 
en utgångspunkt vid valet av forskningsmetod, men det valet är också 
beroende av vilken typ av forskningsfråga som ställs (Seidman, 1991). 
Den här studiens syfte är att beskriva, analysera och förstå idrottslärares 
och idrottsämnets samverkan i grundskolan och det syftet leder till att en 
kvalitativ ansats är möjlig (Patton, 1990; Trost, 1997).  

 Skolan är en mångdimensionell institution och för att kunna belysa en 
frågeställning som berör skolan kan det vara värdefullt att arbeta mer 
holistiskt och belysa forskningsfrågan ur olika synvinklar. Även om av-
handlingens huvudstudie är en intervjustudie, är det möjligt att 
komplettera med data som samlats in med kvantitativa metoder (Stur-
man, 1999; Yin, 1994). I kvalitativ forskning är det möjligt för forskaren 
att gå in öppet och mindre strukturerat i datainsamlingen för att kunna 
anpassa sig till faktorer som inte kunnat förutses i förväg (Uljens, 1989). 
Ett sådant förfarande passar denna studies frågeställningar där relativt 
lite är känt genom tidigare forskning. Här har en metod med flera del-
studier använts som fördjupat analysen fram emot avhandlingens 
huvudstudie. 

Merriams (1994) beskrivning av en forskningsansats som tar sin 
utgångspunkt i forskarens erfarenhet har påverkat mitt val av metod. 
Forskningsansatsen kan sägas vara inspirerad av fallstudiemetodiken 
och den börjar med breda, svepande frågeställningar. Utifrån svaren på 
de breda frågorna kan forskaren sedan formulera nya frågor och 
successivt arbeta vidare mot en mer djupgående förståelse och analys av 
forskningsobjektet.  
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Inledande studier 
Inledningsvis studerades folkskolans och grundskolans läroplaner under 
1900-talet med tonvikt på vad som står om samverkan i allmänhet och 
om idrottsämnet i samverkan i synnerhet. En annan bred frågeställning 
var om samverkan i läroplanstexterna hade genererat några diskussioner 
i idrottslärarnas tidskrift TiG. Vilka frågor behandlades i en sådan 
diskussion? Vad tyckte idrottslärarna om att samverka? TiG studerades 
för att få svar på sådana frågeställningar. De två första studierna skulle 
således bilda en bakgrund och bidra till att formulera frågor inför de 
empiriska delarna av studien som består av en enkät- och intervjustudie. 

Enkätstudien 
De inledande studierna visade att det var ämnessamverkan som först 
införts i läroplanerna och diskuterats i tidskriften. Den samverkan mel-
lan ämnen som beskrevs i TiG förutsatte för idrottslärarens del samver-
kan mellan lärare, men den lärarsamverkan hade en underordnad roll 
innan Lgr 80 infördes. Intresset var i första hand riktat mot samverkan 
mellan ämnen. Både läroplansstudien och TiG -studien visade således att 
idrottsämnet kunde förekomma i samverkan med andra ämnen. Vilka 
erfarenheter hade idrottslärare av ämnessamverkan? Hur ofta sam-
verkade de? Med vilka ämnen skedde den samverkan? När på skol-
schemat förekommer samverkan? Ju längre jag arbetade, desto tydligare 
blev det att den typen av frågeställningar behövde besvaras. Frågorna 
sammanställdes i en enkät. 

Enkäter har den fördelen att det går att få information från många för-
sökspersoner som är geografiskt spridda till en relativt låg kostnad. En 
nackdel är att enkäterna kan vara ofullständigt ifyllda eller att de inte 
kommer tillbaka alls (Hellevik, 1977). En enkät ger heller ingen möjlighet 
till uppföljningar eller nyanseringar av frågorna. För att få en bred 
förståelse om förekomsten av samverkan mellan idrottsämnet och andra 
ämnen bedömdes, trots nackdelarna, en enkät vara den bästa da-
tainsamlingsmetoden. Syftet var dock inte att genomföra en stor kvan-
titativ studie utan främst att ge underlag till urval av intervjupersoner. 
Två olika urvalsprinciper har använts i ett försök att få en god svarsfre-
kvens. Dels gjordes ett slumpmässigt urval av idrottslärare från Lärarnas 
Riksförbunds medlemsregister och dels skickades enkäten ut till rektorer 
på femtio grundskolor. Det kan finnas fler än en idrottslärare på varje 
rektorsområde vilket skulle kunna ge en god svarsfrekvens.  
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Enkäten konstruerades med frågor om idrottslärares uppfattningar 
och erfarenheter av samverkan med idrottsämnet och andra ämnen och 
frågor som skulle öka förståelsen om vad som underlättar, respektive 
motverkar en sådan samverkan. Förhållandevis många frågor var öppna 
för att jag skulle kunna få ta del av idrottslärares olika sätt att tänka 
kring frågeställningarna. Enkäten besvarades av ett antal idrottslärare, 
ettämneslärare såväl som flerämneslärare, som var spridda över landet. 
Resultaten diskuteras utifrån Bernsteins begrepp; klassifikation, 
inramning, samlingskod och integrerad kod.  

Intervju- och dokumentstudie 
Utifrån svaren på de breda, övergripande frågorna i delstudien har jag 
sedan kunnat formulera nya frågor och successivt arbetat vidare mot en 
djupare förståelse och analys av forskningsobjektet. Arbetet fortsatte 
därför mot intervjustudien. Då intervjuerna skulle genomföras var Lpo 
94 införd som styrdokument för hela grundskolan och forskningsinrikt-
ningen förändrades därmed, nu var det samverkan mellan lärare i 
arbetslag som var i fokus i de olika skolorna.  

Intervjuerna i den här studien kan karakteriseras som fokuserade. I en 
fokuserad intervju har intervjuaren en uppsättning frågor eller frå-
geområden som ska behandlas men intervjun är fortfarande öppen och 
genomförs som ett samtal (Yin, 1994). En intervjumanual med frågeom-
råden och tänkbara frågor upprättades för att säkerställa att alla inter-
vjuer skulle komma att behandla alla frågeområden (Kvale, 1996).  

Det finns anledning att iaktta viss försiktighet vid användandet av en 
intervjumanual. Biklen och Bogdan (1982) menar att om en sådan check-
lista hindrar den intervjuade att berätta sin historia faller intervjun utan-
för det kvalitativa området. Ambitionen här har dock varit att frågorna 
skulle vara öppna och att manualen endast ska styra valet av frågeområ-
den. Frågorna ställdes utifrån resultaten i de tidigare studierna och med 
Bernsteins teori om samlingskod respektive integrerad kod som en 
sammanhållande faktor. Eftersom erfarenheterna av samverkan varie-
rade bland lärarna ställdes inte samma frågor till alla lärare och alla ar-
betslag, men intervjumanualen underlättade för mig behandla alla fråge-
områden.  

Det finns olika åsikter om hur en intervju ska genomföras. Ska inter-
vjuaren vara strikt och opersonlig eller kan hon delta i intervjun, som 
”medmänniska”. Det kan vara svårt att hålla sig neutral och inte avbryta 
den intervjuade, när denne säger något som engagerar (Ely, 1993). Å 
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andra sidan menar Biklen och Bogdan (1982) att bra intervjuer känne-
tecknas av att intervjupersonen känner sig trygg och kan tala fritt. Det 
innebär att en bra intervjuare förmedlar sitt intresse genom att, lyssna 
noggrant och kommunicera med sina ansiktsuttryck (Fontana & Frey, 
1994). I den här studien, där jag själv har genomfört alla intervjuer och 
där jag delar en yrkeserfarenhet med de intervjuade, har jag funnit det 
rimligt att kommunicera med den jag intervjuar, dock utan att styra 
svaren.  

För att kunna förstå varför en indelning i arbetslag genomförts på alla 
skolor, för att kunna förstå den process som idrottslärarna befann sig i 
och för att kunna diskutera hur långt arbetet mot integrerad kod kom-
mit, studerades skolplaner, kursplaner och betygskriterier i ämnet idrott 
och hälsa. Dokumenten studerades huvudsakligen kvantitativt och både 
intervjustudien och dokumentstudien har granskats utifrån från Bern-
steins begreppsapparat. 

Intervjuanalysen 
Analysen i kvalitativ forskning går i allmänhet inte ut på att verifiera el-
ler förkasta hypoteser, utan på att förstå fenomen som varit oklara. I 
analysen är det forskarens tolkning av intervjusvaren som blir resultatet 
och syftet är inte att generalisera utan att förstå och beskriva. En un-
dersöknings teoretiska bas påverkar analysarbetets inriktning. Här an-
vänds Bernsteins begrepp och teori i arbetet med analysen vilket har 
betydelse för analysens genomförande (Kvale, 1996). 

Lärarnas olika uppfattningarna har sammanförts i kategorier. Kate-
gorierna utgörs av de erfarenheter och uppfattningar om fenomenet som 
de intervjuade individerna gett uttryck för, som de framstår och tolkats 
av forskaren. Kategoriernas trovärdighet beror på om läsaren kan se 
samband mellan tolkningen och det empiriska materialet. Det är därför 
viktigt för studiens trovärdighet att läsaren kan följa forskarens 
resonemang och analys. Resultatens kommunicerbarhet blir ett mått på 
giltigheten (Uljens, 1989). Tillvägagångssättet måste rapporteras på ett 
utförligt sätt (Sturman, 1999).  

 

Granskning av metoden 
När resultaten från olika datainsamlingsmetoder överensstämmer stär-
ker det studiens trovärdighet (Yin, 1994). Om resultaten inte överens-
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stämmer är det nödvändigt att försöka förstå anledningen till detta och 
att redovisa den avvikelsen. Här har metoden med delstudier lett fram 
till en successiv fördjupning av analysen. Även om delstudierna genom-
förts med kvantitativ metod har syftet med dem varit att generera frå-
geställningar och belysa olika uppfattningar och erfarenheter så att de 
kan bidra till förståelsen av helheten. Intervjupersonerna har olika 
erfarenheter av ämnessamverkan (tabell 5:1). Kategorierna kan sägas 
representera idrottslärares olika uppfattningar och erfarenheter av 
samverkan.  

Analysarbetet i en kvalitativ analys beskriver sällan en rät linje från 
fråga till svar som en kvantitativ studie ofta gör. Dey (1993) beskriver 
den kvalitativa analysen som en spiralformad process. Analysen i den 
här studien kan också delvis ses som en spiralformad process i vilken 
förståelsen och tolkningen fört analysen framåt. Forskningsansatsen med 
de olika delstudierna gör att analysarbetet också kan beskrivas som en 
pendelrörelse, där jag gått tillbaka till de olika delstudierna för att 
kontrollera att dragna slutsatser är riktiga och för att sammanfoga de 
olika delarna av resultatet till en helhet. 

Min bakgrund som idrottslärare varit till nytta i intervjuerna. Jag har 
kunnat ställa följdfrågor och följa ett resonemang på ett annat sätt än om 
jag inte hade varit bekant med skolmiljön. Jag har dock försökt att inte ta 
all information för given även om den stämt med mina egna erfa-
renheter, vilket en forskare som är välbekant med forskningsmiljön 
måste vara observant på (Ely, 1993).  

Intervjuerna har genomförts i de skolor där de intervjuade idrottslä-
rarna arbetar, utom i fyra fall där intervjuerna skett per telefon. De har i 
allmänhet genomförts i ett avskilt rum som valts av den intervjuade. Min 
förmåga att intervjua har förbättrats genom förstudien och genom att 
varje intervju lyssnats igenom direkt efter genomförandet. Bernsteins 
teori har kunnat ge stadga åt analysarbetet och gjort det möjligt att 
identifiera och kommunicera resultaten, vilket har betydelse för re-
sultatens giltighet. När det gäller studiens trovärdighet menar jag därför, 
att insamlandet, bearbetandet och analysen av data har skett på ett 
sådant sätt att trovärdigheten kan sägas vara god.  

Genomförande 
Samverkan mellan ämnen var den form av samverkan som huvudsakli-
gen behandlades i läroplaner och i artiklarna i TiG i början av det här 
forskningsprojektet. Läroplans- och TiG-studierna genererade fråge-
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ställningar av kvantitativt slag som behövde besvaras. En enkät kon-
struerades med frågor om samverkan men också med frågor som skulle 
öka förståelsen för idrottslärarnas yrkesidentitet och deras känsla av 
tillhörighet i skolan. Även om det viktigaste syftet med enkäten var att få 
ett urval av intervjupersoner fungerade den också som en kartläggning 
av idrottslärares erfarenheter av idrottsämnet i ämnessamverkan under 
Lgr 80 och fram till och med införandet av Lpo 94. 

Enkäten besvarades av 154 lärare som undervisade i idrott och hälsa 
på grundskolan. Hälften av dessa kom från det slumpmässiga urval av 
50 män 50 kvinnor, hälften tvåämneslärare, hälften ettämneslärare som 
gjorts från Lärarnas Riksförbunds medlemsregister. Den andra hälften 
kom från de 50 skolor som utvaldes.39 Utifrån enkätsvaren delades de 
svarande lärarna in i tre grupper.  
1) De som uppgav att de hade ämnessamverkat.  
2) De som uppgav att de aldrig hade ämnessamverkat  
3) De som uppgav att de hade samverkat mellan de ämnen de själva un-

dervisade i.  
Trettiotvå lärare hade meddelat att de var intresserade av att bli intervju-
ade. Jag tog en första telefonkontakt med de intresserade lärarna, fick tag 
på trettio av de trettiotvå och uppdaterade bakgrundsfaktorerna. 
Frågorna gällde vad som hände i skolan, hur lärarna arbetade, vilka 
samverkansprojekt de deltog i och vilka förändringar som var på väg att 
genomföras. Det visade sig vid telefonkontakten att många skolor var 
inne i ett förändringsskede.  

Intervjupersonerna var jämnt fördelade på de tre grupperna. Alla 
trettio stod fast vid att de gärna medverkade i en intervju. Att urvalet till 
intervjuerna bestod av lärare som frivilligt erbjöd sig att bli intervjuade, 
kan ha haft betydelse för den könsfördelning av nio kvinnor och tjugoen 
män jag fick i mitt intervjuurval. (Se bortfall). 

 En intervjumanual utarbetades (bilaga 3). Den byggde på Bernsteins 
begrepp, klassificering, inramning, samlad kod och integrerad kod. 
Intervjumanualen var indelad i fem frågeområden.  

 

                                                 
39 Enkäten skickades till rektorerna på de skolor som valts ut från Lärarförbundets 

Årsbok för skolan 1996-1997. Urvalet gjordes från de första respektive sista 
skolorna på varje bokstav. Viss justering gjordes så att kommuner med olika 
storlek representerades. Från varje skola kunde fler än en lärare svara.  
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Pilotstudie 

The best advice I ever received as a reseacher was to do a pilot of my pro-
posed study.(Seidman, 1991,s. 29) 

När intervjumanualen var färdigkonstruerad genomfördes provinter-
vjuer med sex idrottslärare och två arbetslag. Två av dessa idrottslärare 
arbetade i skolor som var kända för att ha försvagat såväl klassifikation 
som inramning mellan ämnen och lärare, de arbetar alltså i riktning mot 
integrerad kod. De andra idrottslärarnas skolor hade ett arbetssätt som 
mer liknade samlingskod. Alla lärarna tillhörde ett arbetslag och alla ar-
betslagen arbetade på olika sätt. Jag gruppintervjuade två av arbetsla-
gen. En idrottslärare, hade förutom sitt skolarbetslag med lärare som un-
dervisade i andra ämnen, också en nära samverkan med sin idrottslä-
rarkollega. En annan lärare arbetade i en låg- och mellanstadieskola och 
var mer ensam och isolerad än de övriga, både i sitt arbetslag och i sin 
arbetssituation. Provintervjuerna spelades in på band, skrevs ut av mig 
och analyserades (Karlefors, 1998). 

Genom pilotstudien fick jag träna intervjuteknik, prova utrustning, 
och testa intervjumanualen. Jag fick också en inblick i de förändringar 
som pågick ute i skolorna. Provintervjuerna finns inte med i huvudstu-
dien. 

Intervjustudiens urval 
Urvalet i intervjustudien består av trettio lärare i ämnet Idrott och hälsa 
på grundskolan som alla har svarat på enkäten och som har olika erfa-
renheter av ämnessamverkan. Av dessa trettio var nio kvinnor. En me-
tod för att bestämma om tillräckligt många personer intervjuats i en kva-
litativ studie är att avbryta intervjuandet när intervjuaren inte längre får 
några nya data. Ungefär 25 intervjuer brukar vara tillräckligt, därefter 
börjar ämnet vara uttömt (Seidman, 1991), vilket överensstämmer med 
mina erfarenheter. De lärare som ingick i studien var både ett- och två-
ämnesidrottslärare. Det fanns både de som hade erfarenhet av samver-
kan, de som inte hade det och de som hade bedrivit samverkan mellan 
de ämnen de själva undervisade i. En lärare var obehörig och två var 
folkskollärare.  
 

Tabell 5:1. Idrottslärares delaktighet i ämnessamverkan 
läsåret 1996-97 gällande intervjustudien. 

 Har ämnes-
samverkat 

Har inte ämnes-
samverkat 

Har samverkat 
mellan sina ämnen 

 

 12 9 9  
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Jag genomförde själv samtliga intervjuer under 1998. De varade mellan 
60 och 90 minuter. Intervjupersonerna visste genom telefonkontakterna 
och enkätens missiv vad intervjun skulle handla om och de kände till 
min bakgrund som idrottslärare.  

Intervjuerna genomfördes i respektive skola utom fyra intervjuer som 
genomfördes per telefon. Efter varje intervju sammanfattade jag mina 
intryck från intervjun i en loggbok. Var det något speciellt som hade 
hänt, var det något speciellt med skolan eller med arbetslaget. Jag lyss-
nade också igenom bandet direkt efter intervjun för att få en uppfattning 
om hur jag hanterat intervjusituationen.  

Intervjuerna inleddes med en fråga om hur läraren ville karakterisera 
sin skola och vilka associationer läraren fick av ordet samverkan. Däref-
ter berördes alla frågeområden i intervjumanualen, dock varierade frå-
gorna utifrån den aktuella situationen. Mina frågor ställdes i sitt natur-
liga sammanhang inte i någon speciell ordning. Samtliga intervjuade ac-
cepterade att intervjuerna bandades.  

Frågeområden för intervjuer  
Område A: Skolan. En allmän bakgrundsbeskrivning om skolan, 

kommunen och läraren.  
Område B: Samverkan. Behandlar samverkan i allmänhet. Vilken in-

ställning läraren/lärarna har till samverkan och i vilken utsträckning de 
är involverade i någon form samverkan vid intervjutillfället. Vilka erfa-
renheter av samverkan har läraren/arbetslaget och hur är deras instäl-
lning till att försvaga klassifikation mellan lärare och ämnen, att arbeta 
mot integrerad kod?  

Område C: Organisation. Behandlar skolans organisation. Lärarnas in-
ramning belyses.  

Område D: Idrott och hälsa. Behandlar idrottslärarens respektive ar-
betslagets syn på ämnet Idrott och hälsa men även frågor som belyser 
yrkesidentiteten. Ser läraren sig själv som en ämnesspecialist? Har ämnet 
stark eller svag klassifikation? Vem bestämmer innehållet? Hur stark är 
inramningen? 

Område E: Idrott och hälsa i samverkan. Behandlar hur och om id-
rottsläraren samverkar med andra lärare hur och om de tillämpar äm-
nessamverkan. 
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Arbetslagsintervjuer 
Vid den inledande telefonkontakten bad jag idrottslärarna undersöka 
om jag också fick intervjua deras arbetslag. Jag framförde inga önskemål 
om vilket arbetslag jag helst ville intervjua utan utgick från att idrottslä-
raren frågade det lag som troligast skulle ställa upp på en intervju. I de 
fall där antalet personer i laget översteg tio bad jag att få tala med re-
presentanter för de olika ämneskategorierna. Sjutton arbetslag av olika 
utseende intervjuades. 
 

Tabell 5:2. Översikt över de arbetslag som intervjuats. Antal 
lag. 

 Ämnesar-
betslag 

 Studieledare Hela laget  Delar av 
arbetslaget  

 

 4 2 6 5  

 
Arbetslagsintervjun genomfördes som en gruppintervju där idrottslä-
raren inte deltog. Ett problem med gruppintervjuer är att de intervjuade 
kan påverkas av varandras svar. Gruppdynamiken kan påverka re-
sultatet (Biklen & Bogdan, 1992; Fontana & Frey, 1994; Silverman, 1993). 
I den här undersökningen är det inte någon felkälla, eftersom mitt in-
tresse är att studera hur arbetslaget som grupp ser på samverkan och 
idrottsämnet. Andra problem är att få alla i gruppen att tala vilket löstes 
genom att jag styrde intervjun och fördelade frågorna vid behov.  

Bortfall 
De intervjuade kvinnliga idrottslärarna menade att en anledning till att 
så få kvinnliga idrottslärare finns med i intervjuurvalet kan vara att 
kvinnliga idrottslärare samverkar mer sällan än manliga. Det kan också 
bero på att kvinnliga idrottslärare har ont om tid och/eller inte tycker att 
de har något att bidra med i en intervju. Den sneda könsfördelningen 
torde dock inte ha inverkat på resultatet då de kvinnliga lärare som 
intervjuats kan antas vara tillräckligt representativa för de olika 
uppfattningar och erfarenheter av samverkan som förekommer bland 
kvinnliga idrottslärare. 

Två arbetslagsintervjuer blev inställda den dag jag besökte skolan på 
grund av friluftsdag respektive personalträff. Det gick inte att genomföra 
någon arbetslagsintervju för de fyra personer som telefonintervjuades. 
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Fyra arbetslag fungerade inte, så de var inte tillfrågade och resterande 
tre arbetslag var ej intresserade av att ställa upp på en intervju. Även här 
torde bortfallets inverkan på resultatet vara marginellt eftersom de 
arbetslag som intervjuats är tillräckligt många för att kunna representera 
de uppfattningar om idrottsämnet och samverkan som finns i ar-
betslagen. 

Dokument 
De dokument som samlades in var kommunens skolplan, den lokala 
skolplanen, kursplanen i ämnet Idrott och hälsa och betygskriterierna för 
samma ämne. Tillgången på dokument varierade och i några fall fick jag 
inga, trots påstötningar. Det skäl som angavs var att det inte fanns några 
dokument, att de var för gamla eller att de var under omarbetning. 

 
Tabell 5:3. Antal insamlade dokument.  

 Skolplan/ 
kommunplan 

Lokal arbetsplan Kursplan  
Idrott o hälsa 

Betygskriterier
Idrott ohälsa 

 

 27 22 16 19  

 
Dokumenten granskades kvantitativt. Jag var intresserad av att se om 
dokumenten innehöll skrivningar som påbjöd samverkan och försvagad 
klassifikation mellan lärare och ämnen. Om inramningen för lärare och 
elever var stark eller svag är också intressant för studien liksom om det 
fanns en övergripande vision som kunde leda arbetet i riktning mot en 
integrerad kod. Kursplan och betygskriterier granskades utifrån fråge-
ställningen om idrottsämnet påverkats mot integrerad kod. Avviker 
innehållet från Lgr 80:s huvudmoment? Finns det något som tyder på att 
kunskapssynen är förändrad? Hur bedöms eleverna? Vilka är betygs-
kriterierna? Bedöms de idrottsliga prestationerna? Detta är några av de 
frågor som ställts. 

Analysarbetet 
Intervjuerna skrevs ut av en person som var van att skriva ut intervjuer 
med direktivet att skriva ut ordagrant. När utskrifterna var klara lyss-
nade jag igenom banden flera gånger och kontrollerade utskriften. En 
viss redigering av texten genomfördes. En del fackuttryck som hade 
kommit bort i den skrivna texten lades till. Skiljetecken sattes ut, text 
som inte handlade om frågeställningen togs bort och viss korrigering av 
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talspråket gjordes dock utan att ändra innebörden i svaren. (Kvale, 1996; 
Trost, 1997). Därefter sorterades texten i de fem frågeområden som 
intervjumanualen innehöll. Frågor och svar numrerades.  

Varje intervjuperson fick en egen mapp i en färg gemensam för lärare 
med samma erfarenheter av ämnessamverkan. Grön mapp för de som 
hade ämnessamverkat, röd för dem som inte hade gjort det etc. I den 
mappen samlades all information som fanns om respektive intervjuper-
son.  

Bearbetningen av intervjuerna började med att frågor och svar num-
rerades och sorterades efter frågeområde. Därefter beskrevs varje för-
söksperson utifrån intervjudata, i förekommande fall med tillhörande 
arbetslag. Intervjuområdet Organisation sammanfattades utifrån vissa 
kvantitativa aspekter som om organisationen förändrats de senaste åren, 
om arbetslagen är organiserade lodrätt eller vågrätt, vem som beslutat 
om organisationen, graden av medbestämmande, byte av skolledning etc  

Därefter tittade jag på intervjuområdena Samverkan, Idrott och hälsa 
och Idrott och hälsa i samverkan. Teman som var vanligt förekommande 
i intervjuerna blev överskrifter på var sitt papper.40 Kärnan i de utsagor 
som intervjupersonerna gjort om respektive tema skrevs på en liten lapp 
tillsammans med nummer på den intervjuade och frågenummer. Lappen 
sattes upp på papperet. När intervjuerna var genomgångna hade jag ett 
antal rubriker under vilka ett antal klisterlappar var fästade, vilka kunde 
sammanföras till andra teman eller nya underrubriker utifrån Bernsteins 
begrepp. Tillvägagångssättet resulterade i en tydlig bild av vilken varia-
tion i erfarenheter och uppfattningar av samverkan som fanns repre-
senterade i materialet.  

Nästa steg var att hitta gemensamma respektive särskiljande drag. 
Fanns det någon struktur som kunde hålla ihop olika idrottslärares sätt 
                                                 
40 Exempel på temarubriker  

Arbetslagets uppgift 
Fördelar arbetslag/nackdelar arbetslag 
Idrottslärarsamverkan 
Idrott och hälsa i samverkan 
Fördelar/nackdelar av idrottsämnet i samverkan  
Idrottsläraren i arbetslagssamverkan.  
Samverkan idrottsämnet /andra ämnen,  
Idrott och hälsa i ämnessamverkan 
Fördelar med att arbeta med två ämnen 
Åtgärder för att öka lärar/ämnessamverkan 
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att arbeta med samverkan. Med Bernsteins terminologi som verktyg 
försökte jag särskilja, respektive sammanfoga, lärarnas erfarenheter av 
ämnes- respektive lärarsamverkan. Vilka har försvagat klassifikationen? 
Mellan vilka kategorier är klassifikationen försvagad? Vilka står närmast 
integrerad kod? Vilka står närmast samlingskod? Mapparna lades i olika 
högar som var benämnda i Bernsteins termer svag klassifikation, svag 
inramning, stark klassifikation etc. Till slut hade jag sex högar som mot-
svarar de sex kategorier som redovisas i kapitel 9. Kategorierna varierar i 
termer av stark/svag klassifikation och inramning och karakteriserar 
idrottslärares skilda uppfattningar och erfarenheter av samverkan. Även 
om kategorierna kan vara delvis överlappande skiljer de sig åt med 
avseende på kategorins karakteristika. De olika kategorierna skulle 
kunna placeras ut på en linje där samlingskod respektive integrerad kod 
är ändpunkterna.  

Min strävan att vara trovärdig som forskare har resulterat i att jag har 
beskrivit metoden och tillvägagångssättet på ett så utförligt sätt som 
möjligt. Den strävan gäller även resultatredovisningen där det enligt 
Sturman (1999) även är viktigt att redovisa resultat som inte direkt 
styrker varandra. I resultatredovisningen har de citat som använts re-
digerats lätt för att öka förståelsen. 
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6. Idrottslärarna och ämnessamverkan 
Resultaten från enkätundersökningen har delats upp i två kapitel. I det 
här kapitlet redovisas de resultat från enkätundersökningen som belyser 
idrottslärarnas syn på och erfarenheter av ämnessamverkan mellan id-
rottsämnet och andra ämnen. I kapitel 7 redovisas sedan de resultat från 
enkäten som belyser idrottslärarnas syn på sitt yrke. 

Eftersom många frågor i enkäten är öppna redovisas också några citat 
från de öppna frågorna. Citaten är utvalda för att visa på bredden av 
synpunkter, de är inte representativa för majoriteten av studiens id-
rottslärare. 

Enkätstudiens syfte 
Syftet med enkätstudien var, förutom att få kontakt med tänkbara inter-
vjupersoner, att få en uppfattning om och hur idrottsämnet förekommer 
i samverkan med andra ämnen. Enkäten belyser därför idrottslärarnas 
syn på och erfarenheter av idrottsämnets samverkan med andra ämnen.  
Syftet med enkäten har varit att 
• få ett urval av personer till intervjustudien. 
• få kunskap om idrottslärares syn på samverkan mellan idrottsämnets 

och andra ämnen. 
• generera frågeställningar till den påföljande intervjun.  

Instrument och svarsfrekvens 
En enkät (bilaga 2) konstruerades som sändes ut våren 1997 då Lgr 80 
styrde de senare årskurserna och Lpo 94 de tidigare årskurserna på 
grundskolans olika stadier. Avsikten var att få veta något om idrottslära-
res olika uppfattningar och erfarenheter av ämnessamverkan varför för-
hållandevis många frågor i enkäten är öppna. Öppna frågor lämnar mer 
frihet till den svarande, då svaren endast begränsas av frågan och det 
tillgängliga radutrymmet, till skillnad från frågor med fasta svarsalter-
nativ, då den svarande måste ta ställning till något av de alternativ som 
forskaren har konstruerat. (Tuckman, 1994). Samtidigt som svaren blir 
utförligare och mer individuella än vid fasta svarsalternativ så kan det 
uppstå problem när svaren ska kodas. Kodningen av de öppna frågorna 
i denna enkät var dock inte något större problem, då spridningen av sva-
ren inte var så stor.  

Två metoder för datainsamling provades (se kapitel 5) i syfte att få så 
många svar som möjligt. Till varje rektor i skolurvalet skickades tre en-
käter, då det kan finnas fler än en idrottslärare på samma skola. Efter en 
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skriftlig påstötning och en muntlig, per telefon, blev svarsfrekvensen 77 
procent från LR-materialet och 82 procent från skolurvalet. Enkäten be-
svarades av totalt 154 personer (tabell 6:1).  

Definitionen på idrottslärare i den här studien är lärare som, vid den 
aktuella tidpunkten, undervisar i ämnet idrott och hälsa på grundskolan. 
Eftersom TiG studien visat att det kunde ha betydelse för samverkan om 
idrottsläraren är ettämnes- eller flerämneslärare så särskiljdes de grup-
perna. Till gruppen flerämneslärare räknas här de idrottslärare som inte 
enbart undervisar i ämnet idrott. Det är alltså inte behörighet eller ut-
bildning som styr den tillhörigheten. Det är en något större andel fler-
ämneslärare (60 procent) än ettämneslärare som har besvarat enkäten.  

 
Tabell 6:1. Antal svarspersoner uppdelade efter kön och antal 
undervisningsämnen. 

  Ettämnes-
lärare 

Flerämnes-
lärare 

Totalt  

  Antal % Antal % Antal %  
 Kvinnor 33 54 38 41 71 46  
 Män 28 46 55 59 83 54  
 Totalt 61 100 93 100 154 100  

 
Det är något fler manliga än kvinnliga idrottslärare som svarat på 
enkäten och det är en något  större andel ettämneslärare som är kvinnor 
enligt tabell 6:1.  

Resultat 

Idrottslärarna och deras erfarenheter av ämnessamverkan. 
 

 Tabell 6:2. Idrottslärares erfarenheter av ämnessamverkan. 
 43. Har ämnessam-

verkat detta läsår.  
Ettämnes 
lärare 

Flerämnes– 
lärare 

 

  Antal % Antal %  
 Ja  22 37 50 54  
 Nej 37 63 42 46  

  59 100 92 100  
 
Färre ettämneslärare än flerämneslärare har tillämpat ämnessamverkan 
under innevarande år  d v s läsåret 1996-1997.   
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Tabell 6:3. Idrottslärares erfarenheter av ämnessamverkan 
från tidigare läsår. 41 

 44. Har ämnessam-
verkat tidigare läsår 

Ettämnes 
lärare 

Flerämnes– 
lärare 

 

  Antal % Antal %  
 Ja  35 61 60 73  
 Nej 22 39 22 37  

  57 100 82 100  
 
Det är också färre ettämneslärare än flerämneslärare som har erfarenhet 
av ämnessamverkan från tidigare år (tabell 6:3). Fler ettämneslärare har 
erfarenheter av ämnessamverkan under tidigare läsår än under läsåret 
1996-1997. Idrottslärarnas tillämpande av ämnessamverkan har totalt 
sett minskat under införandet av Lpo 94. En större andel av fleräm-
neslärarna än ettämneslärarna har erfarenhet av ämnessamverkan, men 
det finns också en grupp flerämneslärare som anger att de aldrig har 
samverkat.  

Av de 51 idrottslärare, utan erfarenhet av ämnessamverkan svarar de 
flesta (37 procent) att mer tid behövs för att de skulle vilja delta, bra 
idéer att samverka om (31 procent) och intresserade kollegor (27 procent) 
är andra viktiga förutsättningar. Att samverkan ska användas i syfte att 
förbättra undervisningen och inte som ett självändamål är också argu-
ment som framfördes. 

Både Lgr 80 och Lpo 94 innehåller nya schemapositioner/ämnen som 
kan underlätta ämnessamverkan. I Lgr 80 var benämningarna på dessa 
områden tema och tillval medan de i Lpo 94 benämns elevens val och 
skolans val. Friluftsdagarna är också tänkbara samverkanstillfällen un-
der båda läroplanerna, även om de finns inte kvar som obligatorium i 
Lpo 94. Hur utnyttjar då idrottslärarna de olika samverkansmöjlighet-
erna? 

Friluftsdagar är enligt tabell 6:4 det vanligast förekommande samver-
kanstillfället. Denna samverkan på friluftsdagar är i allmänhet begrän-
sad till en dags verksamhet med för- och efterarbete från den dagen. Av 
samma kortvariga karaktär är de tema som beskrivs i enkäten. De upp-

                                                 
41 Av de som inte svarat är 11 flerämneslärare och 4 ettämneslärare. Det bortfallet 

påverkar inte tolkningen av resultatet  
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fyller därför inte läroplanens intentioner med temaarbete varför det är 
riktigare att kalla dem temadagar. 

 
Tabell 6:4. Sammanställning av de vanligaste samverkanstillfäl-
lena, fråga 47-52. Fler än ett svar kan ha avgivits (n = 127). 

 Samverkansämnen Antal markeringar  
 Friluftsdagar 103 
 Tema 57 
 Samverkan mellan de ämnen 

läraren undervisar i 
55 

 Elevens val 33 
 Tillval och skolans val 18 
 
I de fria valen, tillval och elevens val uppger lärarna att samverkan fö-
rekommer mer kontinuerligt varje vecka. Det är dock relativt få (8% re-
spektive 14%) av idrottslärarna som har den erfarenheten. Drygt hälften 
av flerämneslärarna uppger att de använt sig av samverkan mellan de 
ämnen som de själva undervisar i. Idrottslärarna har också angett de ru-
briker under vilka de använt sig av samverkan mellan ämnen. 

 
Tabell 6:5. Samverkansrubriker. Fler än ett svar kan ha avgi-
vits42 (n = 72). 

 Ämnessamverkan Antal markeringar  
 Hälsa/friskvård: so,hk,no 39  
 Friluftsliv: no,hk,slöjd 16  
 HLR: so,no 9  
 Dans/musik 6  
 ANT: so,no 6  
 Miljö: no 3  
 
Hälsa, friskvård och miljö är områden som det går att arbeta med under 
en hel termin eller längre, men det vanligaste enligt enkätsvaren, är att 
                                                 
42  Rubrikerna har förekommit under det fria valet som tema, tillval, elevens val eller 

skolans val. Deltagande ämnen anges med liten text. 
 



 
 
 

78 

samverkan sker som kortare tema under en eller två temadagar. Det-
samma gäller för friluftsliv. Undervisning i hjärt-/lungräddning [HLR] 
och alkohol/narkotika/tobak [ANT] förekommer också oftast som kort-
varig samverkan på en temadag.  

Samordnad undervisning är den form av ämnessamverkan som är 
vanligast enligt idrottslärarna (72 procent). Det betyder att klassifikatio-
nen endast har försvagats mellan ämnenas gemensamma kunskapsom-
råden och inte mellan ämnena i sin helhet. De tre ämnen som idrottsäm-
net oftast samverkar med är biologi, hemkunskap och no- ämnen vilka 
alla delar kunskapsområden med idrottsämnet.43  

Det är idrottslärarna själva som initierat samverkan antingen en-
samma eller tillsammans med några kollegor. Det främsta skälet till att 
samverka är att man upplever sig ha ett gemensamt kunskapsområde. 
Viktigt är också att personkemin stämmer mellan de inblandade lärarna. 
Först därefter har läroplanens direktiv betydelse.  

Majoriteten av lärarna menar att ämnessamverkan inte har inneburit 
några förändringar i sättet att undervisa. De idrottslärare (34 stycken) 
som uppgett att samverkan har förändrat deras arbetssätt tycker att ar-
betssättet blivit mer elevaktivt och att innehållet förändrats mot mindre 
tävlande. De fördelar som idrottslärarna kan se med ämnessamverkan 
redovisas i nedanstående tabell.44 

 
Tabell 6:6. Fördelar med ämnessamverkan. Fler än ett svar kan 
ha avgivits (n = 99). 

 Fördelar med ämnessamverkan Antal markeringar  
 Eleverna får en helhet  44  
 Ger bättre samarbete mln lärarna 37  
 Är utvecklande för mig som lärare 28  
 Kan koppla ihop teori och praktik 16  
 Ger ökade kunskaper för eleven 11  
 Övrigt 33  

                                                 
43 No-ämnena kunde undervisas som blockämne eller som ett enskilt ämne under 

Lgr 80. Idrottslärarnas svar antas spegla situationen på den aktuella skolan. Biologi 
kan alltså även ingå i no-svaren. 

44 Frågan är inte konstruerad så att det går att utläsa om det enbart är lärarens egna 
erfarenheter som avspeglas i svaren. Det troliga är att det är en blandning av 
uppfattningar om hur det är och hur det skulle kunna vara att ämnessamverka. 
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Den vanligaste fördelen med att samverka mellan ämnen är att eleverna 
förstår ett innehåll bättre när det belyses ur olika infallsvinklar.  

- Meningsfullt för eleverna, att belysa saker på olika sätt i olika ämnen. 
- Större inlärningseffekt. Gör stämningen på skolan ännu bättre. 
- Helheten belyses. Läraren kan handleda i det han/hon kan.  

Det egna lärarskapet kan utvecklas genom en samverkan vilket ses som 
en fördel.  

- Lär känna kollegorna bättre. Eleverna får nytta av sina kunskaper. 
- Fördjupade kontakter mellan vuxna. -Jag lär av andra vuxna, -Det är roli-

gare.  
- Få nya ideer och ge av sina ideer i ett lärarlag. Kul att planera ihop och 

göra nya saker. Möjlighet till längre arbetspass.  
Även samverkan med eleverna kan förbättras.  

- Stimulerande och roligt både för mig och eleverna.  
- Samarbete och ansvarsfördelning mellan vuxna och barn. Idérikare att 

uppfinna nya vägar till olika målen.  
Ett sammanfattande intryck blir att en försvagad klassifikation mellan 
idrottsämnet och andra ämnen medför att klassifikationen mellan id-
rottslärare och andra lärare också försvagas dvs ämnessamverkan leder 
ofta till att även lärarna samverkar och det är positivt. Ämnessamverkan 
kan också leda till att elevernas inramning försvagas, de får större in-
flytande över undervisningen. Vilka nackdelar ser då idrottslärarna med 
ämnessamverkan? 
 

Tabell 6:7. Nackdelar med ämnessamverkan. Fler än ett svar 
kan ha angivits (n = 102). 

 Nackdelar med samverkan Antal markeringar  
 Tidskrävande  65  
 Organisation  16  
 Ämnet förändras   10  
 Övrigt  13  
 Totalt  118  
 
Här är spridningen på svaren mindre. Att det tar tid att samverka är en 
uppfattning som många har och idrottslärarna anser att de har ont om 
tid. Tidsbristen är säkert extra påtaglig då enkäten besvaras vid en tid-
punkt då en ny läroplan ska införas. De nämner också den fragmentari-
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sering, som uppkommer då allt mer ska undervisas på allt kortare tid, 
som en nackdel.  

- Alla ämnen tycker att de får mer och mer att göra. Alltmer ska "stoppas" 
in. I och med decentraliseringen läggs mer arbete ut, synpunkter, 
konfererande till max. Mera lugn och ro framför allt tid behövs.  

- Ytterligare en eller flera saker som konkurrerar om redan knaper under-
visningstid. 

- Var ska all tid tas ifrån? Vi är överhopade av arbete redan och konfere-
randet i alla grupper verkar ta överhanden från undervisningen. 

Idrottslärarens arbetsorganisation och skolans organisation passar heller 
inte alltid för samverkan. 

- Det kan bli för mycket att man ska vara med i alla arbetslag eftersom 
man oftast har alla klasser i idrott på låg- och mellanstadiet. 

- Svårigheter rent schemamässigt dessutom ofta tidskrävande på plane-
ringsstadiet. 

- 40 min lektioner försvårar samverkan det blir uppsplittrat. 
- Det är naturligtvis skillnad på vilken storlek skolan har. Vi är en mycket 

tungrodd skola 4 årskurser och 650 elever.  
Idrottsämnet kan komma att förändras vid en samverkan så att idrotts-
timmarna blir mer teoretiska vilket ses som en nackdel. Det är viktig att 
bevaka idrottsämnets praktiska inriktning . 

- Om den redan nu minskade tiden för idrott skulle bli ännu mindre ge-
nom t.ex. för många teoretiska inslag skulle eleverna protestera. 

- Om det blir ett tema beslutat av andra där man "tappar" sina idrottstim-
mar och blir "beordrad" in i teoriklassrum. Men det kallar inte jag för 
samverkan 

 En synpunkt som återkommer är att det måste finnas ett syfte med sam-
verkan, det får inte bara vara ett påbud uppifrån. Det är också viktigt att 
de som ska samverka är överens och trivs tillsammans. 

- Samverkan kan innebära samarbetsproblem 
- Mycket svårt när personkemin inte stämmer, när man har olika syn på 

undervisning och på hur man ska behandla barnen.  

Kommentar  
Majoriteten av lärarna i enkätstudien är flerämneslärare. De undervisar i 
fler ämnen än idrottsämnet och enligt de här resultaten samverkar de 
oftare än ettämneslärarna. Mot bakgrund av de problem som ettämnes-
lärare, enligt Berg et al. (1987), hade med att delta i arbetslagsarbetet är 
det resultatet inte förvånande. Det borde vara enklare för de lärare som 
kontinuerligt finns i arbetslaget att planera och genomföra ämnessam-
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verkan. Det kan dock finnas fler skäl till att ettämneslärarna deltager mer 
sällan i ämnessamverkan. De kan vara mer av ämnesspecialister och där-
för ha en stark klassifikation runt idrottsämnet. En fråga som delvis be-
svaras i kapitel 7 men som också följs upp under intervjustudien. 

Det är mindre vanligt med en ämnessamverkande undervisning under 
läsåret 1996-97, då Lpo 94 införs, än under tidigare år. En förklaring till 
det kan vara att det inte finns tillräckligt med tid för att både införa en 
ny läroplan och planera för ämnessamverkan. Enkätresultatet visar att 
idrottslärarna tycker att en av nackdelarna med ämnessamverkan är just 
att den tar mycket tid. Intervjuerna kan visa om arbetet med att försvaga 
klassifikationen mellan idrottsämnet och andra ämnen blir vanligare då 
läroplanen är helt införd och det rimligen borde bli mer tid över. 
Borttagandet av obligatorisk tid för friluftsdagar från timplanen kan 
annars också vara en anledning till minskningen av ämnessamverkan 
läsåret 1996-97. När tiden för friluftsdagarna ska tas från de ämnen som 
deltar på friluftsdagen är det inte så säkert att de andra lärarna är så 
intresserade av att deltaga med sina ämnen. 

Tidigare studier har visat att ämnessamverkan inte varit särskilt van-
ligt förekommande i skolan (Härnsten, 1993). Resultatet av den här enkä-
ten visar att detsamma gäller idrottslärares tillämpande av ämnessam-
verkan. Samverkan med andra ämnen är inte det vanligaste sättet att 
genomföra idrottsundervisning på, men det förekommer. Den bilden 
stämmer också rätt väl med den bild som gavs av Skolverket (1992). 
Enkätresultatet visar att idrottsämnets klassifikation gentemot andra äm-
nen endast försvagas under kortare perioder, då någon form av sam-
ordnad undervisning genomförts.  

För de lärare som inte har erfarenhet av ämnessamverkan, är en ge-
mensam idé eller vision att arbeta emot, också en viktig förutsättning för 
att de skulle kunna tänka sig att delta i en ämnessamverkan. Det re-
sultatet överensstämmer med tidigare forskning (Wallin, 1980).  

För dem som har erfarenhet av ämnessamverkan är ett gemensamt 
kunskapsområde att samverka om den viktigaste faktorn för att sam-
verkan ska bli av. Att hälsa och friskvård är den vanligaste samver-
kansrubriken blir då naturligt. Elevernas förbättrade hälsa har alltsedan 
Lings dagar varit ett av syftena med gymnastik/idrottsundervisningen. 
Hälsa är också ett kunskapsområde som hela skolan ska ha ansvar för 
enligt läroplanerna. Hälsoundervisningen borde därför vara ett område 
där klassifikationen mellan idrottsämnet och andra ämnen även 
fortsättningsvis kommer att vara försvagad. Idrottslärarna är som Placek 



 
 
 

82 

(1992) oroade över att ämnets innehåll kommer att förändras vid en 
ämnessamverkan. De vill inte att ämnet ska teoretiseras. Det skulle dock 
kunna innebära en tidsvinst för idrottsämnet om det teoretiska 
innehållet i en ämnessamverkan behandlas på teorilektionerna. 

Ämnessamverkande undervisning anses speciellt lämplig då kom-
plexa och breda frågeställningar ska diskuteras, lösas och besvaras (An-
dersson, 1992; Klein, 1990; Petrie, 1992). Då den samverkan som idrotts-
ämnet, enligt enkäten, deltagit i huvudsakligen är mer kortvarig har den 
knappast haft som syfte att lösa några sådana frågeställningar. Det är 
inte heller troligt att den kortvariga ämnessamverkan som beskrivs i en-
käten haft någon större inverkan på elevernas inlärning. För att kunna 
påverka inlärningens resultat behöver samverkan förekomma under en 
längre period och det är endast ett fåtal idrottslärare som ämnessam-
verkat under de förutsättningarna. 

Den ämnessamverkan som har förekommit har initierats av idrottslä-
rarna själva och inte av skolledningen. En försiktig slutsats är att id-
rottslärarna försvagar klassifikationen runt sitt ämne när de tycker att de 
rätta förutsättningarna finns. 

Det finns inget som tyder på att idrottsämnets ämnessamverkan skiljer 
sig på något avgörande sätt från andra ämnens. Samverkan förekommer 
ibland men är inte den dominerande undervisningsformen. Det är möj-
ligt att den samverkan som förekommit och förekommer är den samver-
kan som det är möjligt att genomföra inom de ramar som lärarna har. 
Mot bakgrund av idrottsämnets och idrottslärarens historia av isolering 
och utanförskap måste all form av samverkan ses som ett steg som när-
mar ämnet och idrottsläraren till den övriga skolan. 

Sammanfattningsvis så samverkar flerämneslärare oftare än ettämnes-
lärare. I diskussionen om flerämnesutbildningen som vi följt i TiG (ka-
pitel 4) var just möjligheten till samverkan med andra ämnen ett argu-
ment för en flerämnesutbildning. En flerämneslärare kan lätt försvaga 
klassifikationen mellan de ämnen hon/han undervisar i. Eftersom fler-
ämnesläraren har lättare att delta i arbetsenhetens/arbetslagets arbete 
och oftare vistas i personalrummet borde också påbjuden och frivillig 
samverkan med andra lärare vara mer tillgängligt för flerämnesläraren. 
Intervjuerna kan visa om så också är fallet. I nästa kapitel redovisas 
resultaten som belyser idrottslärarnas syn på idrottsämnet, yrket och sin 
egen plats i skolan. 
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7. Idrottsläraren och yrket 
I det här kapitlet redovisas de resultat som belyser idrottslärarens syn på 
sitt yrke. Frågor om trivseln i yrket och delaktigheten i skolverksam-
heten besvaras liksom idrottslärarens förutsättningar för att deltaga i en 
lärarsamverkan. 

Idrottslärarens uppfattning om vad som är det viktigaste med id-
rottsämnet på grundskolan, används här för att belysa idrottslärarens 
syn på ämnets identitet. En idrottslärare som menar att det viktigaste 
med idrottsämnet är att eleverna ska bli duktiga på idrottsaktiviteter och 
att de får tävla, ses här som en ämnesspecialist.  

Utgångspunkter 
Ett resultat från kapitel 6 är att flerämneslärare oftare samverkar än ett-
ämneslärare. De är följaktligen mindre isolerade än ettämneslärarna. En 
slutsats från den tidiga TiG– diskussionen var att införandet av en civil 
flerämnesutbildning för gymnastiklärare, som när de utexaminerats 
skulle kunna ägna all sin tid åt skolan, skulle kunna förändra yrkesiden-
titeten. Bland argumenten mot en sådan utbildning fanns en oro för att 
också gymnastikämnets identitet skulle förändras av en flerämnesgymn-
astiklärare. Är det någon skillnad på ettämnes- och flerämnesidrotts-
lärarnas syn på idrottsämnets identitet i den här studien?  

Mot den bakgrunden kan man fundera på vilket inflytande den 
organiserade tävlingsidrotten inom idrottsrörelsen har över skolans id-
rottsämne. Vi har konstaterat att idrottsrörelsen har dominerat idrotts-
ämnet sedan linggymnastiken försvann på 1950-talet. En idrottslärare 
med en stark identifikation med idrottsrörelsen ger kanske idrottsämnet 
en stark klassifikation mot skolan och mot andra ämnen. I Skolverkets 
undersökning (1992) var 72 procent av idrottslärarna engagerade i id-
rottsrörelsen på fritiden. I den här enkätstudien är siffran något lägre, 68 
procent. Det tyder på att idrottsidentifikationen kan vara stark hos 
många idrottslärare även här. Det är också tänkbart att en stark identi-
fikation med idrottsrörelsen är mer uttalad bland ettämneslärarna som 
är ämnesspecialister än bland flerämneslärarna. Vi ska i det här kapitlet 
diskutera om dessa antaganden är rimliga. 

För att få en bild av idrottslärarnas identifikation med idrottsrörelsen 
har de ”curriculum models” som Hellison and Templin (1991) beskriver, 
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använts som mall. Modellerna som beskriver olika typer av idrottsun-
dervisning kan också ses som en beskrivning av ämnets identitet. ”the 
sports education model ” är en av de modellerna (Bain, Ennis & Jewett, 
1985; Hellison&Templin, 1991 ).  

 De idrottslärare som undervisar enligt den modellen menar att Physi-
cal education ought to teach good sport and good competition (Hellison 
&Templin, 1991, s.46). Eleverna ska bli goda idrottsutövare och att tävla 
är en naturlig del av undervisningen. En idrottslärare som ser idrotts-
ämnets identitet på det sättet, borde kunna ha en yrkesidentitet som 
riktar sig emot den organiserade idrotten. En yrkesidentitet som innebär 
att lärarens mål är att lära ut idrottsaktiviteter som eleverna sedan kan 
använda i olika tävlingar. Huruvida en sådan ämnes- och yrkesidentitet 
finns har jag försökt fånga med vissa frågor i enkäten. 

En anledning till idrottsämnets kris enligt kapitel 1, är idrottslärares 
och idrottsämnets isolering. För att få veta om den bilden fortfarande 
stämmer handlar en del av enkäten om idrottslärarens delaktighet i 
skolan och vilken trivsel de känner med sitt arbete. En idrottslärare som 
inte är delaktig och inte trivs i skolan har svårt att samverka. 

Resultat 
De flesta idrottslärare ( 88 procent) uppger att de trivs med sitt arbete. 
De öppna frågorna visar att eleverna (102 markeringar) och friheten i yrket 
(39 markeringar) är viktiga faktorer för trivseln för många. En grupp 
flerämneslärare (19 stycken) har uppgett att det bästa med idrottslärar-
yrket är att de har roligt själva på idrottstimmarna. Ett argument som ingen 
ettämneslärare har framfört. Kan det vara ett uttryck för att fler-
ämneslärarna har en annan syn på idrottsämnet än ettämneslärarna?  

De nedskärningar i tid, som införandet av den nya läroplanen medfört 
påverkar arbetstrivseln negativt (60 markeringar). Det har också blivit 
svårare att hinna med det vanliga ämnesinnehållet. Nio idrottslärare har 
tolkat nedskärningarna i tid som en signal från arbetsgivaren att ämnet 
inte är så viktigt. Det nya arbetstidsavtalet (23 markeringar) är en annan 
förändring som uppges påverka arbetet negativt liksom vissa arbets-
miljöfaktorer.45 
                                                 
45 Införandet av Lpo 94 föregicks av en kommunalisering av skolan och att ett nytt 

arbetstidsavtal undertecknades som tog bort lärarnas undervisningsskyldighet och 
ersatte den med årsarbetstid.  

 



 
 
 

86 

Majoriteten av idrottslärarna (76 procent) känner sig delaktiga i sko-
lans hela verksamhet. En mindre grupp (11 procent) uppger att de inte är 
särskilt delaktiga. Drygt hälften av idrottslärarna tycker att kollegorna 
har stor förståelse för idrottsämnet och nästan alla (89 procent) tycker att 
de själva har förståelse för andra ämnen. De flesta (62 procent) känner 
sig delaktiga i det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan medan 
ungefär var femte idrottslärare (19 procent) inte känner sig delaktiga. 
Något fler ettämneslärare (21procent) än flerämneslärare (17 procent) 
känner sig mindre delaktiga i skolans utveckling. De flesta av 
idrottslärarna känner sig ändå både delaktiga i skolverksamheten och 
nöjda med sitt yrkesval.  

 Idrottslärarnas syn på idrottsämnet i grundskolan.  
Bernsteins (1977) påpekande att ämnesspecialisten identifierar sig med 
sitt ämne, gör det tänkbart att ettämneslärarna har en starkare klassifi-
kation mellan idrottsämnet och andra ämnen än flerämneslärare. 
Eftersom idrottsrörelsens inflytande över idrottslärarna sedan tidigare är 
stort är det  möjligt att ettämnesidrottslärare identifierar sitt idrottsämne 
med ”the sports education model” i större utsträckning än flerämnes-
lärare. De lärare som arbetar enligt den modellen tycker att kunskaper i 
idrottsaktiviteter är viktiga och att tävling är en del av idrottsundervis-
ningen. Idrottslärarnas syn på vad som är det viktigaste med skolans 
idrottsundervisning, borde kunna ge en antydan om ett sådant anta-
gande är riktigt eller ej. Svarsalternativ 31: att eleverna får kunskaper i idrotts-
aktiviteter och alternativ 33 och 40: att konkurrera respektive att tävla var de 
alternativ som formulerats som tecken på en identifikation med the 
”sports education model” , ett idrottsämne med stark klassifikation mot 
andra skolämnen. Övriga svarsalternativ är formulerade utifrån andra 
modeller och de mål som läroplanen har och har haft. Svaren på fråga 
36; Att lära sig använda kunskaper från andra ämnen i ämnet idrott och hälsa ska 
belysa hur viktigt idrottslärarna tycker att det är att idrottsämnet 
samverkar. Lärarna ombads kryssa för vilka tre alternativ som de ansåg 
vara de viktigaste, respektive de minst viktiga, uppgifterna för skolans 
idrottsundervisning utan krav på rangordning. 

Det är svarsalternativet : att ha roligt i samband med fysisk aktivitet som 
enligt majoriteten av idrottslärarna är idrottsämnets viktigaste uppgift 
(tabell 7:1). Det svaret överensstämmer även med andra studier (Carl-
sten, 1989; Ljunggren, 1984; Skolverket, 1992). 
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Tabell 7:1. Idrottslärarens syn på vad som är det viktigaste med 
skolans idrottsundervisning i rangordning. De sex vanligaste 
svaren (n = 54). 

 Det viktigaste är att ele-
verna får  

Antal 
markeringar 

 Rangord-
ning 

 ha roligt genom fysisk akti-
vitet 

 
97 

  
1 

 lära sig sköta sin hälsa 84  2 

 lära sig samarbeta 73  3 
 prova på många olika id-

rottsaktiviteter 
 

64 
  

4 
 bättre självförtroende 59  5 
 förbättra sin fysik 44  6 

 

Att det viktigaste med idrottsämnet är att ha roligt genom fysisk aktivitet kan 
vittna om en svag ämnesklassifikation då ett sådan syfte, inte direkt är 
relaterat till ämneskunskaper i idrott utan mer kan ses som ett allmänt 
mål för all skolundervisning.46 Att idrottslärarna också anser att det är 
viktigt att eleverna lär sig att sköta sin hälsa på idrottslektionerna är inte 
förvånande, då ämnet bytte namn till idrott och hälsa vid införandet av 
Lpo 94. Därmed förstärktes ämnets betydelse för hälsoundervisningen 
som även innan införandet av Lpo 94 var en viktig uppgift för 
idrottslärarna (Romar, 1995; Skolverket, 1992).  

Däremot är det få idrottslärare (nio stycken) , som svarat att det viktig-
aste är att eleverna får kunskaper i idrottsaktiviteter.47 Det förslaget har här de-
finierats som stark klassifikation, ett idrottsämne som identifierar sig 
med tävlingsidrott. Resultatet tyder på att så inte är fallet, men det måste 
tolkas försiktigt. 

Den fråga som formulerats som tecken på en försvagad klassifikation 
mellan idrottsämnet och andra ämnen, alltså en utveckling mot sam-
verkan/integrering, är fråga 36 ; att lära sig att använda kunskaper från andra 

                                                 
46 "Att eleverna inte uppfattar skolan som spännande, rolig och meningsfull blir i 

längden förödande för deras vilja och förmåga att tillägna sig kunskap. Det får 
direkta konsekvenser för lärandet.” (SOU 1997:121, s. 135 ).  

47 Att kunskaper i idrottsaktiviteter är det minst viktiga har angetts av 11 idrottslärare  
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ämnen i ämnet Idrott och hälsa ses inte heller som något av de viktigaste 
målen. 

Tabell 7:2. Idrottslärarnas syn på vad som är det minst 
viktiga med skolans idrottsundervisning i rangordning. De 
sex vanligast förekommande svaren. (n = 154) 

 Det minst viktiga är att ele-
verna får.  

Antal mar-
keringar 

 Rang-ord-
ning 

 Lära sig konkurrera 143  1 
 Tävla 136  2 
 Kunskaper om idrott som 

samhällsfenomen 
83  3 

 Springa av sig. Eleverna sit-
ter så mycket idag 

 
29 

  
4 

 Lära sig att använda kun-
skaper från andra ämnen i 
idrott och hälsa 

 
19 

  
5 

 Kunskap i idrottsaktiviteter 11  6 
 
Här är de tre vanligaste svaren mer dominerande än på den förra frågan. 

Det minst viktiga med skolans idrottsundervisning är, enligt idrotts-
lärarna, att eleverna lär sig att konkurrera och tävla. Konkurrens och 
tävling är en bas för de idrottsaktiviteter som syns i massmedia och som 
eleverna utövar på fritiden. På idrottslektionerna är det inte viktigt enligt 
de här idrottslärarna. Här förstärks intrycket av att ”the sports education 
model” inte är den modell som idrottslärarna identifierar sitt ämne med. 
De har i de båda svarsalternativen, viktigt respektive mindre viktigt, visat 
att de inte prioriterar de svarsalternativ som kan förknippas med den 
organiserade tävlingsidrotten. Att så många (83 markeringar) markerat 
att kunskaper om idrott som samhällsfenomen är oviktigt, kan tyda på 
att lärarna inte ser något behov av att kopplingen mellan tävlingsidrott 
och idrottsämne kan behöva diskuteras i skolan. Idrottsämnet ses som 
ett färdighetsämne.  

Resultatet visar att fyra av de sex viktigaste syftena med idrottsun-
dervisningen, inte är ämnesspecifika utan mer kan ses som allmänna mål 
som ska prägla allt arbete i skolan. Det resultatet kan tolkas så att id-
rottslärarna uppfattar idrottsämnet som ett medel att nå läroplanens  
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allmänna målen, snarare än ett mål i sig, ett idrottsämne med en svag 
klassifikation.  

Svaren kan också tolkas som ett avståndstagande från tävlingsidrot-
tens syften och mål. Kanske har idrottslärarna börjat försvaga idrotts-
ämnets klassifikation och nu står lite mitt emellan skolan och idrottsrö-
relsen?Det finns dock anledning att vara försiktig i analysen och åter-
komma till frågeställningen under intervjustudien. 

Kommentar  
Majoriteten av idrottslärarna trivs med sitt yrke och känner sig delaktiga 
även i den skolverksamhet som inte är undervisning. Det tyder på att 
den isolerade situation som idrottslärare tidigare har haft, är på väg att 
förändras. En tendens till att ettämneslärarna deltar i något mindre 
utsträckning i skolans verksamhet och utvecklingsarbete kan skönjas. 
Det kan vara en följd av att de samverkar i något mindre utsträckning, 
som vi sett i kapitel 6.  

Även om de flesta av idrottslärarna säger sig vara nöjda med sitt yrke, 
så har införandet av den nya läroplanen och de förändringar som åtföljt 
det arbetet, minskat tillfredsställelsen med yrket hos många av dem. En 
tolkning av missnöjet med den arbetsplatsförlagda tiden är att den 
innebär en begränsning i friheten att själv styra över sin tid, något som 
angetts som en av fördelarna med yrket. Inramningen tycks ha blivit 
starkare vid införandet av Lpo 94. 

Det verkar också som om många idrottslärare vid den här tidpunkten 
främst ser nackdelar med förändringarna. De reagerar negativt på 
minskningen i tid, men få kommenterar de möjligheter till utökning av 
den tiden som de fria valen ger. Man ser att arbetstidsavtalet innebär 
mer arbetsplatsförlagd tid, men inte att idrottslärarna kan bli likställda 
med andra lärare vad gäller undervisningsskyldighet.  

Antagandet att ettämnesidrottslärarna skulle se idrottsämnets identitet 
och därmed också sin egen yrkesidentitet inriktad mot idrottsrörelsen 
bekräftas inte i enkäten. Det finns dock anledning att följa upp den 
frågeställningen i intervjustudien. 

Resultatet på frågan om vad idrottslärarna ser som det viktigaste med 
ämnet visar på en stor samstämmighet och det finns ingen påtaglig skill-
nad i svaren från ettämnes- respektive flerämneslärare. Idrottslärarna tar 
fasta på de alternativ som speglar läroplanens allmänna mål och den 
aktuella skoldebatten (SOU 1997:121) som att ha roligt, att samarbeta och 
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att få bättre självförtroende. Även hälsoundervisningen är en an-
gelägenhet för fler ämnen än idrottsämnet. Sammantaget kan enkätsva-
ren om vad som är det viktigaste med idrottsämnet tolkas som en för-
svagad klassifikation runt idrottsämnet. Svaren måste dock tolkas med 
en viss försiktighet och ska följas upp i intervjustudien.  

I Sverige betonar Skolkommittén (1997) att det är viktigt att det är 
roligt i skolan så att eleverna behåller sin lust att lära. Att ha roligt med 
fysisk aktivitet är dock inte ett mål som kan legitimera idrottsämnets 
plats på skolschemat enligt Annerstedt (1991). Samma tankegångar har 
Cothran och Ennis (1997) när de visade att en undervisning där eleverna 
har roligt, träffar kamrater och bara utför de aktiviteter de redan kan, till 
sist blir så urvattnad att den blir meningslös och tråkig. En sådan 
undervisning kan resultera i att ämnet försvagas, menar de. Intervjuerna 
kan kanske visa om de här lärarnas idrottsundervisning också är 
urvattnad eller om det också finns andra syften med undervisningen än 
att ha roligt. Det finns flera anledningar att inte göra några slutgiltiga 
tolkningar av resultatet i det här skedet av undersökningen. Enkäten har 
gett en bild av hur idrottslärarna samverkar med andra ämnen och har 
gett upphov till en del frågeställningar som kan följas upp i 
intervjustudien. 
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 8. Skolplaner, skolkultur och yrkesidentiteten 
Från enkättillfället till intervjutillfället har fokus för undersökningen för-
skjutits från att studera idrottslärares erfarenheter av samverkan mellan 
idrottsämnet och andra ämnen, till mer i detalj studera lärarsamverkan i 
arbetslag  utifrån idrottslärarens perspektiv. I det här kapitlet samman-
fattas några faktorer som kan ha betydelse för idrottslärarens möjligheter 
att försvaga sin klassifikation och samverka i arbetslaget. 

 En ny läroplan, Lpo 94, har införts som inte ger några direktiv om hur 
skolan ska organiseras. Ändå organiseras idrottslärarna i studien i nya 
arbetslag. För att finna en förklaring till den omorganisationen har de 
lokala skolplanerna studerats. Kapitlet inleds med en redovisning av 
detta. 

När de av skolledningen införda arbetslagen skall verka i skolor med 
olika skolkultur kan den kulturen ha betydelse för hur arbetet i arbetsla-
gen kommer att gestalta sig. I det här kapitlet redovisas några av de 
skolkulturer som idrottslärarna beskrivit.  

Förutom att idrottslärarnas arbetsorganisation försvårar samverkan i 
arbetslag kan den enskilde idrottslärarnas yrkesidentitet ha betydelse för 
idrottslärarens samverkan. En tolkning av intervjuresultaten är att id-
rottslärarens yrkesidentitet består av två delar, dels en ämnesspecialist-
del och dels en generalistdel. Vad som utmärker de olika identiteterna 
redovisas i kapitlet.  

Urval  
Från enkäturvalet till intervjuurvalet har könsfördelningen förändrats 
något. Av de trettio lärare som intervjuas är nio kvinnor. En annan för-
ändring gäller lärarnas utbildningsbakgrund. Elva av de personer som 
intervjuas kommer ursprungligen från enkäturvalets ettämneslärar-
grupp. Vid tiden för intervjuerna har sju av dessa lärare läst in ett ämne 
till och/eller så undervisar de i ett ämne som de inte har utbildning i. 
Ettämneslärare och kvinnor är i minoritet i intervjustudien. Eftersom det 
här är en intervjustudie som strävar efter att identifiera idrottslärares 
olika uppfattningar av samverkan ska resultatet täcka en större del av 
den tänkbara variationen av erfarenheter av samverkan som finns bland 
idrottslärarna. Med en sådan forskningsansats är inte antal personer 
med en viss egenskap det intressanta utan variationen av erfarenheter 
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och mot den bakgrunden menar jag att snedfördelningen inte påverkat 
resultatet. 

Utgångspunkter 
Syftet med den decentraliserade läroplanen Lpo 94 är att beslut om un-
dervisningen skall fattas av dem som närmast är berörda av dem (SOU 
1997:121). Läroplanens intentioner ska anpassas till de lokala förhållan-
dena. En lokal plan utarbetas av kommunerna, som visar vilken inrikt-
ning skolarbetet ska ha under en viss tidsperiod. Den lokala planen styr 
sedan arbetet på den enskilda skolan. Den statliga detaljstyrningen är 
borta i och med införandet av Lpo 94. Skolutvecklingen ska drivas av en 
balans mellan ett yttre tryck från kommunen och skolans och lärarnas 
önskan att utveckla sin egen verksamhet (ibid.). En försvagad inramning 
ska ge lärarna en större frihet att utveckla sin undervisning och sin pro-
fessionalitet.  

Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför majoriteten av sko-
lorna i undersökningen organiserat sig i likadana arbetslag (Berg, 
Högberg, Malmberg & Yttergren, 1999). Idrottslärarna uppger sig inte 
veta syftet med arbetslagsorganisationen. Trots avsaknaden av centrala 
direktiv, föreföll omorganisationen vara en produkt av just en sådan. 
Lärarnas inramning tycks vara stark. Endast ett fåtal idrottslärare 
uppger att förändringen startat hos dem själva och utgått från deras vilja 
att förändra sin arbetssituation. 

Då läroplanen inte längre ger direktiv om hur skolan ska organiseras 
kan beslutet om arbetslagsorganisationen ha tagits lokalt i kommunerna. 
Skolplanerna kan kanske ge en förklaring till organisationen i arbetslag. 

Skolplaner  
Skolplanerna har här inte analyserats, utan granskats utifrån förekoms-
ten av formuleringar som kan förklara arbetslagsorganisationen. Resul-
tatet av granskningen är ett antal skrivningar som kan vara orsaken till 
införandet av arbetslagen.  

Att eleven ska ta ansvar för sitt eget lärande i en årskurslös (årslös) 
skola är en utgångspunkt i flera skolplaner.  

att verksamheten ska präglas av en helhetssyn på barns och ungdomars 
utveckling och lärande ; vår strävan skall vara att så småningom uppnå en 
årskurslös (årslös) skola innebärande ett erkännande av att det kan ta 
olika lång tid för eleverna att nå kunskapsmålen. (Z-kommun. 1999-01-01-
-2002-12-31) 
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Speciellt viktigt är det att grundskolans lärare får en sådan fortbildning att 
de kan och vill tjänstgöra, med inriktning mot en årskurslös skola, i andra 
åldersgrupper än de normalt gör idag. (W-kommun, 1996-04-24) 

Lärarna skall försvaga klassifikationen mellan sig och samverka. Infor-
mationssamhället och arbetslivet kräver att eleverna tränas i samarbete. 
Arbetslaget behövs för att lärararbetet inte ska vara ett ensamarbete.  

-att skolan organiseras så att eleverna utvecklas efter sina egna förutsätt-
ningar och personalen arbetar i arbetslag (W-kommun, 1996-04-24) 

Lärarskapet ska också utvecklas mot ett handledarskap. 
Framtidens lärarroll har att göra med ledarskapet för elevernas arbete. 
Rollen som kunskapsförmedlare kommer att tonas ned till förmån för ett 
arbetssätt som innebär att leda eleverna fram till ett eget lärande. ( Skol-
plan Å-kommun. 1997- ) 

Lärarrollen skall förändras mot en tydligare handledarroll...(skolplan Ä-
kommun 1995-1998)  

Skolan skall bli öppnare mot samhälle, mot näringsliv och mot föräldrar. 
Målet är en skola där alla hindrande gränser och begränsningar är bort-
tagna. 

Denna skolplan uttrycker en rörelseriktning. En strävan efter en skola som 
sätter elevens eget kunskapande i centrum. Vi ser framför oss en sam-
manhållen lärande skola utan trösklar eller hindrande indelningar i klas-
ser, årskurser och stadier eller skillnader i synsätt mellan olika skolformer. 
När dessa låsningar är borta blir det bara bristen på fantasi och lokalbe-
gränsningar som är hinder för utveckling. Skolans uppgift är att anpassa 
sin undervisning och organisering så att alla barns förutsättningar tas till-
vara.(Skolplan 1995-1998. Y-kommun) 

 Kommentar 
Det är rimligt att tänka sig att den struktur som enligt skolplanerna ska 
försvinna eller försvagas mellan elever, lärare och ämnen måste ersättas 
med något annat. En tolkning är att arbetslaget behövs för att ersätta de 
gränser som försvinner i en skolstruktur som går mot försvagad klassi-
fikation och inramning.  

De direktiv som skolplanerna ger om en årslös skola, elevaktiva ar-
betssätt, att alla lärare ska arbeta i arbetslag och att lärarrollen ska bli 
mer av en handledarroll är dock av den arten att lärarnas inramning inte 
försvagas. Lärarens arbete styrs och begränsas i samma utsträckning 
som de direktiv som fanns i Lgr 80. Lärarnas inramning förblir stark fast-
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än klassifikationen emellan dem försvagas. Den lokala skolplanen tycks 
detaljstyra på liknande sätt som den statliga läroplanen gjorde. 
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Skolkulturen 
När skolplanerna ska genomföras i den enskilda skolan möter de den 
skolkultur som finns i skolan. Skolkulturen definieras som resultatet av 
de oskrivna regler och vanor som sätter sin prägel på atmosfären på en 
skola och den har betydelse för vilka förändringar i en ny läroplan eller 
skolplan som det är möjligt att genomföra (Arfwedsson & Arfwedsson, 
1992; Berg, 1999). På de flesta skolor i studien är det lodräta arbetslag 
som ska införas eller har införts. För att förstå skolkulturens betydelse 
för resultatet av arbetslagsorganisationen har idrottslärarna tillfrågats 
om de kan beskriva vad som är utmärkande för just deras skola. Några 
lärare menade att det var lätt att genomföra förändringar på deras sko-
lor. 

- Och vi är fem skolor då, fem högstadieskolor i den här kommunen. Och 
vi har då varit den skola som har gått först när det gäller det här (syftar 
på omorganisationen. min komm.). Och det gäller många saker såna här 
förändringar som har varit i lärarjobbet, så har vi varit ganska tidiga med 
det. För att på nåt sätt så det blir ju oundvikligt ändå. Då är det lika bra 
att börja tidigt och göra misstagen först och rätta till dem sedan, än att 
vänta tills det kommer ett datum, att nu ska det vara genomfört. Intervju 
12.32 

På någon skola innebar förändringsbenägenheten att lärarna behöver 
konsolidera sig efter alla förändringar 

- Förändringsbar och har varit i en uppåtgående förändringstrend, men är 
just nu i, har just nu planat ut lite. Intervju 139.97 

En av skolorna i studien har många olika pedagogiska projekt på gång 
samtidigt. Lärarnas inramning är försvagad, vilket medför att olika ar-
betssätt används. Andra skolor uppfattas som traditionella högstadie-
skolor där klassifikationen är stark mellan lärare och ämnen.  

- ...det är klart att man är konservativ. Men när man tycker saker och ting 
är bra så varför ska det ändras när det fungerar bra. Intervju 270.22 

- Jag som har varit så kort tid, jag kan vara dum och säga att jag tycker det 
är en helt vanlig högstadieskola. Helt normal, vanlig.....Den är inte direkt 
nyskapande och framåtsträvande heller, det kan man ju inte säga. Jag 
tycker liksom, att den är en ganska typisk högstadieskola. Intervju 63.80 

Att ha god ordning och gott uppförande såväl som en betoning på äm-
neskunskaper är en skolkultur som kan definieras som samlingskod. 

- Men att vi har alltså en situation där ingen svär, ingen lägger upp föt-
terna på bordet, ingen är ohövlig egentligen. Men vi är då gamla lärare, 
vi har varit här i 15 år. Och vi är ganska fyrkantiga många av oss. Vi 
kräver att man tar av sig mössan när man går in i klassrum. Så har man 
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också en bra skola. Vi är prestationsmässigt duktiga på skolan. Ja, det här 
hög (stadiet), är bäst i länet när det gäller den här nutidsorienteringen 
och vi är bland de högre skolorna när det gäller även medelvärdena på 
dom här nationella proven också. Intervju 176.36 

En annan skola kännetecknas av att lärarna kämpar med att förbättra ett, 
som de menar, oförtjänt dåligt rykte.  

- Och sen i och med att man fick välja skola så har vi nog tappat en del ele-
ver, för den här skolan har inte haft bra rykte. Tyvärr alltså, men 
oförtjänt egentligen. För att dom som sen verkligen kommer hit, dom 
eleverna, för det mesta så trivs dom, dom flesta alltså. Och lärarna, det 
säger ju många, att i ett så trivsamt bra kollegium, har dom aldrig jobbat 
i som här, säger dom. Intervju 60.47. 

Två skolor är idrottsskolor d v s de har klasser med idrott som special-
ämne. De eleverna har sammanlagt fler timmar idrott än vad läroplanen 
föreskriver.  

Kommentar  
Resultatet av intervjuerna visar att skolorna enligt idrottslärarnas upp-
fattning har olika skolkulturer. Det kan innebära att många skolor som 
nu ska fungera med försvagad klassifikation och inramning, kommer att 
möta olika slags problem som är avhängiga av skolkulturen. Det är tro-
ligt att en förändringsbenägen skola respektive en skola med högstadie-
traditioner kommer att hantera omorganisationen till arbetslag på olika 
sätt. 

Vilket arbetslag är viktigast? 
Idrottslärarna kan genom omorganisationen delta i åtminstone två olika 
arbetslag. Ett arbetslag tillsammans med kollegor i andra ämnen som är 
sammansatt av skolledningen här kallat skolarbetslaget. Ett arbetslag till-
sammans med idrottslärarna på skolan här kallat ämnesarbetslaget. 

De intervjuade idrottslärarna har tillfrågats om vilket arbetslag som är 
viktigast för dem om de endast får delta i ett. Knappt hälften av dem 
svarar att de prioriterar arbetet i skolarbetslaget. 

- Jag har ju jobbat som studieledare och mitt största intresse är att få ar-
betslaget att fungera. Jag har ju från idrotten ärvt ledarskap som jag ut-
nyttjar i mitt jobb att leda andra. Jag har vickat lite som studierektor 
också. Jag har hittat en viss tjusning i att få människor att fungera 
tillsammans så att spiralen är på väg upp och inte ner. Och det där tycker 
jag är det viktigaste just nu, att få alla pigga och glada och jobba framåt. 
Intervju 123.60 
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Det svaret innebär inte att idrottslärarna är villiga att överge ämnesar-
betslaget i idrott utan att det för stunden är viktigare att få skolarbetsla-
get att fungera.  

- Därför att idrotten och engelskan kan jag nog snappa via lärarrummet. 
Min idrottslärarkollega träffar jag ju varje dag på gymnastiklärarrummet 
och engelska lärare träffar jag ju också i personalrummet. Men helheten i 
ett litet arbetslag, då blir det mer helhetsbetonat därför är det inte bara 
om idrott utan om allting annat. Intervju 120.50 

Lika många idrottslärare menar att båda lagen behövs. Ämnesarbetsla-
gen behövs för ämnesutvecklingen och skolarbetslaget behövs för att 
diskutera elevvård och gemensamma projekt. 

- Jag tror det blir bättre nu när vi gör om det, men jag tror det är bra att 
man får tid att tala med många idrottslärare, många mattelärare så att 
man inte bara är en ensam idrottslärare i ett arbetslag, för det jag tror, att 
om man inte får tid att prata även ämnesvis så missar man mycket av pe-
dagogisk utveckling. Intervju 27.65 

Idrottslärargruppen ses som en trygg grupp att återvända till om det blir 
för trist i skolarbetslaget.  

- ...och det är några stycken som är väldigt gnälliga och sura och då blir 
det ingen bra stämning. (syftar på skolarbetslaget. min komm.) Och då 
gömmer man sig i idrottshallen och umgås med sina idrottskollegor för 
där har vi alltid kul. Intervju 98.123 

Överlag är idrottslärarna positiva till att arbeta i arbetslag. Däremot är 
alla inte lika positiva till att arbeta i lodräta arbetslag. De som föredrar 
att arbeta i sitt idrottsarbetslag har i flera fall så dåligt fungerande 
skolarbetslag att det inte känns meningsfullt att lägga ner sin tid där. För 
dessa lärare blir ämnesarbetslagets svaga klassifikation mellan idrotts-
lärare den viktigaste samverkansformen.48  

Kommentar 
De flesta idrottslärarna är positiva till samverkan. Grunden för samver-
kan tycks dock fortfarande vara ämnet. Även de idrottslärare som i för-
sta hand vill arbeta med skolarbetslaget, gör det valet i förvissningen om 
att ämnesarbetslaget kommer att finnas kvar. Ämnesarbetslaget behövs 
för att utveckla ämnet, skolarbetslaget för elevvården.  

                                                 
48 Endast en idrottslärare uppgav problem med samverkan med idrottslärarkollegor-

na. De problemen grundade sig på olika syn på ämnets mål. 
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Idrottslärarens yrkesidentitet 
Enkätresultatet visade inte på några tydliga skillnader mellan ettämnes-
respektive flerämnesidrottslärares syn på undervisningen i ämnet idrott 
och hälsa, men antydde att idrottsämnets klassifikation kan ha försva-
gats då ämneskunskaper, i bemärkelsen kunskaper i idrottsaktiviteter, 
tycktes vara mindre viktiga. Det resultatet måste tolkas försiktigt men 
intervjuerna har förstärkt bilden av en yrkesidentitet i förändring. De lite 
äldre lärarna kan beskriva hur ålder och utveckling har gjort dem 
mindre "stränga", mindre rigida och ämnesinriktade, mer flexibla och 
lyhörda.  

- Jag var nog en ganska hård, tuff, näe, hård, men väldigt bestämd ska jag 
säga när jag var yngre. Intervju 72.36 

- Ja, för det första så är man ju en mera flexibel människa. Ser varje elev 
mycket mycket mer. Från början var man väl mer militär...... Jag var fruk-
tansvärt hård som nybakad idrottslärare. Och det har lösts upp hela 
tiden då. Intervju 137.35. 

Den yrkesutveckling idrottslärarna beskriver kan uttryckas som en för-
svagad klassifikation av idrottsämnet, av idrottsläraren och en försvagad 
inramning för eleverna. Innehållet är mer förhandlingsbart än tidigare. 
Idrottslärarna tycker också att de har ett lärarskap som är annorlunda än 
andra lärares. 

- Plus, att jag tror att vi är så fruktansvärt bra som lärare. Vi är trevliga och 
har ska vi säga en, jag tror inte dom ser oss som lärare på samma sätt. 
Som strikt lärare. I: Varför det? Ip: Näe. jag tror inte det, utan nånstans 
mer som vuxen kompis va. De vet ju att vi är lärare men ändå som 
vuxen. Det går att skämta lite med oss. Man slänger lite käft fram och 
tillbaka. Jag tror dom går till lektionen och kopplar av på ett helt annat 
vis. Intervju 184.2249 

 Idrottsläraren möter eleven på ett annat sätt och har en annan relation 
till sina elever än andra lärare. Idrottslärare har en svagare klassifikation 
mellan sig själva och eleverna än andra lärare. 

- …för det kan man se när man har rastvakt. Eller om man går genom kor-
ridoren ändå, så är det alltid elever som ropar på oss tycker jag. Och vi 
bara, de börjar oftast med att fråga vad vi ska göra nästa timme, men sen 
kan dom börja prata om vad som helst. Och jag tycker mig inte se att 
dom andra lärarna som har rastvakt gör det. Intervju 190.22  

Flerämneslärarna upplever att de är lite friare då de undervisar i idrotts-
ämnet jämfört med då de undervisar i andra ämnen. Idrottsämnets in-

                                                 
49 I är intervjuaren dvs. jag själv Ip är intervjupersonen. 
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ramning är svagare än inramningen runt andra ämnen. Friast är det att 
undervisa i elevens val.  

Idrottslärarskapet innehåller en stor portion glädje. En idrottslärare är 
entusiastisk och det smittar av sig på eleverna. Det finns en lek, frihet 
och glädje i idrottslärarskapet som inte finns i andra ämnen enligt fler-
ämneslärarna.  

- Näe, idrottsläraren är en av dom som tydligast visar glädje i sitt ämne, så 
han eller hon förmedlar glädje på ett väldigt positivt sätt Jag tror att id-
rottsämnet i sig är, är en av de få ämnena i skolan där man så tydligt har 
målet att glädje ska vara målet. Intervju 74.97. 

De äldre idrottslärarna menar att de successivt har försvagat klassifika-
tionen och inramningen till eleverna men de är fortfarande ämnesspeci-
alister och leder elevens inlärning metodiskt.  

Skolplanerna som studerats uttrycker dock att lärarskapet ska föränd-
ras mot ett handledarskap. En handledare som ger råd, finns till hands 
och som lägger mer och mer ansvar för lärandet och lektionsgenomfö-
randet på eleverna. Hur ser idrottslärarna på den förändringen?  

- Jag tycker ju att jag har utvecklat mitt sätt då att, att jag är mindre, jag 
bestämmer mindre och styr mindre på nåt vis, Och låter eleverna ta mer 
ansvar så att säga. Jag går inte in och petar i allting vad dom gör på 
samma vis som jag gjorde. Intervju 79.118 

- och man lägger mer och mer ( ansvar för lektionerna. min komm.) på ele-
verna, i början la jag inget. Jag lägger jättemycket på eleverna. Intervju 
84.86 

Handledaren är inte specialist på att lära ut idrottsaktiviteter utan på att 
leda elevernas lärande, sätta igång aktiviteterna, svara på frågor, lyssna 
och hjälpa dem vidare.50  

De idrottslärare som provat handledarskapet upptäcker att det inte är 
helt lätt att byta lärarskap, att inte alltid vara den som styr och ställer. 
Lärare har olika undervisningsstilar vilket kan vara en förklaring till att 
det inte är lika lätt för alla lärare att fungera som handledare (Klette, 
1997; Naeslund, 1990). 

- Och vi vill ju komma ifrån den här inmatningen eller korvstoppningen 
och det är jättesvårt. Jag menar, jag känner ju det också som lärare att jag 
har någonting. Man är så, tycker man är så jättebra så jag vill ju gärna stå 
och prata lite. Intervju 37.86 

                                                 
50 Jfr Ståhl (1998) som kallar den nya lärarrollen som förespråkas av utredare 

skolpolitiker och administratörer för en kooperativ lärarroll i motsats till en 
individuell lärarroll (s.62).Handledarskapet kan jämföras med den kooperativa 
rollen, idrottslärarskapet med den individuella. Se också Gustavsson ,1999. 
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En tolkning av intervjuresultatet är att idrottslärarnas yrkesidentitet är 
på väg att förändras. Fernandez-Balboa (1997) menar att idrottslärarna 
socialiseras av två stora samhällsinstitutioner, skolan och idrotten.  

Physical educators are attracted to, and socialized by, two traditionally 
conservative institutions (i.e. schooling and sport) and hence, their attitu-
des and actions are aimed more at reproducing the dominant curricular 
orientations than at transforming them. ( Fernandez-Balboa, 1997, s.162)  

Det ena draget i yrkesidentiteten är ämnesspecialisten som formats av 
idrottsrörelsens inflytande över utbildningen. Idrottsrörelsen har påver-
kat idrottslärarnas fortbildning, tillgänglig litteratur och inte minst har 
den påverkat idrottsläraren som ofta har lång erfarenhet som aktiv 
idrottare och ledare. Att idrottsläraren länge varit ettämneslärare bidrar 
till dennes identifikation med ämnet. Gustavsson (1999) menar att 
idrottslärare, med den västerländska kulturens syn på kroppen, snarare 
ser sig själva som tränare eller instruktörer än pedagoger. Under ett 
sådant lärarskap lär sig eleverna, genom en metodisk stegring, ett 
korrekt utförande av en viss övning/aktivitet. Ämnesspecialisten trivs 
bäst med samlingskod där klassifikationen och inramningen är stark 
(Bernstein, 1977).  

Det andra draget av yrkesidentiteten vill jag kalla en generalistiden-
titet. Nu formas den av en utveckling mot integrerad kod som pågår i 
skolan, med en ny syn på kunskap, med lärarens handledarskap och 
elevens delaktighet i sitt lärande. Det detaljerade kunskapsinnehållet är 
inte lika viktigt som kunskapens strukturer. Den metodiska genom-
gången av aktiviteter får mindre betydelse. Eleverna har stort inflytande 
över vad de lär sig och inlärningen styrs av elevens aktivitet och frågor.  

Intervjuerna visar att idrottslärarnas yrkesidentitet kan bestå av olika 
stora delar av ämnesspecialisten respektive generalisten. Ingen idrottslä-
rare är dock renodlat det ena eller det andra.  

Kommentar 
I det här kapitlet har tre faktorer identifierats som kan ha betydelse för 
idrottslärarens möjligheter att samverka i arbetslagen; skolplaner, skol-
kultur och idrottslärarens yrkesidentitet. 

När arbetslagen införs i de aktuella skolorna sker det i form av påbju-
den samverkan. Ett studium av kommunernas skolplaner visar att ar-
betslagsorganisationen kan förklaras av en skolvision där eleven ska 
styra sitt eget lärande i en årslös skola. En försvagad klassifikation och 
inramning för eleverna. Resultatet av skolplanernas direktiv är dock, 
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från lärarnas perspektiv, en ganska stark styrning av undervisningen 
vad gäller lärarskap, arbetssätt och organisation. Lärarnas inramning är 
fortfarande stark.  

Skolplanernas intentioner ska genomföras i skolor som enligt idrotts-
lärarnas beskrivningar har olika skolkultur. Vad händer när skolplanens 
intentioner inte stämmer med den enskilda skolans kultur?  

Införandet av Lpo 94 innebär viss samverkan i ämnesarbetslagen ef-
tersom kursplaner och betygskriterier ska skrivas ämnesvis. Införandet 
av skolarbetslagen kan öka samverkan mellan lärare i olika ämnen i 
olika tema och projekt. Många idrottslärare i studien är också intressera-
de av att utveckla skolarbetslagen. De ser en skillnad i uppgifterna för 
ämnesarbetslagen och skolarbetslagen. De förra måste finnas för äm-
nesutvecklingen, de senare för elevvården.  

Ytterligare en faktor som kan ha betydelse för idrottslärarnas samver-
kan är yrkesidentiteten. Vi har här definierat idrottslärares yrkesidentitet 
i termer av ämnesspecialist och generalist. Det är tänkbart att ettämnes-
lärare har mer av ämnesspecialist i sin yrkesidentitet. Det kan innebära 
att de har en stark klassifikation till sitt ämne och inte samverkar så ofta.  

I det här kapitlet har några karakteristika diskuterats som har betyd-
else för idrottslärarens möjligheter att samverka inom det påbjudna 
skolarbetslaget; skolplaner, skolkultur och arbetslag. Idrottslärarens 
samverkan med andra lärare och andra ämnen påverkas av hur sam-
stämmiga dessa karakteristika är. Resultatet presenteras i nästa kapitel 
och därmed är vi framme vid den här avhandlingens huvudresultat.  
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9. Idrottslärarna i arbetslagssamverkan 
I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna i form av de sex 
kategorier som framträder vid intervjuanalysen. Kategorierna varierar i 
termer av stark/svag klassifikation mellan idrottslärare och andra lärare 
och mellan idrottsämnet och andra ämnen. Inramningen diskuteras dels 
utifrån arbetslagets mandat att själva fatta beslut om sin organisation och 
sitt sätt att arbeta, men också utifrån idrottslärarnas och elevernas möj-
ligheter till inflytande över den egna undervisningen. Svag inramning 
innebär att de har möjligheter att påverka den pedagogiska praktiken. 

De sex kategorierna redovisas i följande underrubriker; arbetslagssam-
verkan, idrottslärarnas yrkesidentitet, idrottsämnets innehåll, isolering 
och arbetslagets miljö. Samma rubriker upprepas för samtliga kategorier 
för att underlätta läsandet. I slutet av kapitlet jämförs ytterligheterna, 
kategori A som befinner sig närmast den integrerade koden med 
kategori F som är närmast samlingskoden.  

Endast en av de deltagande skolorna har inte organiserat lärarna i ar-
betslag. Klassifikationen mellan lärarna i dessa arbetslag är olika mycket 
försvagad. Idrottslärarnas samverkan i arbetslag fungerar därför också 
olika. Även klassifikationen mellan ämnen är olika stark, men genom-
gående är att idrottsämnet fungerar med stark klassifikation som endast 
försvagas vid speciella tillfällen. De sex kategorierna varierar i termer av 
stark/svag klassifikation och stark/svag inramning. Även om varje 
kategori är avgränsad avseende klassifikation och inramning mellan id-
rottslärare och andra lärare, liksom mellan idrottsämnet och övriga äm-
nen kan de i andra avseenden överlappa varandra.  

Kategori A: Mot en skola i en ny tid- mot integrerad kod.51 Svag klassi-
fikation mellan lärarna som arbetar i arbetslag med en gemensam vision 
för arbetet. Inramningen är försvagad då lärarna har ett reellt inflytande 
över sitt arbetslags organisation och sin undervisning. Idrottslärarna 
som är flerämneslärare har en central roll i arbetslagen. Klassifikation för 
ämnet idrott och hälsa är stark men den försvagas vid vissa tema- och 
projektarbeten. Kategori A omfattar fem idrottslärare.  

Kategori B: Med fokus på individualisering. En vision om svag in-
ramning med relativt stort elev- och föräldrainflytande håller ihop kate-

                                                 
51 Skolfrågor-om en skola i en ny tid är titeln på skolkommittens slutbetänkande (SOU 

1997:121) som här har definierats som ett exempel på integrerad kod. 
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gorin. Arbetslag med stark klassifikation mellan ämnen och en försva-
gad klassifikation mellan lärarna i arbetslaget där idrottslärar en ingår. 
Lärarna i arbetslaget arbetar under försvagad inramning och har därmed 
inflytande över hur de vill arbeta. Ämnesundervisning dominerar även 
om ämnesinstitutionerna är uppbrutna och arbetslaget har gemensamt 
arbetsrum. Arbetet med att försvaga elevernas inramning berör inte id-
rottsämnet, som behåller sin starka klassifikation till de andra ämnena. 
Idrottsläraren deltar i arbetslagets arbete i den mån det är möjligt men 
samverkar också med de andra idrottslärarna på skolan. Denna kategori 
omfattar fyra idrottslärare. 

Kategori C: Att vilja men inte kunna… Kategorin definieras av id-
rottslärarnas önskan om att försvaga inramning och klassifikation för att 
kunna arbeta mer flexibelt och temainriktat. Skolkulturen upprätthåller 
en stark klassifikation och inramning, varför de inte kan genomföra sin 
önskan. Arbetslag med relativt stark klassifikation mellan ämnen och en 
relativt stark klassifikation mellan lärarna. Inramningen är stark både för 
idrottslärarna och eleverna. Denna kategori omfattar fem idrottslärare.  

 Kategori D: Lika barn leka bäst. Kategorin karakteriseras av en svag 
klassifikation mellan idrottslärare och relativt stark klassifikation gent-
emot andra lärare och ämnen, som dock försvagas vid vissa tillfällen. 
Försvagad inramning för eleverna. Kategorin fungerar också som en 
allmän beskrivning av hur idrottslärare kan samverka med varandra. 
Denna kategori omfattar fyra idrottslärare. 

 Kategori E :Vi som blev över. Arbetslag med lärare i praktiskt-este-
tiska ämnen, som främst hålls ihop av att lärarna inte har någon tillhö-
righet till något annat arbetslag. Det är relativt stark klassifikation mell-
an lärarna i arbetslaget och mellan de olika ämnena. Denna kategori om-
fattar fyra idrottslärare.  

Kategori F: Ensam är stark: Kännetecknande för denna kategori är en 
stark klassifikation mellan idrottsläraren och andra lärare och en stark 
klassifikation mellan idrottsämnet och andra ämnen, som dock försvagas 
vid enstaka tillfällen. Idrottslärarna är indelade i arbetslag som enbart 
fungerar formellt. Idrottslärarna arbetar under stark inramning vilket 
har orsakat en del konflikter. Det är en utpräglad samlingskod. Denna 
kategori omfattar åtta idrottslärare. 
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Kategori A: Mot en skola i en ny tid … 
En gemensam vision om svag klassifikation mellan lärarna i ar-
betslaget och även mellan ämnen håller ihop kategorin. Lärarna 
har inflytande över arbetslagens utformning och uppgifter, 
svag inramning. Idrottsläraren deltar i samverkan, men idrotts-
ämnet står utanför den. Fem idrottslärare bildar denna kategori. 

Arbetslagssamverkan 
Arbetslagen i den här kategorin är de som ligger närmast den integre-
rade koden. De har en gemensam vision för sitt arbete. De arbetar i tema 
och projektarbeten med försvagad klassifikation mellan lärarna och 
mellan ämnena. Inramningen är svag då lärarna har, och har haft, infly-
tande över hur arbetet på skolan ska organiseras och genomföras. Dess-
utom har eleverna inflytande över sina studier i tema- och projektarbe-
ten liksom under den ”öppna tiden”.52 Idrottslärarna, som alla är fleräm-
neslärare, har en central ställning i laget. Tre av dem är arbetslagsledare.  

I den här kategorin finns lärare som uppger att initiativet till föränd-
ringen har tagits av dem själva. De har velat göra en förändring som att 
försöka ge eleverna mer ansvar. 

- Att vi började med det här var inte så mycket om man säger för nya läro-
planen utan vi hade funderingarna tidigare. För vi tyckte att vi började 
komma dithän att man nästan fick ta ungarna i handen och så sätta dit en 
penna och så säga skriv nu det här. Alltså, vi kände att det är ju löjligt 
och man ska liksom tjata, man ska nästan rätta upp dom på stolen och 
hålla fast dom. Så då började vi fundera på det här.... Intervju 19.81  

Arbetslagen har haft tid och möjlighet att diskutera sig fram till hur de 
vill arbeta. De har provat och ändrat för att så småningom hitta en mo-
dell för sin samverkan, som både arbetslaget och skolledningen är nöjda 
med. Arbetslagets vision vilar på de diskussioner som förekommit mel-
lan just de här lärarna och är inte exakt formulerad och nedskriven. Upp-
följning och utvärdering av undervisningen genomförs inte heller på nå-
got formellt sätt. Även om någon lärare uttrycker en viss trötthet efter att 
ha arbetat ganska hårt med förändringar under en längre tid finns det 
                                                 
52 Den öppna tiden är tid, ungefär en halv dag/vecka som olika ämnen lagt ihop. 

Den halvdagen arbetar lärare i olika ämnen parallellt i skilda klassrum. 
Arbetslagets elever väljer själva vilket ämne eller vilken lärare de vill gå till under 
den öppna tiden. Inramningen är svag. Idrottsämnet deltar dock inte i den öppna 
tiden på de här skolorna.  
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inget uttalat missnöje varken över förändringarna eller över skolled-
ningen i den här gruppen. 

Arbetslagets uppgift är framförallt att sköta elevvården menar lärarna. 
Arbetslagsorganisationen medför att eleverna inte har så många lärare 
vilket gör det lätt att fånga upp elevernas problem och framgångar. Det 
är också lättare att kunna kontrollera att eleven finns i skolan. En annan 
fördel är att lärarna i arbetslaget enkelt kan hjälpa en elev som har varit 
frånvarande eller sackar efter i något ämne. 

- Och där kan vi ha nytta, menar jag av arbetslagstanken eftersom vi träffs. 
För nu har vi färre elever, vi är färre lärare, vi kan kolla upp. Kan jag 
”sno” honom lite grann från din lektion. Jag tar de här arbetspassen och 
så sätter jag mig ner med honom här i 60 min. Jag tror det räcker för 
honom att fixa just det här delmomentet och ge honom godkänt. Intervju 
134.86b  

Undervisningen skall genomföras så att alla elever blir godkända. Det 
upplevs som en utmaning  

- Det har blivit större krav på att vi ska ha eleverna godkända. I: Det är väl 
bara att ge dem godkänt. Ip : Näe, det är det inte. Det måste man ju er-
känna att förr fick lille Pelle en 1:a, okej han fick en etta sen är det inte 
mycket mer med det. Nu ska jag se till att lille Pelle han ska ha godkänt. 
I: Och hur ordnar du det? Ip: Ja, det är, man får ligga i med lille Pelle och 
man får kämpa med honom och det gör man ju. Det gör man på ett annat 
sätt än man gjorde tidigare.......Det här ger, det är bra för mig och bra för 
eleven För att eleven kan inte sätta sig på baken och sitta av dom här tim-
marna och vi kan det inte. Intervju 133.86 b 

Någon form av ”öppen tid” där inramningen är försvagad och eleverna 
väljer innehåll har alla arbetslag i den här kategorien.  

-  Så att onsdagar så jobbar vi på ett litet speciellt sätt. Vi är bara handle-
dare den dagen och ungarna gör upp sitt eget schema och så och 
kommer, går runt då till, då sitter vi språklärare i en korridor och matte- 
no blocket håller till liksom på ett ställe och so- lärarna på ett, och 
hemkunskapsläraren är också inblandad lite grann här. Och då kommer 
eleverna till oss då istället. Intervju 19.81 

Förutom elevvården vill arbetslagen skapa en helhet av skoldagen. De 
vill försvaga klassifikationen mellan schemats olika lektioner och varva 
ämnesundervisning med projekt- eller temaveckor. Ett led i arbetslagets 
arbete är att komma bort från en lektionsindelning som innebär att 
eleverna får en "snutt i ett ämne" innan det är dags att rusa iväg till nästa 
lektion och en ny ”snutt”. 

- dom kommer igång med nå'nting, en liten snutt och så är det dags att 
packa ihop och sen ska man göra nå't nytt.......Och är man lite strulig så 
har de där papprena försvunnit och sen ska man börja om. Det behövs 
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inte så mycket för att dom ska tappa tråden. Om dom måste få känna att 
dom blir klara nå'n gång med saker och presterar och får vara stolta för 
någonting. Även om det är väldigt lite i början då så har dom i alla fall 
gjort någonting. Så jag tror att vi resonerar väldigt mycket om det. 
Många av dom här barnen som har gett upp när dom kommer upp till 
högstadiet dom har nog drabbats av det här att dom får aldrig liksom 
göra klart några grejor. För att dom hinner inte med. Intervju 54.18 

Arbetslagen arbetar  rätt ofta i tema- och projektarbeten med försvagad 
klassifikation mellan ämnen. De samhälls- och naturorienterande 
ämnena är navet som andra ämnen kan knytas till vid behov. Id-
rottsämnet förekommer inte lika ofta i samverkan, med försvagad klassi-
fikation, som idrottslärarens andra ämnen. När det finns med i ett tema 
kan det vara så integrerat i undervisningen att eleverna inte tänker på att 
det finns där. 

- Vi har skärgårdsveckor där vi är ute och seglar, där vi har ja i skärgårds-
kunskapen är det ganska mycket idrott. Vi slutar den veckan med vals 
nere på dansbanan. Och det är en stor grej......för alla elever har då tränat 
som tokar...Och det är inte idrott för dom, utan det är skärgårdsvecka. 
Intervju 81.97 

Arbetslagen vill komma ifrån ämnesindelning, schema och timplan och 
utvecklas emot en undervisning som liknar den framtida skolutveck-
lingen som beskrivs i Skolkommitténs betänkande (SOU 1997:121). Ar-
betslagen har redan nu tillgång till större delen av skoldagen och lärarna 
har god kontroll över eleverna. Lärarna arbetar också flexibelt och kan 
variera arbetssätten från genomgångar i form av katederundervisning 
till självständigt elevarbete.  

Även om arbetslagen i den här kategorin strävar åt samma håll, mot 
en integrerad kod, har de hunnit olika långt i sitt förändringsarbete. För 
några lag börjar förändringstakten att plana ut, andra lag är i en fas där 
förändringstakten är accelererande. 

Idrottslärarnas yrkesidentitet 
De fem idrottslärarna är flerämneslärare och väl integrerade i arbetsla-
gen.53 De arbetar hårt med att utveckla arbetet i arbetslaget. Tre av dem 
är arbetslagsledare. Idrottsämnet hålls med stark klassifikation till andra 
ämnen och sköts lite med "vänster– handen". Idrottslärarna i den här 
kategorin prioriterar idrottsämnet lite annorlunda än idrottslärarna i de 
andra kategorierna. Antingen undervisar de allt mindre i idrott eller så 
                                                 
53 I den här kategorin är samtliga idrottslärare utbildade tvåämneslärare som under-

visar i tre ämnen. 
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uttrycker de att idrottsämnet utgör ett bra avbrott från allt tema- och 
projektarbete. 

- Däremot så känns det att tiden som vi har på den här skolan för eleverna 
att jobba tematiskt eller med det här projektet eller dom här veckorna, 
har varit nog stor pott va. Och då tycker vi att idrotten är ju ett otroligt 
passande avbrott kan man säga. Intervju 25.97 

Flerämnesidrottslärarna kan också tillämpa samverkan mellan de ämnen 
de undervisar i själva och dra nytta av de olika ämnenas innehåll, 

- Jo, vad det handlar om, det är för det mesta människokroppen. Vi kan 
titta på fysiken t ex när vi pratar hävstänger i fysik så för jag över det på 
idrotten. Man kan lägga ut ett arbete som rör idrott och som också rör fy-
siklektionen och det går ju också över på biologin då i biomekanik. Inter-
vju 22.86 

eller tillsammans med de andra lärarna i laget organisera en ämnessam-
verkan i form av samordnad undervisning  

- Och nu är tanken då bara för nästa år då att vi, när dom läser muskler 
kan göra ett projekt, som sträcker sig över en vecka eller nå´nting sånt 
där. Biologitimmarna eller no- timmarna den veckan, och då kan vi ju ta 
alla timmar om vi vill. Nu har vi ju biologi, kemi och fysik. Vi kan ju ta 
dom tre 3x60 plus 50, 55 minuter idrott. Då tror jag man förstår hur det 
hänger ihop sen innan veckan är slut, istället för att vi ska snutta då och 
då. Intervju 86.54 

På det sättet kan klassifikationen mellan ämnena försvagas. Idrottsäm-
nets teoriinnehåll kan bearbetas på teorilektioner och behöver inte in-
skränka på tiden för de fysiska aktiviteterna. 

Arbetslaget och temaarbetet ger en flexibilitet. Två eller flera lärare 
kan samtidigt arbeta med en grupp elever. 

- Näe, det är ju, men ibland har vi jobbat två lärare även då vi jobbat med 
tema. Det är ju en fördel. Det känns, ja det känns att man kompletterar 
varandra på det sättet. Intervju 176.97 

Yrkesidentiteten i den här kategorin är mer av generalistidentitet och id-
rottslärarna är vana vid handledarskapet.  

- Ja, jag tycker i och för sig att jag är handledare nästan hela tiden om man 
ser det så. Jag bryter ju hellre, det känns mera som jag bryter av 
undervisningen och föreläser än att jag bryter av föreläsningen och 
handleder lite grann. Intervju 51.97  

Idrottsämnets innehåll  
Idrottsämnets innehåll är förvånansvärt intakt. Mina resultat pekar på 
att varken anpassningen till de nya timplaneförutsättningarna eller ar-
betslagsarbetet har medfört att något moment tillkommit eller helt tagits 
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bort från ämnet idrott och hälsa sedan Lgr 80. Istället har alla moment 
skurits ner lite grand. Det som förändrats är att det blivit allt färre tek-
nikgenomgångar i de olika idrottsgrenarna till förmån för aktiviteter 
som eleverna kan sköta själva. En följd av den försvagade inramningen. 
Idrottsaktiviteten i sig är inte målet, utan ett medel för att eleven ska 
träna ledarskap eller lära sig att aktivera sig själv. Det är också viktigt att 
eleverna har roligt, att de får röra på sig, så att de blir beroende av fysisk 
aktivitet. En strävan i laget är att eleverna ska lära sig att planera sitt ar-
bete själva. 

- Ja, vi jobbar ju mycket så både på so:n och svenska och engelska att dom 
har individuella planeringar. Man vet vad man ska göra för någonting 
man vet när det ska vara klart och sen lägger man upp arbetet själv som 
elev med hjälp av oss. Det har ju tagit lite tid att vänja dom. Intervju 
17.54 

Men ämnet idrott och hälsa planeras inte individuellt på det sättet. I 
stället är inramningen försvagad när eleverna får hitta på egna rörelser 
som tränar de basfärdigheter som skall övas.  

- Okej, idag ska ni göra en stödjande uppgift och nå’t hopp av något slag. 
Det är liksom den uppgiften dom får och så har jag köpt hem dom där 
banden i redskapsgymnastik och så får videon gå runt bara som en slags 
idé. Jag säger ingenting, dom får gå där och dom kan gå dit och titta och 
så testar dom. Och gör dom grejor som dom känner, att här kanske id-
rottsläraren ska vara så får dom hojta och så kommer jag dit och gör en 
mottagning. Intervju 40.81 

Ett sådant problemlösande arbetssätt innebär att olika formbestämda id-
rottsaktiviteter delvis byts ut mot basfärdigheter, som tränas med hjälp 
av de övningar som eleverna själva kan komma på.  

En svag inramning kan också ge möjlighet för eleverna att själva orga-
nisera och genomföra undervisningen. Eleverna skolas in i att ta allt mer 
ansvar så att läraren till slut blir överflödig.  

- Ja, vi försöker ju få dom att liksom förstå varför dom är här. Att dom 
måste ta ett ansvar. Intervju 54.18 

Så innehållet i form av idrottsaktiviteter har inte förändrats, men det an-
vänds med en starkare betoning på att de är medel och inte mål. 

Isolering 
Idrottslärarna har svag klassifikation till kollegorna. De är integrerade 
och drivande i utvecklingen av arbetslaget. Det innebär att de har be-
gränsat med tid för samverkan med de andra idrottslärarna, varför den 
klassifikationen är lite starkare. De håller också idrottsämnet utanför sin 
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arbetslagssamverkan. Idrottslärarens andra ämnen finns med i den 
öppna tiden men inte idrottsämnet. I vissa projekt och tema finns också 
idrottsämnet med, men få tema tar sin utgångspunkt i idrottsämnet. Så 
idrottsläraren är inte isolerad men ämnet idrott och hälsa kan vara det 
med en relativt stark klassifikation till andra ämnen. 

 Arbetslagsmiljön  
Gemensamt för skolorna i den här kategorin är att de är små eller medel-
stora, på små orter eller mindre kommundelar i storstad. Alla skolor är 
"högstadier " (år 6/7-9). En skola skulle byggas om till 0-9 skola men id-
rottslärarens arbetslag skulle fortfarande bestå av 6-9 lärare. Lagen for-
mar och utvecklar sina arbetslag och sin undervisning själva. Lärarna 
har fått fortbildning i form av arbetslagsutbildning eller annan utveck-
ling i form av studieresor, föreläsningar och diskussioner i samband med 
omorganisationen. Någon fortlöpande hjälp att utveckla gruppdynami-
ken inom laget har de dock inte haft. Att arbetslaget fungerar beror på 
att dess medlemmar kommer överens. 

Det som inte är gemensamt för lagen i den här kategorin är organisa-
tionen. Både lodrät och vågrät organisation förekommer och ett lag be-
står av de lärare som blev över när tillgängliga so- och no-lärare förde-
lats på de andra lagen. Ett lag innefattar hela kollegiet på cirka 14 perso-
ner. Idrottslärarna har all sin tjänst inom laget vilket innebär att de un-
dervisar i tre ämnen. De undervisar i något ämne som de inte har ut-
bildning i eller fyller ut tjänsten med något annat som t ex elevens val. 

Kommentar 
Rubriken på denna kategori är, Mot en skola i en ny tid, mot integrerad 
kod. Arbetslagen arbetar inte helt under integrerad kod. Alla arbetslag 
har en gemensam vision att arbeta efter, men den visionen finns inte 
nedskriven och det finns inget utarbetat system för uppföljning och ut-
värdering av densamma. Idrottsämnet fungerar under samlingskod. In-
nan kategori A kan sägas arbeta helt under integrerad kod måste idrotts-
ämnet integreras i arbetet, visionen och målet med undervisningen 
måste formuleras liksom vilka kriterier som ska gälla som tecken på att 
arbetet lyckats. Svag klassifikation mellan lärarna och svag klassifikation 
mellan många ämnen utmärker denna kategori. Idrottsämnet har fortsatt 
stark klassifikation mot andra ämnen men försvagas vid lämpliga teman 
eller projekt. Eftersom även inramningen är svag närmar sig arbetslaget 
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den integrerade koden. Den försvagade inramningen bidrar till att 
innehållet består av aktiviteter som eleverna uppskattar och kan leda 
själva.  

För idrottsämnets del har något arbete för att förändra innehåll, be-
tygskriterier och evalueringar i riktning mot den integrerade koden inte 
bedrivits. I stället är tendensen att idrottslärarna arbetar lite mindre med 
idrottsämnet än med sina övriga ämnen. Idrottsämnets innehåll används 
också på ett annorlunda sätt än i de andra kategorierna. Aktiviteter som 
eleverna kan klara själva har större utrymme i den här kategorin, id-
rottsläraren fungerar mer som handledare. De debattörer, som under 
TiG-diskussionen om flerämnesutbildningen, menade att en kombina-
tionsutbildning skulle inverka menligt på undervisningen i gymnastik 
tycks här få visst belägg för sina farhågor.  

De idrottslärare som undervisar i fler ämnen och ofta har diskussioner 
med lärare i andra ämnen får en något förändrad syn på idrottsämnet. 
Om idrottsämnet skulle fungera under samma kod som de andra äm-
nena och deltaga i arbetslagsarbetet skulle förändringen troligen vara än 
tydligare. En förklaring till idrottsämnets relativt starka klassifikation, 
även i denna kategori, är att det ger idrottsläraren en möjlighet att be-
hålla en del frihet i en annars välplanerad arbetslagssamverkan.  

Kategori B : Med fokus på individualisering 

En vision om svag inramning håller ihop kategorin. Visionen 
gäller dock inte idrottsämnet. Eleven i centrum betyder att elever 
och/eller föräldrar har ett visst inflytande över undervisningen 
och arbetslagsarbetet. Klassifikationen mellan lärarna är för-
svagad då arbetslaget har gemensamt arbetsrum men klassifi-
kationen mellan ämnen är fortfarande stark. Undervisningen 
genomförs ämnesvis. Fyra idrottslärare bildar kategorin. 

Arbetslagssamverkan 
Gemensamt för arbetslagen i den här kategorin är svag inramning. Det 
betyder individualisering, eleven i centrum och svag inramning gent-
emot eleven och/eller föräldrar. Initiativet till arbetslagsindelningen har 
kommit uppifrån men lärarna har diskuterat sig fram till hur de vill ar-
beta. Två av lagen har också skriftligt formulerat sin vision. Lagen är or-
ganiserade lodrätt med eller utan parallellklasser. Vi tappar ämnesstöd, men 
vinner elevvårdsstöd som en av lärarna uttrycker det. Alla lärare i ar-
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betslaget är dock inte glada över den utvecklingen. Det finns de som 
hellre vill ha kvar sitt ämnesstöd. 

Grundtanken med arbetslagen är att eleverna och/eller föräldrarna 
ska ha inflytande. En utgångspunkt är, precis som i kategori A, att alla 
elever skall ha godkända betyg. En förutsättning för att nå det målet är 
att eleverna får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och 
då måste inramningen försvagas. Klassifikationen mellan ämnen är fort-
farande relativt stark.  

Demokratin grundläggs i skolan och såväl pedagogik som arbetsmetoder 
ska främja elevernas demokratiska fostran Elevernas inflytande i skolan 
ska därför ökas. Dels genom representation i de lokala skolstyrelserna, 
men framförallt genom vardagsinflytandet över undervisningen. (Skol-
plan X-skola s.14.) 

Eleverna har också stort ansvar och inflytande över sina studier.  
- Och sedan har vi försökt arbeta med studieteknik med eleverna, så att 

dom ska försöka att komma på att man kan lära sig på olika vis. Och då 
står det på bladet som eleven får, att grundkursen omfattar dom här si-
dorna. Målen försöker vi hålla mer övergripande. Det finns instuderings-
frågor, en del elever använder dom, en del använder dom inte......Sen är 
det så då att eleven bestämmer själv när han vill göra prov. Intervju 32.16 

I den ena varianten av den här kategorin är skolorna/arbetsenheterna 
organiserade så att eleverna har mycket att säga till om. Eleven 
bestämmer sin ambitionsnivå och tidpunkten när han/hon vill prövas på 
innehållet.  

I den andra varianten är skolorna/arbetsenheterna organiserade så att 
eleverna och föräldrarna har mycket att säga till om. Eleverna är regel-
bundet med på arbetslagskonferenserna och föräldrarepresentanter är 
med ett par gånger per termin vid planeringen av arbetslagets arbete. 
Arbetslaget har gemensamma normer som föräldrar, lärare och elever 
har enats om  

- Och det gäller väldigt mycket den här samsynen och de gemensamma 
värderingar när det gäller eleverna.....då jag inte behöver säga jag tycker 
så här utan jag kan säga vi i C tycker så här. Intervju 32.8 

Samsynen är ett steg i elevvården, även om normerna inte är nedskrivna. 
- ..men en samlad tydligt nedskriven plan för någon slags etisk-moralisk 

fostran, det saknar vi. Intervju 32.32.  
Idrottslärarna, de flesta ettämneslärare, har också undervisning i andra 
arbetslag. De deltar dock inte i några elevvårdskonferenser om eleverna i 
de lagen. Så de vinner i information om eleverna i det egna laget, men 
förlorar i information om eleverna i de andra arbetslagen.  
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Klassifikationen mellan ämnena är relativt stark, ämnet eller ämnes-
blocken är grunden för undervisningen. Klassifikationen är dock försva-
gad mellan lärare i de olika ämnena. Ämnesinstitutionerna är uppbrutna 
och arbetslagets lärare har gemensamt arbetsrum. Idrottslärarna har 
dubbla arbetsrum, ett i anslutning till laget och ett i anslutning till 
idrottshallen.  

I visionen för de här arbetslagen ingår inte den ämnessamverkande 
undervisningen men med ämnesblocket som bas så förekommer ett in-
formellt samarbete över arbetslagsgränserna. 

- Ja, jag har ju startat upp ett tema med några 9:or och då ska dom nu ar-
beta ganska mycket med, med någon form av ämnesteknik.......man kan 
säga att det är hela no- sidan på skolan som jobbar med det temat. 
Intervju 34.118 

Det gör, att det inte blir så mycket ämnessamverkan för idrottsämnet 
heller. ”Olympiaden” är dock ett exempel på ett ämnessamverkande 
tema där idrottsämnet har en central roll och som involverar en hel 
skola. 

- Då har vi startat med idrott eftersom vi då har haft en olympiad här. Där 
alltså varje klass har varit ett land. Varje klass har jobbat med landet 
både teoretiskt och praktiskt alltså. Producerat fram stora flaggor Gjort 
maträtter från det landet.....Intervju 32.85 

 Temat genomförs vart fjärde år. Friluftsdagar och temadagar tycks ge-
nomföras års-(kurs)vis i stället för arbetslagsvis i denna kategori.  

Idrottslärarnas yrkesidentitet  
Idrottslärarna uppger att de och idrottsämnet har hög status i sina sko-
lor. De flesta idrottslärarna är ettämneslärare men ett par av dem under-
visar i något annat ämne för att få mer tid i sitt arbetslag.  

Bristen på undervisningstid gör att lärarna upplever att de måste styra 
undervisningen i idrott och hälsa mer under Lpo 94 än under Lgr 80. De 
idrottslärare som undervisar i specialidrottsklasser menar att det är 
lättare att försvaga inramningen i de klasser som har fler timmar och 
bättre kunskaper i ämnet än i normalklassen. Även om de här lärarna är 
mer av ämnesspecialister än kategori A så finns det tillfällen då inram-
ningen försvagas.  

- Dom får spela först, och det tror jag också att jag har lärt mig. Jag 
menar att inte köra efter lektionsboken från A till Ö va. Utan utgå 
ifrån, liksom från elevernas behov.....Och sen får dom spela handboll. 
Och sen är det utifrån nåt slags upplyft behov att det här ska bli ett 
bättre spel. Vad ska vi göra då? Ska vi träna på då eller ska vi ändra 
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några regler för någonting. Är det så att vi passar för dåligt eller är det 
att ni inte kan taktik eller är det så att ni inte kan skjuta. Jag menar då 
tränar vi det istället för att jag då bestämmer. Intervju 81.118. 

 

Idrottsämnets innehåll 
Idrottslärarnas syn på idrottsämnets innehåll tyder på stark klassifika-
tion. Det finns ett basinnehåll som måste gås igenom, innan inramningen 
försvagas och eleverna kan få vara med och bestämma innehållet i un-
dervisningen. Det basinnehållet går inte att förhandla bort. Idrottsämnet 
är inte heller uppbyggt kring samma vision om individualisering som de 
andra ämnena. Att eleverna får röra sig på timmarna är viktigt. Motion 
är det viktigaste syftet med ämnet enligt de intervjuade idrottslärarna. 

- Ja, jag är mycket för aktivitet. Jag blir förstörd om jag ser lektioner där 
eleverna bara sitter och man pratar för mycket. Jag tycker inte om det. In-
tervju 32.55 

Temaarbeten med försvagad klassifikation mellan ämnen kan före-
komma inom arbetslaget. Eftersom idrottslärarna också undervisar i 
andra klasser utanför arbetslaget är det svårt för dem att delta i temaar-
betet. Teoriundervisning i ämnet idrott och hälsa förekommer genom att 
eleverna får individuella hemuppgifter, vanligen inom hälsomomentet. 
Teoriinnehållet tar på så sätt ingen tid från lektionerna eftersom läraren 
ger sin feed back skriftligt. 

Idrottslärarna har delvis försvagat ämnets klassifikation mot samhäl-
let. Dels genom idrottsklasserna, där idrottens roll i samhället diskuteras, 
dels genom elevens val där eleverna får möjlighet att använda tiden till 
att prova idrotter som inte finns tillgängliga i skolan eller utöva sin egen 
idrott. 

Isolering 
Idrottsläraren i kategori B har starkare klassifikation mot lärarna i arbets-
laget än vad idrottsläraren i kategori A har. I kategori B har idrottslärar-
na två arbetsplatser, en i anslutning till gymnastiksalen och en arbets-
plats gemensamt med skolarbetslaget. Det förhållandet bidrar till att id-
rottsläraren endast marginellt deltar i skolarbetslagets arbete. Ett gemen-
samt arbetsrum ger dock en känsla av tillhörighet. 

Idrottslärarna i den här kategorin har dessutom en försvagad klassifi-
kation till de andra idrottslärarna på skolan. Jämfört med kategori A så 
sysslar idrottslärarna i denna kategori mer med idrottsämnet. Idrotts-
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ämnet finns dock inte med i arbetslagsarbetet i någon större utsträck-
ning. Ämnessamverkan med andra ämnen förekommer, men mer sällan 
än under Lgr 80.  

 

Arbetslagets miljö 
Skolorna i den här kategorin ligger företrädesvis i större städer och samt-
liga är mellanstora högstadier, 400-600 elever. De idrottslärare som är 
ettämneslärare undervisar antingen i ett annat ämne, som de inte har be-
hörighet i, eller undervisar de i specialidrott i en idrottsklass för att få 
fler timmar inom arbetslaget. Ändå har alla idrottslärarna, utom fler-
ämnesläraren, undervisning utanför det egna arbetslaget. 

På ett tydligt sätt har klassifikationen mellan lärarna i arbetslaget för-
svagats då ämnesinstitutionerna brutits upp, utom för ämnet idrott och 
hälsa. Lärarna i arbetslagen har arbetsrum i närheten av varandra och i 
närheten av de klasser som de arbetar med. Idrottsläraren kan inte ut-
nyttja det gemensamma arbetsrummet på samma sätt som teorilärarna, 
men tycker ändå att det är viktigt att ha en tillhörighet till de andra lä-
rarna på skolan.  

Inget lag i den här gruppen har haft någon arbetslagsutbildning, men 
de har ägnat viss tid åt att diskutera fram sin vision. De arbetslagen som 
innefattar 6-8 personer är lagom stora tycker idrottslärarna men de som 
innefattar 14-15 personer uppfattas som för stora. Det är svårt att komma 
till tals i så stora arbetslag. 

Kommentar 
Skolorna i den här kategorin kan kallas förändringsbenägna. I intervju-
erna framkommer inget större motstånd mot förändringar, utan snarare 
tvärtom. Lärarna har också haft ett visst inflytande över den omorgani-
sation som har skett. Även i denna kategori är lärarnas inramning för-
svagad, man är överens om hur utvecklingen ska bedrivas. Kanske har 
lärarna vunnit det inflytandet genom att de har lätt att acceptera för-
ändringar? Vid tiden för intervjuerna innebar förändringen en försvagad 
inramning för eleverna och en försvagad klassifikation mellan lärarna. 
Ämnesklassifikationen är fortsatt stark för alla ämnen.  

Idrottslärarna, de flesta ettämneslärare, deltar inte i visionen att för-
svaga inramningen i ämnet idrott och hälsa. Det finns ett basinnehåll i 
ämnet, som alla elever måste gå igenom innan deras inramning kan för-
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svagas. De vanliga elevernas inramning på idrottslektionerna har för-
stärkts av de nedskärningar i tid som genomförts i samband med infö-
randet av Lpo 94. Eleverna i specialidrottsklasserna har däremot svagare 
inramning eftersom de har fler timmar och bättre kunskaper i ämnet. 
Idrottsläraren kan här fungera som handledare.  

Att försvaga klassifikationen till lärare i andra ämnen och tillhöra ett 
arbetslag är viktigt, menar idrottslärarna och den inställningen visar sig i 
en strävan att undervisa i fler ämnen och på det sättet få en tydligare till-
hörighet till arbetslaget. De tycker att ämnet idrott och hälsa har en stark 
ställning i skolan. I de skolor där det finns specialidrottsklasser sätter 
idrotten säkert sin prägel på hela skolan. Att ha ett gemensamt ar-
betsrum med lärare i andra ämnen kan också bidra till idrottslärarnas 
känsla av att de, och ämnet, har en stark ställning.  

Idrottsämnets innehåll är det vanliga Lgr 80 innehållet. Idrottsläraren i 
kategori B har mer av specialistidentitet än lärarna i kategori A och in-
ramningen för eleverna är starkare. Även klassifikationen mellan id-
rottsämnet och andra ämnen har blivit starkare under Lpo 94.  

Kategori C: Att vilja men inte kunna........ 

Idrottslärare med en vision om att arbeta under integrerad kod 
med friluftsliv som utgångspunkt. Skolkulturen underlättar 
inte det arbetet, samlingskoden bibehålls och visionen kan inte 
genomföras. Fem idrottslärare bildar kategorin. 

Arbetslagssamverkan 
I den här kategorin finns idrottslärare som uttrycker en önskan att arbeta 
under integrerad kod, men som inte kan genomföra det då skolkulturen 
vill bibehålla samlingskod. Idrottslärarnas visioner stämmer inte med 
den gällande skolkulturen. De vill försvaga både klassifikation och in-
ramning genom att använda friluftsliv som en utgångspunkt för under-
visningen.  

Kollegorna i arbetslaget förstår inte fördelen med den nya arbets-
lagsindelningen och motsätter sig den. Det har inneburit en del turbu-
lens på de skolor där skolledningen vill arbeta mer mot integrerad kod. 
Idrottslärarna vill ha ämnesarbetslag, men dessutom vill de arbeta i ett 
skolarbetslag som samverkar runt eleven. Den samverkan de vill införa 
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innefattar inte bara elevvård, utan innebär också en samverkan över de 
vanliga ämnesgränserna. Idrottslärarnas vision liknar kategori A:s.  

- Ja det är att vi ska, jag tror den långsiktiga målsättningen är att vi ska bli 
självständiga arbetslag, som kan styra över våra timplaner, gruppdel-
ning, schemaläggning, ekonomi. Men vi har inte fått dom villkoren 
än........ Intervju 19.123 

Idrottslärarna i kategorin är flerämneslärare och de har idéer om vad de 
vill göra i arbetslagen. De tycker alla att det är viktigt att komma igång 
ordentligt med arbetet skolarbetslaget. 

Arbetslagsarbetet försvåras, som jag ser det, av att skolorna inte av-
skaffat den gamla högstadieorganisationen. Arbetslaget konkurrerar 
med andra intresse- och ämnesgrupper om konferenstiden. Det blir inte 
någon kontinuitet i arbetslagsarbetet. Låsningar i schemat på grund av 
att vissa ämnen skall ha fasta 15- eller 20- grupper gör att det blir svårt 
för arbetslaget att få någon sammanhängande tid på elevschemat.  

Det är möjligt att skolledningen inte vågar, eller inte vill, ändra hög-
stadieorganisationen. Ett par av de här lärarna har framfört förslag till 
skolledningen som skulle ha inneburit en mer temainriktad undervis-
ning, men de förslagen har inte genomförts. Skolledningen har antingen 
bytts ut eller inte vågat ge klartecken till genomförandet. Två idrottslä-
rare som är utbildade i biologi och vill undervisa i det ämnet i sitt eget 
arbetslag för att få alla sina timmar där får inte göra det. Biologitim-
marna skall en ämneslärare ha.  

- ...men annars så är ju min kombination med biologi, idrott och engelska 
perfekt för det här nya systemet. Intervju 4.80.  

Skolledningen prioriterar inte arbetslaget framför ämnestillhörigheten 
vilket innebär att idrottslärarna måste undervisa i flera arbetslag och de 
får inte den kontroll över skoldagen som lärarna i kategori A har. De öv- 
riga lärarna i skolarbetslaget upplevs ganska resignerade, enligt min be-
dömning. Alla idrottslärarna i den här kategorin är flerämneslärare och 
intresserade av friluftsliv. De vill åka ut på lägerskola, göra vandringar, 
paddla kanot, vara på sjön. De vill syssla med aktiviteter som innebär att 
de tillsammans med eleverna skapar inlärningstillfällen i ett naturligt 
sammanhang, inte uppdelat i ämnen.  

- Jo, friluftsbiten är ju så lätt va. Den kan man plocka in i så många olika 
sammanhang. Intervju 80.5  

 En idrottsundervisning profilerad mot friluftsliv är lättare att genomföra 
i ett arbetslag med få lärare och med ett schema som inte är indelat i 
ämnen. Ibland måste en halvdag utnyttjas för en aktivitet, ibland flera 



 
 
 

118 

dagar. Schemat på dessa idrottslärares skolor ger ingen möjlighet till så-
dan flexibilitet.  

Under Lgr 80 fanns större möjligheter att förlägga undervisningen 
utanför skolan än vad som finns under Lpo 94. Möjligheten att genom-
föra undervisningen någon annanstans än i klassrummen har minska p g 
a nedskärningar i de ekonomiska resurserna och rektorernas tolkningar 
av den garanterade undervisningstiden. 

- För det fanns något som hette garanterad undervisningstid och då kunde 
man inte bryta schemat utan då skulle varje timme genomföras. Ja, det är 
t o m diskussioner om eleverna får gå ifrån lektionen för att gå till 
tandläkaren, om fluorsköljning kunde inkräkta på undervisningstiden. 
Så det är liksom by the book. Intervju 73.123 

En av lärarna i den här gruppen avser att byta skola. Han ska flytta till 
en låg- och mellanstadieskola som ska bli en 0-9 skola till hösten. Han 
vill arbeta i ett arbetslag med andra intentioner än de som arbetslagen på 
hans nuvarande högstadieskola har.  

- Jag vill inte jobba traditionellt. Jag vill jobba mer som det är tänkt att ar-
betslaget ska fungera. Jag vill arbeta utan fast schema helst och så kanske 
mera bara stora block osv. Men jag är rädd för att på den här 
traditionella högstadieskolan, är det så många som kommer att kämpa 
för att det ska fortsätta i gamla hjulspår. Och då känner jag att då skulle 
det vara roligare att byta och komma och starta upp på nytt på en skola 
Intervju 5.132 

En annan idrottslärare upplever att idrottslärarsamverkan blir svårare 
att genomföra när skolorna i kommunen omorganiseras till 0-9 skolor, 
där det endast finns en idrottslärare. Fungerar inte skolarbetslaget kan 
resultatet av omorganisationen bli att idrottslärarna får sämre möjlig-
heter att samverka. Det finns inget ämnesarbetslag på skolan att sam-
verka med. 

Idrottslärarnas yrkesidentitet 
Idrottslärarskapet är annorlunda än ämneslärarskapet tycker de här id-
rottslärarna. 

- Jag tycker att som idrottslärare så måste vi kunna tala med eleven och 
kommunicera med dom på mycket bättre sätt än vad många adjunkter 
gör. Dom kan gå in och dra av en lektion, medan vi kommer närmare 
eleverna när man jobbar i idrott. Man blir mer som en, inte en kompis 
men ändå, man kommer närmare dom på ett annat sätt. Man måste 
släppa en del på den här fasaden som en del har. Jag måste bjuda mer på 
mig själv. Jag menar dom får se mig hoppa bock och göra alla möjliga 
grejer och då är jag inte den här traditionella lärarrollen. Dom ser mig 
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som en annan person än om jag bara går in och har svenska eller..... 
Intervju 83.132 

Klassifikationen mellan idrottsläraren och eleverna är svagare än mellan 
andra lärare och eleverna.  

Yrkesidentiteten har många drag av ämnesspecialisten, men samtidigt 
uttrycks en önskan om att få utvecklas mot en generalistidentitet. Man 
vill försvaga klassifikationen mellan ämnen under rubriken friluftsliv. 
Friluftsaktiviteter är lämpliga att utgå ifrån om man vill genomföra en 
undervisning där klassifikationen är försvagad mellan ämnena. En akti-
vitet som friluftsliv kräver, p g a olycksrisken, att eleverna har vissa kun-
skaper och färdigheter innan inramningen kan försvagas och de kan få 
arbeta självständigt under ansvar. Sådana bas kunskaper är en 
förutsättning för att inramningen ska kunna försvagas och de går inte att 
förhandla bort menar lärarna. Elevernas inramning är därför stark 
åtminstone i de lägre åldrarna. 

Idrottsämnets innehåll 
Idrottslärarna förordar ett ämnesinnehåll med en relativt stark betoning 
på friluftsliv. De menar också att musik och rörelse är viktiga moment 
som tillsammans med friluftsliv har betydelse för hälsoundervisningen. 
Lagbollspelen, som annars är det vanligaste innehållet betonas inte. 
Lärarna har dock inte skurit bort något av huvudmomenten  som fanns i  
Lgr 80 för att få mer tid till något annat prioriterat innehåll. 

Färre friluftsdagar, att arbetslaget inte vill släppa samlingskoden, 
rektors planering av tjänster, mindre ekonomiska resurser och den ga-
ranterade undervisningstiden gör att dessa lärare anser sig ha små 
möjligheter att genomföra en undervisning som de tror på. Deras 
intresse för friluftsliv har inte heller tagits tillvara genom skolans 
profilering eller elevens val. De har också fått relativt stora 
nedskärningar i timtiden för ämnet. En lärare i den här kategorin 
upplever att idrottsämnet är så undanskuffat att det inte är meningsfullt 
att undervisa i ämnet längre.  

- Jag gick till och med in och bad att få hela min tjänst i engelska och 
slippa ha idrotten och anförde hälsoskäl. Intervju 80.130 

Isolering  
Idrottsämnets klassifikation mot andra ämnen är starkare under Lpo 94 
än under Lgr 80 även i den här kategorin.  
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 Idrottslärarnas klassifikation mellan varandra är något svagare. Efter-
som lärarna i denna kategori är flerämneslärare, har de en naturlig för-
svagning av klassifikationen till kollegorna i skolarbetslaget och till sina 
andra ämnen. Flerämnesidrottslärarna har provat att samverka mellan 
sina ämnen på idrottslektionerna, men det har inte alltid fallit väl ut hos 
eleverna. 

Kollegorna i arbetslagen saknar friluftsdagarna och den försvagning 
av ämnesklassifikationen som genomfördes under dessa. De tycker att 
ett bra arbete genomfördes med ämnessamverkan då men det arbetet är 
nu lågprioriterat till förmån för en lärarsamverkan som de inte vill 
deltaga i. 

Arbetslagets miljö  
Arbetslagen i denna kategori är år 6-9 arbetslag på traditionella mellan-
stora högstadieskolor, belägna i små eller medelstora städer. Samlings-
koden dominerar, om än inte uttalat, ämneslärartraditionen är stark och 
misstron mot förändringar som försvagar ämnesundervisningen är stor. 
Ämneslärarna har protesterat mot de nya arbetslagen, men deras 
synpunkter har inte hörsammats av skolledningen. Skolledningen har 
heller inte velat stötta idrottslärarnas utvecklingsidéer. Det finns ett 
missnöje i arbetslagen, som gör att arbetet med att utveckla dem har 
stannat av. 

Några kommuner har byggt om alla skolor i hela kommunen till 0-9-
skolor, men lärarna vet inte vad syftet med ombyggnationen är. För 
mycket pengar har satsats på ombyggnationer och för lite på lärarnas 
fortbildning menar lärarna. Någon skola har haft en arbetslagsutbildning 
som lärarna inte var så nöjda med.  

Alla idrottslärare i den här gruppen är flerämneslärare och de vill 
arbeta med att utveckla skolarbetslaget. Idrottslärarsamarbetet finns 
alltid kvar menar de. 

 De övriga kollegorna i arbetslagen menar att de inte är negativa till 
förändringar. Jag uppfattar dem som väldigt ämnesinriktade och inrik-
tade mot att arbeta under samlingskod.  

Kommentar 
Den här kategorin kännetecknas av att idrottslärarnas vision om hur un-
dervisningen ska utvecklas, inte överensstämmer med arbetslagets 
och/eller kanske inte heller med skolledningens. Arbetslagen organise-
ras inte utifrån visionen om att allt ska föras samman utan samlingskod-
en finns kvar. Att kommunledningen beslutat att skolorna ska byggas 
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om till 0-9 skolor tyder på att de vill försvaga klassifikationen mellan 
elever i olika åldrar men syftet med den förändringen är lärarna inte 
medvetna om. 

Det skulle ha varit intressant att se vilken utveckling som skulle ha 
skett om pengar satsats på lärarnas fortbildning och/eller på att utveckla 
arbetslagsarbetet i stället för att bygga om skolorna. Nu finns några om-
byggda skolor och en lärarkår som inte förstår fördelen med de nya lo-
kalerna då ombyggnationerna inte diskuterats. Att byta skola är en lära-
res lösning för att få arbeta i enlighet med den vision han har. För de öv-
riga är strategin att vänta och se vad som kommer att hända framöver.  

Kategori D: Lika barn leka bäst 

Svag klassifikation mellan idrottslärare som bildar ett ämnesar-
betslag. Klassifikationen till andra lärare försvagas ibland, som 
under temaarbete, dock inte endast till lärarna i det egna 
arbetslaget. Skolarbetslaget fungerar huvudsakligen som en ad-
ministrativ enhet. Kategorin utgörs av fyra idrottslärare. 

Arbetslagssamverkan 
Den svaga klassifikationen mellan idrottslärarna är det utmärkande för 
denna kategori. De är tillräckligt många på samma skola för att kunna 
bilda ett eget arbetslag och därigenom göra idrottslärarsamverkan tyd-
lig. Den svaga klassifikationen mellan idrottslärarna i den här kategorin 
är också ett exempel på den samverkan i ämnesarbetslag som de flesta 
idrottslärare har i någon form. Samverkan mellan idrottslärarna i den 
här kategorin kan jämföras med det som Ståhl (1998) kallar etablerade 
möten. Det etablerade mötet bygger på att idrottslärarna förstår var-
andras problem och de kan därför samordna, utveckla och förändra sin 
undervisning i det mötet.  

Idrottslärarna påverkas inte av att skolarbetslaget inte fungerar som 
för kategori C:s idrottslärare. De kan välja att samverka med andra id-
rottslärare. Ämnesarbetslaget är det forum där det övergripande arbetet 
med idrottsundervisningen sker, som att skriva gemensamma kurspla-
ner och betygskriterier. Det finns dock inte någon systematisk uppfölj-
ning av hur de kursplanerna och betygskriterierna fungerar. I detta äm-
nesarbetslag diskuteras både undervisning och praktiska frågor som un-
derlättar arbetet i sporthallen. Det gemensamma arbetet är dock mer 
praktiskt/konkret inriktat än inriktat på att diskutera mål och hur dessa 
ska följas upp. 



 
 
 

122 

Undervisningen planeras och genomförs gemensamt. Klassifikationen 
mellan lärare och mellan klasser är försvagad. En förutsättning för det är 
att åtminstone två klasser ligger parallellt på schemat. Beroende på 
innehåll kan lärarna sedan genomföra sin undervisning mer flexibelt och 
elevernas inramning kan försvagas. Lärarna kan diskutera betygen ge-
mensamt, inte bara när betygskriterierna skall skrivas, utan också när 
betygen skall sättas. Elevvården underlättas genom att lärarna känner 
varandras elever eftersom klasserna inte hålls strikt åtskilda. 

Idrottslärarnas yrkesidentitet 
För att arbetet ska fungera bra i ämnesarbetslaget är det lika viktigt som i 
skolarbetslaget att arbetet tar sin utgångspunkt i en gemensam vision 
och att lärarna är överens om vad som är målet med arbetet. Idrottslä-
rare har ofta en samsyn på ämnet tack vare den kåranda som finns bland 
dem (Annerstedt, 1994; Patriksson, 1984). 

Yrkesidentiteten i den här kategorin är mer ämnesspecialist än gene-
ralist. Beroende på innehåll finns ett visst utrymme för att försvaga in-
ramningen speciellt på de äldre elevernas lektioner. Även om idrottslä-
rarna i den här kategorin har sin tillhörighet i idrottsämnet har de ett 
starkt engagemang i eleverna.  

- Men här är jag på deras sida så att säga. Jag är med dem, några spelar 
några dömer, jag kan prata med någon och där håller  jag om någon. Jag 
är nära individen fysiskt också på ett annat sätt och jag får trösta i nöden 
när man slagit sig och gjort sig illa. Intervju 80.31 

Ansvaret för elevvården ligger framförallt hos skolarbetslaget. Elevvår-
den på idrottslektionerna sköts genom den kontakt varje lärare får med 
sina elever. Ämnet är populärt så det är inte besvärligt på elevvårdssi-
dan, men det finns några elever som drar sig undan. Några speciella re-
surser för att hjälpa dessa elever till ett godkänt betyg finns inte. Det 
tycks vara accepterat att det inte går att nå riktigt alla. Idrottslärarna får 
försöka fånga och ta tillvara elevernas intressen och kunskaper på olika 
sätt. Även det är lättare om man arbetar två lärare parallellt. Om eleven 
uteblir från lektionerna överlämnas ärendet till skolarbetslaget. 

Idrottsämnets innehåll 
Innehållet är som i de andra kategorierna ett ”traditionellt” Lgr 80 inne-
håll. De didaktiska resonemangen och utvecklandet av idrottsunder-
visningen kan dock ge upphov till en del experimenterande så att under-
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visningen varieras och blir effektivare. Elevernas inramning kan för-
svagas och de får fler aktiviteter att välja på.  

Att idrottslärarna samverkar mellan varandra betyder inte att samver-
kan med andra lärare/ämnen inte förekommer, men försvagningen av 
klassifikationen till andra lärare sker ofta utanför de formella arbetsla-
gen. På så sätt kan de själva bestämma vem och om vad man vill sam-
verka. Flerämneslärarna i kategorin kan samverka mellan sina ämnen. 

Undervisningen utvärderas spontant och informellt. Det finns inget 
skriftligt system för att arbeta målinriktat och följa upp målen för att 
därifrån utveckla undervisningen. Den processen sker huvudsakligen 
muntligt. Det är också svårt att få synpunkter från eleverna för de vill 
hellre vara aktiva på idrottslektionerna än ägna tid åt att fylla i enkäter.  

De lägre betygsstegen, godkänd och väl godkänd är fria från presta-
tionskrav, men för att få det högsta betyget är det nödvändigt att göra 
bra resultat i något moment. 

Isolering 
 Idrottslärarna känner sig inte isolerade eftersom de arbetar parallellt och 
nära en eller flera ämneskollegor. Att skolarbetslagen inte fungerar så 
bra kan dock medföra en viss isolering från lärarna i andra ämnen. Fler-
ämneslärarna träffar dock sina kollegor i det andra ämnet. Om ämnes-
kollegierna i olika ämnen ligger samtidigt på schemat kan det bli ett 
stressmoment för flerämneslärarna.  

Idrottsämnet har relativt stark klassifikation men flerämnesidrottslära-
ren kan praktisera samverkan mellan sina ämnen. Det samverkanstill-
fälle som friluftsdagarna tidigare utgjort har försvunnit eller minskat. 

Arbetslagets miljö 
I den här kategorin finns de idrottslärare som arbetar på de största hög-
stadierna med mellan 700-900 elever, belägna i storstad. På flera av sko-
lorna har skolledningarna bytts ut och/eller har det saknats personer i 
skolledningen. Någon riktig struktur eller tanke kring organisationen 
finns inte. Hela skolorganisationen verkar tungrodd och ogenomtänkt. 
Flera av arbetslagen är stora, upp emot 15 personer. 

Flerämnesläraren kan tillämpa samverkan mellan sina ämnen. Övrig 
samverkan sköts spontant utanför skolarbetslaget, eftersom det inte fun-
gerar så bra. För en idrottslärare skulle idrottslärarsamarbetet försvinna 
under nästa läsår p g a det inte går schemamässigt att parallellägga lek-
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tioner och det gör det svårare att genomföra den här typen av idrottslä-
rarsamverkan. I den här kategorin sker ämnesdiskussionen i ämnes-
arbetslaget och elevvården är inte huvudfokus för det här arbetslaget. 

Kommentar 
Den dåligt genomförda arbetslagsorganisationen och det stora antalet 
idrottslärare på de stora skolorna tydliggör den försvagade klassifikatio-
nen mellan idrottslärarna i ämnesarbetslaget. Samverkan mellan id-
rottslärare kan förekomma i fler kategorier. Samverkan mellan idrottslä-
rare kan här ses som en frivillig samverkan genom att den inte är påbju-
den från skolledningen, även om kursplaner och betygskriterier skrivs 
ämnesvis enligt Lpo 94. Klassifikationen mellan idrottslärarna är svag. 
Den gemensamma synen på ämnet, på regler och på betygssättning är en 
förutsättning för den svaga klassifikationen.  

Man kan tänka sig att resultatet av idrottslärarsamverkan är att un-
dervisningens kvalitet förbättras. Varje enskild lärare kan utnyttja sina 
starka sidor och få hjälp av sina kollegor med de svaga. Elevernas in-
ramning försvagas och de får större möjligheter att välja innehåll och ta 
eget ansvar för att undervisningen fungerar. Utvecklingen av undervis-
ningen fokuserar på ämnet idrott och hälsa, till skillnad från i kategori A, 
men så långt som att arbeta med uppföljning och utveckling har man 
inte kommit i den här kategorin heller.  

Idrottslärarna i den här kategorin skulle kunna delta aktivare i skolar-
betslagets samverkan om den hade fungerat tillfredsställande.  

Elevvården blir inte densamma i ett ämnesarbetslag som i ett skolar-
betslag. Medan A-kategorins lärare har nära kontakt med ”sina ” elever 
under i stort sett hela dagen ligger styrkan med elevvården i den här 
kategorin i att idrottslärarna känner varandras elever. Dessutom anser 
idrottslärarna att de har en speciell kontakt med eleverna.  

Kategori E : Vi som blev över 
 

Stark klassifikation mellan idrottslärare och andra lärare. 
Arbetslag med något försvagad klassifikation mellan lärare i 
praktiskt- estetiska ämnen. Stark inramning för eleverna. Fyra 
idrottslärare bildar kategorin. 
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Arbetslagssamverkan 
Idrottslärarna i denna kategori tjänstgör huvudsakligen på låg- och 
mellanstadieskolor.54 Klasslärarna arbetar i arbetslag med en stark klas-
sifikation till andra lärare.  

- Utvecklingssamtal. Det är bara dom som skulle sköta det! Och när jag sa 
att ja, men vad konstigt, tänkte ni inte fråga föräldrarna ens om dom ville 
prata med oss övningslärare. Och det är ju ett typiskt tecken på att vi har 
låg status va. Så nu har dom ju satt in det då pliktskyldigast. Intervju 
94.35 

Idrottslärarna har ingen funktion i klasslärarnas arbetslag och har därför 
bildat arbetslag med andra lärare i praktiskt- estetiska ämnen. Där kan 
de utbyta erfarenheter, diskutera frågor som rör skolans verksamhet och 
få information men någon elevvårdsfunktion har inte detta arbetslag.  

Viss samplanering förekommer av schemabrytande aktiviteter. Två av 
lärarna har erfarenhet av att försvaga klassifikationen mellan idrottsäm-
net och andra ämnen omkring hälsoområdet, men inget samverkans-
projekt förekommer vid tiden för intervjun. Även om idrottslärarnas ar-
betslag är ganska löst sammansatta och utan formella arbetsuppgifter 
fyller de en funktion.  

Idrottslärarnas yrkesidentitet 
Idrottslärarna i denna kategori är män och de upprätthåller en starkare 
inramning mot eleverna än vad lärarna i de andra kategorierna gör. En 
relativt stor del av deras identitet är ämnesspecialistens och de har en 
starkare inramning för eleverna än idrottslärarna i kategori A-D. De or-
ganiserar sina lektioner mer noggrant än vad man gör i de andra katego-
rierna.  

- Ja, jag försöker sälja ämnet ständigt framför allt se till att alla får en väl-
digt positiv start. Idag blir det här liksom. Idag ska vi göra det här. Så att 
man liksom fångar dem direkt då på ett positivt sätt. Och med ordning 
och reda alltså. Och att det är rättvist. Jag ser inte mellan fingrarna. Och 
dom som idrottsämnet är lite känsligt för t ex dom som har lite extra 
mage då får man entusiasmera lite extra och se till så att säkerheten är 
liksom optimal hela tiden, så att ingen liksom blir åsidosatt på nåt sätt, 
mobbingvägen eller ja, råkar illa ut genom fall. Utan det ska vara 
funktionellt och alla ska känna sig välkomna och trygga där nere alltså. 
Intervju 113.43 

Den starka inramningen till eleverna beror sannolikt dels på elevernas 
ålder, dels på skolornas upptagningsområden. I skolor med stor in- och 
                                                 
54 En lärare arbetar på högstadiet. 
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utflyttning och många elever utan erfarenhet av idrottsundervisning, 
anser idrottsläraren att det är viktigt att eleverna snabbt får lära sig vilka 
rutiner som gäller. Stark inramning underlättar för eleverna att komma 
in i och fungera i undervisningen. Någon av idrottslärarna uttrycker att 
de sysslar mer med social fostran än med undervisning i ämnet idrott 
och hälsa.  

Eleverna har inte mycket inflytande över innehåll och arbetssätt även 
om någon lärare har provat att planera tillsammans med eleverna. För 
mycket elevmedverkan kan bli ineffektivt, tycker en av lärarna. Att ele-
verna tycker om att tävla, anger två av lärarna speciellt.55  

- Vi tävlar mycket. Näe, men det. Det tror jag. Och när dom får göra det så 
är det klart att dom tycker det är roligt… men jag tror att dom tycker det 
är roligt. Det är saker som många gör också på sin fritid så att säga. Inter-
vju 109.44. 

Idrottslärarnas inställning till tävling förstärker bilden av specialistiden-
titet, vilket inte utesluter att eleverna även får arbeta under svagare in-
ramning och lösa rörelseuppgifter.  

- Jaa, här är en boll, här är en korg. Jag undrar hur ni skulle bära er åt för 
att få i den där bollen i korgen. I: och så kastar dom, vad händer sen då? 
Ip: Ja, det är klart, ser de hemskt olyckliga ut och inte får i den på tio 
gånger och tittar hjälplöst på en, så kan man säga: Kan du försöka så här 
i stället.......Hjälper man dom och så får dom i den, då blir dom ju 
fullständigt vansinniga utav glädje och lycka. Intervju 150.35 

Idrottsämnets innehåll 
Ett viktigt innehåll på idrottslektionerna i denna kategori är övningar 
som tränar grovmotoriska och sociala färdigheter liksom rutiner kring 
dusch och påklädning. I det avseendet skiljer den sig från de övriga 
kategorierna. 

- Mest prioritet har de grovmotoriska färdigheterna givetvis. Rörelsegläd-
jen ! Att kunna leka och spelets regler. Ordning och reda. Att kunna 
bidra, att kunna vad ska man säga, att kunna ge dom ett bestående 
intresse av idrott. Hälsoaspekten är också viktiga med duschen efteråt. 
Intervju 38.43 

Elevens ansvar för sin egen inlärning tränas ganska sällan. Ledaröv-
ningar finns dock med på en kursplan för de övre åren. Redskapsgym-

                                                 
55 Jfr Aggestedt och Tebelius (1977) som menar att elever på låg- och mellanstadiet är 

"notoriska tävlare" och ganska omedvetna om vad tävling egentligen är. Se också 
Patriksson, 1983.  
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nastik och fri idrott förekommer som aktiviteter på elevens val, som har 
en starkare inramning än elevens val på högstadiet.  

Den minskade tiden för idrott och hälsa, tillsammans med de ekono-
miska nedskärningarna, har inneburit att möjligheterna har minskat att 
utöva t ex simning, orientering, friluftsliv och skridskor även på dessa 
skolor. Undervisningen är hänvisad till de resurser som finns i skolan. 
Det innebär att kursplanens mål inte kan nås av alla elever, vilket blir till 
en frustration för idrottslärarna. Särskilt simning påtalas som en livsvik-
tig kunskap som alla elever borde tillägna sig. Att ”kunna simma och hantera 
nödsituationer i vatten ”är ett uppnåendemål för år 5 vilket borde betyda att 
alla elever ska nå målet det året. 

- Man har formulerat det så att alla skall. Det gör att man får dåligt sam-
vete. Alla, det är inte alla utom 7% utan det är alla. Det är jag som ska se 
till hur dom sista i så fall, jag och skolan ska se till det. Och det är inte så 
lätt. Och det är inte att verka för eller verka emot. Det är att alla skall. 
Alla elever ska kunna simma i årskurs 5. Bara det kan man ligga vaken 
om nätterna för. Hur långt ska man kunna simma och hur ska man 
uppnå det, om det inte finns nå’n tid i simhallen. Sen kan man 
naturligtvis se det där på olika sätt. Att man inte ska gå in så allvarligt i 
varje detalj osv.. Men simning blir så väldigt konkret där. -När ska jag 
lära mig simma? kommer elever i årskurs 5 och säger. Bott här i Sverige i 
två år och bott i en kurdisk bergsby, som inte varit nära vattnet. -När ska 
jag lära mig simma? Ja det börjar bli dags nu snart. Det är ju ett par 
månader kvar bara. Hur ska vi göra. Ringa simhallen. Näe, vi har inga 
tider. Vi kan sätta honom i en nybörjargrupp med 6-åringar. Annars får 
du köpa tjänsten. Den kostar 600:- per elev för 12 gånger. Jaha, och då är 
det fler som inte kunde simma. Det blir konkret56. Intervju 121.44 

Undervisningen följs upp informellt. När eleverna frågar efter en viss 
aktivitet, får man ett kvitto på att eleverna tycker om den. Skolledningen 
följer inte upp att eleverna nått uppnåendemålen.  

Isolering 
De flesta av lärarna i den här kategorin har väldigt lite av kontinuerlig, 

påbjuden samverkan. De är knutna till ett arbetslag men klassifikationen 

                                                 
56 Enligt Svenska livräddningssällskapet [SLS ] är det endast 6 av 10 grundskolor 

som arrangerar simundervisning för sina elever. I års(kurs) 4-6 är 20 procent av 
eleverna inte simkunniga enligt SLS definition. Skillnaden mellan olika skolor är 
dock stor. Den lägre simkunnigheten redovisas främst i områden av 
låginkomstkaraktär och med hög invandrartäthet. (www.sls.a.se). Se också artikel 
Dagens Nyheter ( Östberg, D. 010527 ) där det uppges att 100 000 barn i årskurs ett 
till tre inte kan simma.  
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mellan lärarna i det laget är fortfarande relativt stark. Arbetslaget har 
inga gemensamma elever eller gemensamma ämnen att samverka om. 
Idrottslärarna kallas till klasslärarnas arbetslag då elevvårdsfrågor skall 
diskuteras eller friluftsdagar planeras. Idrottslärarna i den här kategorin 
verkar mer isolerade, än idrottslärarna i de andra kategorierna, men 
samtidigt är de friare att disponera sin skoldag. De har inte så många 
schemalagda möten. 

Idrottsämnets klassifikationen är relativt stark. Ämnessamverkan har 
förekommit, även om det inte är något projekt på gång vid intervjutill-
fället. Ämnet verkar något mer isolerat än vad idrottslärarna är. 

Arbetslagets miljö 
Skolorna i den här kategorin ligger i eller nära ett storstadsområde. Ing-
endera skolan är speciellt stor. På en skola i kategorin finns två idrottslä-
rare, men det finns också klasslärare som undervisar i idrott. Tre av id-
rottslärarna har läst in ett ämne till, men det är bara en av dem som vid 
intervjutillfället undervisar i sitt andra ämne. De har svårt att komma in i 
klasslärarnas gemenskap, samtidigt som de inte heller har någon id-
rottslärargemenskap att falla tillbaka på, som lärarna i kategori D. Id-
rottslärarna har valt att inte driva samverkan speciellt långt. De flesta av 
de här skolorna är organiserade vågrätt och har inte anammat den 
års(kurs)lösa undervisningen. 

Kommentar  
I den här kategorin är klassifikationen mellan klasslärare försvagad vil-
ket medför stark klassifikation till idrottslärare. Klasslärarlagen kan 
liknas vid ämnesarbetslaget i kategori D. Här är det dock klasslärarskap-
et, inte ämnet som är grunden för samverkan. 

Idrottslärarna i denna kategori, är tillsammans med kategori F, de id-
rottslärare som har mest specialistidentitet. De föredrar samlingskoden 
och menar att det måste finnas synliga gränser för elever i låg- och mel-
lanstadieåldern. De står utanför den övriga skolverksamheten på ett sätt 
som idrottslärarna i de andra kategorierna inte gör. Mitt intryck är att de 
är utanför, men att de egentligen är ganska nöjda med det. 
Utanförskapet ger dem ett visst mått av frihet som idrottslärare med en 
stark arbetslagstillhörighet inte har. 

Ämnets status är hög bland eleverna menar idrottslärarna. Hos skol-
ledningen är dock ämnet inte så viktigt att uppnåendemålen i ämnet id-
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rott och hälsa följs upp. Inte ens i en så livsviktig färdighet som simning. 
Det finns inga resurser för att alla elever ska nå uppnåendemålen i 
ämnet idrott och hälsa. Det är svårt att uttala sig om idrottslärarnas 
upplevelse av hög status beror på att ämnet verkligen har hög status. 
Eller om det beror på att de är män i en kvinnlig arbetsmiljö. På låg- och 
mellanstadiet brukar den kvinnliga övervikten hos lärarkåren vara större 
än på högstadiet. 
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Kategori F: Ensam är stark. 

Idrottslärarna är formellt indelade i arbetslag tillsammans med 
lärare i andra ämnen men det är fortfarande stark klassifikation 
mellan lärarna. Stark klassifikation mellan idrottsämnet och 
andra ämnen som kan försvagas vid enstaka tillfällen. Försvag-
ningen sker dock inte nödvändigtvis med ämnen som är repre-
senterade i det egna laget. Försvagad klassifikation mellan id-
rottslärare men inte så svag som i kategori D. Samlingskod Åtta 
idrottslärare bildar kategorin. 

Arbetslagssamverkan 
Den här kategorin ligger närmast samlingskod. Idrottslärarna i denna 
kategori uttrycker att de vill vara lärare i idrott och hälsa.57 
Idrottsämnets klassifikation är stark. Lärarna i denna kategori har inget 
emot att samverka eller ingå i arbetslag, men samverkan får inte inverka 
på undervisningen i idrott och hälsa. Klassifikationen mellan lärare och 
elever är försvagad. Det är eleverna som är det viktiga och det stimul-
erande med idrottsläraryrket är att lära ut aktiviteter som eleverna upp-
skattar. 

Idrottslärarnas motstånd mot arbetslagsorganisation har orsakat kon-
flikter med skolledningen på några av de här aktuella skolorna. Skolled-
ningarna har genomdrivit en arbetslagsorganisation som lärarna inte vill 
ha. Idrottslärarna vill arbeta under samlingskod. Skolledningen vill för-
svaga klassifikationen mellan lärarna förmodligen för att kunna försvaga 
klassifikationen mellan eleverna. 

- Det är mest organisatoriskt att man lägger ner massor  med tid på att få 
oss att organisera om oss fast  vi då inte ser någon vinning i det på något 
vis. Att man ska ha arbetslagen 7,8,9 i stället för att som vi vill ha 7:orna 
(i ett arbetslag. Min kommentar). Exempelvis att det kan dom ha lagt ner 

                                                 
57 Motsvarande önskan uttrycker den intervjuade folkskolläraren som vill undervisa 

i alla ämnen själv och som också förts till denna kategori. Utan arbetslag kan 
folkskolläraren och eleverna själva styra undervisningen. De genomför en 
variationsrik undervisning där inramningen är försvagad. Det är gemenskapen 
med eleverna som är den betydelsefulla samverkan. Till hösten skall 
folkskolläraren dock inordna sig i ett lodrätt arbetslag. Då vill han ha fler timmar 
idrott och hälsa. 
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20 timmar på, ja mer. Det är oftast på studiedagar med andra skolor där 
dom talar om att det funkar bättre eller inte funkar bra när dom har tre 
paralleller va. Och det har dom råd att skickas runt på men........Intervju 
22.36 

På en skola är det total konflikt. Lärarna vill ha en vågrät organisation på 
arbetslagen, men skolledningen vill ha lodrät, vilket har resulterat i en 
helt låst situation.  

Alla idrottslärare i den här kategorin har en stor del av sin undervis-
ning i flera arbetslag.58 Det medför att klassifikationen mellan lärarna 
inom det egna arbetslaget är starkare än i kategori A, B och C. Klassifi-
kationen mellan idrottslärarkollegorna är också starkare än i kategori D. 
Idrottslärarna kan tänka sig en viss försvagning av klassifikationen, men 
de tycks vara mer av individualister än vad idrottslärarna i de andra 
kategorierna är.  

I denna kategori väljer flera av lärarna idrottslärarsamverkan om de 
endast får välja ett arbetslag. Troligen skulle denna idrottslärarsamver-
kan inte likna kategori D:s. Idrottslärarna i den här kategorin föredrar ett 
schema med tillgång till helsal, framför ett schema där lektionerna ligger 
parallellt och ger möjlighet till samverkan med en idrottslärarkollega. 
Idrottslärarsamverkan fungerar på det praktiska planet, men någon öns-
kan om att dela undervisningen med någon annan idrottslärare som 
man gör i kategori D, uttrycks inte. Ämnessamverkan kan förekomma 
men huvudsakligen i form av enstaka frilufts- eller temadagar och inte 
nödvändigtvis med lärarna i det egna arbetslaget.  

Flera av idrottslärarna upplever att deras status på skolan är svag. Den 
svaga statusen kan ses som ett resultat av att de inte har samma syn på 
undervisning och arbetssätt som skolplan och skolledningen. Det kan 
straffa sig i status och i lönekuvertet, som även Falkner (1997) har påpe-
kat. 

Idrottslärarnas yrkesidentitet 
Nästan samtliga idrottslärare i denna kategori är ursprungligen ettäm-
nesidrottslärare, några har annan bakgrund, folkskollärare eller saknar 
formell kompetens. Ett par av ettämneslärarna har läst in ett ämne till. 
De som inte breddat sin kompetens, är inte heller intresserade av en så-
dan komplettering. Deras identitet är ämnesspecialistens, de vill under-
visa elever i ämnet idrott och hälsa.  
                                                 
58 På en skola finns inga formella arbetslag alls. Elevvården sköts av en mentor och 

man undervisar och konfererar ämnesvis.  
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- Men som det är för närvarande, som det varit hittills så trivs jag att jobba 
med ungdomar. Allt det där som vi talade om i början merarbetet tycker 
jag tar mycket tid och kraft. Det skulle läggas mera tid och kraft för att få 
den kontakten med eleverna. Intervju 113.14  

För ämnesspecialisten är det naturligt att styra undervisningen så att alla 
elever får delta i aktiviteterna. Inramningen är stark. 

- Ja jag styr det, förstå mig rätt här nu. Jag styr det så att alla får känna sig 
delaktiga och det är det som är viktigt. För jag skulle kunna göra det jät-
telätt för mig på jympan. Jag skulle kunna sticka åt dem var sin inneban-
dyklubba, ja och sen så skulle vi kunna sätta upp sargen och så slänger 
jag alltså ut bollen och så sätt igång och spela. Men vilka är det som har 
roligt? Jo, det är dom som kan det och då skulle jag tro att då skulle jag 
nog inte bli långvarig där nere. Intervju 99.105  

Idrottslärarna menar att eleverna också uppskattar den starka inram-
ningen. 

- Elever gillar att det finns ramar runt dom. Ett skyddsnät va'. Att någon i 
samhället bryr sig. Och på nå’ t vis tror jag att idrotten är, att många som 
från början inte...många av dom idrottar inte på fritiden, men man 
känner ju att det är nyttigt när man väl kommer igång. Och det ger ju 
någonting, dom mår bättre resten av dan, även om dom kanske inte vill 
erkänna det själva, så tror jag att det kommer. Intervju 36.66 

För ämnesspecialisten är det naturligt att se som sin uppgift att få med 
sig eleverna oavsett vilka aktiviteter det handlar om. En duktig lärare 
kan få eleverna att överträffa sig själva.  

- Jag har satt tvång på att alla är med på skolbalen och sånt här. Vilket ger 
trygghet åt dom som är tuffa och egentligen skulle vilja säga att näe sånt 
där skit kan man inte vara på. Och det är dom då som alltid ställer sig 
upp och tackar och säger att dom aldrig har varit med om nåt så roligt. 
Intervju 36.70 

Idrottslärarna uppfattar att eleverna uppskattar dem,  
- O, just det att vi är som vi är. Och att vi ger dem en social Jag brukar säga 

att man är lite storpappa och stormamma här för dom. Jag tror dom kän-
ner att har de någonting att fråga om, har de någonting och så här lite 
problem och sånt där, så söker de nog upp idrottslärarna i första hand. 
Intervju 190.22  

men också att det ibland blir allt svårare att få igång eleverna på lektio-
nerna. 

- Man har väl egentligen fler prob…jag vill inte säga problem barn heller, 
men det är svårare att få fart på några nu än tidigare. Intervju147.22 

Vissa elever har mindre uthållighet och svårt att träna på samma aktivi-
tet tills de lärt sig den. 
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- Inget tålamod med att kämpa på med någonting som tar emot. Tar det 
emot så är det tråkigt. Det är inte det att man kan traggla ett tag till, oav-
sett om det är med kropp eller huvud tills jag lyckas. Utan man 
uppfattar, det här orkar jag inte. Jag orkar inte. Det är väl precis ett 
elevord. Intervju 64.31 

Förmågan att öva, tills man kan en aktivitet, är något som de här lärar-
nas elever har användning av. Dessa lärare diskuterar sällan att inne-
hållet skulle kunna vara en anledning till elevernas motvilja och att ett 
annat innehåll skulle kunna göra eleverna mer villiga att delta i under-
visningen.  

De har provat att arbeta som handledare, men det har inte lyckats så 
bra. Det är svårt att vänta ut eleverna.  

- För dom söker inte kunskapen fram till det här heller....Jag hade t ex 
pingis med årskurs 9 flickor och det är alltså ping- pong för tjejer. Dom 
hade racketen framför magen och försökte spela och jag är där och sa an-
vänd hela armen och gör så och så, men inte. Så dom vill inte, det är 
jättesvårt att få dom att försöka. Intervju 163.22 

De menar att idrottsläraren ska leda undervisningen så att alla kan delta. 
Om idrottsläraren lämnar sitt lärarskap kan det uppstå situationer där 
elever kan fara illa på olika sätt. 

- Göra ämnet tråkigt? Då skulle jag göra så här, att jag går upp och frågar 
vad vill ni göra idag, och så gapar dom och skriker och dom som skriker 
mest dom får göra som dom vill, då skrämmer man bort jätte-
många......och sen kör jag ihop flickor och pojkar på alla moment 
också........Jag låter dom välja lag själva…så att Kalle, tjocka Kalle och feta 
Berta dom kommer alltid sist osv. Då skrämmer man bort dom. Eller har 
vi dans så säger jag så här att okej, nu ska vi dansa. Gå och bjud upp. Då 
skrämmer man automatiskt bort dem som inte vågar bjuda upp, dom 
som blir bjudna sist eller inte blir bjudna alls, dom måste man para 
ihop........Skicka ner dom till styrketräningen och säga att okej då, träna 
nu då och så lyfter dom och gör som dom själva vill utan att tänka på 
teknik och såna saker va, och då kommer dom att skada sig mycket, gör 
dom felaktiga lyft och såna saker. Så det finns ju många sätt man kan 
skrämma bort dom på. Intervju 107.14. 

Med specialistidentiteten följer en stark inramning för eleverna. Det är 
glädjen i själva kunskapsförmedlandet och elevernas prestationer som 
inspirerar idrottslärarna. 

- Många elever saknar dom gamla vanliga lektionerna ungefär. En lärare 
som själv har kunskap och som kan sprida det och förmedla det på ett 
sätt som fångar kan ge väldigt mycket. Intervju 21.14 

Den inspirationen och glädjen minskar i takt med att undervisningstiden 
minskar och fragmentariseringen ökar.  
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- Till skillnad från det gamla, då när man träffade dom kontinuerligt två 
gånger i veckan så kände jag att jag kunde ha barnen tränade. Jag kunde 
träna dem i styrka och fysisk aktivitet, kondition och sånt. Jag kunde 
hålla ett visst trim på dom. Det kan jag inte med en gång i veckan. Så det 
jag känner nu, det är att jag snuttar till, jag ger dem en skvätt någonting 
och så ger jag en ny skvätt av någonting annat. Jag kan aldrig ge..... 
Intervju 58.31  

Det tär på yrkesstoltheten att inte kunna undervisa så att både lärare och 
elever får uppleva ett konkret resultat av undervisningen. Kombinatio-
nen av mindre tid till förfogande tillsammans med specialistidentiteten 
blir för flera av de här idrottslärarna en rejäl stressfaktor. De lägger ner 
mycket arbete och engagemang på sin undervisning, men anser sig inte 
nå samma resultat som tidigare. Att ha ett annat förhållningssätt till 
undervisningen kan lindra stressen något. 

- Njaa, jag har nog alltid haft ett fokus att få med alla i gruppen, men mina 
egna ambitioner har varit så starka. Jag har så oerhört mycket velat få 
upp alla till en viss nivå. Så jag har nog slitit oerhört mycket både på mig 
själv och på gruppen. Istället måste jag acceptera att det är bra att du 
inser att du inte kan hänga med din kropp i linorna. För du går inte ner i 
vattnet om du inte kan simma. Utan en fysisk kunskap det kan vara lika 
bra att veta, att jag klarar inte det här, som att jag klarar det. Så tycker jag 
nog att jag vänt på det. Intervju 56.31 

Det finns liten förståelse bland de här lärarna för alla möten, papper och 
nya arbetsuppgifter som den nya läroplanen har medfört. Att vara till-
sammans med eleverna i gymnastiksalen är det primära för dem.  

Idrottsämnets innehåll 
Ämneskunskaperna i ämnet idrott och hälsa är viktiga för denna katego-
ri. Undervisningens kvalitet bedöms utifrån elevernas förmåga att utföra 
de enskilda aktiviteterna. Idrottslärarna kan inte tänka sig att undervisa i 
ämnen som de inte har utbildning i. Därtill är respekten för ämnes-
kunskaper för stor.  

- Det finns säkert mycket fördelar med vissa utav dom ämnesövergri-
pande områdena. En nackdel som lärare det är när man, när det går så 
långt att man som lärare ska gå in på andra områden. Som jag sa tidigare 
att man ska gå in och kvacka på andra områden va. Då tror jag man kan 
förlora i kvalitet på det. Intervju 14.72 

Lektionsinnehållet är det samma som under Lgr 80. Undervisningen 
syftar mer till att lära eleverna att utföra idrottsaktiviteten korrekt än att 
eleverna ska lära sig att leda varandra. Den starka inramningen kräver 
att eleverna anpassar sig. Innehållet kan nog upplevas mer krävande än 



 
 
 

135 

roande av en del elever. Idrottslärarna menar dock att det är viktigt att 
eleverna upplever lektionerna roliga och meningsfulla.  

Innehållet är att lära sig idrottsaktiviteter, men arbetsätten varierar. 
Från att läraren metodiskt lär ut en aktivitet till att eleverna får uppgifter 
att lösa.  

- Idag ger man förslag. Det här kan ni göra men ta er över, under på erat 
sätt. Prova alla redskap hur kan ni göra nå’ nting i det här redskapet? Dit 
har man gått idag. Till att tidigare, ja nu är det grenhopp, det existerar 
bara inte. Intervju 50.31 

Alla elever ska tryggt kunna vara med i undervisningen 
- Ja, det är väl att man låter dom få prova olika saker och att man låter 

dom prova på ett sånt sätt så att så många som möjligt kan vara med. Så 
att man inte skrämmer dom. Det här vanliga att vissa hoppar inte då på 
redskapen därför att dom har skadat sig, för dom har inte haft någon 
mottagare. Vissa vill inte spela boll därför att dom, det är alltid dom som 
blir valda sist. Eleverna får välja själva och såna där saker. Man får ju 
lägga upp det på ett sånt sätt att man inte skrämmer någon utan hellre 
försöker få fram ett positivt sätt. Intervju 14.106 

Kontakten med eleverna, tillsammans med innehållet i ämnet, är det po-
sitiva i arbetet. Lärarna i den här kategorin har precis som lärarna i kate-
gori E en stark inramning till eleverna. Det är svårt för eleverna att förstå 
ämnets sociala mål; att alla ska få bollen, att alla ska vara med i aktivite-
ten, vikten av jämställdhet och allas lika värde. Att se till att även de 
övergripande målen efterlevs är en viktig uppgift för idrottslärare. 

- Det jag gör, det är att jag ger alla lika status pojkar och flickor alltså. In-
tervju 68.36 

De menar att det är en överskattning av elevernas förmåga att lägga allt 
ansvar för skolarbetet på eleverna. 

- Fast där tycker jag man nog överskattar eleverna lite, tror jag. Det är ju 
väldigt få som är mogna för det. Att själv söka kunskap och jag ska bara 
handleda dom och säga, ja, men du kan gå dit och så hittar du där och 
läsa om det där. Jag tror man måste styra mer där alltså. För dom har 
svårt att göra det här själva. Man får nog mer säga: då går du. Intervju 
47.115 

En viss försvagning av inramningen förekommer dock. Eleverna kan få 
ha synpunkter på den planering läraren gjort eller de kan själva bestäm-
ma vilka övningar de vill lära sig i redskapsgymnastiken. Det finns ett 
antal övningar av olika svårighetsgrad att välja mellan. Det sistnämnda 
kan ses som att eleverna väljer mellan en bas- eller en fördjupningskurs 
inom momentet (se kategori B). 
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De flesta lärarna har provat att försvaga klassifikationen mellan äm-
nen i någon form. Hälsoundervisningen är ett tema som passar för äm-
nessamverkan. I den undervisningen är idrottsämnet viktigare än andra 
ämnen eftersom elevens fysiska kapacitet grundläggs i skolan. 

- Jag tror att man bör lägga mycket mer tyngd på hälsa. Det är grunden för 
allt tycker jag. Jag tror inte att man, dom andra ämnena kan man 
reparera hela tiden under livet.. Man grundlägger mycket av sin hälsa i 
de här åren och det reparerar man inte sen när man inte är kapabel. 
Intervju 47.36 

Under rubriken/ämnesområdet hälsa kan flera ämnen samverka. 
- …det blir så isolerat när man bara har idrottsbiten. Jag tror ju att  ju fler 

vinklingar man får på det, sätter det i ett helhetssammanhang gör det 
lättare att förstå. Intervju 36.43 

 Det finns alltså inget principiellt motstånd mot att samverka med andra 
ämnen och lärare i den här kategorin. Någon lärare uttrycker att alla lä-
rare borde samverka mer. Det finns dock ett stort motstånd mot att nå-
gon annan än de själva ska bestämma när, hur och om vad de ska sam-
verka.  

Isolering 
Idrottslärarna i kategori F, tillsammans med lärarna i kategori E, kan an-
ses vara de mest isolerade, med den starkaste klassifikationen till andra 
lärare. Isoleringen från andra lärare kan dock delvis vara självvald. 
Idrottslärarna upplever sig inte isolerade eftersom arbetet tillsammans 
med eleverna är det viktiga och det som ger yrket dess mening. Vissa av 
lärarna ser konferenserna efter skoltid som ett hinder. De hindrar dem 
från att t ex att bedriva frivillig idrott med eleverna. 

 Att inte deltaga i, eller protestera mot den samverkan som ska genom-
föras kan ha betydelse för idrottslärarnas relation till skolledning och 
kollegor vilket även Falkner (1997) fann. De starka lärarna, som arbetar i 
en skolkultur som också vill ha samlingskod, har en bra relation till 
kollegorna men stridigheter med skolledningen. De lärare som inte är så 
starka och/eller arbetar på skolor där skolkulturen strävar mot integrer-
ad kod, har en sämre relation både till skolledning och kollegor och de 
kan också ha en ganska utsatt arbetssituation. De kan inte deltaga i ar-
betslagsarbetet som andra lärare, de kan inte fungera med generalist-
identitet och de får ingen utbildning för att komma vidare. Får de dess-
utom problem med eleverna blir deras situationen bekymmersam. Id-
rottsämnet är dock inte mer isolerat i den här kategorin än i andra kate-
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gorier. Försvagning av klassifikation till andra ämnen förekommer, om 
än inte lika ofta, som under Lgr 80. 

Arbetslagets miljö 
Idrottslärarna i kategori F arbetar på mellanstora skolor i storstad eller 
på små orter. De tillhör ett skolarbetslag men det arbetslaget är mer en 
administrativ enhet, än ett fungerande arbetslag. I den här kategorin har 
jag inte intervjuat något helt arbetslag. En tolkning av det är att arbets-
laget är så splittrat att det inte gick att arrangera en arbetslagsintervju. 

För de flesta lärarna i den här gruppen har skolans omstrukturering 
inneburit mycket turbulens mellan ledning och lärare. Den starka inram-
ningen, att lärarna inte fått ge synpunkter på den förändring som har 
genomförts, är några orsaker till problemen. Skolledningens tolkning av 
arbetstidsavtalet bidrar till idrottslärarnas irritation. 

- Därför att tiden binds upp med nya avtal och sånt där nu så att vi har 
aldrig tid att prata med varandra. Intervju 20.36 

- Mellan 43 och 49 timmar i veckan finns jag på skolan. Och det är ingen 
fejkad tid, det är den faktiska tiden jag finns i skolan. Därutöver så jobbar 
jag hemma. Och på mitt papper som ska lämnas in till rektor ska jag 
skriva 35. Det känns så himla motbjudande så jag har inte ens lämnat 
ifrån mig papperet. Jag får gärna skriva 31, men jag får inte skriva 41 och 
då förstår jag inte varför jag ska lämna in nåt papper så länge jag gör mitt 
jobb. Intervju 31.46 

Idrottslärarna i den här kategorin uttrycker en låg tilltro till sin skolled-
ning. Många av skolledarna har troligen också en låg tilltro till de här 
lärarna. 

Eftersom idrottslärarna föredrar att undervisa under samlingskod, så 
har samverkan inte heller någon hög prioritet för dem, men de tar inte 
helt avstånd från att samverka. Att samverkan utgår från deras behov 
och inte från skolledningens är viktigt för dem. 

Kommentar 
Samlingskod dominerar i denna kategori liksom i kategori E. Med en 
stark klassifikation och inramning är gränser och ramar tydliga och syn-
liga. Ämnesspecialisten är den dominerande yrkesidentiteten och de 
flesta är ettämnesidrottslärare. Idrottslärarna undervisar sina elever, de 
fungerar mer sällan som handledare. Det är ett problem för vissa lärare i 
denna kategori att ämnesspecialisten inte passar in i den utveckling mot 
integrerad kod som deras skolor strävar mot. Problemet blir dock min-
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dre om kollegiet vill arbeta under samlingskod. I en skolkultur där maj-
oriteten av lärarna går mot integrerad kod kan dessa idrottslärares val av 
innehåll och metodik uppfattas som bakåtsträvande.  

På några skolor har motsättningarna lett till konflikter med skolled-
ningen. Kanske kan man se lärarnas motstånd mot de påbjudna arbets-
lagen som ett försvar för yrkesidentiteten. De vill själva bestämma när, 
hur och med vilka de ska samverka.  

Några av de kvinnliga lärarna i kategorin anser att de måste lägga ner 
mycket energi för att få respekt från eleverna. 

- Och då menar jag att jag får jobba så oändligt mycket hårdare för att få 
respekt för att få igång någonting för att mina ord ska tas på allvar. Det 
jag egentligen tänker och menar, gör jag likaväl som min manlige 
kollega, men det så att säga känns mer riktigt när han som karl säger det. 
Intervju 88.31 

Flera lärare i denna kategori är klämda mellan sin oförmåga, som yttrar 
sig i ovilja, att fungera med den svaga inramning och klassifikation som 
eftersträvas. De saknar utvecklingsmöjligheter och vidareutbildning. De 
har inte så stora möjligheter att själva lösa problemet. Några av dem får 
betala med lägre status hos skolledning, kollegor och elever vilket ger 
sämre arbetsvillkor, än de skulle haft om de förmått anamma den gäl-
lande undervisningskoden. Nedskärningen i tid har inneburit att ele-
verna inte hinner lära sig lika mycket som tidigare. Det blir också en fru-
stration för ämnesspecialisten. I den här kategorin återfinns lärare som 
har en väldigt arbetsam situation i skolan, men här finns också några 
idrottslärare (manliga) som i kraft av sin personlighet har skapat ett 
utrymme där de kan arbeta som de själva önskar.  

Sammanfattning och diskussion 
Sex kategorier av idrottslärare och deras samverkan med andra lärare 
har identifierats. De skiljer sig ifrån varandra genom styrkan på klassifi-
kation och inramning. Intervjuerna har gjorts under en tid som präglas 
av en omstrukturering av skolan. Från central- och detaljstyrning till 
decentralisering och målstyrning. En försvagad inramning skulle höja 
lärarnas status och ge dem bättre självförtroende enligt SOU (1997:121). 
Decentraliseringen i skolorna har dock i många fall stannat på rektorsex-
peditioner och skolkontor. Det synliga resultatet av omstruktureringen 
är i de flesta fall inte medbestämmande utan en påbjuden samverkan 
mellan lärare i arbetslag. Det har haft betydelse för indelningen i 
kategorier.  
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Den samverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen som förekom 
enligt enkätstudien har inte vidareutvecklats, utan intervjustudien visar 
att ämnessamverkan förekommer mer sällan. En slutsats blir att lärar-
samverkan har inneburit att ämnessamverkan har minskat. Ingen av 
kategorierna karakteriseras av en strävan att försvaga klassifikationen 
mellan idrottsämnet och andra ämnen. Det som studerats i intervjustudi-
en är framförallt samverkan mellan idrottslärare och andra lärare. Att 
den resulterar i sex olika kategorier kan tillskrivas att olika undervis-
ningskoder dominerar på olika nivåer i skolsystemet; i läroplan, skol-
plan, skolkultur och i idrottslärarens yrkesidentitet. I mötet mellan de 
olika undervisningskoderna utvecklas kategorierna.  

Den starka inramningen som lärarna verkar under är ett skäl till att 
integrerad kod inte kan sägas vara genomförd. De förändringar i kun-
skapssynen som integrerad kod för med sig enligt Bernstein (1977) har 
endast svagt kunnat urskiljas för idrottsämnet i kategori A. Något arbete 
med nya utvärderings- och uppföljningsinstrument har inte kunnat 
noteras. Kategori A, kan sägas vara på väg mot integrerad kod, de övriga 
fungerar fortfarande under samlingskod. Den kategori som innefattar 
flest idrottslärare är kategori F och där råder samlingskod. Ett resultat är 
att de flesta idrottslärare i studien arbetar under samlingskod.  

För att åskådliggöra skillnaderna mellan kategorierna, avseende några 
av de faktorer som identifierats som idrottsämnets problem, görs en 
sammanfattande jämförelse mellan kategori A och F. 

Sammanställningen på nästa sida visar att kategorierna skiljer sig 
något på de punkter som i inledningskapitlet identifierats som idrotts-
lärarens och ämnets problem; yrkesidentitet, innehåll och isolering. 
 
 
 
 



 
 
 

140 

Jämförande sammanställning av kategori A och kategori F. 
 Kategori A Kategori F 

Undervisnings
kod 

Mot integrerad kod.  Samlingskod. 

Idrottslärar-
utbildning. 

Tvåämnesutbildning. 
Undervisar vid behov i 

ett tredje ämne. 

Företrädesvis ettämnes- 
eller annan utbildning, 

Några lärare har ut-
bildning i ett ämne till. 

Yrkesidentitet. Mer av generalistiden-
titet. 

Mer av ämnesspecialist-
identitet. 

Syfte med 
idrottsämnet. 

Att ha roligt med fysisk 
aktivitet. 

Att ha roligt med fysisk 
aktivitet. 

Innehåll 
idrottsämne. 

Lgr 80-innehåll mindre 
teknik mer självstyrande 

aktiviteter. 

Lgr 80-innehåll mer tek-
nik och färdighetsträ-

ning. 
Inramning 
elever. 

Svag. Eleverna har stort 
ansvar för undervis-

ningen. 

Stark som försvagas 
ibland. Undervisningen 

är lärarens ansvar.  
Klassifikation 
till andra 
lärare. 

 Svag. 
Idrottsläraren är mycket 
involverad i arbetslags-

arbetet. 

 Stark. 
Skolarbetslaget är hu-
vudsakligen ett infor-

mationsforum. 
Klassifikation 
mot idrotts-
lärarkollegor. 

 Relativt stark. 
Lågt engagemang i äm-

nesarbetslaget. 

Relativt stark. Framför-
allt samverkan om 
praktiska detaljer. 

Ämnets och 
idrottslärarens 
ställning på 
skolan. 

Relativt hög. Relativt låg hos skolled-
ning. Relativt hög hos 

eleverna. 

Idrottslärarens 
isolering. 

Är inte isolerad. Är relativt isolerad. 
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Idrottsämnets 
klassifikation 
mot andra äm-
nen. Ämnets 
isolering.  

 Relativt stark. Viss äm-
nessamverkan före-

kommer. 

 Relativt stark. Viss äm-
nessamverkan före-

kommer. 

Kategorierna skiljer sig inte åt när det gäller det övergripande syftet 
med ämnet. De skiljer sig inte heller åt när det gäller idrottsämnets sam-
verkan med andra ämnen. Idrottsämnet har stark klassifikation till andra 
ämnen som försvagas vid speciella tillfällen.  

Både i A och F förekommer samverkan med andra idrottslärare i 
mindre utsträckning än vad som uppvisas i de andra kategorierna. Det 
kan ha olika orsaker. För kategori A är skolarbetslaget så tidskrävande, 
att det inte finns så mycket tid över att använda till idrottsämnets 
samverkan. Det tycks som om deltagandet i skolarbetslaget minskar 
behovet av ämnesarbetslaget. Ämnesutvecklingen sker inom arbetslaget 
men är inte ämnesspecifik. I kategori F är samverkan med ämnesarbets-
laget inte så intensiv då lärarna i den kategorin är mer av individualister. 
De behöver idrottslärarkollegor för ämnesutvecklingen, men vill vara 
själva med eleverna i idrottshallen.  

Idrottslärarnas identitetsproblem 
Studien har inte kunnat påvisa att idrottslärarna har några problem med 
sin yrkesidentitet. Däremot har analysen påvisat att den enskilde idrotts-
läraren kan ha olika stora delar av två olika yrkesidentiteter. 

Ämnesspecialisten är specialist på att lära ut idrottsaktiviteter. För 
specialisten är det viktigt att eleverna har vissa baskunskaper som lärs ut 
genom en viss metodik och under lärarens ledning. Specialisten vill 
arbeta under samlingskod och endast samverka vid speciella tillfällen, 
då det passar in i undervisningen. Specialisten är mindre road av alla 
möten och uppgifter som inte är undervisning. Idrottslärarna i kategori F 
kan representera idrottslärare med stor andel specialistidentitet. 

Generalisten formas av den utveckling mot integrerad kod som pågår 
i skolan. Hon/han är utbildad tvåämneslärare men undervisar ofta i ett 
ämne till. Generalisten arbetar gärna under integrerad kod, där detalj-
kunskaper i de olika idrottsgrenarna inte är lika viktiga. Istället utgörs 
ämnesinnehållet av idrottsaktiviteter som eleverna kan ta hand om 
själva, där de kan träna och samtidigt utveckla andra kvaliteter som led-
arskap och ansvarstagande. Idrottsläraren utövar huvudsakligen ett 
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handledarskap. Generalisten har lätt att arbeta i arbetslag och är oftast  
flerämnesidrottslärare. Det är vanligare att generalisten tillämpar sam-
verkan med sitt andra ämne än med idrottsämnet. Idrottslärarna i kate-
gori A kan representera idrottslärare med stor andel generalistidentitet.  

Den enskilde idrottsläraren uttrycker inte något problem med identite-
ten. De är klara över hur de vill undervisa, vilka mål de har och vilka 
aktiviteter de ska använda. Problemen uppstår när yrkesidentiteten mö-
ter den rådande undervisningskoden i skolkulturen, skolplanen och lä-
roplanen. Om det är olika undervisningskoder som gäller på någon av 
nivåerna, då blir det problem. 

För idrottslärarna i kategori A överensstämmer idrottslärarnas yrkes-
identitet, generalistens, med den rådande undervisningskoden. Så är inte 
fallet för idrottslärarna i kategori F. Deras yrkesidentitet passar sam-
lingskoden, men deras skolplaner strävar mot integrerad kod. Den 
starka inramning som lärarna arbetar under bidrar till att problemen 
uppstår. 

De problem som idrottslärarna i kategori F möter kan delvis förklaras 
med hjälp av Klettes (1997) slutsats att det, vid genomförandet av skolre-
former, sällan tas hänsyn till lärares förmåga att faktiskt genomföra 
reformen. Lärare har olika undervisningsstilar (Klette, 1997; Naeslund, 
1990) och det begränsar deras möjligheter att genomföra reformer som 
inte stämmer överens med undervisningsstilen. Idrottslärarna i kategori 
F kan inte fungera i en undervisning med svag klassifikation och inram-
ning med allt vad det innebär av samverkan, ett annat sätt att undervisa 
och en annan syn på hur innehållet ska hanteras. Många av dem får där-
för en låg ställning på skolan samtidigt som de inte har någon möjlighet 
att utveckla sin yrkesidentitet.  

Yrkesidentiteten är åtminstone delvis kopplad till den utbildning id-
rottsläraren har, fler flerämneslärare har mer av generalistidentitet. Det 
är möjligt att diskussioner och utbyte av erfarenheter under 
utbildningstiden och den egna undervisningen i det andra ämnet 
påverkar flerämneslärarens yrkesidentitet mot generalisten. Idrottslärar-
es identitetsproblem kan enligt dessa resultat hänföras till graden av 
överensstämmelse mellan idrottslärarens yrkesidentitet och den rådande 
undervisningskoden, som den tillämpas på någon av nivåerna; skol-
kultur, skolplan eller läroplan.  

Utifrån de här resultaten blir slutsatsen att samverkan i form av en 
påbjuden arbetslagssamverkan med stark inramning kan bidra till att 
skapa identitetsproblem. Ju längre utvecklingen går mot integrerad kod 
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desto större blir problemen för idrottslärare med stor andel specialist-
identitet om de inte får möjlighet att utveckla sig i den avsedda rikt-
ningen. 

Innehållsproblem 
Idrottslärarna uppger att de inte förändrat idrottsämnets innehåll i 
någon större utsträckning på grund av den minskade timtilldelningen. 
De har successivt börjat anpassa sig till den och de uttrycker inte att de 
har något problem med det innehåll idrottsämnet har.  

- Jag tror nog att vi skar rätt så lika över allting. Jag tror inte det var någon 
skillnad. Intervju 33.50  

- De olika momenten som ingår är dom samma. Intervju 27.14 
Innehållet är detsamma som under Lgr 80, men lite mindre tid läggs på 
varje moment. Arbetslagssamverkan har således inte förändrat idrotts-
ämnets innehåll. Samstämmigheten bland idrottslärarna är stor om att 
den viktigaste uppgiften för skolidrottsämnet är att ha roligt med fysisk 
aktivitet även i intervjuerna. Idrottslärare i de olika kategorierna har 
dock olika syn på vad som är roligt och stimulerande för eleverna och 
använder sig av ämnesinnehållet på lite olika sätt. Kategori A använder 
sig i större utsträckning av aktiviteter som eleverna kan använda för att 
träna ledarskap, ansvar och organisation. Aktiviteter som eleverna kan 
sköta själva då inramningen försvagats. Kategori F använder sig i större 
utsträckning av aktiviteter som innebär en viss färdighetsträning där 
lärarskapet är viktigt för elevernas resultat. Att innehållet inte förändrats 
kan bero på att idrottsämnet inte deltagit i samverkan i någon större 
utsträckning. De mer förändringsbenägna idrottslärarna i kategori A, har 
inte velat ta med idrottsämnet i det utvecklingsarbete de genomför i de 
andra ämnena. 

En annan orsak till att ämnesinnehållet är intakt kan vara att de flesta 
elever i Sverige faktiskt uppskattar innehållet precis som det är till skill-
nad från de tendenser från USA och Australien som redovisas i kapitel 1 
(Barrett et al. 1996; Fitzclarence & Tinning, 1994). Det finns därför ingen 
anledning för svenska idrottslärare att förändra innehållet och riskera att 
idrottsämnet förlorar sin popularitet. Det kan också vara så att det inne-
håll som ämnet har idag är det innehåll som lärarna själva behärskar. 
Det är svårt att undervisa i något man inte kan själv och utan fortbild-
ning går det inte heller att förändra det traditionella innehållet. 

Det förekommer heller ingen synlig diskussion om att innehållet borde 
förändras inför framtiden. På det sättet tycks den svenska diskussionen 
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skilja sig från den diskussion som citerats i kapitel 1. Att idrottsaktivitet-
er utgör innehållet på idrottslektionerna tycks vara starkt förankrat i 
Sverige. Det kan ha att göra med idrottsrörelsens historia som folkrö-
relse, men också med att den kommersiella idrotten inte funnits här så 
länge och inte är så utvecklad som i USA. De ideologiska diskussioner 
som de postmoderna forskarna vill initiera är inte aktuella här ännu. 

Ytterligare ett skäl till att idrottsämnets innehåll inte förändrats är att 
det saknas resurser för att kunna genomföra förändringar. Utan möjlig-
heter att bedriva undervisningen utanför skolan begränsas idrottsämnets 
innehåll av de lokaler som finns tillgängliga i och omkring skolan och de 
lokalerna är präglade av det innehåll ämnet hade när lokalerna byggdes.  

Slutligen kan inflytandet från den organiserade idrottsrörelsen och 
dess påverkan på ämnet ha betydelse. Idrottslärarna uttrycker i enkäten 
ett klart avståndstagande från tävlingsidrott och konkurrens. Det av-
ståndstagandet mildras under intervjuerna. Ett par lärare tillstår t o m att 
de tävlar. Ett lektionsinnehåll med idrottsaktiviteter präglas av idrotts-
rörelsen. Eleverna socialiseras in i idrottsrörelsen genom idrottsaktivi-
teterna och det tycks också finnas ett intresse från den organiserade id-
rottsrörelsen att den socialiseringen ska fortgå (Eriksson, 1996). Det be-
tyder att ”idrottsherraväldet” fortfarande dominerar skolans idrotts-
ämne, om än inte med samma uttalade målsättning och regelsystem som 
inom tävlingsidrotten. De elever som inte uppskattar eller inte kan iden-
tifiera sig med idrottsaktiviteterna deltar troligen inte särskilt aktivt 
(Gustavsson,1999). Någon diskussion om de elevernas situation eller 
några resurser som kan hjälpa de eleverna att klara uppnåendemålen har 
lärarna i den här studien inte. Idrottsämnet har inte heller en sådan 
status att det är troligt att en uppföljning av läroplanens uppnåendemål 
kommer att genomföras. De elever som inte når godkänt i ämnet lämnas 
lite därhän och någon djupare diskussion om vilket innehåll som skulle 
passa dessa elever saknas. Och skulle en sådan uppföljning av elevernas 
resultat genomföras skulle rekommendationen troligen bli att de lokala 
idrottsföreningarna ska kopplas närmare skolidrotten (prop.-
1998:99/107). Det skulle knappast innebära någon innehållsförändring. 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang om ”idrottsherraväldet” 
skulle den lösningen inte heller hjälpa de ointresserade eleverna. 
Idrottsämnets koppling till idrottsrörelsen ses inte som något problem i 
den svenska debatten i motsats till den bild som bl a Fitzclarence och 
Tinning (1994) gav i inledningskapitlet. I kapitel 10 diskuteras vidare 
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vad den avsaknaden av kritisk diskussion kring idrottsinnehållet kan få 
för konsekvenser  
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Isoleringsproblem 
Idrottslärarnas isolering, d v s hur stark idrottslärarnas klassifikation till 
andra lärare och elever är, varierar i de olika kategorierna. Idrottslärarna 
i kategori A känner sig inte isolerade, eftersom deras klassifikation till 
lärarna i arbetslaget är försvagad. De flesta idrottslärare i kategori F har 
dock en relativt stark klassifikation till andra lärare. Eftersom kontakten 
med eleverna är viktigare än kontakten med andra lärare känner de sig 
inte heller så isolerade, annat än i undantagsfall. Hargreaves (1998) för-
klarar att lärare väljer att samverka med andra lärare om de har någon 
glädje eller vinst av den samverkan, annars avstår de och koncentrerar 
sig på arbetet med eleverna. Idrottslärarna i kategori E och F kan inte se 
de vinsterna. De uppskattar inte alla möten som samverkan för med sig 
och vill lägga tid på eleverna istället. De vill försvaga klassifikationen 
utifrån sina egna eller elevernas förutsättningar och behov, inte p g a di-
rektiv uppifrån. Det kan ses som ett motstånd mot den tendens till prole-
tarisering av läraryrket som Falkner (1997) menar kan bli en följd av den 
omstrukturering av skolan som pågår.  

I den här studien är idrottslärarnas isolering formellt bruten eftersom 
alla lärare tillhör ett arbetslag men det har inte inneburit att någon 
diskussion om undervisningen har utvecklats i arbetslagen. Det är fort-
farande främst elevvård och frågor som remitterats från rektor som dis-
kuteras. I kategori A, B och D tycks en viss diskussion om undervisning-
en förekomma men i kategori A och B innefattar den diskussionen inte 
idrottsämnet. Diskussionen om idrottsämnet sker i ämnesarbetslaget 
som riskerar att upplösas vid införandet av 0-9 skolor där det bara finns 
en idrottslärare i varje enhet. Idrottsämnet kan på så sätt komma att bli 
mer isolerat än tidigare. 

Den ämnessamverkan som förekom under Lgr 80 stagnerar eller 
minskar när arbetslagssamverkan införs. Något förvånande är att 
hälsoundervisningen, som var den vanligaste samverkansrubriken enligt 
enkätundersökningen, nu oftast genomförs av idrottslärarna själva. Trots 
att hälsoundervisningen är ett delat åtagande för hela skolan enligt Lpo 
94 samverkar inte idrottslärarna med biologi- och hemkunskapslärarna 
som under Lgr 80. Istället genomför idrottslärarna hälsoundervisningen 
själva i stor utsträckning. Även om idrottsläraren i övrigt har försvagat 
sin klassifikation så har idrottsämnet inte deltagit i den försvagningen. 
Idrottsämnet fungerar oftast med stark klassifikation och tycks vara mer 
isolerat under intervjustudien än det varit tidigare. 
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Falkner (1997) har en tänkbar förklaring när hon beskriver att lärare 
som möter skolans omstrukturering kan skapa ett friutrymme för sig 
själva och ämnet genom att peka på att de redan arbetar i enlighet med 
de pågående förändringarna. ” Så där har vi väl alltid gjort” säger 
lärarna och arbetar vidare efter egna intentioner. Idrottsämnet kan med 
den motiveringen undanhållas från de delar av utvecklingen som id-
rottsläraren inte samtycker med.  

En annan förklaring till idrottsämnets relativt starka klassifikation är 
att samverkan alltid innebär kompromisser och ju fler som ska samverka 
desto fler kompromisser blir det. Idrottsämnet under stark klassifikation 
är ett ganska fritt ämne där idrottslärarna kan släppa loss, leka och träna 
själva. De kan också dra sig undan till idrottshallen om de vill undvika 
arbetet i skolarbetslaget. 

- Jag vet inte, jag kan inte säga att jag påverkas i undervisningen så 
mycket, för det blir liksom när det inte funkar runt omkring så är det 
nästan som man, i varje fall jag skärmar av mig och sen har jag mina 
ungar, nu har vi ju och sen så har vi skitkul och sen så kopplar man bort 
allt annat. Intervju 125.123 

Idrottslärarna i den här studien har alla en formell tillhörighet till ett 
arbetslag, men graden av isolering varierar. Studien visar att införandet 
av ett slags samverkan kan minska förekomsten av en annan. Ettämnes-
idrottslärare missgynnas av en arbetslagssamverkan med stark 
klassifikation mellan arbetslagen. Och om man ser arbetslagens tillkomst 
som en förutsättning för en diskussion om, och utveckling av, 
undervisningen så har den påbjudna samverkan endast haft betydelse 
för ett fåtal idrottslärare och ingen alls för idrottsämnets del.  

Att införandet av arbetslagen har skett uppifrån och ner och under 
stark inramning, har medfört att någon hänsyn inte har tagits till 
idrottslärares och idrottsämnets olika möjligheter att deltaga i samverk-
an. Idrottslärarens och idrottsämnets isolering varierar därför i de olika 
kategorierna. 

Sammanfattningsvis visar tolkningen av intervjustudien att idrotts-
läraren är klar  både över sin egen yrkesidentitet och ämnets identitet 
och innehåll. Samverkan behövs därför inte för att lösa några identitets- 
och innehållsproblem. Påbjuden samverkan kan dock skapa problem om 
inte samma undervisningskod genomsyrar alla nivåer i skolan ner till 
den enskilde idrottsläraren. Finns det diskrepanser hanterar idrottslärar-
na den situationen på olika sätt, vilket har gett förutsättningarna för de 
sex kategorierna. Idrottslärarnas isolering är formellt sett avskaffad men 
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idrottsämnet tycks vara mer isolerat än under Lgr 80. I nästa kapitel ska 
resultaten diskuteras utifrån avhandlingens syfte och delsyften.  
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10. Sammanfattande diskussion 
 
I det här kapitlet kommer de olika frågeställningarna i syftet att diskute-
ras utifrån de resultat som erhållits i de olika studierna. I början av ka-
pitlet sammanfattar jag kort studiens upplägg och min roll i genomfö-
randet av den. I slutet av kapitlet diskuteras de övergripande frågeställ-
ningarna; vad samverkan betyder för idrottsläraren och ämnet idrott och 
hälsa och om samverkan kan stärka idrottsämnets ställning i skolan och 
på så sätt vara en lösning på idrottsämnets problem och kris.  

Diskussion av forskningsansatsen 
Forskningsansatsen i den här avhandlingen har belysts med ett antal 
delstudier. När jag började min undersökning fanns det få empiriska 
studier som behandlade hur idrottslärare samverkade med andra lärare 
och hur de tillämpade samverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen. 
Det har haft betydelse både för upplägget och redovisningen av arbetet. 
De olika delstudierna har belyst forskningsfrågan ur olika synvinklar 
och successivt bidragit till förståelsen och fördjupningen av analysen. 
Syftet har varit att få en hel förståelse av idrottsläraren och idrottsämnet 
i samverkan.  

De två första studierna behandlar det som skrivits om samverkan i lä-
roplanerna och i Tidskrift i Gymnastik & Idrott [TiG]. Förutom den för-
ståelse för samverkans framväxt som dessa studier gav, genererade de 
vissa frågeställningar som sattes samman i en enkät. 

Enkätstudien syftade till att få kontakt med idrottslärare till intervju-
studien men också till att belysa hur idrottsläraren tillämpar samverkan 
mellan idrottsämnet och andra ämnen. Basil Bernsteins begreppsappa-
rat, som presenterats i kapitel 5, om klassifikation, inramning, samlings-
kod och integrerad kod har fungerat som teoretisk referensram.59 
                                                 
59 Klassifikationen syftar på relationen mellan olika lärare och mellan olika ämnen. Om 

lärare samverkar med varandra i arbetslag är klassifikationen mellan lärarna svag , 
om de inte gör det är klassifikationen stark. Samma terminologi används för 
ämnen som samverkar med varandra. Inramningen definierar vem som bestämmer 
om undervisningens innehåll och arbetssätt. Samlingskod kallas den 
undervisningskod som enligt Bernstein styr undervisningen i Europa. Under 
samlingskod är lärare och ämnen tydligt avgränsade från varandra. Läraren 
arbetar ensam med klassen i sitt eget ämne. Vad som ska behandlas på lektionerna 
är förutbestämt i en läroplan. Under integrerad kod samverkar lärarna t ex i 
arbetslag. Vilket innehåll som ska behandlas och vilket arbetssätt som ska 
användas kan bestämmas av lärare och elever. Klassifikationen och inramningen 
är svag. Undervisningen sker under temarubriker, inte ämnesvis.  



 
 
 

150 

Avhandlingens huvudstudie är en intervjustudie där frågorna har gene-
rerats från analysen av de inledande studierna och Basil Bernsteins teori. 

Idrottslärarna i intervjustudien har organiserats i arbetslag efter infö-
randet av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet [Lpo 94]. Lpo 94 
innehåller inte några direktiv om hur lärarna ska organiseras. Arbets-
lagsorganisationen kan därför ha införts efter direktiv i de lokala skol-
planerna. För att få en uppfattning om så är fallet studerades de skolpla-
ner som styr de deltagande lärarnas arbete. 

Bernsteins terminologi har hjälpt mig att hålla en konsekvent linje ge-
nom de olika studierna och att analysera resultaten utifrån ett över-
gripande strukturellt perspektiv. Teorin har hjälpt mig att eliminera en 
del av de problem som annars kunnat uppstå om mina frågor och min 
analys enbart utgått från mina egna erfarenheter. Den har avhållit mig 
från att återfalla i det praktikerperspektiv som gjorde att jag började in-
tressera mig för området. Den har också hjälpt mig att identifiera, analy-
sera och benämna skeenden som annars varit svåra att upptäcka och be-
skriva. Bernsteins hela teori har inte kommit till användning utan jag har 
huvudsakligen använt mig av hans teori i syfte att beskriva olika typer 
av samverkan mellan lärare och ämnen.  

En forskningsansats bestående av olika delstudier har flera fördelar. 
Samverkan har belysts från olika utgångspunkter för att ge ett helhets-
perspektiv. Analysen har successivt kunnat fördjupats vilket har gett en 
bättre förståelse. De olika delstudierna har bidragit till att stärka resul-
tatens trovärdighet. I de fall resultaten inte överensstämmer har det fun-
nits anledning att söka en förklaring. Det har också skett förändringar 
under studiens gång i form av ett läroplansskifte och organisatoriska 
förändringar i skolan som jag varit tvungen att anpassa mig till. Det har 
varit möjligt att belysa dessa förändringar tack vare metoden med del-
studier.  

I vilken utsträckning har min erfarenhet som idrottslärare på grund-
skolan inverkat på studien? Den kollegiala basen har på flera sätt un-
derlättat och inverkat positivt på studiens genomförande. Den har, tror 
jag, inverkat positivt på svarsfrekvensen i enkäten och underlättat för 
mig att få kontakt med intervjupersoner. Jag tror också att min bakgrund 
som idrottslärare har underlättat genomförandet av intervjuerna. De 
nackdelar som min idrottslärarbakgrund kan föra med sig, att intervjun 
styrs av mina tidigare erfarenheter och att slutsatser dras utifrån de er-
farenheterna och inte från informantens utsagor, har jag försökt vara 
observant på. Intervjuerna har av det skälet lyssnats igenom direkt efter 
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de genomförts. När nu datainsamlingen är genomförd är det min be-
dömning att den valda forskningsansatsen har fungerat tillfredsstäl-
lande.  

Studien har dock begränsningar och det finns det som hade kunnat 
göras annorlunda. Det hade varit möjligt att diskutera resultaten utifrån 
ett maktperspektiv och hur förändringar i den pedagogiska diskursen 
sker. Den delen av Bernsteins teori har inte använts här, då det hade 
utvidgat och förändrat studien på ett alltför omfattande sätt. Det hade 
också varit möjligt att använda sig av fler teoretiker men min bedömning 
är att Bernsteins teori är tillfyllest mot bakgrund av det syfte jag har haft 
för studien. 

Ett område som hade kunnat fördjupas är genusperspektivet. I studien 
ingår både manliga och kvinnliga idrottslärare. Resultaten antyder att 
kvinnliga idrottslärare har svårare att delta i samverkan än män. I grup-
pen ettämnesidrottslärare är majoriteten kvinnor och enligt den här stu-
dien har ettämneslärare svårare att deltaga i samverkan. Det fanns också 
en tendens till att kvinnliga ettämneslärare kände sig mindre delaktiga i 
skolans övriga verksamhet än män och flerämneslärare. För idrottslärare 
som undervisar i flera ämnen är det viktigt att schemat inte bidrar till 
stress genom ständiga förflyttningar mellan sporthall och klassrum. Det 
var endast kvinnliga flerämnesidrottslärare i studien som hade sådana 
stressande scheman. Samverkan tar tid och kvinnor har  ont om tid p g a 
sina åligganden i hemmet. Det kan ha betydelse för kvinnliga lärares 
möjligheter att delta i samverkan. Är kvinnliga ettämneslärare engagera-
de i tävlingsidrott och det hindrar dem från att bli flerämneslärare? Den 
här typen av frågor, med ett genusperspektiv på samverkan, vore det 
intressant att få fördjupa sig i ytterligare. 

En observations- och processtudie där idrottslärare från olika katego-
rier kan följas över tid, i syfte att studera hur deras samverkan utvecklas, 
hade också kunnat fördjupa resultaten. I en sådan studie hade också 
elevperspektivet kunnat beaktas. Hur ser eleverna på en samverkande 
undervisning? Kan en sådan undervisning underlätta lärandet för ele-
verna? Dessa exempel på frågeställningar kan också fungera som exem-
pel på intressant fortsatt forskning inom området. 

När nu inriktningen och begränsningen i min studie diskuterats ska 
jag fortsättningsvis diskutera de olika frågeställningarna.  
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Samverkan mellan idrottsläraren och lärare i andra ämnen 
Idrottslärares samverkan med andra lärare har i denna studie huvudsak-
ligen varit en påbjuden samverkan. Det gäller såväl samverkan inom 
arbetsenheterna under Lgr 80 som de arbetslag som infördes av skolled-
ningarna under Lpo 94.60 Idrottslärarna upplever att styrningen mot 
arbetslag blivit tydligare under Lpo 94 och en sådan styrning uppifrån, 
en stark inramning, ses inte som en bra grund för skolutveckling 
(Andersson, 1999, SOU 1997:121). Den har också påverkat  indelningen i 
sex olika kategorier. Kategorierna kan sägas vara formade av idrotts-
lärarnas olika strategier för att möta situationen med den påbjudna sam-
verkan med andra lärare.  

Kategori A: Mot en skola i en ny tid , mot integrerad kod. Lärarna är 
organiserade i arbetslag och idrottsläraren deltar aktivt i arbetslagsarbe-
tet. Svag klassifikation mellan lärarna. Arbetslaget har inflytande över 
organisation och arbetssätt, inramningen är svag. Idrottsämnet fungerar 
under samlingskod och ingår i samverkan med andra ämnen då det pas-
sar. Den integrerade koden är således inte helt genomförd, visionen är 
inte nedskriven och något system för uppföljning och utvärdering av un-
dervisningen är inte utarbetat. Fem av de trettio idrottslärarna som inter-
vjuades bildar denna kategori. 

Kategori B: Med fokus på individualisering. En vision om att elever 
och/eller föräldrar ska ha ett visst inflytande över undervisningen håller 
ihop kategorin. En vision om svag inramning. Lärarna är indelade i ar-
betslag så klassifikationen är försvagad. I arbetslaget diskuteras, huvud-
sakligen elevvården och vissa schemabrytande aktiviteter som även 
andra samverkansstudier visat (Ahlstrand, 1995). Undervisningen ge-
nomförs dock ämnesvis med stark klassifikation. Den svaga klassifika-
tionen gäller inte undervisningen i idrott och hälsa som fortfarande fun-
gerar enligt samlingskod. Fyra idrottslärare bildar kategorin. 

Kategori C: Att vilja men inte kunna…Idrottslärare med en vision om 
att arbeta under integrerad kod med friluftsliv som bas. Skolkulturen 
och/eller kollegorna i arbetslaget tycks dock föredra samlingskod varför 
visionen inte kan genomföras. Fem idrottslärare bildar kategorin. 

 Kategori D: Lika barn leka bäst... Idrottslärarna på samma skola sam-
verkar med varandra i stället för att samverka med lärare i andra ämnen. 
Skolarbetslagen fungerar dåligt varför samverkan med ämneskollegorna 
                                                 
60 Arbetslaget var ett frivilligt åtagande under Lgr 80. 
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prioriteras. Undervisningen kan då genomföras med en större flexibilitet 
än vid ett enlärarsystem och det ger eleverna ökat inflytande. 
Klassifikationen till andra lärare och ämnen försvagas ibland, då tema-
arbeten genomförs, dock inte alltid inom det egna skolarbetslaget. Fyra 
idrottslärare bildar kärnan i kategorin som också fungerar som en mall 
för hur ett ämnesarbetslag med idrottslärare kan fungera.  

Kategori E: Vi som blev över… De flesta idrottslärare i den här katego-
rin arbetar på låg- och mellanstadieskolor. Stark klassifikation mellan 
idrottslärare och klasslärare gör att idrottslärarna inte har någon naturlig 
tillhörighet i deras arbetslag. Istället bildar lärarna i de praktiskt -este-
tiska ämnena arbetslag och försvagar klassifikation något mellan sig. 
Fyra manliga idrottslärare bildar kategorin och de arbetar under sam-
lingskod. 

Kategori F: Ensam är stark. I den här kategorin arbetar idrottslärarna 
huvudsakligen ämnesvis under samlingskod. Stark klassifikation mellan 
idrottsämnet och andra ämnen som försvagas ibland i temaarbeten som 
dock inte alltid genomförs inom det egna arbetslaget. Försvagad 
klassifikation mellan idrottslärare, men inte så svag som i kategori D. 
Konflikter har uppstått mellan de här idrottslärarna och skolledningarna 
på grund av olika åsikter om vilken samverkan som ska genomföras. 
Åtta idrottslärare bildar kategorin. 

Alla idrottslärarna ingår i någon form av lärarsamverkan även om 
styrkan i klassifikationen mellan lärarna i arbetslagen varierar. Det är 
huvudsakligen idrottslärarna i kategori A och B som har fått möjlighet 
att diskutera igenom hur de vill arbeta och som arbetar under svag in-
ramning. Samverkan fungerar också bäst i de kategorierna. I de andra 
kategorierna har inramningen varit stark.  

I kategorierna A, B och C finns de idrottslärare som samverkar, eller 
vill samverka, med lärare i andra ämnen och försvaga klassifikationen. I 
kategori A och C är alla idrottslärarna flerämneslärare. Det förstärker 
bilden från enkäten av att flerämneslärare har lättare att försvaga 
klassifikationen och samverka. 

Kategori D har huvudsakligen försvagat klassifikationen till andra id-
rottslärare. Här kallas det arbetslaget för ämnesarbetslaget men intresse-
samverkan (Ekholm, Fransson & Lander, 1987), eller etablerat möte 
(Ståhl, 1998), är andra beteckningar på liknande former av samverkan. 
Samverkan mellan lärare i samma ämnen uppskattas inte av alla skol-
ledningar. På vissa skolor förekommer inga formella ämneskonferenser 
trots att kursplaner och betygskriterier skrivs ämnesvis. Ämnesunder-
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visningens starka ställning har ibland ansetts vara orsaken till att genom-
förda skolreformer inte nått avsett resultat. Det kan bidra till att 
ämnesarbetslagen inte prioriteras hos skolledningen då införandet av 
årslös undervisning, dvs svag klassifikation mellan eleverna, har högre 
prioritet. De flesta idrottslärarna i den här studien menar dock att äm-
nesarbetslagen behövs för diskussioner om ämnets utveckling. 

Idrottslärarna i kategori A har mindre anknytning till och behov av 
ämnesarbetslaget än de andra idrottslärarna i studien. Det är logiskt att 
ämnesarbetslagen förlorar i betydelse när arbetslagen fungerar som ”en 
skola i skolan.” Rent organisatoriskt är det orimligt att en lärare ska 
kunna deltaga i tre ämnesarbetslag och ett skolarbetslag. Det blir natur-
ligt för dem att prioritera arbetet i skolarbetslaget. Dessutom är ämnet 
och ämneskunskaperna inte det viktigaste för idrottslärarna i kategori A 
utan de kvaliteter hos eleven som ämnet kan utveckla. Med den synen 
på ämneskunskaper  är det möjligt att diskutera undervisningsfrågor  
inom skolarbetslaget med utgångspunkt från eleverna i stället för från 
ämnet. 

Bernstein (1977) menar att det är viktigt att undervisningens kun-
skapsbas diskuteras, liksom att tydliga kriterier för utvärdering och upp-
följning formuleras under integrerad kod. Om inte det arbetet genomförs 
riskerar en undervisning baserad på integrerad kod att skapa förvirring 
(ibid.). Någon  diskussion med det innehållet  som  kan leda till att 
ämnens traditionella innehåll, arbetssätt, syfte  och utvärdering kan 
komma att ifrågasättas har dock inte upptäckts varken i kategori A eller i 
någon av de andra kategorierna. Frågan är  hur många arbetslag som 
kommer att ta sig an den diskussionen. För idrottsämnets del förefaller 
en sådan diskussion vara än mer avlägsen än för de ämnen som  ingår i 
samverkan. 

I kategori F finns de idrottslärare, de flesta ettämneslärare som vill 
arbeta under samlingskod och endast samverka då de själva bestämmer. 
En tolkning är att de vill försvara sin roll som ämnesspecialister, behålla 
sin autonomi och de motsätter sig en utveckling som kan leda till en 
ökad ”proletarisering” av lärarkåren (Falkner, 1997). Ettämneslärarskap-
et lämpar sig bättre för den kortvariga samverkan mellan idrottsämnet 
och andra ämnen som förekom under Lgr 80. Att den samverkan för-
hindras vid införandet av arbetslagen kan vara en anledning till att 
idrottslärarna i kategori F:s motsätter sig omorganisationen. Arbetslagen 
försämrar deras möjligheter till samverkan. I deras lärarskap är det 
undervisningen och inte samverkan med andra lärare som är det 
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väsentligaste. De vill ha kontakt med ett skolarbetslag för informa-
tionens och elevvårdens skull och de vill också samverka med sina äm-
neskollegor men de vill själva bestämma när och hur. I gymnastiksalen 
vill de helst vara ensamma med eleverna. På så sätt skiljer de sig från id-
rottslärarna i kategori D. 

Sammanfattningsvis så visar resultaten att idrottslärarna i den här 
studien samverkar på sex olika sätt. De som är  flerämneslärare har lätt-
are att samverka i de påbjudna arbetslagen än ettämneslärare. Arbets-
lagsorganisationen har reducerat ettämneslärarnas möjligheter att 
samverka och många har också ett motstånd mot den arbetslagssamver-
kan som införts, speciellt i kategori F. Ettämneslärarna i den kategorin 
vill samverka under samlingskod och försvarar sin autonomi. 

Samverkan i ämnesarbetslaget mellan idrottslärare på samma skola är 
ett exempel på en större flexibilitet i undervisningen, hur samverkan kan 
ge fler möjligheter till variation för eleverna.  

Idrottslärarna i kategori A har påbörjat arbetet mot integrerad kod på 
så sätt att de arbetar mot en gemensam vision, men de har inte nått fram 
till en helt genomförd integrerad kod. Förutom att idrottsämnet fortfar-
ande huvudsakligen fungerar under samlingskod återstår arbete med att 
formulera och skriva ner den gemensamma visionen så att den kan ut-
värderas, följas upp och utvecklas vidare. Ett sådant arbete med visionen 
kan visa sig vara krävande att formulera eftersom de eventuella 
motsättningar som finns då verkligen sätts på pränt och blir tydliga.  Att 
idrottsämnet finns med i de diskussionerna torde vara viktigt för ämnets 
utveckling då idrottslärarna i kategori A mer sällan än andra idrotts-
lärare deltar i ämnesarbetslaget. I den här studien behåller idrottslärarna 
i samtliga kategorier ämnet med stark klassifikation även om den  för-
svagas vid enstaka tillfällen.  

Idrottsämnet i samverkan med andra ämnen 
Tanken på att ämnen med näraliggande kunskapsområden kan sam-
verka fanns redan i slutet på 1800-talet. I undervisningsplanen för folk-
skolan [U 1919] kallades den formen av samverkan för samordnad un-
dervisning. I den undervisningsplanen infördes också den samlade un-
dervisningen som utgår från temarubriker i stället för från innehållet i 
enskilda ämnen. Den samlade undervisningen ansågs framförallt vara 
lämplig i småskolan där ämneskunskaperna ännu inte var så omfattande 
att ämnesstrukturer behövdes. För de äldre elevernas mer avancerade 



 
 
 

156 

studier ansågs ämnesstrukturen så nödvändig att samlad undervisning 
inte var lämplig för dem.  

Gymnastikämnet skulle undervisas efter Lings principer enligt U 1919. 
Den ståndpunkten blir intressant mot bakgrund av den debatt som vid 
ungefär samma tid försiggick i Tidskrift i Gymnastik [TiG] om inrättan-
det av en flerämnesutbildning för gymnastiklärarna. De flesta debattö-
rerna i TiG argumenterade mot en sådan flerämnesutbildning och me-
nade att den skulle bli halvdan både ur vetenskaplig och gymnastisk 
synpunkt (Moberg,1916, 3).61 En flerämnesidrottslärare skulle kunna för-
svaga gymnastikämnets klassifikationen så att lärarens andra ämnen på-
verkade gymnastikämnet. En sådan utbildning ville inte linganhängarna 
acceptera. Undervisningsplanen U 1919 stödde linganhängarnas strävan 
att hålla idrottsämnet isolerat. 

I grundskolans första läroplan [Lgr 62] har dock linggymnastiken förlorat 
sin ställning vilket kan ha bidragit till att synen på gymnastikämnet i samverk-
an förändras. Läroplanen innehåller flera förslag på samverkansområden 
mellan gymnastikämnet och andra ämnen, ämnets klassifikation är 
försvagad. Av den diskussion som fördes i TiG om en flerämnesutbild-
ning går det dock att dra slutsatsen att förslagen i läroplanen inte med-
fört att gymnastikämnet deltagit i samverkan i någon större utsträckning 
(Orring, 1972,12; Karlsson ,1976,5) innan tvåämneslärarutbildningen som 
infördes 1977, och den integrerade läroplanen (Riis, 1985), Läroplan för 
grundskolan 1980, [Lgr 80] genomfördes. De är därför tänkbara orsaker 
till att majoriteten av de idrottslärare som besvarat enkäten (68 procent) 
har erfarenhet av samverkan med andra ämnen. 

Enkätstudien som huvudsakligen rör förhållandena under Lgr 80 visar 
att idrottsämnets samverkan med andra ämnen oftast var en kortvarig 
samverkan på friluftsdagar och temadagar. Det var hälsoundervisning 
eller friluftsliv som var de vanligaste samverkansrubrikerna. Idrotts-
ämnet samverkade där med biologi- och/eller hemkunskapsämnet. Det 
var vanligare att flerämneslärare initierade samverkan med sitt 
idrottsämne än att ettämneslärare gjorde det. Många av flerämneslärarna 
tillämpade också samverkan mellan sina egna ämnen. Mer kontinuerlig 
samverkan under en hel termin förekom på schemapositionerna tillval, 
eller elevens val, men det var inte så många av idrottslärarna som hade 
erfarenhet av det. 

                                                 
61 Se bilaga. Alla referenser som finns i den bilagan är markerade med kursiv text.  
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Efter införandet av Lpo 94 och den därav följande arbetslagsorganisa-
tionen förekommer samverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen 
mer sällan. Hälsoundervisningen genomförs nu ofta av idrottsläraren 
själv i form av ett teoretiskt arbete som eleverna sammanställer hemma. 
Friluftsdagarna är mer ojämnt förekommande och har, liksom elevens 
val, oftare ett rent idrottsinnehåll. Ett par flerämneslärare beskriver hur 
de tillämpar samverkan mellan sina ämnen, en samverkan som dock inte 
uppskattas av alla elever. 

Det kan finnas flera skäl till att idrottsämnets samverkan minskat un-
der denna övergångstid från Lgr 80 till Lpo 94. Arbetet med den nya lä-
roplanen prioriteras det finns inte tid att också planera samverkan. Fri-
luftsdagarna som var det vanligaste samverkanstillfället är inte längre 
obligatoriska vilket också kan vara en anledning till att samverkan mins-
kat. De olika arbetslagen i samma skola kan fungera som isolerade en-
heter vilket försvårar samverkan med lärare utanför det egna arbetsla-
get. Många idrottslärare, speciellt ettämneslärare, har fortfarande prak-
tiskt svårt att deltaga i arbetslagssamverkan. Förvirringen och osäker-
heten kring skolornas omorganisation medför att många idrottslärare av-
vaktar utvecklingen och förstärker klassifikationen runt idrottsämnet 
under tiden. Falkner (1997) talar om att lärare tillsammans med sitt ämne 
kan verka i ett ”frirum” under utvecklingsperioder man inte vill delta i.  

Även i kategori A, som är den kategori i den här studien där idrottslä-
rarna mest aktivt deltar i arbetslagets arbete, har idrottsämnet en relativt 
stark klassifikation till övriga ämnen. Inte heller idrottslärarna i den ka-
tegorin tycks anse att de har något att vinna på att praktisera samverkan 
där idrottsämnet ingår. De involverar inte idrottsämnet i den samverkan 
de genomför med andra ämnen. De tycks värna om den frihet som de 
menar att undervisningen i ämnet idrott och hälsa medger. 

Sammanfattningsvis kan införandet av Lpo 94 och omorganisationen i 
arbetslag ha bidragit till att samverkan mellan idrottsämnet och andra 
ämnen har minskat. Den samverkan som huvudsakligen förekommit 
under Lgr 80 var, enligt enkätstudien, huvudsakligen en kortvarig 
samordnad undervisning som inte påverkade idrottsämnets innehåll. 
Den samverkan har minskat. Den mer kontinuerliga ämnessamverkan 
som ämnet Idrott och hälsa enligt enkätstudien deltog i   på elevens val 
finns inte representerad i intervjustudien. Elevens val genomfördes 
oftast av idrottsläraren själv och innefattade ingen ämnessamverkan. 
Detsamma gällde hälsoundervisningen. Idrottsämnet fungerar huvud-
sakligen under samlingskod i alla kategorier och ämnet deltar i sam-
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verkan vid enstaka tillfällen. I nästa avsnitt fortsätter diskussionen om 
vilka förutsättningar som har betydelse för att samverkan ska 
genomföras. 

Förutsättningar för att samverkan ska komma till stånd  
Avhandlingen har diskuterat fyra nivåer som har betydelse för hur och 
om idrottsläraren samverkar; läroplaner, skolplaner, skolkulturen och 
den enskilde idrottslärarens yrkesidentitet. En viktig förutsättning för att 
samverkan ska fungera på en skola är att samma undervisningskod ge-
nomsyrar hela skolsystemet från läroplanen ner till den enskilda läraren. 
Att det finns en samsyn. Om en nivå behåller samlingskod och en annan 
strävar mot integrerad kod, eller om lärare inte vet anledningen till att 
de ska samverka, uppstår osäkerhet och förvirring vilket skapar 
problem.  

Delaktighet är en annan viktig förutsättning för att samverkan ska 
lyckas. De lärare i kategori A och B som varit delaktiga i arbetslagens ut-
formning har också kommit längst med samverkan. Förutom att delak-
tigheten är viktig för motivationen, kan arbetet planeras utifrån den ka-
pacitet och den kompetens som de olika lärarna faktiskt har, vilket bör 
ge ett bättre resultat och höja kvaliteten på samverkan (Klette, 1997). 

Delaktigheten bygger på frivillighet. Både i enkätstudien och i 
intervjustudien har lärarna varit noga med att poängtera att samverkan 
måste ske frivilligt och ha ett syfte. Samverkan skall inte införas bara för 
principens skull. I den här studien där arbetslagssamverkan är påbjuden 
på alla aktuella skolor kan vi se att arbetslagsindelningen gett sex olika 
effekter. Wallace(1999) menar att den skolledning som vill få lärarna att 
samverka måste finna the fit between naturally occurring relations among tea-
chers and school reform initiatives (s.82). Exempel på en sådan samstämmig-
het finns i kategori A och B men generellt sett har skolledningarna ge-
nomfört förändringarna utan någon samstämmighet med de inblandade 
lärarna vilket för flera arbetslag har bromsat utvecklingen. Även Ståhl 
(1998) har diskuterat skolledarens roll för arbetet i arbetslagen. 

Att genomföra förändringar tar tid. Att diskutera sig fram till föränd-
ringar som alla inblandade är överens om att genomföra, tar ännu mer 
tid. Kategori A och B har haft tid att diskutera ihop sig vilket medfört att 
de försöker uppnå ett gemensamt mål. Förutom behovet av tid, har sam-
mansättningen av arbetslaget och de personliga relationerna mellan 
deltagarna i arbetslaget betydelse för om och hur samverkan kan genom-
föras. Alla arbetslag på en skola fungerar inte lika bra. För att få icke-
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fungerande arbetslag att fungera bättre krävs både tid och stöd för att 
komma förbi svårigheterna. Inget av arbetslagen i den här studien har 
haft något särskilt stöd för att utveckla de personliga relationerna inom 
arbetslaget. Några få lag har haft resurser för att utveckla sin undervis-
ningsvision och ett par arbetslag anser sig ha fått en viss arbetslagsut-
bildning. Det har dock inte varit något genomgående drag i denna un-
dersökning.  

Det kan tyckas märkligt att så lite resurser satsats på stöd för utveck-
ling av en så genomgripande reform som införandet av Lpo 94 innebar. 
Det kan ha haft betydelse att genomförandet skedde under en period av 
ekonomisk nedskärning, men det kan också vara så att behovet av stöd 
och utbildning har underskattats och möjligheterna att genomdriva en 
förändring med tvång har överskattats (Ahlstrand, 1995). 

De förutsättningar som visat sig ha betydelse för idrottslärares sam-
verkan i denna studie, såsom delaktighet, frivillighet och samsyn, över-
ensstämmer i flera avseenden med vad som framkommit i tidigare sam-
verkansstudier (se kapitel 3). Ett resultat i den här studien som dock av-
viker från tidigare forskning är att det inte är lärarna för de yngre barnen 
som samverkar mest. I kategori E har klasslärarna ett slags ämnesarbets-
lag eller intressesamverkan mellan varandra med stark klassifikation 
som begränsar idrottslärarnas möjligheter att deltaga.  

Sammanfattningsvis kan man säga att samsyn, medinflytande frivillig-
het, tid och resurser samt idrottslärare som undervisar i flera ämnen är 
några förutsättningar som har betydelse för att idrottslärares samverkan 
ska komma till stånd, utvecklas och fungera tillfredsställande. 

Påverkar samverkan idrottslärarens yrkesidentitet och/eller idrottsäm-
nets identitet och innehåll? 
Förändras idrottslärarens yrkesidentitet av samverkan? 
Idrottslärarutbildningen var en ettämnesutbildning fram till 1977 då den 
första tvåämnesutbildningen startade efter ungefär 60 år av diskussioner 
(kapitel 4). Att det blev en tvåämnesutbildning och inte en flerämnesut-
bildning innebar att ämneskunskaperna i ämnet gymnastik/idrott kunde 
hålla ungefär samma nivå som under ettämnesutbildningen. En oro för 
att en flerämnesutbildning skulle påverka gymnastikämnet negativt 
hade framskymtat i diskussionen i TiG under period 1. Den här studien 
visar att det finns visst belägg för den oron. 
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När kategorin lärare samverkar och gränserna mellan dem försvagas 
försvinner det isolerande skikt som upprätthållit kategorins identitet.62 
Kategorins identitet kan därmed förändras genom en samverkan och 
enligt Bernsteins (1996) teoretiska resonemang skulle samverkan kunna 
påverka både idrottslärarens och idrottsämnets identitet. En flerämnes-
idrottslärare, som försvagar klassifikationen mellan sina ämnen, tar bort 
det isolerande skikt som annars finns mellan ämnena och möjliggör att 
idrottsämnets identitet påverkas av det andra ämnet. Enligt samma res-
onemang skulle idrottslärarens yrkesidentitet kunna förändras av en 
samverkan med andra lärare, men är inte den enda faktor som kan på-
verkas yrkesidentiteten. 

Idrottslärares yrkesidentitet speciellt flerämneslärares har, enligt ana-
lysen i denna studie, börjat förändras från den traditionella specialist-
identiteten mot en generalistidentitet. Den enskilda idrottslärarens yr-
kesidentitet kan sägas bestå av olika stora proportioner av de två yr-
kesidentiteterna. De två samhällsinstitutionerna, skolan och den organi-
serade idrottsrörelsen, som påverkar idrottsämnet och idrottsläraren har 
satt sin prägel på var sin del av idrottslärarens yrkesidentitet.  

Ämnesspecialisten har formats både av den organiserade idrottsrörel-
sens inflytande över idrottslärarutbildningen och av idrottslärarens ofta 
långa erfarenhet som aktiv idrottare och ledare. Att idrottsläraren så 
länge varit ettämneslärare bidrar till identifikationen med ämnet. Äm-
nesspecialisten trivs bäst att arbeta under samlingskod där klassifikation 
och inramning är stark (Bernstein, 1977). Den metodiska stegringen och 
att läraren leder undervisningen är viktigt för resultatet. Ämnesspecia-
listen vill själv bestämma om och när samverkan ska genomföras. Id-
rottslärarna i kategori F är de som har mest av specialistidentitet. 

Den andra delen av yrkesidentiteten är en generalistidentitet. 
Generalistidentiteten formas av skolan och utvecklingen mot integrerad 
kod. För den är lärarskapet ett handledarskap, en ny syn på kunskap 
växer fram, eleven har ansvar för sitt eget lärande och samverkan och 
medinflytande är legio. För generalisten är gemensamma strukturer 
viktigare än ett korrekt utförande i enskilda idrottsaktiviteter. Den 
metodiska genomgången får därigenom mindre betydelse, då inlärning-
en styrs av elevens aktivitet och frågor. 

Varje enskild idrottslärare har en personlig sammansättning av de två 
yrkesidentiteterna men flerämneslärare har mer av generalistidentitet än 

                                                 
62 I den här avhandlingen är det kategorierna lärare och ämnen som diskuteras. 
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ettämneslärare. Sammantaget är det dock fortfarande specialistidenti-
teten som dominerar de intervjuade idrottslärarnas yrkesidentiteter. 

Ettämneslärarna har en arbetssituation som försvårar samverkan, men 
de värnar också om sin autonomi och försvagar klassifikationen på ett 
sådant sätt att deras eller ämnets identitet inte påverkas. Med en större 
andel utbildade tvåämneslärare i kåren kan vi dock förvänta oss fler 
idrottslärare med en större andel generalistidentitet framöver.  

När linggymnastiken försvann från GCI- utbildningen på 1950-talet 
förändrades gymnastiklärarens identitet från en linggymnastikidentitet 
till en idrottsidentitet. Den organiserade idrottsrörelsen tog över ling-
gymnastikens dominerande roll på utbildningen och präglade ämnets 
och idrottslärarens identitet. Idrottens betydelse i samhället har sedan 
dess ökat vilket kan bidra till att identitetsförändringen befästs. Man kan 
tänka sig att den utveckling mot ett kunskaps- och informationssamhälle 
som vi sägs vara inne i, på sikt kan komma att innebära att gene-
ralistidentiteten blir en allt större del av idrottslärarens yrkesidentitet. 
Samverkan är en del i en sådan förändring men kan inte ses som den 
enda drivkraften den är snarare en följd av en samhälls- och skolför-
ändring som leder till att lärare måste samverka. Får den skolföränd-
ringen genomslag kan idrottslärarens yrkesidentitet på sikt få en ännu 
större andel generalistidentitet. 

 
Förändras idrottsämnets identitet och innehåll av att ämnet ingår i samverkan? 
Under grundskolans tid har idrottsämnets innehåll inte förändrats så 
mycket i kursplanerna. Innehållet är idrottsaktiviteter. En viss förskjut-
ning från gymnastik i riktning mot lagbollspel har dock skett utan att 
den förändringen direkt avspeglats i läroplanen. Den betoning på fri-
luftsliv och dans som fanns i den första versionen av Lpo 94:s kursplan 
har nu försvagats och dansen har inte samma framträdande position 
som i den första kursplanen. 

Varken den ämnessamverkan som genomfördes under Lgr 80, och 
som enligt enkätstudien huvudsakligen var av samordnat slag, eller den 
arbetslagssamverkan som genomförs under Lpo 94 har förändrat idrotts-
ämnets innehåll på något genomgripande sätt. Idrottsaktiviteterna dom-
inerar även om sättet att använda innehållet varierar i de olika kategor-
ierna. Idrottsämnets identitet vilar på idrottsaktiviteter. Samtidigt med-
för bristen på tid, att de aktiviteter som kräver mer koordinationsträning 
får mindre utrymme. I kategori A används idrottsinnehållet mer som ett 
medel inte som ett mål i sig. Det finns således en viss skillnad i kategori 
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A:s sätt att använda idrottsinnehållet jämfört med de andra kategorierna. 
Den skillnaden kan dock inte hänföras till samverkan då idrottsämnet så 
sällan deltagit i samverkan.  

Carlgren &Marton (2000) menar att den nya syn på kunskap som Lpo 
94 förmedlar borde leda till en diskussion av alla ämnens kunskapsbas. 
Den diskussionen har dock inte kommit igång bland Sveriges lärare 
konstaterar de (ibid). Det gäller även idrottslärarna i den här studien. 
Någon medveten eller målinriktad diskussion om ämnets kunskapsbas 
utifrån den nya läroplanen har inte uppmärksammats i någon av 
kategorierna. Idrottsaktiviteter är det självklara innehållet oavsett hur 
mycket idrottslärarna samverkar. En allmän konservatism och rädsla för 
förändring kan vara en orsak till att en diskussion om ämnets identitet 
och innehåll inte kommer till stånd. För idrottsämnets del kan också av-
saknaden av kritik mot, och diskussion om, idrottsämnets identitet och 
innehåll bero på att det helt enkelt inte finns något att diskutera. 
Idrottsrörelsens starka ställning som folkrörelse i Sverige gör att det 
finns en strävan mot konsensus mellan idrottsrörelsen och skolidrotten 
som bidrar till att innehållet inte ifrågasätts (Gustavsson, 1999; 
prop.1998/99:107). Om det ska ses som ett problem eller inte diskuteras i 
ett senare avsnitt. 

I det samhälle som håller på att växa fram är skolans uppgift inte att 
reproducera kunskap i form av en viss mängd ämnesinnehåll, utan att 
utveckla elevernas förmågor i skilda kunskapskvaliteter (Carlgren & 
Marton, 2000). Mot bakgrund av en sådan kunskapssyn blir Fitzclarence 
& Tinning (1994) syn på idrottsämnets innehåll i inledningskapitlet mer 
förståelig. Ett sådant innehåll är dock inte speciellt vanligt i idrottsun-
dervisningen. 

Och hur sällsynt är inte den idrottsundervisning som mer systematiskt 
och kritiskt analyserar idrott, kroppsideal, hälsofascism och disciplinerade 
kroppsövningar med syfte att eleverna bättre ska kunna ta ställning till sin 
egen kroppskultur, sina egna behov och värderingar. (Johansson, 1998, s. 
12)  

Om de förändringar i kunskapssynen som vi sett ovan leder till att den 
integrerade undervisningskoden  får starkare fotfäste kan det på sikt 
komma att förändra idrottsämnets identitet och innehåll. Det har den 
samverkan som förekommit under den här studien dock inte gjort i 
någon nämnvärd utsträckning. De variationer som finns mellan olika 
idrottslärarnas sätt att hantera ämnet kan snarare  hänföras till 
idrottslärarens yrkesidentitet.  
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Sammanfattningsvis så visar studien att vissa flerämnesidrottslärares 
yrkesidentitet förändrats något från en specialistidentitet mot vad som 
här kallas en generalistidentitet. Den förändringen kan vara initierad av 
utvecklingen mot integrerad kod, där samverkan är en viktig kom-
ponent, men även det faktum att idrottsläraren undervisar i fler ämnen 
kan ha betydelse. Samverkan är därför inte den enda orsaken till att en 
sådan identitetsförändring sker.  

De här resultaten visar att idrottsämnets identitet och/eller innehåll 
inte har förändrats på något genomgripande sätt. Innehållet utgörs av 
idrottsaktiviteter även om de används på lite olika sätt. Att idrottsämnet 
inte deltar i någon samverkan i intervjustudien är naturligtvis en anled-
ning till att någon identitets- och innehållsförändring inte sker. Den för-
ändring i sättet att använda idrottsämnet som har iakttagits har hänförts 
till idrottslärarens yrkesidentitet.  

En fortsatt utveckling mot ett kunskapssamhälle enligt Carlgren och 
Marton (2000) kan komma att påverka ämnesidentiteten och förändra 
idrottsämnets innehåll på sikt. En förutsättning är dock att idrottsämnet 
finns med i den utvecklingen. 

Vad betyder samverkan för idrottsläraren, idrottsämnet och för deras 
ställning i skolan? 
De förhoppningar som knöts till samverkans betydelse för idrottsämnet i 
kapitel 1 innebar en förhoppning om, att samverkan skulle medföra en 
mer generell förändring av idrottsläraren och idrottsämnet som i sin tur 
skulle leda till att ämnets ställning på skolschemat stärktes. När 
arbetslagssamverkan införs på de olika skolorna blir resultatet sex olika 
kategorier av samverkan.  

För idrottslärarna i kategori A innebär samverkan att de får en möjlig-
het att arbeta på det sätt som de vill. Idrottslärarna i kategori B deltar i 
en samverkan som innebär att de kan få en nära och daglig kontakt med 
kollegor i andra ämnen. Även om de inte kan vara med fullt ut i arbets-
lagsarbetet, blir de mer delaktiga i skolverksamheten utanför sporthallen 
och behöver ändå inte avstå från arbetet i ämnesarbetslaget. 

Den samverkan som idrottslärarna i kategori C är hänvisade till inne-
bär en källa till frustration som håller på att övergå i resignation efter-
som de förhindras att utveckla sina idéer. Idrottslärarna i kategori D har 
dock hittat en fungerande samverkan som de trivs med. 
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För lärarna i kategori E innebär samverkan att de kan tala med en 
gemensam röst när allmänna spörsmål diskuteras, samtidigt som de kan 
ha kvar en hel del autonomi och frihet. Lärarna i kategori F tycker att de, 
genom den påbjudna samverkan, tvingas in i en samverkan som de inte 
vill ha. De förväntas försvaga ämnets klassifikation och förändra sin yr-
kesidentitet mot en generalistidentitet men de får inga resurser att 
genomföra förändringen. De försvarar också sin autonomi och föredrar 
att tillämpa kortvarig samverkan mellan ämnen som de gjorde under 
Lgr 80. 

Vad vi ser här är att skolans verklighet är så komplicerad att generella 
lösningar leder till olika utfall. Den erfarenheten har också gjorts vid ge-
nomförandet av tidigare svenska läroplaner där resultatet av reformerna 
inte blivit så enhetligt som skolpolitikerna tänkt sig (Berg et al. 1987; 
Gustafsson, 1992; Svingby, 1978). Intressant är att den lokala styrningen i 
kommunerna har tagit över de metoder som den tidigare statliga cent-
rala styrningen använt. Inramningen är fortfarande stark. 

Ändå kan man utifrån resultaten hävda att de möjligheter till ämnes- 
och lärarsamverkan som funnits under de två senaste läroplanerna har 
haft viss betydelse för idrottsämnets respektive idrottslärarens delakt-
ighet i skolverksamheten även om den delaktigheten inte medfört de 
genomgripande förändringar man från skolpolitiskt håll velat se.  

I TiG-diskussionen om flerämneslärarutbildningen menade de skri-
benter som var positiva till en sådan utbildning att en flerämnesutbild-
ning skulle göra det lättare för läraren att samverka, det skulle bryta 
isoleringen och höja ämnets och lärarens status. Det resonemanget har 
här visat sig riktigt med avseende på lärarens ställning till de andra lä-
rarna. Att deltaga i samverkan är i sig inte någon metod som generellt 
ger idrottslärare en stark ställning i skolan. Den samverkan som ger en 
stark ställning för en idrottslärare kan innebära en svagare ställning för 
en annan.  

I den här studien har vissa idrottslärares kritiska inställning till den 
samverkan som genomförts i skolan försvagat deras ställning i relation 
till skolledarna, vilket överensstämmer med Falkners (1997) resultat. Att 
vara drivande i arbetslaget har dock givit idrottsläraren en stark 
ställning. Frågan är om det är samverkan i sig som är orsaken eller om 
det är så att lärare som arbetar ”huvudmannatroget" får en stark ställ-
ning bland kollegor och hos skolledningen, oavsett om det är samverkan 
eller någon annan reform som ska genomföras uppifrån. Det är troligen 
så att den idrottslärare som accepterar och genomför skolledningens in-
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tentioner får en stark ställning på skolan. I kapitel 1 betonade flera fors-
kare att det var viktigt att idrottsämnet deltog i den samverkan som 
genomfördes på skolorna för att ämnet inte skulle marginaliseras. Re-
sultaten i den här studien visar att både idrottsläraren och idrottsämnet 
kan marginaliseras om de avviker för mycket från skolkultur och den 
rådande utvecklingstrenden i skolan. Samtidigt kan säkert också 
idrottslärarens personlighet och kön påverka idrottslärarens och ämnets 
ställning på skolan. 

Ett annat förslag från kapitel 1 var att idrottsämnets samverkan med 
andra ämnen skulle kunna medföra att idrottsämnet sågs som ett kun-
skapsämne vilket skulle kunna stärka ämnets ställning. I den här studien 
finns det få exempel på en sådan koppling till ett teoretiskt kunskaps-
ämne varför det inte går att dra någon riktig slutsats. De få exempel som 
finns i den här studien visar att en sådan samverkan inte alltid uppfattas 
positivt av eleverna. Eleverna ville ha sitt vanliga idrottsämne och inte 
blanda ihop det med andra ämnen. 

Sammanfattningsvis så har samverkan både under Lgr 80 och under 
Lpo 94 införts uppifrån med syfte att genomföra förändringar. Resulta-
ten visar att samverkan dock inte kan användas som en generell metod 
för att åstadkomma förändring. Resultaten visar att deltagandet i sam-
verkan får olika betydelse för olika idrottslärare och ger olika ställning 
och status. Det kan dock vara viktigt både för idrottslärarens och ämnets 
status bland kollegorna och hos skolledningen att deltaga i förändrings-
arbetet, oavsett om det är samverkan eller någon annan förändring som 
ska genomföras. Inför eleverna är det mer tveksamt om samverkan 
medför en starkare ställning för ämnet och/eller idrottsläraren. Hos 
eleverna har ämnet redan en stark ställning och det i sin tur stärker slut-
satsen att samverkan inte är någon metod för att generellt stärka idrotts-
ämnets ställning i skolan. 

Är samverkan lösningen på idrottsämnets problem och kris? 
I inledningskapitlet identifierades tre problem; ett isolerings-, ett identi-
tets- och ett innehållsproblem som skulle kunna vara orsaken till att 
idrottsämnet fått färre obligatoriska timmar i timplanen när Lpo 94 in-
fördes. Det talades om idrottsämnets kris och frågan var om problemen 
och krisen skulle kunna lösas genom att idrottsläraren och idrottsämnet 
samverkade med andra lärare och deras ämnen.  
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Den sammanfattande slutsatsen utifrån resultaten från den här studien 
är att de resonemangen måste omvärderas och rubrikens frågeställning  
omformuleras!  

Samverkan fungerar inte som en generell lösning på idrottsämnets 
problem enligt de här resultaten. Samverkan, som den framstår i inter-
vjustudien, har väldigt liten betydelse för idrottsämnet då ämnet så säl-
lan finns med i samverkan. För idrottslärare har samverkan olika bety-
delse i olika situationer. Det vi kan konstatera är att samverkan inneburit 
att idrottslärarnas isoleringsproblem i stort sett är borta. Idrottsämnet är 
dock fortfarande relativt isolerat. 

Vi har också dragit slutsatsen att idrottslärarens och ämnets identitets-
problem uppstår som ett resultat av en bristande överensstämmelse 
mellan den undervisningskod som ska införas på en skola och idrottslär-
arens yrkesidentitet. Här kan införandet av samverkan skapa problem. 
En viss förändring, speciellt av flerämneslärarnas yrkesidentitet, har 
kunnat konstateras och den förändringen underlättar en undervisning 
under integrerad kod. Den förändringen kan dock inte enbart hänföras 
till att läraren samverkar utan beror också på att flerämneslärare har mer 
av generalistidentitet.  

Idrottsämnet har stark klassifikation och innehållet, bestående av id-
rottsaktiviteter, är inte ifrågasatt. Något innehållsproblem har därför inte 
identifierats. En viss förändring i användandet av aktiviteterna kan fin-
nas hos flerämneslärare, men den förändringen är inte heller direkt 
orsakad av samverkan. Slutsatsen blir att skolans verksamhet är så 
mångfacetterad att generella lösningar i form av samverkan inte är 
någon lösning varken på skolans eller idrottsämnets problem. 

Vid införandet av Lpo 94 reducerades det antal obligatoriska timmar 
som idrottsämnet hade haft under Lgr 80 till förmån för elevernas fria 
val. Det talades om att idrottsämnet var i kris, men det är tveksamt om 
ett reducerat antal obligatoriska idrottstimmar kan ses som en kris under 
en skolutveckling mot integrerad kod.  

Diskussionen om idrottsämnets problem och kris måste omformuleras 
så att den tar hänsyn till den skolideologi som råder. Att idrottsämnet får 
mindre tid på timplanen vid en omstrukturering av skolan mot integrer-
ad kod kan knappast kallas för kris. Under den nuvarande läroplanen är 
det elevens lärande som ska stå i centrum för undervisningen och inte 
antal timmar i enskilda ämnen ( SOU 1997:121). 

Kraven på att idrottsämnet ska ha fler obligatoriska timmar på skolans 
timplan kan (Regeringens prop. 1998/99:107), under rådande skolideo-
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logi, tolkas som ett krav på att ämnet ska finnas kvar under samlingskod 
medan resten av skolan ska sträva mot den integrerade koden. Eftersom 
den här studien har visat att problem uppstår då olika undervisnings-
koder möts i samma skolsystem kan ett idrottsämne under samlingskod, 
i en skola som går mot integrerad kod, innebära att idrottsämnets 
problem ökar. Det kan återigen bli mer isolerat. 

Istället för att alla elever får fler timmar skulle det gå att lösa idrotts-
ämnets brist på undervisningstimmar under integrerad kod genom att ta 
hänsyn till den enskilde elevens möjligheter att nå ”uppnåendemålen” i 
ämnet. Antal timmar i ämnet idrott och hälsa skulle bestämmas efter 
varje elevs behov. Det kan innebära att elever som idrottar mycket på 
fritiden får färre aktiva timmar i skolan och att elever som inte gör det 
får fler. Om idrottslärarna lägger en del av idrottsämnets tid i potten för 
öppen tid skulle den tiden kunna användas så att lågaktiva elever på fri-
villig basis får en möjlighet att syssla med rörelse på sina egna villkor. 
Eleverna bestämmer själva innehållet så att det passar deras intresse och 
livsstil.63 En sådan lösning stämmer bättre med en utveckling mot en 
skola i en ny tid, mot integrerad kod, än talet om fler timmar för alla ele-
ver.  

Det är inte troligt att det här scenariot kommer att dominera idrotts-
undervisningen framöver. Skolornas väg mot den integrerade koden är 
inte enkel och tydlig. Idrottslärarna i den här studien har valt att hålla 
idrottsämnet under samlingskod. De har anpassat sin undervisning till 
det timantal de har. Det finns ingen uttalad strävan att förändra idrotts-
ämnets innehåll och inriktning. Idrottslärarna har mindre möjligheter än 
tidigare att variera undervisningslokalen och att använda sig av aktivi-
teter utanför skolan. Det finns många faktorer som talar för att idrotts-
ämnet även fortsättningsvis kommer att fungera med stark klassifikation 
under samlingskod, även om den övriga skolan går mot integrerad kod. 
Om det löser ämnets problem eller ej är lite avhängigt av hur lyckosam 
och genomgripande förändringen mot integrerad kod blir i skolan.  

Om den integrerade koden verkligen får genomslag i skolan i 
framtiden och idrottsämnet kvarstår under samlingskod kan resultatet 
bli att idrottsämnet blir lika avvikande och isolerat som det anses ha 
varit under 1900-talets början. En sådan isolering behöver inte innebära 
någon kris vad gäller antal timmar eller att ämnet skulle försvinna från 
skolschemat. Så länge den organiserade idrottsrörelsen är stark och det 
                                                 
63 Se Engström (1999) som menar att en individs habitus har betydelse både för 

vilken motionsform individen väljer och om individen motionerar som vuxen. 
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är ett folkhälsoproblem att människor rör sig för lite kommer troligen 
idrottsrelaterade grupper som idrottsledare, idrottsläkare och idrotts-
forskare m fl att kräva fler timmar idrott och hälsa på skolschemat. Det 
finns därför en möjlighet för idrottsämnet att verka under samlingskod 
även om andra ämnen går mot integrerad kod. Priset som ämnet får 
betala är ökande isolering.  

En sådan isolering och avsaknad av ämnesutveckling som en isolering 
medför kan vara en anledning till att ämnet marginaliseras och riskerar 
att försvinna. Utan utveckling kan ämnet bli lika tråkigt och inaktuellt 
som en gång linggymnastiken var vilket ledde till att den försvann från 
skolschemat. Utvecklingen i USA och Australien tyder på att idrottsäm-
nets innehåll med lek- och idrottsaktiviteter kan bli ointressanta för elev-
erna när samhället förändras (Fitzclarence & Tinning, 1994). Om elev-
erna tappar intresset för ämnet, eller om ämnets innehåll alltför mycket 
liknar fritidsaktiviteter, finns risken att politikerna ser idrottsämnet i 
skolan som en fritidssysselsättning som kan strykas från timplanen och 
utövas på fritiden (Gustavsson, 1999). Det kan resultera i en kris för 
idrottsämnet som beror på att innehållet och ämnet inte anpassas till den  
rådande utvecklingen. 

Carlgren och Marton (2000) menar att 1990-talets skolreform ställer 
helt nya krav på lärarens arbete utanför klassrummet. Det handlar nu 
mycket mer om att formulera, argumentera och kommunicera sitt tän-
kande om uppläggningen av skolarbetet, dess innehåll och bedöm-
ningen av eleverna. En sådan diskussion kan leda till att  de förutsätt-
ningar som enligt Bernstein (1977) är nödvändiga för att få den 
integrerade koden att fungera, infrias. 

Den diskussionen saknas i den här studien, även bland idrottslärarna i 
kategori A, som ändå framstår som de mest förändringsbenägna idrotts-
lärarna. Det kan finnas olika skäl till det. Bernstein och Lundgren (1983) 
pekar på att integrerad kod är en relativt kostsam kod som troligen 
genomförs bäst i tider med god ekonomisk utveckling. De första stegen 
mot integrerad kod i den svenska skolan skedde dock samtidigt som 
resurser togs bort från skolan. Bernstein (1977) menar också att lärare 
som undervisar under integrerad kod måste vara duktigare än de som 
undervisar under samlingskod. De flesta lärare saknar erfarenhet av 
integrerad kod och avsaknaden av förebilder tillsammans med 
avsaknaden av en tydlig organisation ställer stora krav på lärarna. 
Någon utbildning i att undervisa i enlighet med den nya kunskapssynen 
har inte lärarna i den här studien genomgått, vilket är en annan tänkbar 
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orsak till att diskussionen om vad den integrerade koden innebär inte 
har startat. Lärarna saknar vissa förutsättningar för att helt kunna 
genomföra en undervisning under integrerad kod. 

Idrottslärarnas och idrottsämnets existens förefaller inte heller vara 
hotat idag. Tas timplanen bort i enlighet med Skolkommitténs förslag 
och utvecklingen av den integrerade koden fortsätter, kan det dock vara 
klokt av idrottslärarna att sätta sig in i den nya kunskapssynen och börja 
diskutera vad den kan innebära för idrottslärarens och idrottsämnets 
framtid.  

Om en sådan diskussion om idrottsämnet under integrerad kod 
kommer igång kanske resultatet av den inte blir antingen integrerad kod 
eller samlingskod utan en både och lösning. Samlingskod och idrottsin-
nehåll för dem som vill det men också annat innehåll och integrerad kod 
för dem som vill det. Idrottsläraren har mandat att själv bedöma och ar-
gumentera för vad som fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Att 
idrottslärarna tänkt igenom och kan formulera och motivera sin idrotts-
undervisning inför skolpolitiker, skolledning och föräldrar kan visa sig 
vara ett kraftfullare redskap för att förhindra en framtida kris för idrotts-
ämnet än kravet på fler timmar för alla elever eller att alla idrottslärare 
deltar i samverkan.  
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Summary 

Introduction 
This dissertation began with a discussion of the crisis in the school sub-
ject of physical education that resulted from the time reduction that the 
subject suffered with the introduction of the new curriculum Lpo 94. 
This discussion has also occurred in other countries and there are rese-
archers who are worried that physical education will disappear as a 
school subject if it is not changed. Three problems can be separated out 
in the discussion that could be the cause of the problems and crisis in the 
subject of physical education.  

A problem of identity that has been related to the expansion of goals 
in the subject has occurred through the years. A problem of content asso-
ciated with the problem of identity exists to the extent that the content of 
the subject physical education has expanded at the same time as direc-
tives from the guiding documentation have become progressively less 
clear.  

There is a problem of isolation that is partly conditioned historically 
but that also has its basis in the fact that physical education teachers 
often cannot participate in informal contacts with other teachers because 
the instruction often takes place in a separate building. Physical 
education teachers have had a difficult time participating in working 
groups and work teams that have been formed.  

These problems have contributed to making it easier to reduce the 
instructional time for this subject in comparison with other more well-
defined subjects. One way to solve the crisis would be to let physical 
education teachers become participants in the cooperative work that for 
a long time has been incumbent on Swedish educational planners. If 
physical education teachers and the subject of physical education are in-
cluded in educational development that includes coordination between 
teachers and subjects, the status of the subject in the school could be 
strengthened and the crisis could be ameliorated.  

Goals and methods  
The goal of the dissertation is to describe, analyze, and understand how 
physical education teachers cooperate with other teachers and how the 
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subject of physical education can be coordinated with other subjects in 
the compulsary school (age of students 6-16 years).  

What significance does collaboration have for physical education 
teachers and the subject of physical education and for the position of 
physical education in schools? In order to be able to discuss whether 
collaboration can ameliorate the problems of physical education as a 
subject and the crisis in the compulsary school? 

I have attempted to achieve this purpose by means of reviewing a 
number of constituent studies of national curricula, school documents, 
and the professional newsletter for physical education teachers, Tidskrift i 
Gymnastik & idrott [TiG]. Data on the collaboration of physical education 
with other subjects was gathered by means of a questionnaire. 
Collaboration among physical education teachers was studied primarily 
through interviews with thirty physical education teachers and seven-
teen work groups. The interview study can be found in the main body of 
the dissertation. Thus the views of physical education teachers form the 
core of the dissertation and the main features of their experiences form 
the basis of what I attempt to describe, analyze, and discuss.  

Methods and procedures 
There were few studies existant that treated physical education teachers 
and the subject of physical education in collaboration, so my own expe-
rience as a physical education teacher had significance for the design of 
the study in the form of a number of constituent studies. The results of 
the constituent studies successively expanded the analysis and generated 
questions for the interviews that are the main part of the dissertation.  

The first two studies deal with what has been written on collaboration 
in national curricula for the compulsary school and in TiG. Beyond 
knowledge gained from the study on the expansion of collaboration in 
the curricula and of which questions were discussed in connection with 
collaboration, the studies generated new questions for a questionnaire. 

The questionnaire had the purpose of coming into contact with 
physical education teachers for interviews but also learning about the 
experiences of physical education teachers in their collaboration with 
teachers of other subjects. It was responded by 154 teachers in the 
compulsary school in Sweden who taught physical education. 

There was a change of national curriculum between the time of the 
questionnaire and the time when the interviews were conducted. The 
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working situation of the physical education teachers was changed so that 
they were all organized into work groups with teachers of other subjects. 
Collaboration among teachers is thus provided for by these working 
groups that are the main form of collaboration for the physical education 
teachers in the interviews. Thirty teachers of physical education and 
seventeen of their working groups were interviewed. The questions in 
the interviews were generated from the analysis of the introductory 
studies and Basil Bernstein's conceptual framework. The concepts of 
classification and framing, collection code, and integrated code were 
used to maintain a consistent line in the constituent studies, but also as 
analytic tools. The classification between the teacher and the subjects has 
mainly defined how the collaboration operated. A weak classification 
means high collaboration; strong classification means low collaboration. 
The collection code is the code that is dominant in Western European 
schools according to Bernstein. The integrated code defines the deve-
lopment in schools as described in the School Committee's report Om 
skola i en ny tid (1997:121). Bernstein's conceptual framework has been 
used to identify and describe different types of collaboration for for-
mulation of the interview questions and as a tool for analysis. 

The plans of the schools were studied to find an explanation for the in-
troduction of the working groups. Course plans and criteria for grading 
were examined in order to identify how far the working groups had 
gone toward an integrated code in accordance with Bernstein's theory. 
He writes of four criteria that are important for adaptation of the inte-
grated code. One important criterion is that the teachers in a working 
group should have a joint goal toward which to work.  

Discussion of the research approach. 
Successive analysis of the constituent studies generated new questions 
that successively guided the study to the final interviews. The interviews 
have gained a depth through this process that they would not have had 
if the constituent studies had stood alone. A research approach where 
different types of data are gathered in order to illuminate a research 
question strengthens the reliability of a study through triangulation.  

My own experience as a physical education teacher at the compulsary 
school has had significance for the choice of research questions and in 
many ways has made carrying out the study easier. But I have tried to 
remain aware of the fact that my experience in the environment of the 
research can also be a source of error. 
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Results 
Study of national curricula showed that gymnastics was not viewed as a 
subject for collaboration until work began with the establishment of the 
compulsary school in the mid 1940s. Up until then, Ling gymnastics 
(translator's note: a classic and orthodox form of gymnastics; calisthenics) 
dominated the subject with strong classification as a result. With intro-
duction of the course plan for the compulsary school in 1962 [Lgr 62] this 
relationship changed. The organized sports movement had great influen-
ce on the education of physical education teachers and the subject of 
physical education. The identification of teachers and the subject were 
transformed from Ling gymnastics into identification with sports. The 
professional identification of the physical education teacher had been 
that of a subject specialist, where the specialization now consisted of 
teaching sports activities.  

When collaboration, mainly subject collaboration, was introduced into 
the curriculum in 1919 it was viewed as a matter for the classroom 
teacher and younger pupils. That attitude has been changed in the 
course plan for the compulsary school of 1980 [Lgr 80] that contains 
many possibilities for collaboration. The subject of physical education 
was perceived above all as a collaborative subject open to the free choice 
of the pupils. Collaboration among teachers was also introduced in Lgr 
80 in the form of work units and working groups. The most recent 
course plan, Lpo 94, has no binding directives that directly lead to 
collaboration, but the report of the School Committee (SOU 1997:121) 
determines that collaboration among both subjects and teachers will be 
required in the school of the future. 

The Journal of Gymnastics & Physical education (Tidskrift i Gymnastik 
& idrott) contains an example of how collaborative instruction was 
carried out during the 1970s, but cited no studies that illuminate the 
result of collaboration among physical education teachers. Collaboration 
has been discussed mainly indirectly in connection with a reorganization 
of the education of gymnastics instructors into education in several sub-
jects. Among the arguments for education in several subjects is that it 
would solve the problems of identity, content, and isolation within the 
subject of physical education and thereby strengthen the status and 
position of the subject.  

The questionnaire offers an example of how collaboration between the 
subject of physical education and other subjects is carried out. The most 
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common form is short-term collaboration at outings or theme days with 
the subjects of biology and home economics. The majority of physical 
edu-cation teachers have experience with collaboration from Lgr 80, but 
this collaboration has weakened since the introduction of Lpo 94. It is 
more common for teachers of several subjects to let the subject of physi-
cal education combine with their course content than that single-subject 
physical education teachers let other subjects combine with theirs. 

The interviews showed above all that the professional identity of 
certain physical education teachers who teach several subjects had begun 
to change somewhat. The analysis has shown that a new identity as a 
generalist has begun to form, aside from the identity as a specialist, as the 
basis for the professional identity of the physical education teacher. The 
physical education teacher who has a large share of identity as a generalist 
views the content of sports activities as a means and not as a goal. This 
lead to the fact that physical education teachers tend to guide rather than 
to instruct their pupils. The physical education teachers in the interviews 
have different proportions of the two identities and the combination af-
fects the desire of the physical education teacher to collaborate. 

 In connection with the interviews the participating physical education 
teachers were organized into working groups. Collaboration provided 
for among teachers as encountered in the school culture, working 
groups, and the identities of the individual physical education teachers 
implies six different categories of collaboration among physical educa-
tion teachers. 

Category A: Toward a school in a new time, toward integrated code. 
Physical education teachers work in groups that share a common vision 
of the work. The framework is weak, since the teachers have influence on 
the organization of their working group and their instruction. The physi-
cal education teacher has a central role in the working groups, but the 
subject of physical education functions under the collection code 
participates only incidentally in work on themes and projects. There are 
five physical education teachers in this category.  

Category B: With a focus on individualization This category is held to-
gether by a vision of a weak framework. The vision doesn't concern the 
subject of physical education, however. Putting the pupil in the middle 
means that pupils and/or parents have a certain influence on instruction 
and the work in working groups. The classification between teachers is 
somewhat weakened. There is a joint working room, but instruction is 
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carried out by subject. There are four physical education teachers in this 
category. 

Category C: Wanting to but not being able to. Physical education 
teachers with the desire to work under the integrated code with outdoor 
life as a point of departure. The culture of the school and/or the 
colleagues in the working group seem to want to maintain the collection 
code so the vision cannot be realized. There are five physical education 
teachers in this category.  

Category D: Birds of a feather flock together. This category includes 
collaboration between physical education teachers who both plan the 
instruction and conduct it together. This offers great flexibility and 
freedom of choice for the pupils. Collaboration sometimes occurs with 
other teachers in the form of team work. The teachers belong to a 
working group with teachers in different subjects, but the working 
group functions only as an administrative unit. Four physical education 
teachers form the core in this category, but it also functions as a general 
description of how physical education teachers collaborate. 

Category E: The ones of us left over. This category is characterized by 
a somewhat weakened classification between teachers in practical and 
aesthetic subjects. The working groups are held together mainly by the 
fact that the teachers do not belong to any other group when the class 
teachers work in their own working groups. There are four male teachers 
in this group who work on the low and/or intermediate level.  

Category F: Alone is strong. The physical education teachers in this 
category, mostly single-subject teachers, maintain a quite strong 
classification with the teachers in the working group. They also maintain 
the subject of physical education with strong classification against other 
subjects and weaken it with individual thematic tasks or projects. They 
seem less interested in the collaboration characterized by Category D. 
They are more individualistic. The teachers work within a strong 
framework, which has also caused a number of conflicts. There is a 
pronounced collection code. There are eight physical education teachers 
in this category. 

These six categories can overlap each other in certain areas but differ 
in the areas that characterize them. 

Category A and Category F are the ones most distanced from each 
other. They are respectively closer to the integrated code and the col-
lection code. There are certain similarities between the two categories to 
the extent that both use the same content of sports activities and have the 
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same view that the most important aspect of the subject of physical edu-
cation is to have fun with physical activity. On the other hand, they 
differ in the view of what is fun. Physical education teachers in Category 
A let the pupils choose the content and focus on content that is more self-
guiding. Category F stresses basic content and activities that require 
more training in technique and skills, where the teacher needs to give in-
struction in correct execution.  

The choice of content reflects the difference in their various professio-
nal identities. The physical education teachers in Category A are edu-
cated to be interdisciplinary but also instruct in a third subject and have 
more of an identity as generalists. In Category F the professional identity 
of the physical education teachers is more that of specialists. They are 
mainly single-subject teachers or have some training in other subjects.  

Another similarity is that the physical education teachers in both cate-
gories do not collaborate so much with their colleagues in physical 
education if even for various reasons. Category A doesn't need the wor-
king group in a subject to any great extent. The physical education 
teachers in Category F are more individualistic and collaborate only 
when they want to and have use of collaboration. 

The physical education teachers in Category F are the most isolated. 
Their physical education subject doesn't, however, seem to be more iso-
lated than in the other categories. The subject of physical education colla-
borates only sporadically with other subjects in all the categories. Many 
physical education teachers in Category F think that they have a weak 
position and low status at their school. The opposite is true of the physi-
cal education teachers in Category A, who all think that they have a 
strong position and high status.  

In summary, our interviews show that the physical education teachers 
collaborate formally with other teachers in the provided working 
groups. This has given rise to six different categories of collaboration. 
The result of there being six different categories of collaboration 
illustrates the fact that it is not possible to express generally the 
significance of collaboration for physical education and the subject of 
physical education. Collaboration has different significance for different 
physical education teachers.  

One reason that different categories of collaboration are positioned is 
that teachers working under different curriculum codes meet in the same 
school system, as when the physical education teacher in Category F 
who wants to work under collection code encounters a school that is 
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moving toward integrated code, or when the physical education teacher 
in Category C who wants to work under integrated code encounters a 
school with collection code. If collaboration is to be successful, the same 
instructional code must be uniform in the school system. 

The collaboration provided for in working groups means that the isol-
ation of physical education teachers is a thing of the past in a formal 
sense, but the provided collaboration has lessened the opportunities for 
other more informal collaboration at many schools. Collaboration can 
thus mean that a problem of isolation arises for a certain category of 
teachers. 

According to the analysis in this study, collaboration has only indirect 
significance as to content and identity. Teachers trained in several 
subjects have an easier time collaborating than those trained in only one 
subject. The physical education teachers have, in part, a different identity 
and a different way to use sports activities than teachers of a single 
subject have. 

Conclusions and discussion  
What does collaboration mean for the physical education teacher and the 
subject of physical education? One result of the study is that 
collaboration has different significance for different physical education 
teachers depending on their professional identity, the culture of the 
school, the working group they are in, and the intentions of the course 
plans.  

The collaboration that was carried through under Lgr 80 certainly 
meant a lot for the integration of the subject of physical education in the 
school. The majority of physical education teachers in the questionnaire 
study had experience with collaboration. But in the interviews 
collaboration shows no great significance for the subject of physical 
education, since it so seldom participates in any collaboration. 

Necessary prerequisites for the success and development of collabor-
ation can be summarized by the concepts of common understanding, 
participation, voluntarism, time, resources, and physical education 
teachers who teach several subjects. These prerequisites are largely the 
same as those shown in the results of previous research. 

The overarching question posed by the dissertation is whether colla-
boration can be of help with the crisis in the teaching of the subject of 
physical education. The origin of the crisis was that the obligatory time 



 
 
 

178 

for instruction of the subject was reduced. The question is, however, 
whether it is right to label a reduction in instructional time a crisis, 
during the current view of development in the schools toward integrated 
code. It would be more reasonable to speak of an adjustment to the 
integrated code. Under the integrated code the pupils' learning, the 
achievement of their goals, is the most important goal and this can occur 
with a different number of hours in a subject. 

Demands that the subject of physical education should have more 
obligatory hours in the school's course plan under current school 
ideology can be interpreted as a demand that the subject should be 
retained under the collection code. That demand doesn't take 
consideration of the fact that the subject of physical education could be 
isolated again if the rest of the school moves toward the integrated code. 
The study has shown that problems arise when different instructional 
codes are in force in the same school system. A physical education 
subject under collection code at a school that is moving towards inte-
grated code can mean that problems in the physical education subject 
will increase.  

Instead of more hours for everyone, it should be possible to solve the 
lack of instructional hours in physical education under the integrated 
code by determining the number of hours in the subject of physical 
education and health in accordance with the needs of each pupil. That 
would mean that pupils who engage in sports a lot during their free time 
get fewer active hours in the school and that pupils who don't engage as 
much get more active hours. The pupils themselves determine the 
content so that it fits their interests and lifestyle. A solution of this kind is 
more in agreement with development towards a school in a new time, 
towards integrated code, than talk of more hours for all pupils.  

It is not likely that this scenario will dominate physical education in 
the future. The way of schools toward integrated code is neither simple 
nor clear. The physical education teachers in this study have chosen to 
retain the subject of physical education under collection code. 

 There is no expressed attempt either among physical education 
teachers or in the curriculum to change the content or direction of 
physical education. Physical education teachers have less opportunity 
than they had under Lgr 80 to change the sites of instruction and to avail 
themselves of activities outside of school. There are many factors that 
speak for the subject of physical education also in the future to function 
with strong classification under collection code even if the remaining 
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parts of the school go towards integrated code. Whether that solves the 
problems of the subject or not is somewhat dependent on how successful 
and comprehensive the change towards integrated code will be in the 
school.  

If the integrated code is actually carried out in the school of the future 
while the subject of physical education remains under collection code, 
the result can be that the subject of physical education will be just as 
separated and isolated as it was seen to be at the beginning of the 1900s. 
Such isolation, however, does not need to mean that there is a crisis as 
regards the number of hours or that the subject would risk being elimi-
nated from the school curriculum. Groups related to sports such as 
sports leaders, sports physicians, and sports researchers can also in the 
future demand more hours for physical education in the school 
curriculum against the background of their claims of the importance of 
sports for health. 

As for the subject of physical education, it may rather be the isolation, 
and the lack of development in the subject as a result of the isolation, 
that could be a reason for marginalization of the subject. If the subject of 
physical education is not developed along with other subjects, it could 
become just as boring and old-fashioned as Ling gymnastics once was. 
Developments in the USA and Australia indicate that the content of the 
subject of physical education involving play and sports activities can be-
come uninteresting for pupils when the society changes (Tinning & Fitz-
clarence, 1994). If the pupils lose interest in the subject, a crisis can arise 
that doesn't result from too few curriculum hours but rather to the fact 
that the content and subject are not up to date. 

Physical education teachers are not facing such a situation today. To 
prepare for a new school in a new time, they must however be able to 
argue for or against instruction under integrated code. It could be 
necessary for physical education teachers to get a picture for themselves 
of what the new view of knowledge can mean for the future of physical 
education teachers and the subject.  

Carlgren and Marton (2000) write that the school reform of the 1990s 
places completely new demands on the work of teachers outside of the 
classroom. It is now more a matter of formulating, arguing, and 
communicating their thoughts on the planning of school work, its 
content, and assessment of pupils. Discussion of the subject of physical 
education is lacking in this study even among the physical education 
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teachers in Category A, the group that distinguished itself as being most 
inclined to changes. 

If such a discussion begins, it may turn out that neither the integrated 
code nor the collection code solves the problems of the subject of 
physical education but both of them. The individual physical education 
teacher can decide which content, pedagogy, and methods work under 
local conditions. If physical education teachers have thought through 
and can communicate and motivate their physical education before 
school politicians, the school board, and parents, this can in the long run 
be a powerful tool for preventing future crises for physical education 
even if it means that the content is changed and instructional time 
doesn't increase.  
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  Bilaga 1(14) 
Referenser Tidskrift i Gymnastik & Idrott 

År/nr /sida Innehåll Författare Rubrik  

1)Band 1   1880,14 

   

 s. 817-831 

Menar att skolläraren 
bör leda gymnastiken 
uti i folkskolorna.  
Helhet kropp  o ande. 

Truls Johan  Hartelius  
Utgivare TiG 1874 
Medico-fil.ex.1849 
GCI-kurs 1851-1852  
Doktorsdiplom 1857 

På hvad sätt kunna 
kroppsrörelser äfven 
blifva till gagn för den 
andliga uppfostran. 

2 )Band 5  1900,1 

   

 s.  8-20 

Gymn.läraren isolerad  
i skolan. Lärarna ska 
vårda sin hälsa o ha ett 
personligt förh. t. 
elever och föräldrar. 

Lars Mauritz Törngren  
löjtn. gymn.dir.1864 
Lärare och överlärare 
vid GCI 1864-1887 i 
ped.. gymn. Förest. 
1887-1907. Professor. 

Om kroppsöfningars 
betydelse för 
uppfostran.  

3) Band 6  1908 ,3 

 

s. 725-740 
 

Tyska lärare är 
flerämneslärare. Alla 
lärare har ansvar för 
den fysiska fostran. 
Fys. fostran  bör ingå i  
akademisk 
ämbetsexamen. 

Gustaf  Swedlund  
gymnastiklärare 
kapten 
Gävle 

Huru bör idrott 
tillgodoses i skolan.  

4) Band 6 1908,3 
 

s.741-744 
 
 

Lek o idrott bör tills. 
m.  gymn. bilda fysisk 
uppfostran och   ingå 
som examens-ämne i 
akad. ämbets-ex. för 
läroverkslärare.  

SGS 
 Sten Drakenberg ordf. 
major, överlärare GCI 
undertecknad bl.a av 
överste Viktor Balck 
prof. Anders Wide 

Svenska 
gymnastiklärar-
sällskapets skrifvelse 
till Konungen om 
"fysisk uppfostran" i 
skolan. 

5) Band 7  1911,4 
 

sid 337-354 

Gymnastikläraren bör  
också undervisa i 
hälsolära för att 
undvika isolering. 
Exempel på samverkan 
mellan gymnastik och 
andra ämnen. 

 Louise v. Bahr 
gymn. dir. 
Arbetat  32 år på 
Djursholms samskola 
Se Vandringsboken 
(Hallde´n, O. 1996) 

Hvad kan göras för att 
öka samhörigheten 
mellan gymnastiken 
och skollivet i övrigt? 

6)  Band 7   1911,4   
 

s.355-357 

Fackläraren inte 
tillräckligt  duktig 
pedagog. Klassläraren 
har för dålig utbildn. 
för att klara gymnastik-
undervisningen.  

Birgit Tillisch 
gymnastiklärarinna 

Et lidet indlaeg i 
diskussionen ”faglaerer 
eller klasselaerer i 
gymnastik”  ved 
kongressen i Odense 
1911. 

7) Band 7 1912,2 
 

s.467-478 
 
 

Redogör för tankarna 
bakom förslaget. Ett 
fokus på  friskgymn. 
Uppmanar till bifall av 
förslaget. 

Nils.F Selle´n 
överste 
överlärare i ped. 
gymnastik, 1906, 
förestånd.1909-1924. 

Gymnastiska Central-
institutets 
omorganisation. 



 
 
 

191 

8) Band 7 1913 ,1 & 2 

s. 656-666 

Tror ej på komb. 
utbildn. Sjuk o 
friskgymn. ska ej 
skiljas. Förh. sig som 
profylax o therapie t. 
varandra. 

Dr.  Johan Arvedsson 
med.lic. 
Läkar-kurs på GCI 
1894 

Omorganisationen af 
Gymnastiska Central-
institutet. 
Inledningsföredrag vid 
SGS diskussion om 
kommitterades förslag  

9) Band 7 1913,1 & 2 
 
     s. 667-668 

Sjuk- o frískgymn, ska 
hållas samman. 

John Thorsson  
med. kand  
gymn, dir. 

Sjukgymnastikens och 
friskgymnastikens 
skiljande från 
hvarandra. 

10) Band 7 1913, 1&2 
 

s.669-677 
 
 

Att koppla ihop läs-och 
övningsämnen är att 
skjuta över målet. 
Militärerna kvar i 
skolan. Bättre med tukt 
och sträng ordning än 
vetenskaplighet. 

Gustaf Moberg 
löjtnant  
Lärare i fäktning på 
GCI sedan 1909 

Gymnastiklärarutbild-
ningen i Sverige. 

11) Band 7 1913:1&2 
 
s. 678- 686 

Skilj ej frisk-och 
sjukgymn. 

Sally Högström  
GCI examen 1883.  
Lärare på GCI 1895-
1923. 
 

Gymnastiklärarinne-
utbildningen. 

12) Band7 1913,1 &2 
 
s. 687-706  

Fysisk uppfostran är  ej 
ett kunskapsämne. 
Förslag till ny stadga 
för folk-
skoleseminariet. 

Nils.F Selle´n 
överste 
överlärare i ped. gymn, 
1906. förestånd.1909-
1924 

Den fysiska uppfostran 
vid folkskole-
seminarierna. 

13) Band 7 1914, 3  
 
s.917-926 

Säger nej till den 
kombinerade ämnes-
gymnastikläraren. 

SGS Sv. Gymnastik -
lärarsällskapets  
yttrande om Gym-
nastiska Central-
institutets omorg-
anisation. 

14) Band 8  1916,1 
 
s. 239-244 

Gymnastiklärare som 
undervisar i mindre 
skolor  kan undervisa i 
fler  ämnen. 

John  Thorsson  
gymn. dir. 
med kand.  

GCI: s omorganisation.

15) Band 8 1916, 
1& 2  

   
s.167-202 

Tar avstånd mot 
förslaget om 
gymnastik/filosofisk 
examen. 

KI:s lärarkollegium. 
genom  
Anders Wide. Prof.  
Patrik Haglund doc. i 
ortopedisk kir. 
John Berg 

Uttalande angående 
omorganisation  av 
Gymnastiska 
Centralinstitutet. 
Avgivet till Karolinska 
institutets 
lärarekollegium 
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16) Band 8 1916 , 3  
 
sid 297-305 

De flesta var emot en 
flerämneslärarex. 
Statushöjn. och mindre 
isolering framhålls av 
de positiva effekter. 

Gustaf  Moberg 
löjtnant  
Lärare i fäktning på 
GCI sedan 1909. 
 

Gymnastiska 
centralinstitutets 
omorganisation enligt 
infordrade yttrande 
över kommitteförslaget 
av år 1912. 

17) Band 9  1919, 1 
 
s.15-22 

Gymnastikläraren 
borde undervisa i 
hälsolära. Ped./psyk 
för bättre samverk. m. 
skolans andra lärare. 
Nej till andra ämnen. 

Sally Högström 
GCI examen 1883 
Lärare på GCI 1895-
1923.  
 

Utlåtande  givet till 
den senaste gymnastik-
kommitten. 

18)  Band 10 1922, 3 
 
s. 215-228 

Gymnastikläraren ska 
undervisa i tillämpad 
hälsolära. 

Einar Nerman 
redaktör 
överstelöjtnant 
 

Rörande skolkom-
missionens betän-
kande. 

19) Band 11 1925,4 
 
s. 69-71 

Obligatorisk skolidrott 
bör skötas av ämnes-
lärare. Andlig o fysisk 
fostran hand i hand. 

Agne  Holmström 
redaktör 
gymn.dir. 
Verksam inom sv. 
Gymnastikförbundet 

Skolidrottsproblemet 
Genmäle till V. v 
Vegesacks artikel 
införd i DN. 

20) Band 11 1925,5 
 
s.111-114 

Ämneslärare ska 
undervisa i idrotten, 
som bör bli eget ämne 
som gymnastiken. 

Viktor . von Vegesack 
kapten ,gymn.lärare 
vid Línköpings h.a 
läroverk 

Genmäle till  
Redaktören för 
Tidskrift i Gymnastik. 

21) Band 11 1926,7 
 
s. 161-168 

SGS positiva till 
inrättandet av  fil. 
ämbetsexamen med 
gymnastik, särskilt för 
de kommunala 
mellanskolorna. 

SGS / 
kapten Gunnar Aurell 
och frk Karin Karling 

Svenska Gymnastik-
lärarsällskapets 
yttrande om GCI - 
sakkunnigas förslag. 

22) Band 11 1927,1 
 
s.24-27 

Om inrättande av 
ämnesgymnastik 
lärare.  

Ingen underskrift SÖ om gymnastikbe-
tänkandet. 
Med reservation av 
undervisningsrådet 
Johansson  

23) Band 11 1927,4 
 
s.103-114 

Fysisk fostran  ska 
bedrivas av ämnes-
expert. 

Agne Holmström 
gymn.dir 
redaktör 
 

GCI:s omorganisation. 
Några ord vid en 
kritisk synpunkt. 

24) Band 11 1927,7  
 
s. 187-192 

 Att gymnastiklärarna 
får en grundlig pedag-
ogisk utbildning är 
bättre än att utbilda 
ämnesgymnastiklär. 

Agne Holmström 
gymn.dir 
redaktör 
 

Vilka krav måste 
numera ställas på 
gymnastiklärare ute i 
praktiskt arbete. 
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25) 1928,7 
 
s.168-178 

Alla skolans lärare ska 
vara medansvariga för 
flickornas  idrottsövn. 
Bra att lärare ser 
eleven från en friare 
synvinkel i idrotten. 

Mary  Billqvist 
gymn.dir. 

Kvinnlig idrott och 
dess plats på flick-
skolans schema. 

26)1928,9 
 
s.217-224 
 

Stort motstånd mot 
ämnesgymnastiklärare
n . Sakkunniga 
avstyrker förslaget. 

Ingen underskrift  Förslag till omor-
ganisation av Gym-
nastiska Central-
institutet. 

27)1928,10 
 
s.237-241 

Förslaget om ämnes-
gymnastiklärare har 
fallit. 

Agne Holmström 
gymn.dir 
redaktör 

Det nya GCI-förslaget. 

28)1929,2 
 
s.29-35  

Inget förslag om komb. 
tjänst. SGS 
argumenterar för en 3-
årig utbildn. och 
starkare koppling till 
den friv. idrotts-
rörelsen. 

SGS/Gunnar Aurell  
och Karin Karling  

SGS yttrande över 
1927 års gymnastik-
sakkunnigas förslag till 
Gymnastiska 
Centralinstitutet. 

29)1929,3 
 
s. 53-62 

Ämnesgymnastiklärare 
avstyrkes . 

 Agne Holmström 
gymn.dir 
redaktör 

K. skolöverstyrelsens 
yttrande över  förslaget 
om GCI:s 
omorganisation. 

30)1932,2 
 
s.28-36 

Gymn.lärare  bör 
undervisa i sundhets- 
och rörelselära. 

Martin Uhlin 
kapten  
gymn.lär.  
 Gävle 

Fysisk fostran vid de 
allmänna  läroverken. 

31)1934,9 
 
s.178-181 

Gymn.dir. som vill 
arbeta på folkskolan 
går en ett-årig kurs till 
folkskollärarex. 

Bertil Edman Gymnastikdirektörerna 
och folkskolan. 

32)1937,6 
 
s 133-137 

Gymn.lär. måste få en 
vidgad förståelse. för 
ämnets möjligheter och 
samband med annan 
skolundervisn. Kropp 
och själ tillsammans. 

Gerhard Winroth 
major 
föreståndare GCI 

Ett missgrepp och ett 
förslag. 
 
 
 
 
 

33)1938,1 
 
s.16-22 

Danmark hade sedan 
1909 haft  gymnastik 
och annat ämne i 
examen. 

Osvald Kragh major, 
sammanfattar  två 
artiklar  av Nils .  
Illeris 

Obligatorisk och fri  -
villig gymnastik i 
skilda länder. 
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34)1939,4 
 
s.79-83 

Gymnastikläraren 
föreslås undervisa i 
hälsolära.Gymn.lär kan 
komplettera vissa 
delar. 

SGS/G. Liljegren 
kapten och J 
Håkansson 

Gymnastiklärar 
sällskapets yttrande 
över lärarutbildnings-
sakkunnigas förslag. 

35)1939,12 
 
 
s.274-283 

Komb. gymnastik- 
-ämneslärare utreds. 
Hälsolära viktigt  för 
gymnastiklärare 
Forskning  till  GCI 
mfl förslag. 

Undertecknat av  
Axel Berg v Linde 
kapten ,1:e 
gymnastikkonsul. SÖ 
m fl 

En utredning om 
skolungdomens fostran 
genom kropps-
övniningar och därav 
föranledda önskemål. 

36)1943,3  
 
s.47-50 

Önskar att gymn.lär.ex. 
ska ingå som del i en 
akademisk lärarex. 
Gymn. i skolan är ped.  
inte medicinsk/ 
ortopedisk 

Eric Hohwu- 
Christensen 
Föreståndare 
fysiologiska 
institutionen GCI. 
 

GCI:s fysiologiska 
institution. 

37)1945,9 
 
s.198-203 

1910-1915 års  förslag 
om komb.tjänster  var 
20 år före sin tid 
Förordar flerämnes-
utbildn.  

JG Thulin  
major  
gymn.dir. 1899 
med. hedersdr. 1950 
 

Gymnastiklärareut-
bildningen. 

38)1946,1 
 
s.16-21 

För komb.lärare 
gymn./ämneslär 
gymn./folkskollär. 

Pontus  Lindberg 
gymn. dir. 
rektor Bosön 

Nya arbetsfält för 
svenska gymnas-
tiklärare. 

39)1946,1 
 
s.1-3 

Kombinationslär. får 
stöd hos skolutredning. 

Alvar Thorsson 
gymn.dir.  
redaktör 

Framtidsskolans fys-
iska fostran. 

40)1947,5 
 
s. 123-127 

Gymnastik bör ingå i 
fil.ämbetsexamen. 

Alvar Thorsson 
gymn.dir . 
redaktör 

Skrivelse till 1946 års 
skolkommission. 

41)1948,1 
 
s.6-13 

Det är bra om ämnes-
lärare kan umgås med 
eleverna på deras egen 
mark som i gymn. 
salen och i naturen. 

Erik Westergren 
gymn. dir. 

Gymnastik och 
uppfostran. 

42)1948,3 
 
s.55-58 

Exempel på skriv-
ningsämnen där 
gymnastik och idrott 
ingår. 

Ragnar Werner Gymnastik och idrott i 
examens-
skrivningarna. 

43)1948,6 
 

s. 101-103 

Kommissionen är 
positiva till fil. äm-
betsexamen med 
gymnastik. 

J. Håkansson 
gymn.dir. 
ombudsman 

Fysisk fostran i skol-
kommissionens betän-
kande. 
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44)1948,8 
 
s.127-129 

Övningsämnena kan 
dela med sig av 
moderna undervis-
ningsmetoder till läs-
ämnena. 

Olle Hallde´n 
gymn.dir  
redaktör 

Om skolkommittens 
betänkande. 

45)1948,11 
 
s.183-185 
 
 

Sk. föreslår ämnes-
lärare från åk 7. Klass-
läraren känner eleverna 
bättre, men behärskar 
inte alla ämnen till-
räckligt väl. 

Lennart Pepa 
Gymn.dir Karlstad 
 
(ref. av föredrag av 
rektor S.Arvidsson) 

Övningsämnena i den 
nya skolorganisa-
tionen. 

46)1948,12 
 
s.217- 220 

Stöder tanken på fil. 
ämbetsexamen. 

SGS genom 
G.Liljegren  ordf. 
J.Håkansson sekr. 
 

Sällskapets yttrande 
över Sk:s betänkande. 

47)1952,1 
 
s.2-4 

Gymn.lär.ex.  del i fil. 
ämbetsex. i fysisk 
fostran. Ettårig 
utbildning  för  
folkskollärare. 

Olle Hallde´n 
 
gymn. dir 
redaktör 

Kort sammanfattning 
av gymnastiklärare-
sakkunnigas förslag till 
omorganisation av 
GCI. 

48)1952,1 
 

s.11-12 

Lärare i gymnastik m. 
lek och idrott kan 
utbilda sig till ämnes-
lärare i  biologi m. 
hälsolära och geografi. 

J. Håkansson 
gymn.dir. 
ombudsman 

Partiell ämbetsexamen 
för övnings-lärare. 

49) 1952,1 
 

s.13-14 

SGS vill varmt förorda 
kombinationstjänst. 

SGS:s yttrande  Nya ämneskombin-
ationer i de högre 
skolorna. 

50) 1952,1 
 

s.21-22 

Förslaget bygger på 
helhetsfostran. Det är 
inte frågan om kroppen 
eller själen utan 
människan. 

Olle Hallde´n 
gymn. dir 
redaktör 

GCI- en skapelse av 
sin tid. 

51) 1952,1 
 

s. 23-30 

Sk. föreslår en fil.mag 
m. tre ämnen. GCI-
examen räknas som 2 
betyg. Fys. fostran 
vinner på förslaget, ger  
vidgad förståelse för 
olika ämnen. 

Karl-Erik Sjölin 
red. utskott 

Det nya GCI. 

52) 1952,2 
 

s.38-42 

Positiv till förslaget 
som ska undanröja 
gränslinjen mellan 
ämnes och övnings-
lärare. 

C.Arbman De sakkunnigas förslag 
till fil. ämbetsexamen i 
fysisk fostran. 

53) 1952,5 
 

s. 93-97 

Tillstyrker  kom-
binerad examen. 

J. Håkansson 
gymn.dir. 
ombudsman 

Svenska Gymnas-
tiklärarsällskapets 
yttrande över GCI-
förslaget. 
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54) 1952,10 
 

s.157-159 

LR, RF, GCI  
tillstyrker komb fil. 
ämbetsexamen 
Folkskollärarna pos. 

J. Håkansson 
gymn.dir. 
ombudsman 

GCI-förslaget inför 
remissinstanserna. 

55) 1953,4 
 

s.74-76 

Fil.fak i Lund av-
styrker. Oroliga över 
att de fysiskt duktiga 
studenterna sänker 
kvaliteten på de 
teoretiska ämnena. 

J.Håkansson 
gymn.dir. 
ombudsman 

GCI:s omorganisation. 

56) 1953,12 
 
  s. 223-224 

SÖ tillstyrker fil. 
ämbetsexamen. 

Olle Hallde´n 
gymn.dir  
redaktör 
 

Skolöverstyrelsen om 
GCI:s omorganisation. 

57) 1954,8/9 
 

s.157-159 

2-årig utbildn som ska 
få vara en "variant" i 
fil. ämbetsexamen. 

J.Håkansson 
gymn.dir. 
ombudsman 

Universitetskanslern 
tillstyrker GCI-för-
slaget. 

58)1956,3 
 

s.56-61 

Hur många gymn. lär 
som har andra utbildn. 
också. 

Ragnar Werner Kombinationernas kår. 

59)1956,6 
 

s.138-139 

Beslutet om kombina-
tionsutbildningen vilar 
till 1957 års riksdag. 

J. Håkansson 
gymn.dir. 
ombudsman 

Den kombinerade  
gymnastiklärarexamen.

60) 1956,12  
 

s.238-239 

Utredn tillsatt om 
behovet av lärare. Nv-
lärare saknas så komb. 
med dessa ämnen kan 
komma att föreslås. 

J.Håkansson 
gymn.dir. 
ombudsman 

Den kombinerade 
ämnes-gymnastik-
läraren.   

61) 1958,1 
 

s.138-139 

 GCI lärare ska 
undervisa i gymnastik 
på enhetsskola. Den 
som kan sitt ämne har 
mest att ge.  

Olle Hallde´n 
gymn.dir  
redaktör 
 

Gymnastikunder-
visningen i enhets-
skolan. 

62) 1958,5 
 

s.111-113 

Ett av de tre ämnen 
som krävs för 
adjunktskompetens 
skulle vara gymnastik 
tills. med no-ämnen 

Olle Hallde´n  
från TfSL 11/1958 

Kombinationen läro-
ämne-gymnastik. 

63) 1960,3 
 

s.69-72 

Idrottsämnets anknyt-
ning till andra ämnen 
som bi/musik/geo. 

Gunnar Elmsäter  
om föredrag av Olle 
Hallde´n 

Pedagogisk dag i 
Falun. 

64) 1961,11  
 

s. 249-264 

Neg.till att undervisn. i 
brandvård, olycksfall 
ska ske på frilufts-
dagar. Begränsar tiden 
för friluftsliv. 

SGS/Per Lindbo sekr. Sällskapets remissyttr-
ande över skol-
beredningens förslag 
till ny läroplan. 
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65) 1962,5 
 

s. 121-123 

Förordar kom-
binationsgymnastik-
läraren. 

Olle Hallde´n 
gymn.dir  
redaktör 

Islossning för ämnes-
kombination. 

66) 1962,11´ 
 

s.260-261 

Om en friluftsdag om 
den fornnordiska 
mytologin i New York.

 Stig Sjöde En annorlunda idrotts-
dag. 

67) 1963,2 
 

s. 37-44 

Det är naturligt för 
gymnastiken att 
samverka tex med 
biologin inom hälso-
fostrans område. 

Anders  Nordlund 
gymn.dir. 
metodiklektor  
Uppsala 

Grundskolans nya 
läroplan. 

68) 1963,4 
 

s.102-104 

Replik till Nordlund 
Vill inte ha en 
utbildning där 
gymnastiken är ett 
ämne bland fyra. 

Paul Högberg 
gymn.dir  
rektor för GCI 

Hur bör den framtida 
gymnastiklärarut-
bildningen bedrivas? 

69) 1965,8/9 
 

s.257-270 

Gymnastik skulle 
kombineras med andra 
ämnen. 

Börje Tolgfors 
gymn dir. 

Lärarutbildning enligt 
LUS Sammanfattning 
och kommentar. 

70) 1965,12  
 

s.369-370 

 Integrering och andra 
modebetonade inslag i 
undervisningen är inte 
positivt. 

Karl-Erik Sjölin  
red.utskottet 

Gymnastiklärarna och 
skolveckan. 

71) 1966,1 
 

s.1-4 

Gymnastiklärarna 
hoppas på  beslut om 
ämneskombinationen. 

Karl-Erik Sjölin 
red. 
gymn.dir. 

1966 ett ödesdigert år. 

72) 1966,1 
 

s.12-14 

Sällsk. pos.till  förslag 
med gymnastikläroäm-
nekombination. 

SGS/Paul Högberg  
rektor 
Per Lindbo sekr. 

Sällskapets yttrande 
över LUS-betänkandet.

73) 1966,3 
 

s.109-112 

Samordn. mln ämnen 
måste ske, för antalet 
timmar är för litet. 
Förslag på  integrering 
m skidåkning. 

Anders Nordlund  
metodiklektor Uppsala 
Sture Jeanson Bräcke 

Samordning mellan 
fysisk fostran och 
skolans övriga ämnen. 

74) 1968,3 
 

s.120-122 

 När gymnastikläraren 
inte ses som en 
isolerad expert utan 
som en   ämneslär. m 
gymn. i sin ämnes-
kombination kommer 
den sociala fostran att 
ingå i dennes 
undervisn. 

Anders Nordlund 
metodiklektor Uppsala 

Social fostran-
tillkommer det gym-
nastikläraren? 

75)1968,4 
 

s.160 

Upprop om att besvara 
LR-enkät om 
komb.tjänster. 

Benne Lantz 
LR 

Kombinationstjänster . 
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76) 1968,12 
 

s.445-448 

Kombinationstjänster 
behövs. Integrering 
underlättas. Lära känna 
eleven bättre. 
Utbildn.knyts till högre 
utbildning. 

Sture Malmgren 
red. 
gymn. dir. 

Utredningen om ut-
bildningen av lärare i 
s.k. övningsämnen. 

77)1969,6/7 
 

s.212-215 

Exempel på inte-
grering. 

Lennart Hallgren- 
gymn. dir 
Börje Möller 

Integrationsförslag: 
Gymnastik-biologi i 
grundskolans 9:e års-
kurs. 

78) 1970,4 
 

s.153.155 

Gymnastik-musik 
integrering. 

Lennart Mattson 
gymn. dir 
rektor GIH Örebro 

Gymnastik-musik. 

79) 1970,4 
 

s.143-147 

Klassläraren har inte 
tillräckligt djup utbild-
ning för att undervisa i 
slöjd, teckning musik 
och gymnastik. 

Börje Tolgfors 
gymn. dir 
GIH Örebro 

Gymnastiklärare på 
mellanstadiet. 

80) 1970,5 
 

s.164-169 

Kombinationstjänst ger 
lika usk och lön som 
andra lärarkategorier. 

Anders Nordlund 
Replik till  B Tolgfors 
ovan 

Gymnastik på mellan-
stadiet. 

81) 1970,5 
 

s.169 

Klassläraren har bättre 
möjligheter till 
integrering. 

Affe Westman 
gymn.dir 
metodiklektor Umeå 

Gymnastik på mel-
lanstadiet-replik. 

82) 1971,3 
 

s. 124 

Gymnastiklärarna bör 
få fortbildning i 
tillvalet konst . 

Eva Nilsson 
gymn.dir 
lärare GIH 

Tillvalsämnet konst. 

83) 1972,12 
 

s.364-368 

Tvåämnesutbildn. 
ska slå bryggor mellan 
olika stadier och 
mellan olika lärar-
grupper.  

Jonas Orring 
gen. dir. SÖ 

Samhällets krav på 
gymnastiklärarutbild-
ningen. Anförande vid 
invigningen av GIH 
örebro, 5/5 1972. 

84) 1973,2  
 
s. 56-60 

Alla lärare måste 
kunna samv. m. Kol-
legor i det egna såväl 
som andra  
ämnen. 

Ingen underskrift Lärarrollen. 
Temanummer om 
LUK. 

85) 1973,2 
 

s.69-72 

Gymnastik som na-
turvetenskapligt ämne. 

Ingen underskrift Antal ämnen  i ämnes-
kombinationer. 

86) 1973,8 
 

s. 341-342 

För många lärare 
arbt.lösa för att komb. 
utbildn. ska bli 
verklighet. 

Bertil Dunberger 
gymn.dir 
ordf. SGS 

LUK-betänkandet. 

87) 1973,8 
 

s.342.348 

Tvåämneskomb. ska 
vara den normala 
gymn.lärarutb.forsk. 
förberedande. 

SGS Sällskapets remiss-
utlåtande över LUK-
utredningen. 
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88) 1974,1 
 

s.381-383 

2-ämnen  på samma tid 
som 1 begränsar 
ämnesdjupet .Varvning 
teori/praktik 
försvinner.  

Therese Saine 
gymn.lär 
Ava Karlsson teckn.lär 
Mette Franzen textil 
Nils Frenne slöjdlär 

Var kritisk till LUK-
förslaget! 

89) 1974,4 
 

s.146-149 

Från 1910 års förslag 
till LUK. 

Börje Tolgfors 
gymn.dir. 

Utredningarnas 
mångfald. 

90) 1975,1  
 

s.10-13 

LUK en chans för 
gymn.lärarna att få 
bättre lön och status. 

Paul Högberg 
gymn.dir.  
rektor GCI/GIH 
Stockholm 

Hur ska det gå med 
LUK-förslaget? 

91) 1975,1 
 

s.13-20 

Klasslär. underv. i 
gymn. växelverkan 
mellan fys. trän o skol-
ämnen. 

Anders Nordlund 
metodiklektor 
 

Eleven,läraren och 
skolgymnastiken på 
lågstadiet. 

92) 1975,1 
 

s. 362-366 

Om samverkan 
Bi+gymnastik. 

Sven Karlsson 
gymn.dir. 
redaktör 

Synpunkter på SÖ:s 
pågående utvecklings-
arbeten. 

93) 1975,3 
 

s.92-93 

Inte tvång att alla ska 
bli tvåämneslärare. 

Ulf Myrnäs 
gymn.dir 
Malå  

Vad vill LUK? 

94) 1975,4 
 

s.141-142 

Gymnastiken i skolan 
är redan en 
flerämneskomb. Behåll 
seminarierna. 

Marianne Johansson 
gymn.dir 
Ingrid Lundblad 
GIH-stud 

Nej till LUK 
 
Bemöter P Högberg i 
TiG 1975:1 

95) 1975,7 
 

s. 277-278 

Många är intresserade 
av komb. tjänster. 

Kjell Åström 
v.ordf. SGS 

Försöksverksamhet 
enligt LUK. 

96) 1975,9 
 

s.329-332 

Samverkansproj 
gymn./biologi. Fort-
bildnings behov i kost 
och motion för, bi,hk 
& gymn.lär. 

Inga Henricson 
gymn.dir 
skolkonsulent i ämnet 
gymnastik 
Skolöverstyrelsen 

SÖ:s pågående utveck-
lingsarbeten i gym-
nastik. 

97) 1975,10 
 

s.362-364 

Positivt med sam-
verkan biologi och 
gymn. på högstadiet. 

Sven Karlsson 
gymn.dir. 
redaktör 

Synpunkter på SÖ:s 
pågående utvecklings-
arbeten. 

98) 1976,3 
 

s.90-95 

Försöksutb. med 
tvåämneslärare startar 
hösten1977.  60 p i 
bi,ke,ma, eller eng .Ett-
ämnesutb. bibehålls. 

Lennart Mattson 
gymn.dir. 
rektor GIH Örebro 

Den "nya" gymnastik-
lärarutbildningen. 

99) 1976,3 
 

s. 97 -100 

Ex. på samvérkan 
bi/gymn. m. 
kond.snurran. 

Lars  Fors Människan som 
energisystem 
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100) 1976,5 
 

s.155-160 

Orring:Ettämnesutbild 
isolerar  gymn .lär från 
skolan. Gymn. lär tagit 
för lite del i den ped-
agogiska debatten. 
Högberg: Ämneskun-
skaperna blir för 
dåliga. 

Sven  Karlsson 
gymn.dir. 
redaktör 

Rapport från pol-
icydebatten om gym-
nastiklärareut-
bildningen på GIH 
lördagen den 15 maj 
1976. 

101) 1976,7 
 

s.234-240 

Beskriver hur  två-
ämneslärarutbildning-
en kommer att läggas 
upp. 

Lennart Mattson 
gymn.dir. 
rektor GIH Örebro 

Försöksutbildningen 
vid GIH i Örebro. 

102) 1977,3 
 

s.93-94 

Kursvecka med na-
turstudier och fri-
luftsliv. 

Signar Skålberg 
gymn.dir 
 GIH Örebro 
Ansvarig för 
Sweducation 

Integrera gymnastik-
naturvård. 

103) 1978,9 
 

s.325-330 

Ex. på begreppsträning 
. 

Ann-Marie Östman 
gymn.dir 
Lärare GCI/GIH 

Praktisk matte i 
gymnastiken 

104) 1981,2  
 

s.54-56  

Treårig utbildning  
önskvärd. Det finns 
fördelar med komb. 
ämnesgymnastiklär. 

Alvar  Thorsson 
från TiG 1943:2 
 
 

Treårig utbildn. vid 
GCI. 

105) 1981,6 
 

s.223-225 

Få  ämneslärare i varje 
klass förutsätter bred  
ämneskombination.  

Claes Annerstedt 
gymn.dir 
redaktör 

Genmäle från red-
aktören. 
 

106) 1982,5 
 

s.168-169 

Fördelningen mellan 
ämneskombination. 

Tore Green 
 GIH Örebro 

Tvåämnesutbildning i 
Örebro 

107) 1984,2 
 

s.11-13 

Utökad tvåämnes-
utbildning. 

Claes Annerstedt 
red.  
gymn.dir 

Hur trivs tvåämnes-
lärarna? 

108) 1984,5 
 

s.11-14 

Samv. biologi och 
idrott på lågstadiet. 

Wolf Wondollek 
idrottslär. 

Ett ovanligt samarbete. 

109) 1985,10 
 

s.6-13 

En utvärdering av 
idrottslärarutbildn. 
visar att undersökn. 
lärare är pos. till 2-
ämnesutbildn. 

Claes Annerstedt 
red.  
gymn.dir 

Idrott i skolan. 

110) 1986,4 
 

s.29-35 

Ex. på friluftsliv och 
biologi. Många 
ämneslär. känner inte 
till idrottslärar. 
kunskaper. 

Peter  Schantz 
Jonny Nilsson 
 GIH Stockholm  

Exempel på integrering 
av idrott och biologi. 
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111) 1986,8 
  

s. 4-6 

De skapande ämnenas 
arbetsformer förs in i 
den vanliga 
undervisningen. 

Lennart Mattson 
gymn.dir. 
rektor GIH Örebro 

Idrott i den nya grund-
skollärarutbildningen. 

112) 1988,5 
 

s. 14-16 

Förslag på  en bred 
lärarutbildn. i idrott 
med god kunskap i 
idrott. Grundskol-
lärarutb. ger för lite 
ämneskunskaper. 

Claes Annerstedt 
gymn.dir. 
red. 

Utbildning i idrott-ett 
sammelsurium. 

113) 1988,9 
 

s.10-21 

Idrottslär. på gym-
nasiet i Halland ne-
gativa till samverkan. 
Idrotten saknar status. 

Marita Annerstedt 
har läst rapport från 
länsskolnämnden i 
Halland 

Idrottsämnet studerat i 
Hallands län. 

114) 1989,4  
 

s.17-18 

 Samordna hälso-
undervisn. m. annan 
undervisn . Klass-
läraren bör leda idr. på 
låg &mellan  alt. 
lärarlag . Idr.lär bör 
undervisa i flerämnen. 

Anders Nordlund 
gymn.dir 
metodiklektor 
lärarutbildn. 

Gymnastik eller pe 
dagogisk idrott? 

 115) 1989,4 
 

s .20-21  

Samverkan långsökt. 
Idrottsämnet präglat av 
fysisk akt. o 
rörelseglädje. 

Inger  Hultgren 
idrottslärare  
Östersund 

Teoretisera inte 
idrottsämnet! 

116) 1989,4 
 

s.22 

SGS prioriterar två-
ämnesutbildning. 

SGS/Ingrid Eliasson 
ordf. 

SGS yttrande ang. 
framtida lärarutbild-
ning i idrott. 

117) 1989,10               
s.16-18 
s.18-20 
 
s.29-35 
 
s.36-41 

Hälso-SANT 
Naturstudier och 
friluftsliv 
Idrott som medel till 
personlig utveckling 
Kroppens 
uttrycksförmåga-
upplevelse blir 
kunskap. 
 

Gun Eriksson 
SverkerSkogman 
 
Kristian Skelkjaer 
Flemming Rasmussen 
Holger Pederson 
&Palle Pors 
 
 
 

Temanummer om 
temaarbete i idrott. 

118) 1990,2 
 

s.6-10 

Exempel på temaund-
ervisning. 

Eva Lindgren 
gymn. dir 

Goda erfarenheter av 
tema i idrott. 

119) 1992,10 
 

s.18-20 

Samarbete mellan 
lärare i olika ämnen 
och samordn.viktigt  
för förstärkt  kunskaps-
inlärning. 

Anders Nordlund 
gymn.dir 
metodiklektor Uppsala 

Idrotten i skolan-
fostran till ansvar? 

120) 1994,1 
 

s.27 

2-ämneslärare kan 
minska idrottslär. 
belastnings skador. 

Bengt Andrén 
idrottslärare 
Göteborg 

Fler 2-ämneslärare i 
Göteborg. 
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121) 1994,3 
 

s.10-12 

Viktigt att lärarstud. lär 
sig att arbeta över 
ämnesgränserna. 

Jane Nilsson-
Gagnebien 
Susanne Söderström 
IH Stockholm 

Nya grepp vid Id-
rottshögskolan i 
Stockholm. 

122) 1994,4 
 

s.26-27 

Samv.  svenska och 
folkhälsa t.ex  genom 
uppsatsskrivning. 

Margareta Gunnard 
idrottslärare 
Skövde 

Idrottsämnet startar 
tankeprocesser. 

123) 1994,5 
 

s.32-38 

De flesta vill vara 
tvåämneslär.Fler män 
än kv. är det. 

ClaesAnnerstedt, 
DanielMagnusson 
David Johansson 

Uppföljning av en 
årskull idrottslärare 15 
år efter examen. 

124) 1994,10 
 

s.28 

Ett upprop för att få 
artiklar om erf. av 
ämnessamverkan. 

Lena Eliasson 
redaktör 

Ämnessamverkan-
/hur)fungerar det? 

125) 1994,10 
 

s.29-31 

Uppsatsämnen i 
svenska. 

Wolf Wondollek 
idrottslärare 
Norrköping 

Idrott och svenska 

126) 1994,10 
 

s.32-33 

Åk 2 ritade och be-
rättade vad de gjort på 
idrotten. 

Britt Lundkvist 
gymn dir 
lärare GIH 

Samverkan idrott,bild 
och svenska. 

127) 1995,1 
 

s.24-26 

Rörelseträn.för låg 
kopplat  till läsinlär-
ning  och språkutveck-
ling. 

Phebe Bjuhr 
idrottslärare 
Stockholm 

Gladgympa bygger på 
barnens egen fantasi 
och kreativitet. 

128) 1995,3 
 

s. 8-15 

Idrottsläraryrket är ett 
ped.yrke  m syftet att  
undervisa barn och 
ungdom i motorisk utv. 
och hälsoaspekter i ett 
livslångt perspektiv 

Ingrid Eliasson 
gymn.dir. 
ordf. SGS 

Idrottsämnet i nutid 
och framtid. 

129) 1995,4 
 

s.8 

Ubildn. av tvåämnes-
lär. önskas ur arbets-
skadesynpunkt. 

Ingrid Eliasson 
 gymn.dir. 
ordf. SGS 

Ang. tvåämnesut-
bildning av idrotts-
lärare. 

130) 1995,4 
 

s.16-18 

Undervisningsformer 
med inlärning-
reflektion-förståelse 
som syfte. 

JaneNilsson-
Gagnebien 
Britt Gunnarsson 
IH, Stockholm 
Ninel Magnusson 
Lärarhögskolan Sthlm 

Temaundervisning i 
ämnet idrott och hälsa. 

131) 1996,3 
 

s.27 

Motoriskt-perceptuellt 
proj.för inlärning med 
trä/ metall/textilslöjd, 
gymn. via spec-
undervisning  

Gunilla Lagerblad 
spec.ped 
Roger Lindfors 
trä/metallslöjdlärar 
Gunnel Möller-
Borgström textillärare 
Anita Salwe´n 
gymn.dir 

Ämnesintegrering 
Utveckling av alla 
sinnen 
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132) 1996,6 
 

s.16-20 

TiG-genomgång m 
inriktning mot sam-
verkan. 

Inger Karlefors 
gymn. dir 
Lärarutbildn. Luleå 

Idrottsämnet i sam-
verkan. 

133) 1996,6 
 

s.22-24 

Friluftsutbildning  med 
ledarskap och 
gruppdynamik. 

Jan Seger 
UrbanBengtsson 
idrottslärare 
Idrottshögskolan  

Integrerat friluftsliv 
Projekt på 
idrottshögskolan i 
Stockholm. 

134) 1996,6 
s.26-27 

Ämnesintegrering vid 
uteverksamhet. 

Lena Eliasson  
redaktör  

Uteverksamheten i 
lärarutbildningen i 
Umeå. 

135) 1997,5 
 

s.18-26 

I England har idrotts-
lärarna samarb. för lite 
m. andra lärare. 
Idrottsämnet hamnat 
perifert i förh. till 
övrigt skolarbete. 

Claes Annerstedt 
Gymn.dir  
Fil. dr 
 

Idrottsämnet och 
yrkeskåren-utveckling 
eller avveckling. 

136) 1997,10 
 

s.14-18 

Sju   idrottslärares syn 
på intern samverkan. 
Idr.lär pos.t samv. 

Christian Gärtzen  
Fredrik Swärdh 
Idrottslärarstud. 

En helhetssyn på 
kunskap. Intern 
samverkan. 

137) 1997,10 
 

s.20-21 

Praktiska ex. på  hur 
matematik/idrott kan 
samverka. 

Pia Ottosson 
Tvåämneslär. 
Helsingborg 

Ämnessamverkan i 
praktiken Idrott och 
matematik. 

138) 1997,10 
 

s.28-32 

Metod för ämnes-
integration i naturen. 

Sven -Gunnar Furmark 
idrottslärare 
Lärarutbildn. Luleå 

Upplevelsebaserat 
lärande  
Äventyrsmetodik. 

139) 1998,1 
 

s.8-12 

Arbetslaget prioriteras 
i  SOU 1997: 121. 

Ingrid Eliasson 
ordf. SGS 

Skolfrågor-om skola i 
ny tid. 

140) 1998,2 
 

s.40-41 

Förslag på övn. som  
tränar begrepps-
bildning 

 Anders Raustorp 
idrottslär. Högskolan 
Kalmar via red. 

Kunskapande med hela 
kroppen. 

141) 1998,5 
 

s.15-22 

Resultat från enkät-
studie om idrottslär. 
i ämnessamverkan 

Inger Karlefors 
gymn. dir 
 
lärarutbildn. Luleå 

Idrottsläraren i sam-
verkan. 

142) 1998,6 
 

s.30-31 

Stimulerar. 
idrottsläraren till 
miljöundervisning. 

Peter Schantz 
lärare IH Stockholm 

Läst: Jorden en ö 
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Bilaga 2 (6) 
IDROTTSLÄRARES SYN PÅ SAMVERKAN OCH UNDERVISNING  

Besvara frågorna genom att kryssa i avsedd ruta eller skriv kortfattat. 
 
 Man Kvinna  
1.Kön ❑ ❑  2.Ålder ...................... år 
 
  
  
 
 Låg Mellan Hög 
3.På vilka stadier undervisar Du detta läsår? ❑ ❑   ❑ 
 
4. Hur många elever går på den skola/de skolor  där Du arbetar? .....................  
 
5. Vilka årskurser finns på den skola/de skolor där Du arbetar ? ......................  
  Ja Nej 
6.Undervisar Du endast i ämnet Idrott och Hälsa? ❑ ❑ 
 

Om du svarat  Ja på fråga 6 fortsätt på fråga  13 
 
Om du svarat Nej på fråga 6 fortsätt på fråga 7 
 
7. I vilket/vilka ämnen förutom Idrott och Hälsa undervisar  
 Du ? ...................................................................................................................................  
    Örebro 
  1-7lär 4-9lär  2-ämnes Annan 
8.Vilken lärarutbildning  har du? ❑ ❑ ❑ ❑  

 Vilken .................................................................................................................................  

 
9. I hur många år har Du arbetat som lärare? ............................................................ år 
 
10.Hur många undervisningstimmar har du i ditt andra ämne/vecka? ......................  
  dina andra ämnen/vecka? ............  
 
11. Finns det några pedagogiska  fördelar med att undervisa Ja Nej 
 i fler ämnen än bara idrottsämnet, som Du ser det? ❑ ❑ 

 Om ja, förklara varför ................................................................................................... 
  
 ...................................................................................................................................... 
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12. Hur viktigt  tror Du att Dina  kollegor tycker att ämnet Idrott och Hälsa är, 
 jämfört med med ditt andra ämne? 
 
Idrott och Hälsa Mitt andra ämne 
anses viktigare      anses viktigare ❑
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  ❑ 

 
 
SAMTLIGA 
 
13.Hur många timmar undervisar Du i Idrott och Hälsa/vecka? ..........................  
 
14.Hur många år har Du arbetat som idrottslärare? ................................................  
 
15.Är Du klassföreståndare eller har liknande elevvårdande  Ja Nej 
uppgifter? ❑ ❑ 
  
 ordinarievikarie 
16.Vilken anställningsform har Du för närvarande?  ❑ ❑ 

 
17.Hur trivs du med arbetet som lärare i Idrott och Hälsa? 
Mycket liten Mycketstor
 trivsel trivsel 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 

18.Vad är det bästa med idrottsläraryrket, enligt Din åsikt?.................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
 
19.Vilket är det största hindret för att Du ska känna Dig helt nöjd med 
idrottsläraryrket just nu? ...............................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
20. Hur viktigt tycker du att ämnet Idrott och Hälsa är i jämförelse med andra 
 ämnen? 
 
Idrott och Hälsa Andra ämnen 
är mycket viktigare är mycket viktigare 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  
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21.Hur stor förståelse har Dina kollegor för ämnet Idrott och Hälsa? 
 
Mycket liten Mycket stor 
 förståelse förståelse 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 

22.Hur delaktig tycker Du att Du är i skolans hela verksamhet 
(inkluderar den delen av verksamheten som inte är undervisning) 
 
Mycket liten Mycket stor 
 delaktighet delaktighet 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
23.Hur stor förståelse har Du för Dina kollegors ämnen? 
 
Mycket liten Mycket stor 
 förståelse förståelse 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 

24.Hur delaktig är Du i pedagogiskt utvecklingsarbete på Din skola? 
 
Mycket liten Mycket stor 
 delaktighet delaktighet 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
  
 Inte alls Aktiv 
25.På vilket sätt är Du aktiv inom aktiv idrottare Ledare Annat 
idrottsrörelsen idag? ❑ ❑ ❑ ❑ 

Om du ej är aktiv fortsätt till  fråga 28! Vad?.....  
.............................................................................................................................................   
 
26. I vilken idrott/vilka idrotter är Du aktiv? ............................................................  
.............................................................................................................................................  
 
 Elit Ungdom Motion Annat 
27. På vilken nivå är Du aktiv? ❑ ❑ ❑ ❑ 

    Vad?.........  
............................................................................................................................................   
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ÄMNESSAMVERKAN 
 Ja Nej 
43.Arbetar Du detta läsår med ämnessamverkan? ❑ ❑ 

44.Har Du tidigare arbetat med ämnessamverkan ❑ ❑ 

  
Om Du ämnessamverkat fortsätt med fråga 47 
 Om Du inte ämnessamverkat, fortsätt nedan på fråga 45  
 
45. Varför har Du inte ämnessamverkat  
 Jag vill inte ämnessamverka ❑ 
 Mina kollegor vill inte ämnessamverka ❑  

 SKOLANS  IDROTTSÄMNE 
Nedan följer några påståenden om vad som är viktigt  i skolans idrottsundervisning. Du ska ta 
ställning till påståendena och sedan 
 
A. Kryssa för de. enligt Din mening , Tre  minst viktiga uppgifterna för skolans 
 idrottsundervisning. i rutorna till vänster 
B. Kryssa för de, enligt Din mening, Tre mest viktiga uppgifterna för skolans   
 idrottsundervisning, i rutorna till  höger 
 
 A   B 
 Minst Det viktigaste med skolans idrottsundervisning är att   Mest 
 viktigt eleverna får:  viktigt 
 ❑  28. utveckla sin kreativitet  ❑ 

 ❑ 29.förbättrad fysik  ❑ 

 ❑ 30. bättre självförtroende  ❑ 

 ❑ 31.kunskap i idrottsaktiviteter  ❑ 

 ❑ 32. lära sig att samarbeta  ❑ 

 ❑  33. lära sig att konkurrera  ❑ 

 ❑ 34. kunskaper om idrott som samhällsfenomen  ❑ 

 ❑ 35. prova på många olika idrottsaktiviteter  ❑ 
 ❑ 36. lära sig att använda kunskaper från andra ämnen  ❑ 
   i  ämnet Idrott och Hälsa.  ❑ 

 ❑ 37. ha roligt genom fysisk aktivitet  ❑ 

 ❑ 38.springa  av sig. Eleverna sitter så mycket idag  ❑ 

 ❑ 39. lära sig att  sköta sin hälsa  ❑  

 ❑ 40. tävla  ❑ 

 ❑ 41. annat? ..........................................................................................  ❑  

 ❑ 42. annat? ..........................................................................................  ❑ 
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46. Vad skulle kunna få Dig att gå in i en ämnessamverkan?.......................................   
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
Har du ämnessamverkat under någon/några av nedanstående rubriker? 
47. 
 

Tema Lgr 80 Tillval Lgr 80 Elevens val Skolans val 

Jag har arbetat 
ämnessam–
verkande med 
(kryssa i lämplig 
ruta) 

    

 
Rubrik på 
ämnes–
samverkan? 
 

    

 
Vilket/vilka var 
de andra 
ämnena? 
 
 

    

Hur ofta 
skedde 
samverkan? 
(varje vecka,en 
gång/termin) 

    

 
Har Du ämnessamverkat under någon/några av nedanstående rubriker? 
  Ja Nej 
48. Friluftsdagar ❑ ❑ 

49 Samverkat mellan de ämnen Du undervisar i ❑ ❑ 
50.Samordnad undervisning(moment som är närbesläktade och ingår ❑ ❑ 
    i olika  ämnen behandlas samtidigt i tid, men  på resp.ämnes lektioner) 
51.Samlad undervisning ("stoffenheter"/problem från verkliga livet  ❑ ❑ 
 behandlas. Ingen ämnesindelning, frågeställningen styr innehållet.)  
52.Annat ❑ ❑ 

Vad? Beskriv kortfattat .........................................................................................................  
  
53.Vilka ämnen är det vanligast att Du samverkar med? 
 
1. ............................ 2 .........................  3..........................  
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54. Rangordna (1-4) vilken av dessa faktorer, som haft störst betydelse för Din    
medverkan i ämnessamverkan. 
a.personkemin stämmer mellan oss lärare  ❑  
b.våra ämnen har  gemensamma kunskapsområden  ❑ 
c. läroplanen rekommenderar samverkan  ❑ 
d.annat  ❑ 

Vad?Beskriv kortfattat .................................................................................................... 
  
 
55.Vem har tagit initiativet till samverkan? 
 Någon 
Du själv Skolledare Någon lärare Någon elev annan 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  
 
56.Har ämnessamverkan inneburit förändringar i Ditt sätt Ja Nej  
 att  undervisa?   ❑ ❑ 

Om ja, kan du kortfattat beskriva på vilket sätt?.......................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 
Att samverka med andra ämnen har både fördelar och nackdelar.  Vilka är dina synpunkter 
och erfarenheter av ämnessamverkan? 
   
57.Fördelar med ämnessamverkan?......................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 
58.Nackdelar med ämnessamverkan? ...................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
 
 
 

 
 

.
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Bilaga 3 (2) 
Intervjumanual 
Frågeområden och tänkbara frågor till intervjuerna 
 
A.Bakgrund 

Namn, kön, ålder, 
  Skola-stadium, storlek på skola, undervisar i ämnet-n, 
  Arbetat antal  år, utexaminerad från. Hur är tjänsten upplagd? Antal tim 

undervisning? Antal timmar annat? 
Beskriv vad som är  karakteristiskt med din skola.  
Vilka visioner finns på skolan?    
   

 
B. Om  samarbete /samverkan i allmänhet.  
 
  1. Vad är samarbete/samverkan för dig? 
  2. Varför ska man samverka? 
  3.  Vem driver tanken på samverkan på er skola? 
  4. Vad är fördelen med samverkan kontra ensamarbete? 
  5. Vad samverkar ditt arbetslag kring? 
  6.  När är det lätt  att samverka?  b) När är det svårt? 
  7. Vad är det lättast att samverka kring? 
  8. Vad kan underlätta samverkan? 
  9. Finns det några punkter ni inte samverkar kring? 
10. Fyller arbetslaget någon viktig funktion för dig? Vilken? 
  alt. vilken funktion skulle ett arbetslag kunna fylla för dig? 
11. Är det något ni borde samverka om som ni inte gör? 
12. Sker någon form av samverkan utanför de schemalagda träffarna? Ge 

exempel! 
13  Hur förbereddes ni för att kunna arbeta i arbetslag som ni gör? 
14. Vilken är skillnaden mellan att arbeta i lag, som ni gör nu, kontra tidigare då 

ni inte arbetade i lag. 
15. Har din lärarroll förändrats när du arbetar i lag jämfört med *a)tidigare?  b) 

genom åren 
16. Har elevrollen förändrats? när du arbetar i lag jämfört med *a)tidigare?  b) 

genom åren 
17. Har innehållet i undervisningen förändrats när du arbetar i lag jämfört med 

a)tidigare?  b) genom åren? 
18. Finns det något som ni i arbetslaget har olika åsikter om? Hur löser ni sådana 

konflikter? 
19. Finns det funktioner som att arbetslag skulle kunna fylla,  men som det inte 

fyller idag ? 
16. Hur sker ut vecklingen av arbetslaget nu? 
20. Om du som ansvarig skulle vilja underlätta för att dina lärare skulle kunna 

samverka resp. skulle kunna samverka mer. Vad skulle du göra då ? 
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21. Hur utvärderas arbetslagets arbete? a) kollektivt b) enskilt c) Hur utvecklar ni 
arbetslaget? 

22. Hur mycket tid lägger ni ned på konferenser? Är det väl använd tid eller kan 
man utnyttja den tiden bättre? I så fall till vad? 

23.  Arbetar med ett tema eller projekt: hur går det arbetet till? 
24. Hur bestämmer ni arbetssätt? 
25.  Hur utvärderar ni ert arbete? 
26. Undervisar ni tillsammans Observerar och diskuterar ni varandra som lärare i 

arbetslaget? Utvecklas ni som lärare? 
 
 
C.Organisation 
 
1. Hur är  skolan organiserad? 
2. På vilket sätt är idrottsämnet med i ämnessamverkan? 
3. Med vilka ämnen samverkar ni oftast med idrottsämnet ? Under vilka rubriker? 
4. Hur ser ni på idrottsämnet? Finns det delar i det att samverka om? I så fall 

vilka. 
5. Hur har ert arbetslag växt fram?`Vad har gjort att ert arbetslag ser ut som 

detgör? 
6. Hur ska ett arbetslag vara organiserat  för att fungera bra? 

Hur är ert arbetslag organiserat? a) vem leder b) när träffas ni? hur ofta, hur 
lång tid c) vem bestämmer vilka frågor som ska tas upp? 

7. Vem  driver samverkanstanken? 
 

D. Synen på ämnet Idrott och Hälsa.  
 
1. Hur trivs du med ditt  arbete som lärare? 
2.  Vad är det som får dig att trivas med ditt arbete som  idrottslärare? 
3. Vad är det som får dig att inte trivas? 
4.  Vad är det som framförallt styr planeringen av din undervisning.  
5. Hur ser du på idrottsämnets roll i skolan? Vad är det till för? Tycker du att din 

syn har förändrats under senare år? Hur och varför. 
6. Vilken roll  spelar idrottsämnet i skolan? Som social faktor, status 

(skoltävlingar) laborationer för teoretiska resonemang tex i NO. etc. 
7  Vilken roll spelar idrottsläraren i skolan? 
8. Vilka förändringar upplever du av Idrott och Hälsa i den nya läroplanen? 
9 .Är dessa förändringar positiva eller negativa som du ser det. 
 
Till arbetslaget 
10. Hur ser ni på ämnet Idrott och hälsa? Vilken funktion har det ämnet ? 
11. Hur samverkar ni med Idrott och hälsa ?  
12. Finns det något område ni skulle vilja samverka med  Idrott och hälsa om, som 

ni inte gör idag?  
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E. Samverkan/samarbete med ämnet Idrott och Hälsa. 
 
1. Vilket arbetslag är viktigast för dig om du bara får vara med i ett?  
2.  Beskriv din lärarroll. Har din läraroll förändrats med samverkan? Hur i så fall 
3.  Har innehållet i ämnet förändrats? Hur i så fall? 
5.  Hur har ditt arbetssätt förändrats? Elevaktivt- lärarstyrt 
6. Projektrubriker! 
7. Vilka ämnen samverkar du oftast med? 
8 .a) Vilket är det viktigaste målet med idrottsundervisningen som du  ser det. 

b)Det minst viktiga? Förklara 
9 Hur skulle du vilja samverka? 
10.Hur skulle du kunna agera för att initiera mer samverkan? 
11.Vad betyder arbetslaget för dig. 
 
Till arbetslaget 
13. Hur samverkar ni med Idrott och hälsa ?  
14. Finns det något område ni skulle vilja samverka med  Idrott och hälsa om, som 

ni inte gör idag?  
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