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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur idrottslärare i grundskolan bedriver och utformar sin simundervisning. 

 Vilka möjligheter eller hinder anser idrottslärare påverkar deras simundervisning?  

 Hur gör idrottslärare för att alla elever ska nå kunskapskraven i simning? 

 Hur konkretiserar idrottslärare kunskapskraven i simning? 

 

Metod 

Denna studie består av intervjuer utförda med sex idrottslärare på grundskolan. Intervjuerna var riktat 

öppna och hade förutbestämda frågeområden. För att hitta intervjupersoner skedde först ett 

handplockat urval av kommuner i Stockholmsområdet, sedan ett slumpmässigt urval för att få fram 

skolorna. Lärarna kontaktades sedan via mail. Alla intervjuer skedde på skolorna där lärarna själva 

arbetade. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. De valda teoretiska ramverken för denna 

studie är ramfaktorteori och Lindes teori om de tre utbildningsarenorna.  

 

Resultat 

Utöver sin ordinarie simundervisning erbjuder alla skolor någon form av extra undervisning för de 

elever som är i behov av det, ofta i form av simskola men också rest- och extratillfällen. Gällande de 

två kunskapskraven i simning råder det skillnader mellan lärarna i avseende hur de tolkar och 

betygsätter, både mellan och inom respektive kunskapskrav. Lärarna i studien är dock ganska eniga 

om tolkningen och betygsättningen av kunskapskravet gällande simkunnighet, medan hur de tolkar 

och betygsätter det andra kunskapskravet om nödsituationer vid vatten skiljer sig mer åt. 

Simundervisningen verkar framförallt styras av ramfaktorer, såsom tid, avstånd till simanläggning, 

ekonomi och ledning.    

 

Sammanfattning 

Simundervisningen verkar inte ha ändrats allt för mycket jämfört med när vi själva gick i skolan. Hur 

idrottslärare bedriver sin simundervisning tycks bero på hur lärarna tolkar kunskapskraven och 

utformningen styrs framför allt av ramfaktorer, såsom tid, avstånd till simanläggning, ekonomi och 

ledning. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in primary school 

practise and shape their swimming education. 

 What possibilities or obstacles do PE teachers think affects their swimming education? 

 How do PE teachers make sure that every student reach the knowledge requirements in 

swimming? 

 How do PE teachers concretize the knowledge requirements in swimming? 

 

Method 

This study consists of interviews with six primary school teachers in PE. The interviews were direct-

open and had predetermined question areas. To find teachers to interview we first did a hand-picked 

selection to single out the municipalities, then we did random samples in each municipality to find 

schools. The teachers were then contacted by email. All interviews took place at the school were the 

teacher in question worked. The interviews were then recorded and transcribed. The theoretical 

frameworks we have chosen for this study are frame factor theory and Linde’s theory of the three 

domains of education. 

 

Results 

A part from their ordinary swimming education, all schools offer some sort of extra education for 

those students who are in need of it. When it comes to the two knowledge requirements in swimming 

there are differences between the teachers in how they interpret and grade, both between and within 

each knowledge requirement. The teachers in the study, however, are quite unanimous about the 

interpretation and grading of the knowledge requirement about swimming ability. They are not as 

unanimous about the other knowledge requirement about emergency situations in water. Swimming 

education seems to be controlled by frame factors such as time, distance to a swimming facility, 

economy and management. 

 

Summary 

Swimming education appears to be the same now as it was when we were in primary school. How PE 

teachers practise their swimming education seems to depend on interpretation of the knowledge 

requirements. The shape is mainly regulated by frame factors, such as time, distance to a swimming 

facility, economy and management. 
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1 Inledning 

Att simma är för många en självklarhet. Det kan också vara en livsavgörande egenskap. 

Många tar kanske sina första simtag i sjön vid sommarstugan eller i badhuset med hjälp och 

stöd av föräldrarna. För många består dock simträningen av den undervisning som ges i 

skolan. Så hur ser egentligen simundervisningen ut i skolan? När vi själva gick i grundskolan 

bestod simundervisningen av simskola i lågstadiet och sedan enstaka tillfällen i högstadiet och 

gymnasiet där man mer “checkade av” att man kunde simma en viss sträcka, trampa vatten, 

hämta en docka på bassängbotten och så vidare. Som studenter på Gymnastik- och 

idrottshögskolan har vi blivit nyfikna på hur idrottslärare arbetar med momentet simning idag. 

Hur mycket tid lägger de på simundervisning, hur tolkar de kunskapskraven, hur gör de för att 

alla elever ska nå kunskapskraven, vilka ramfaktorer påverkar undervisningen och så vidare. 

Vi vill undersöka det här för att förhoppningsvis hitta verktyg och metoder för att kunna 

bedriva en så bra simundervisning som möjligt i framtiden. 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden belyser vi hur simundervisningen sett ut i skolan sedan år 1919 fram till idag, år 

2016. Här tas även upp hur stor del av momenten simning och livräddning som funnits med i 

respektive kursplan under denna period. Utöver detta kommer vi lyfta en rapport från 

Skolverket som handlar om elevers simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid 

vatten, för att sedan berätta om vad organisationen Svenska Livräddningssällskapet (SLS) står 

för och hur deras arbete ser ut. Avslutningsvis kommer vi visa statistik kring 

drunkningsolyckor och betona hur viktig vattenvana är. I den tidigare forskningen lyfter vi 

vetenskapliga artiklar som behandlar de delar vi anser har en koppling till simundervisningen 

i skolan. 

1.1.1 Simundervisning i skolan - en historisk återblick 

Folkskolan infördes i Sverige år 1842 och den första undervisningsplanen kom år 1919 

(Kraepelin-Strid 2006, s. 13; Kraepelin-Strid 2012, s. 166 f). I denna undervisningsplan var 

tre timmar i veckan avsatt till “gymnastik med lek och idrott” från tredje klass. (Lundqvist 

Wanneberg 2004, s. 75) Simundervisningen var i denna undervisningsplan undanskymd om 

man jämför med beskrivningarna av gymnastikens andra delar. Det var inte förrän år 1947 när 

undervisningsplanen reviderades som simundervisningen fick större plats i undervisningen 
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och skolan. Innan dess hade simningen funnits med i svenska skolan, men inte i ordnade 

former. Och även om simningen var en del av undervisningen i ämnet “gymnastik med lek 

och idrott” så hade den inte en lika betydelsefull del som lek och rörelse. Eleverna fick utöver 

betyget i ämnet en notering på hur deras simkunnighet såg ut. (Kraepelin-Strid 2012, s. 166 f) 

 

År 1962 infördes enhetsskolan och den första läroplanen, Lgr 62, i Sverige. Kursplanen för 

ämnet gymnastik, som det då hette, var i denna läroplan väldigt detaljerad (Sandahl 2004, s. 

44 f). Den började med att berätta om målen för att sedan gå igenom vad respektive 

huvudmoment skulle innehålla på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Gällande simning 

och livräddning stod det för lågstadiet: “Vattenvaneövningar, simkunnighetsprov (årskurs 3) 

och iskunskap”, för mellanstadiet: “Elementär simundervisning; simkunnighetsprov och 

iskunskap” och för högstadiet: “Olika simsätt 

 

 och simkunnighetsprov samt livräddning” (Kungliga Skolöverstyrelsen 1962, s. 344 f). 

Utöver detta så fanns det en mer ingående beskrivning av hur undervisningen i varje moment 

skulle bedrivas. En tydlig progression fanns i att man på lågstadiet ville att eleverna skulle bli 

förtrogna med vattnet genom vattenövningar. På mellanstadiet ville man att eleverna skapade 

sig en större färdighet i vattnet genom bröst- och ryggsim, för att på högstadiet sedan endast 

ha simprov och livräddningsövningar. Om tid fanns kunde eleverna även på högstadiet träna 

på bröst- och ryggcrawl. (ibid., s. 355) 

 

Lgr 69, som kom sju år efter första läroplanen, hade en rejält reducerad kursplan för ämnet 

gymnastik. Utöver borttagandet av beskrivningen av hur undervisningen skulle bedrivas fanns 

momentet simning beskrivet som en del av huvudmomentet för respektive stadium. Likaså 

utgjorde livräddningen fortfarande bara en liten del av huvudmomentet för högstadiet. 

(Skolöverstyrelsen 1969, s. 166) 

 

Vid införandet av Lgr 80 bytte ämnet namn från gymnastik till idrott. Även kursplanen fick 

ett annat upplägg. Istället för att ha respektive stadie som rubrik använde man de nio olika 

huvudmomenten som huvudrubriker med en mycket mer omfattande beskrivning av 

respektive moment än tidigare. Från och med denna kursplan får även livräddningen en större 

betydelse och slås ihop med simning i samma rubrik. (Skolöverstyrelsen 1980, s. 91 ff) 

Följande stod under rubriken “Simning och Livräddning”:  
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Lågstadiet: 

 Vattenvaneövningar och lekar i vattnet 

 Bröstsim och ryggsim 

 Badvett och båtvett 

 Livräddningsövningar och simkunnighetsprov (Skolöverstyrelsen 

1980, s. 95) 

Mellanstadiet: 

 Övningar för att utveckla simförmågan 

 Övning av fler simsätt, dykning och klädsim 

 Ilandföringsövningar, användning av räddningsmaterial 

 Konstgjord andning och simkunnighetsprov (Skolöverstyrelsen 1980, 

s. 95) 

Högstadiet: 

 Vattnets och kylans inverkan på kroppen 

 Behandling av drunknande. Konstgjord andning. Säkerhetsåtgärder i 

samband med vattensport. 

 Livräddningsövningar, dykövningar, klädsim, ilandföring samt 

användning av livräddningsmaterial 

 Simkunnighets- och livräddningsprov (Skolöverstyrelsen 1980, s. 95) 

 

Livräddningen ingick utöver ovanstående rubrik, i en till del tillsamman med iskunskap och 

skridskoåkning. Här finns en progression från lågstadiet till högstadiet inom isvett, 

användning av material och övningar med isdubbar, ispik och livlina samt hur man förhåller 

sig till en isvak. På högstadiet ska man även ha lärdom om sjöisar. (Skolöverstyrelsen 1980, s. 

96 f) 

 

Jämfört med en detaljerad och tydligt beskrivande tidigare kursplan kom den fjärde 

läroplanen 1994, Lpo/Lpf 94, att se helt annorlunda ut. Ämnet bytte åter sitt namn, nu till 

idrott och hälsa och samtidigt går skolan från att vara regelstyrd till att bli målstyrd. Detta 

innebar att kursplanens upplägg nu istället bestod av olika mål som skulle uppfyllas av 

eleverna i årskurs 5 och 9 för de olika momenten. Tidigare bestod kursplanen endast av en 

beskrivning av innehållet för respektive huvudmoment. Gällande simning och livräddning 

kom dessa att lysa med sin frånvaro i den nya kursplanen. (Kraepelin-Strid 2012, s. 168; 

Utbildningsdepartementet 1994, s. 30 ff) Förutom att de fanns med som ett mål under vad 
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eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret, “kunna simma och hantera 

nödsituationer vid vatten”, nämns det ingenting alls (Utbildningsdepartementet 1994, s. 30 ff). 

Men diskussionen kring avsaknaden av simning i kursplanen för idrott och hälsa påverkade 

Skolverket och Utbildningsdepartementet, vilket ledde till att det 2007 kom ett 

regeringsbeslut som gjorde att målen ändrades för eleverna i slutet av femte och nionde 

skolåret. Eleverna skulle nu istället ha uppnått följande efter femte skolåret: “ha god 

vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och hantera 

nödsituationer i vatten” samt “ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett”. Efter 

nionde skolåret skulle de även ha uppnått följande: “kunna hantera nödsituationer i och vid 

vatten” samt “ha kunskaper om livräddande första hjälpen”. (Kraepelin-Strid 2012, s. 169) 

 

I dagens läroplan, Lgr 11, som kom år 2011, har varje elev rätt till 500 timmar 

undervisningstid i ämnet idrott och hälsa. De olika ämnenas timplaner regleras av skollagen 

och det är upp till respektive huvudman att fördela dessa timmar över de nio åren i 

grundskolan. (Lärarens handbok 2014, s. 293) Genom åren med de olika läroplanerna har 

momentet simning och livräddning varierat och uttryckts på olika sätt. I den nuvarande 

läroplanen utgår man från ett centralt innehåll och kunskapskrav för respektive årskurser 

gällande ett antal förmågor, bland vilka simning ingår.  Det centrala innehållet rörande 

simning och säkerhet vid vatten ser ut enligt följande: 

Årskurs 1-3:  

 “Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.” 

(Skolverket 2016, s. 49). 

Årskurs 4-6:  

 “Simning i mag- och ryggläge.”  

 “Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med 

hjälpredskap.” (Skolverket 2016, s. 49 f). 

Årskurs 7-9:  

 “Olika simsätt i mag- och ryggläge.”  

 “Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten 

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.” (Skolverket 2016, 

s. 49 ff). 
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Gällande simning och säkerhet vid vatten finns två kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått 

i slutet av årskurs 6 och årskurs 9. För E-nivå i årskurs 6 gäller:  

 “Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.” 

 “Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika 

årstider.” (Skolverket 2016, s. 51). 

 

För E-nivå i årskurs 9 gäller: 

 “Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.” 

 “Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap 

under olika årstider.” (Skolverket 2016, s. 52 f). 

1.1.2 Rapport från Skolverket 

Trots att simundervisning ska finnas med under hela grundskolan visar en rapport från 

Skolverket (2014) att fem procent av Sveriges sjätteklassare inte beräknades uppnå 

kunskapskravet att kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg i slutet av årskurs 6. En 

liknande andel (4 %) beräknades att inte nå upp till kunskapskravet att kunna hantera 

nödsituationer vid vatten. Siffrorna var lika för flickor och pojkar och för friskolor och 

kommunala skolor. (Skolverket 2014, s. 2) Detta stämmer väl överens med de faktiska 

betygsresultaten hos sjätteklassarna vårterminen 2014, där 94.8 procent av samtliga elever i 

årskurs 6 fick betyget E eller högre i ämnet idrott och hälsa (ibid., s. 7).  

 

1.1.2.1 Kunskapskrav gällande simkunnighet 

I ovan nämnda rapport från Skolverket ansåg 45 procent av de lärare som hade elever som 

inte beräknades nå upp till kunskapskravet för simkunnighet, att eleverna delvis eller inte alls 

får möjlighet till den undervisning de behöver för att nå kunskapskravet. Sex av tio av dessa 

lärare uppgav att den största orsaken till detta var att eleverna erbjuds för få tillfällen för 

simundervisning. (Skolverket 2014, s. 8 f) Andra orsaker som lärarna angav var svårigheter 

att få tider i simhallen, svårt att få in simundervisningen i det ordinarie schemat, avståndet till 

simhallen samt ekonomiska orsaker. Ett fåtal lärare angav kulturella eller religiösa orsaker till 

att eleverna inte uppnådde kunskapskravet för simkunnighet. (ibid., s. 9) 
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Rapporten visade även på vikten av att börja med simundervisning i tidig ålder. Bland de 

skolenheter där samtliga elever nådde kunskapskravet för simkunnighet i årskurs 6 hade 

hälften börjat med simundervisning för sina elever redan i förskolan eller i årskurs 1. Bland de 

skolenheter där andelen elever som klarade kunskapskravet var 90 procent eller lägre hade tre 

av fyra skolenheter börjat erbjuda simundervisning för sina elever i årskurs 2 eller senare. Tre 

av fyra lärare uppgav dock att det vanligaste var att eleverna började med simundervisning 

före årskurs 3. (Skolverket 2014, s. 9 ff) 

 

Gällande kunskapskravet att simma 200 meter varav 50 meter på rygg så är inte simsättet 

definierat för någon av sträckorna. Trots detta visar rapporten att bröstsim och 

livräddningsryggsim är de klart vanligaste simsätten som lärarna lär ut, alla respektive 89 

procent av de tillfrågade lärarna lär ut dessa två simsätt. De övriga simsätten crawl, fjärilsim 

och ryggcrawl är ovanligare. Två av tio lärare svarade att de lärde ut crawl och ryggcrawl och 

endast 1 procent svarade att de lärde ut fjärilsim. (Skolverket 2014, s. 12) 

 

1.1.2.2 Kunskapskrav gällande nödsituationer vid vatten 

Skolverkets rapport visade att drygt 4000 (4 %) av sjätteklassarna beräknades att inte nå 

kunskapskravet att hantera nödsituationer vid vatten. Av de lärare som hade elever som inte 

når kunskapskravet ansåg 38 procent att deras elever delvis eller inte alls får möjlighet till den 

undervisning de behöver för att uppnå kunskapskraven. Orsaker till detta ansåg de flesta 

lärare var att eleverna endast får teoretisk utbildning eller att det är för svårt att genomföra 

praktisk träning i att hantera nödsituationer vid vatten vintertid. Andra orsaker var för få 

undervisningstillfällen samt dålig tillgång till simhall. (Skolverket 2014, s. 14) 

 

Angående lärarnas utbildning ansåg en mindre del av lärarna att de saknar något i sin 

utbildning för att undervisa eleverna i simning (6 %) respektive hantera nödsituationer vid 

vatten (9 %). Gällande simning svarade lärarna att de främst saknade fortbildning i olika 

simtekniker samt hur man lär ut simning till elever som helt saknar simkunskaper. Gällande 

nödsituationer vid vatten svarade några lärare att det momentet inte ingick i deras utbildning, 

speciellt inte nödsituationer vintertid. Andra önskade fortbildning i livräddning och några 

efterlyste tydligare direktiv om vad som ingår i hantering av nödsituationer vid vatten. 

(Skolverket 2014, s. 15) 
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1.1.4 Svenska Livräddningssällskapet och simkunnighet 

Svenska livräddningssällskapet (SLS) är en ideell organisation som funnits sedan slutet av 

1800-talet, ursprungligen under annat namn. SLS vänder sig främst till barn och har som 

ändamål att bidra till allmän simkunnighet, arbeta för utbredd kunskap i livräddning och att 

förespråka säkerhet vid all vistelse vid vatten och isar. (Svenska Livräddningssällskapet 

2016b) SLS bildades på grund av det stora antal människor (runt 1100 personer per år) som 

omkom genom drunkning i Sverige i slutet på 1800-talet. En studie om simkunnighet som 

genomfördes 1899 bland skolelever visade att endast 12 procent kunde simma. Därför föll det 

sig naturligt att SLS inriktade sig på att utbilda simlärare och starta simskolor. Detta gav 

snabbt resultat och under början av 1900-talet arbetade SLS hårt med att få skolorna och 

kommunerna att ta ansvar för framför allt den allmänna simundervisningen men också 

utbildning i livräddning. (Svenska Livräddningssällskapet 2016c) Som ett resultat av detta har 

antalet omkomna till följd av drunkning successivt minskat i takt med att fler har lärt sig 

simma och fått kunskaper i vattensäkerhet (Svenska Livräddningssällskapet 2016, s. 2). 

I SLS verksamhet arbetar man utifrån tre områden: simkunnighet, livräddning och säkerhet 

(Svenska Livräddningssällskapet 2013, s. 1:1). Att kunna simma är det första och viktigaste 

steget för en ökad säkerhet i och vid vatten (Svenska Livräddningssällskapet 2013, s. 1:1). En 

annan viktig del inom SLS verksamhet är att lära sig hur man förebygger olyckor och vad 

man gör om en olycka inträffar. Det övergripande målet med SLS verksamhet är alltså att ge 

alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att på så sätt uppnå en ökad säkerhet och 

livskvalité (Svenska Livräddningssällskapet 2013, s. 1:1). 

SLS har alltid varit mån om att jobba nära skolorna för att på så sätt se till att simundervisning 

blir en självklar del av elevernas utbildning. Organisationen kämpade länge för att simning 

skulle ingå i kursplanen för idrott- och hälsa, vilket de till slut lyckades med i och med 

Lpo/Lpf 94. Kravet var då att elever i årskurs fem skulle kunna simma och hantera 

nödsituationer vid vatten. Men avsaknaden av en tydlig simkunnighetsdefinition gjorde att 

många skolor hade olika tolkningar av att “kunna simma”. Därför jobbade SLS vidare med att 

tydliggöra kraven gällande simkunnighet och teoretiska kunskaper i vattensäkerhet i 

kursplanen. 2007 lämnade dåvarande utbildningsministern in ett förslag på en ny formulering 

i läroplanen som senare beslutades av regeringen. Denna läroplan har sedan utvecklats till den 

vi har idag. (Svenska Livräddningssällskapet 2016e) 
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Svenska skolans definition idag av simkunnighet innefattar att kunna simma 200 meter varav 

50 meter på rygg (Skolverket 2016, s. 51 ff). Både SLS och andra stora organisationer såsom 

Svenska Simförbundet menar dock att simkunnighet innebär mer än att kunna simma en viss 

sträcka. Det innebär också kunskap om de många möjligheter som vattnet erbjuder men också 

de risker som är förknippade med vistelse i och vid vatten samt på isar. (Svenska 

Livräddningssällskapet 2013, s. 1:2; Sjödin 2016, s. 9) SLS lyfter fram vikten av att eleven, 

förutom en grundläggande simkunskap, även ska få kunskap om livräddning och säkerhet 

(Svenska Livräddningssällskapet 2016d). Svenska Simförbundet utgår från följande definition 

av simkunnighet: “Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan 

och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 m på djupt vatten varav 50 m på 

rygg.” (Sjödin 2016, s. 7). Denna definition har sitt ursprung i forskning gjord på 1990-talet 

(ibid., s. 9).  

1.1.5 Drunkningsstatistik i Sverige 

Drunkningsstatistik från Svenska Livräddningssällskapet (SLS) visar att antalet 

drunkningsolyckor både totalt bland befolkningen och specifikt med barn och ungdomar 

under 19 år har minskat kraftigt sedan 1970-talet (Svenska Livräddningssällskapet 2016a, s. 

1). Samtidigt var 2015 det år med flest antal drunkningsolyckor med barn och ungdomar 

sedan 2002. (ibid., s. 4) En orsak till detta skulle kunna vara att simundervisningen sker alltför 

sällan i de äldre årskurserna, vilket kan leda till att simkunnigheten i samhället minskas eller 

försämras, vilket sedan yttrar sig i en brist på säkerhet i och vid vatten (Kraepelin-Strid 2012, 

s. 171). Att vara simkunnig kan vara en livsavgörande egenskap och därför har alla barn i 

Sverige rätt att lära sig simma (Sjödin 2016, s. 5). Detta gäller även de elever som kommer in 

i skolan med en annan kulturell bakgrund, dessa är kanske egentligen i störst behov av en bra 

simundervisning (Kraepelin-Strid 2012, s. 171).  Enligt SLS är drunkning den vanligaste 

dödsorsaken bland barn i åldern 1-6 år (Svenska Livräddningssällskapet 2016f). Hög 

simkunnighet skulle sannolikt innebära färre drunkningsolyckor och andra olyckstillbud med 

koppling till vatten (Sjödin 2016, s. 5).  

1.1.6 Vattenvana som grundförutsättning 

Vattenvana utgör grunden i simundervisning och är tillsammans med de övriga 

basfärdigheterna glida, flyta, återhämtningsfasen och framdrivningen en förutsättning för 

fortsatt simundervisning i alla simsätt (Svenska Livräddningssällskapet 2013, s. 2:1). 

Vattenvana innebär bland annat att kunna gå i och ur vattnet på ett säkert sätt, att röra sig i 
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vattnet, att vara under vattnet samt att träna glidövningar (Svenska Livräddningssällskapet 

2013, s. 2:6). God simkunnighet tillsammans med vattenvana är en förutsättning för att skapa 

trygghet hos den enskilde individen och ju tidigare denna viktiga vattenvana skapas, desto 

bättre (Kraepelin-Strid 2006, s. 6; 2012, s. 173). 

 

Vattenvana enligt Svensk simidrott bygger på åtta centrala moment: andas, doppa, glida, 

hoppa, balansera, förflytta, rotera och flyta. För att lära sig simma måste man behärska alla 

dessa grundmoment. (Sjödin 2016, s. 23) 

1.2 Forskningsläge 

Här kommer vi presentera den forskning vi hittat som vi bedömer som relevant till 

problemområdet. Vi kommer beröra följande områden: simkunnighet, livräddning, 

vattenvana, drunkning och simning i skolan.  

1.2.1 Simkunnighet 

Gällande barns simkunnighet handlar mycket av forskningen om självskattning av egen 

förmåga. En enkätstudie gjord i Litauen visade att bland barn i första till fjärde klass ansåg 

67,2 procent att de var simkunniga, 25,6 procent att de inte var simkunniga och 7,2 procent 

kunde inte uppskatta sina färdigheter i simning (Zuozienė et al. 2014, s. 73). En liknande 

studie gjord på gymnasieelever på Nya Zeeland visade att endast en femtedel (19 %) av 

eleverna trodde att de kunde simma längre än 400 meter medan ungefär hälften (54 %) 

uppgav att de kunde simma max 100 meter (Moran 2008, s. 117). Mer än en tredjedel (39 %) 

av eleverna uppskattade att de inte kunde simma längre än 50 meter, en distans som i tidigare 

studier har använts för att identifiera personer som icke simkunniga (ibid., s. 120). 

 

Det finns exempel på studier där både självskattning och faktiska färdigheter har testats. I en 

studie gjord på förstaårsstudenter i fyra olika länder (Norge, Japan, Nya Zeeland och 

Australien) fick studenterna testa både sin upplevda och faktiska förmåga genom att först 

skatta sin egen förmåga att simma två olika distanser, för att sedan testa dessa distanser 

praktiskt i vatten. Mer än hälften (53 %) av eleverna uppskattade att de kunde simma 300 

meter i en följd och en fjärdedel (27 %) uppskattade att de kunde simma max 100 meter 

ryggsim. Vid det praktiska genomförandet visade det sig dock att de flesta av studenterna (76 
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%) kunde simma mer än 300 meter i en följd och två tredjedelar (67 %) kunde simma 100 

meter ryggsim. (Moran et al. 2012, s. 126 ff) 

 

Majoriteten av all simundervisning sker i simbassäng. Men eftersom de flesta drunkningar 

sker i öppet vatten är det viktigt att man bemästrar att simma i en bred variation av situationer, 

såsom kyla, dåligt väder, dålig sikt och vågigt vatten (Kjendlie 2013, s. 302). Därför har 

studier gjorts på hur väl barn anpassar sina simfärdigheter i olika miljöer. Baskunskaper 

såsom att flyta, dyka, simma under vattnet och simteknik är faktorer som inte har studerats så 

mycket kopplat till simkunnighet i lugnt och öppet vatten, ändå är dessa faktorer viktiga när 

det gäller vattenkompetens, speciellt när det gäller överlevnad. (ibid., s. 302 f) En studie gjord 

i Norge på 11-åringars förmåga att simma i lugnt respektive vågigt vatten visade på en 

minskning i deltagarnas simprestation när de simmade i vågigt vatten. Testet gick ut på att 

simma 200 meter bröstsim så fort de kunde, men fokus låg på att klara testet hellre än att 

simma så fort att de inte orkade fullfölja hela sträckan. Resultaten visade att endast 80 procent 

respektive 59 procent av deltagarna klarade att simma hela sträckan i lugnt respektive vågigt 

vatten. Resultaten visade även att deltagarna simmade i genomsnitt 38 sekunder långsammare 

i vågigt vatten, vilket motsvarar 8 procent längre tid än i lugnt vatten. (Kjendlie 2013, s. 303 

ff) 

1.2.2 Livräddning 

I tidigare nämnd studie från Nya Zeeland fick eleverna även uppskatta sina kunskaper i 

livräddning. Drygt en tredjedel uppgav att de inte hade några kunskaper i livräddning och en 

fjärdedel uppgav att de hade dåliga kunskaper. De fick även uppskatta sin förmåga att utföra 

hjärt-lungräddning (HLR). Nästan hälften (43 %) uppgav att de inte kunde utföra HLR, 23 

procent uppgav att de kunde utföra det dåligt och 34 procent uppgav att de kunde utföra det 

bra eller utmärkt. (Moran 2008, s. 118) 

 

Livräddning innefattar flera olika delar, allt ifrån förlängda armen till att hämta en person från 

botten och bogsera till kanten samt HLR. I studien från Litauen testades också ifall eleverna 

kände att de kunde simma så pass bra att de skulle kunna rädda en vän som håller på att 

drunkna. Resultatet visade att 38,2 procent av flickorna och 49,2 procent av pojkarna trodde 

att de hade förmåga att själva rädda vännen. En större andel av flickorna (44,5 %) i relation 

till pojkarna (35,3 %) kände sig inte tillräckligt starka för att kunna hjälpa sin vän på egen 

hand och 16,4 procent uppgav att de var för svaga simmare för att kunna hjälpa sin vän. 
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(Zuozienė et al. 2014, s. 74) Majoriteten av eleverna skulle dock inte hoppa ner i vattnet utan 

hellre ta hjälp av ett redskap eller en vuxen (ibid., s. 74). Samma sak gäller för om en vän 

skulle hamna under isen, då skulle nästan hälften av eleverna inte närma sig vännen, utan 

istället använda sig av ett redskap. En stor andel (37,3 %) av eleverna ansåg sig inte kapabla 

att hjälpa vännen ens med ett hjälpmedel, utan de skulle istället hämta en vuxen. (ibid., s. 74) 

1.2.3 Vattenvana 

Vattenvana innefattar en hel del färdigheter såsom att simma, flyta, ta sig i och ur vattnet på 

ett säkert sätt samt kunskaper om säkerhet i och kring vatten (Franklin et al. 2015, s. 221). I 

och med att vattenvana är ett väldigt brett begrepp har forskarna valt ut specifika förmågor att 

undersöka i varje studie. I likhet med mycket av den forskning som finns angående 

simkunnighet och livräddning, är även en del av forskningen kring vattenvana i form av egen 

upplevd förmåga. I studien från Litauen undersökte man hur barn ställde sig till att vistas 

ensamma i vatten. Resultatet såg ut enligt följande: Majoriteten (95,4 %) av barnen skulle inte 

gå ner i vattnet utan en vuxen medan en mindre andel (3,4 %) ansåg sig så pass självständiga 

att de skulle gå ner i vattnet själva. Den efterföljande frågan var hur barnen ställde sig till att 

gå ner ensamma i vattnet men med ett uppblåsbart hjälpmedel. Resultatet såg ut enligt 

följande: Drygt var femte barn (22,7 %) skulle gå ner i vattnet om de hade ett uppblåsbart 

hjälpmedel, majoriteten (71,0 %) skulle trots hjälpmedel inte gå ner ensamma i vattnet utan en 

vuxen och en mindre andel (6,3 %) var osäkra på om de skulle gå ner i vattnet med 

hjälpmedel. (Zuozienė et al. 2014, s. 74) 

 

I en annan studie på universitetsstudenter undersökte man både deras självskattning och deras 

verkliga förmåga gällande flytförmåga, ryggsim, olika sorters dyk samt att simma under 

vatten. Resultatet visade att studenterna överskattade sin förmåga att flyta, att simma 100 

meter ryggsim samt att utföra ett djupdyk till botten av bassängen. Gällande att dyka ner två 

meter från ytan samt att simma 25 meter under vatten visade resultaten att studenterna 

underskattade sin förmåga. (Moran et al. 2012, s. 126 ff) 

 

Forskningen lyfter även fram vikten av att börja så tidigt som möjligt med att öva vattenvana 

hos barn. Den optimala åldern att börja öva simning är när barnet är fem till åtta år, men 

vattenvana går att börja öva tidigare. Skolan har därför en viktig roll i att utbilda eleverna i 

simning och vattensäkerhet, då många elever kanske inte har möjlighet att få den utbildningen 
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någon annanstans. Det gäller även att skolan tar hänsyn till elever med särskilda behov såsom 

olika medicinska åkommor eller rädsla för vatten. (Franklin et al. 2015, s. 18 f) 

1.2.4 Drunkning 

Drunkning är en av de tio vanligaste dödsorsakerna bland världens barn och unga vuxna i 

åldrarna 1-24 år (World Health Organization 2014, s. 6). Att skaffa sig en god simkunnighet 

och vattenvana är därför viktigt då ökad vattensäkerhet kan leda till färre drunkningsolyckor 

(Stallman et al. 2008, s. 380 f). 

 

Stallman, Junge och Blixt menar i sin studie att orsaken till drunkning sällan beror på 

bristande simkunnighet utan snarare på dålig vattenvana, exempelvis att personen inte kan 

kontrollera sin andning (2008, s. 375). För att ge eleverna vattenvana och kunskap om 

vattensäkerhet måste de delarna få ett större utrymme i simundervisningen i skolan. Ofta 

bedrivs simundervisningen i form av att man ska visa sin simkunnighet genom att simma en 

förutbestämd sträcka. Detta anser forskarna är delvis fel. För att förebygga olyckor och 

drunkningsfall måste simundervisningen ändra sitt upplägg och förbereda eleverna på hur de 

ska handla ifall de hamnar i dessa situationer. Ett exempel är att kunna röra sig på olika sätt i 

vattnet, såsom framåt, bakåt, sidledes, under vattnet och på ytan på ett säkert sätt. (ibid., s. 

373 ff) 

 

I studien ovan av Stallman, Junge och Blixt (2008) undersökte man även elever som simmade 

200 meter. I studien framhålls att bara för att man kan simma 200 meter betyder det inte att 

man skulle kunna hantera en nödsituation bättre än de som kan simma 50 eller 100 meter med 

en större säkerhet i vattnet. Istället för att ha en viss sträcka som absolut standard borde det 

finnas en “zon” inom området för att “kunna simma”. Att vara simkunnig skulle alltså, 

förutom att kunna simma, även innebära andra färdigheter såsom att hoppa från kanten, flyta 

och simma under vatten. Övningar som dessa är dessutom mer realistiska, vilket går hand i 

hand med det autentiska lärande som forskarna lyfter som en viktig del i elevernas lärande. 

Detta skulle förhoppningsvis ge eleverna en mer motiverad inställning där man tar bort att 

antingen kunna eller inte kunna simma, vilket öppnar upp för utveckling av både själva 

simningen och elevernas vattenvana. Att ha en specifik sträcka, i det här fallet 200 meter, är 

alltså inte det bästa alternativet enligt forskarna. (2008, s. 378 ff) 
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Brenner et al. (2009) har undersökt sambandet mellan drunkning och simundervisning. I 

studien jämfördes barn och ungdomar som drunknat i 1-19 års ålder med en kontrollgrupp 

med liknande variabler i form av ålder, kön och bostadsort. Syftet med studien var att se om 

drunkning var kopplat till deltagande i formell eller informell simundervisning. (2009, s. 204) 

Formell simundervisning innebar simlektioner som man betalat för eller fått via någon annan 

verksamhet såsom förskola, skola eller läger. Informell simundervisning innefattade 

informella instruktioner eller tips på simteknik eller vattensäkerhet. (ibid., s. 205) Resultatet 

visade att det fanns en reducerad risk för drunkning om man hade tagit simlektioner. 

Simkunnighet är dock inte det enda som förebygger drunkning, även livräddning och HLR är 

viktiga aspekter. (ibid., s. 209) 

1.2.4 Simning i skolan 

Forskningen visar att även om simningen i skolan har flera positiva aspekter, såsom att stärka 

hjärta, lungor, muskler och leder (Bíró et al. 2007, s. 271), så finns det även en del negativa 

aspekter. Exempel på begränsade ramfaktorer som lärarna lyfter är storleken på klasserna, 

förhållandet mellan antalet lärare och elever, färdighetsnivåer bland eleverna samt avstånd till 

simhall (Whipp & Taggart 2003, s. 15). Ytterligare en utmaning lärarna poängterar är att 

anpassa undervisningen så att den når alla elever. Ofta fokuserar man på en elevgrupp i taget, 

antingen de svaga, de medelmåttiga eller de starka simmarna. Detta bottnar ofta i att lärarna är 

ensamma i undervisningen. (Whipp & Taggart 2003, s. 16; Whipp et al. 2014, s. 376 ff) 

Studier visar att lärare väljer att lära ut bröstsim först även fast det anser att crawl är ett lättare 

simsätt att lära ut. Val av simsätt beror bland annat på simsättets rörelsekrav, ålder, elevernas 

individuella rörlighet, tidigare erfarenhet av simutbildning, storlek på klassen och antalet 

simtillfällen. (Bíró et al. 2007, s. 274 ff) 

1.2.5 Sammanfattning forskningsläge 

Forskningsgenomgången visar att det verkar vara svårt att självskatta sin faktiska kapacitet 

när det gäller simkunnighet, man både överskattar och underskattar sin förmåga (Moran et al. 

2012, s. 126 ff). När det gäller livräddning saknas det i flera årskurser kunskap inom områden 

såsom HLR och nödsituationer i vatten (Moran 2008, s.118; Zuozienė et al. 2014, s. 74). Det 

är viktigt att så tidigt som möjligt börja öva vattenvana då det utgör grunden för barnens 

fortsatta simförmåga. Skolan med sin simundervisning spelar här en stor roll. (Franklin et al. 

2015, s.18 f) Simundervisningen i dagens skola består ofta av att eleverna ska kunna simma 

en viss sträcka. Undervisningen borde istället innefatta simning i ett bredare perspektiv med 



14 

 

mindre fokus på sträcksimning och mer fokus på att förbereda eleverna på hur de ska agera 

vid en nödsituation, med allt från simning till vattensäkerhet. Dessa kunskaper kan förebygga 

drunkning. (Stallman et al. 2008, s. 380 f) De problem som lärarna lyfter med 

simundervisning är bland annat storlek på klasserna, avstånd till simhallen och svårigheterna 

att anpassa undervisningen till elevernas olika färdighetsnivåer (Whipp & Taggart 2003, s. 16; 

Whipp et al. 2014, s. 376 ff). Bröstsim är simsättet lärare väljer att lära ut i första hand även 

om crawl anses som lättare (Bíró et al. 2007, s. 274).  

1.3 Teoretiskt ramverk 

Vi är intresserade av vilka faktorer som eventuellt påverkar idrottslärares simundervisning 

och därför har vi som teoretisk utgångspunkt valt att använda oss av ramfaktorteori, som är en 

form av läroplansteori. Vi är även intresserade av hur lärare bedriver och utformar sin 

simundervisning utifrån hur de tolkar och omsätter gällande kursplan för idrott och hälsa i 

grundskolan. Därför har vi valt att komplettera ramfaktorteorin med Lindes teori om de tre 

utbildningsarenorna. 

 

Läroplansteori handlar om läroplanen i relation till undervisningens stoffurval, organisation 

och genomförande (Linde 2012, s. 11 f). Enligt Lundgren kan läroplansteori även innebära att 

försöka förstå hur utbildningsprocesser med dess mål, innehåll och metodik formas i ett visst 

samhälle och en viss kultur (1979, s. 20). Traditionell läroplansteori fokuserar mycket på vad 

som ska gälla som giltig kunskap och mindre på vilka faktorer, förutom föreskrifterna, som 

påverkar stoffurvalet. Numera har läroplansteori närmat sig forskning om 

undervisningsförlopp och man har riktat in sig mer mot att studera det verkliga innehållet i 

undervisning, istället för det föreskrivna. Man studerar också hur andra faktorer än 

föreskrivna läroplaner påverkar det faktiskt valda innehållet. Exempel på dessa faktorer kan 

vara olika skolämnen som kräver olika undervisningsformer, strukturer och strömningar i 

samhället, att undervisa elever med olika nivå av förkunskaper, hur läraren använder 

läroboken eller lärarens rutiner för planeringsarbete och genomförande. (Linde 2012, s. 11 f) 

 

En ytterligare faktor som kan påverka det faktiskt valda innehållet är ramfaktorteorin. 

Ramfaktorteorin behandlar vad som är möjligt och inte möjligt att göra i undervisning utifrån 

gällande begränsningar, hur de begränsande ramarna formar undervisningsprocessen och hur 

denna påverkar resultaten. (Linde 2012, s. 59) Dessa begränsningar kan vara dels fysiska 

(exempelvis tidsåtgång, antal elever i klassen eller utrustning i form av bibliotek, laboratorier 
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eller datanätverk), dels reglerande (exempelvis betygssystemet eller lärarnas kompetenskrav). 

Allt detta begränsar lärarens handlingsutrymme och påverkar innehållet i undervisningen 

(ibid., s. 17 f).  

 

Utöver ramfaktorteorin har vi använt oss av Lindes teori om de tre utbildningsarenorna. Han 

grupperar läroplansteori i tre arenor utifrån hur läroplaner kan förstås och studeras. Dessa 

arenor kallar han formulering, transformering och realisering. (2012, s. 21) 

 

Formuleringsarenan handlar om utformandet av de föreskrifter som gäller i skolsystemet, 

exempelvis läroplaner och kursplaner. Frågor som behandlas inom denna arena är bland annat 

hur stor del av den totala tiden varje skolämne ska tilldelas, vilka mål som ska gälla för 

undervisningen och vilket innehåll de olika ämnena ska ha. (Linde 2012, s. 23) 

 

Transformeringsarenan handlar om hur föreskrifter såsom läroplaner och kursplaner tolkas 

(Linde 2012, s. 55). Vilket innehåll läraren väljer att ta med i sin undervisning styrs bland 

annat av läroböcker, övningsmaterial, undervisningsprocessen samt ämnets traditioner. När 

det gäller ämnets traditioner har man i formuleringen av läroplanen försökt bryta traditionen 

på olika sätt genom diverse radikala förslag. De som bär traditionen vidare är snarare 

lärarkåren och läromedelsförfattare, det vill säga de som tolkar läroplanen. Innehållet 

påverkas även av läraren som individ. Beroende på hur starkt avgränsat och inramat ett ämne 

är, finns det olika stort utrymme för läraren att göra en personlig tolkning av vilket innehåll 

som bör ingå. (ibid., s. 57 f) Även eleverna kan förmå lärare att förändra innehållet genom att 

antingen acceptera eller visa ointresse eller göra motstånd (ibid., s. 64).  

 

Realiseringsarenan handlar om själva verkställandet av undervisningen. Verkställandet består 

av lärarnas sätt att hålla lektioner samt elevernas verksamhet under lektionerna. Även 

kommunikationen och aktiviteten i klassrummet står i fokus för realiseringen. (Linde 2012, s. 

73)  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att, utifrån det teoretiska ramverket, undersöka hur idrottslärare i 

grundskolan bedriver och utformar sin simundervisning. Våra frågeställningar är följande: 

 Vilka möjligheter eller hinder anser idrottslärare påverkar deras simundervisning?  

 Hur gör idrottslärare för att alla elever ska nå kunskapskraven i simning? 

 Hur konkretiserar idrottslärare kunskapskraven i simning? 

 

Den första frågeställningen kommer bearbetas med hjälp av ramfaktorteorin. I de övriga två 

frågeställningarna kommer vi utgå från Lindes tre utbildningsarenor. 

2 Metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer som metod. I metodavsnittet kommer vi 

berätta hur vi gick tillväga i urvalsprocessen för att få intervjupersoner samt hur arbetet före, 

under och efter intervjuerna sett ut. Efter det följer ett avsnitt gällande hur vi analyserat 

materialet. Avslutningsvis kommer två lite kortare avsnitt gällande reliabilitet och validitet 

samt etiska överväganden.  

2.1 Urval  

Tanken var att intervjupersonerna i studien skulle vara idrottslärare i årskurs 6-9, men i 

praktiken blev det årskurs 1-9. Att vi ville ha idrottslärare på högstadiet beror på att det är 

först i årskurs 6 som det finns kunskapskrav att uppnå i idrott och hälsa. Att vi valde 

grundskolan beror på att det i gymnasiet inte finns några krav gällande simkunskaper 

(Skolverket 2011, ss. 83-89) och därför behöver inte lärarna “bry sig om” simning på samma 

sätt som i grundskolan. Urvalsprocessen skedde i flera steg. Eftersom vi ville ha geografisk 

spridning i studien skedde ett handplockat urval i den första delen av urvalsprocessen. Av 

stor-Stockholms totalt 26 kommuner, valde vi ut 11 stycken. De 11 kommunerna utgjordes av 

fem söder om Stockholm, fem norr om Stockholm samt Stockholms stad. I nästa steg i 

urvalsprocessen använde vi oss av ett obundet slumpmässigt urval, vilket betyder att alla 

enheter hade lika stor chans att bli en del av urvalet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 95). I det 

steget slumpade vi fram tre skolor i varje kommun. Vi tog inte hänsyn till ifall det var 

friskolor eller kommunala skolor. För att få kontakt med idrottslärarna på dessa skolor 

mailade vi ut en förfrågan via mailadresser som fanns på respektive skolas hemsida. Fanns det 
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flera idrottslärare kontaktades alla. Att det blev Stockholmsområdet är ett bekvämlighetsurval 

vi gjort för att det här finns flest idrottslärare på liten yta, vilket gör chansen större att få tag 

på dessa snabbt samt att resvägen när vi gjorde intervjuerna var begränsade, vilket gynnade 

oss (ibid., s. 109).  

 

I brist på svar på det första utskicket var vi tvungna att göra ytterligare ett utskick. Vi 

slumpade då fram tre nya skolor i de redan utvalda kommunerna. I brist på skolor i de utvalda 

kommunerna söder om Stockholm var vi tvungna att där välja ut en ny kommun där vi sedan 

slumpade fram tre skolor. Detta utskick gick ut till sju kommuner.  

2.2 Datainsamling 

Innan vi påbörjade datainsamlingen gjorde vi en litteratursökning för att läsa in oss på ämnet 

(Bilaga 1). Datainsamlingen skedde i form av intervjuer. Intervjuerna var riktat öppna och 

bestod därför av förutbestämda frågeområden där vi lämnade öppet för följdfrågor (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 254). Vi intervjuade sex idrottslärare i årskurs 1-9, där majoriteten av 

lärarnas undervisning låg på högstadiet, på olika grundskolor. Till intervjuerna togs en 

intervjuguide fram med frågor utifrån syftet och frågeställningarna (Bilaga 2). Vid varje 

intervju deltog vi båda, en i form av intervjuare och en i form av åhörare. Den som 

intervjuade satt i fokus och åhöraren lite mer på sidan. På slutet av intervjuerna fick åhöraren 

komma in med frågor och tillägg. Enligt Trost kan det vara en fördel att vara två som 

medverkar under intervjun (2010, s. 66 f). Innan vi utförde intervjuerna frågade vi om vi fick 

spela in, vilket alla accepterade. Vi använde våra mobiltelefoner som ljudupptagare. Vi valde 

att använda ljudupptagare under intervjuerna för vi ansåg att fördelarna som Trost radar upp, 

såsom möjlighet att kunna lyssna flera gånger samt att inte behöva göra anteckningar, väger 

upp nackdelarna (ibid., s. 74 f). Med hjälp av inspelningen kunde även transkriberingen 

genomföras. Den som höll i intervjun transkriberade den. I transkriberingen valde vi att skriva 

ned allt som sades men ändra vissa grammatiska fel, till exempel skriva niorna istället för 

nierna. Vi skrev även ner tydliga störningar som skedde under intervjun såsom att ett fönster 

öppnas eller att en person utanför intervjun passerar rummet. Detta är faktorer som Hassmén 

och Hassmén nämner som viktigt att ta hänsyn till i sin transkribering (2008, s. 112 f). Innan 

vi gick ut och höll intervjuer med lärarna gjorde vi en provintervju med en lärare på 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Detta är något som rekommenderas när man gör en 

kvalitativ intervjustudie (Dalen 2007, s. 36 f). 
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Tabell 1 – Presentation av de intervjuade lärarna 

 Antal år i 

yrket 

Lärosäte Undervisar i  Särskild utbildning/erfarenhet 

inom simundervisning 

Lärare 1 

(L1) 

1 termin GIH 

Stockholm 

Åk 1-7 Nej 

Lärare 2 

(L2) 

13 år GIH 

Stockholm 

Åk 1-9, undantag 

åk 7 

Nej 

Lärare 3 

(L3) 

22 år GIH 

Stockholm 

Åk 5-9 Nej 

Lärare 4 

(L4) 

1.5 år GIH 

Stockholm 

Åk 1-2 och åk 5-

9 

Nej 

Lärare 5 

(L5) 

1.5 år GIH 

Stockholm 

Förskoleklass-åk 

9 

Nej 

Lärare 6 

(L6) 

13 år GIH Örebro Åk 6-9 Nej 

 

2.3 Analysmetod 

Dalen (2007, s. 81) menar att det finns många infallsvinklar till analysen av det egna 

intervjumaterialet. Man kan utgå från en viss analytisk metod och därefter kombinera den 

med andra angreppssätt. Med andra ord kan man låta sig inspireras av olika analytiska 

perspektiv för att till sist hitta det sätt som passar bäst för det egna intervjumaterialet. (2007, s. 

81) Vi har därför valt kodning som analysmetod.  

 

Kodningsprocessen består av flera tolkningsnivåer där målet är att få en större förståelse av 

materialet (Dalen 2007, s. 75). Kodningsprocessen enligt Dalen ser ut enligt Figur 1. Vi 

gjorde en förenklad variant av denna. Först gjordes en råkodning med syftet att strukturera 

materialet och få det mer hanterbart. Här valde vi att utgå från våra tre frågeställningar, då det 

kändes enklast och mest naturligt. Därefter tog vi varje frågeställning var för sig med 

tillhörande material och analyserade det igen. Olika teman växte då fram som vi sedan valde 

att använda som underrubriker under respektive frågeställning i resultatet.  
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Råkodning 

↓ 

Kodning 

↓ 

Slutlig kodning 

↓ 

Kategorisering 

↓ 

Generalisering/teoretisering 

Figur 1 – Kodningsprocessen enligt Dalen 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet kan enligt Hassmén och Hassmén beskrivas med andra mer passande 

ord när man gör en kvalitativ forskning. Dessa är upprepbarhet, tillförlitlighet och pålitlighet. 

(2008, s. 35) För att man ska kunna säga att en studie har en hög reliabilitet vill man att en 

annan forskare ska få liknande resultat när denne genomför samma studie. Men detta kan i en 

kvalitativ studie bli svårt eftersom det är forskarens egna tolkningar och reflektioner som 

studien bygger på. (ibid., s. 136) Vid varje träff med respektive intervjuperson fick denne 

välja en lämplig plats som hen ansåg passade bra för ändamålet. Likaså utgick vi ifrån samma 

intervjuguide med samma frågor vid alla sex intervjuer, vilket vi anser höjer reliabiliteten. Att 

vi under hela processens gång är två istället för en som kan diskutera idéer och problem samt 

tolka material och resultat, vill vi påstå också ökar reliabiliteten. 

Oberoende av vilken studie man genomför så bör man alltid diskutera kvaliteten och 

trovärdigheten för att vara säker på att man har en så hög validitet som möjligt (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 155). En faktor som vi anser ökat validiteten på studien är att vi 

genomförde en provintervju innan vi började med de riktiga intervjuerna. Tack vare denna 

fick vi testa på intervjuguiden, vilket medförde att vi efter provintervjun fick göra några 

justeringar så att frågorna bättre passade frågeställningarna och det teoretiska ramverket. 

Enligt Dalen är det viktigt att den tekniska utrustningen, såsom ljudupptagare, har en hög 

kvalitet. Detta för att underlätta transkriberingen. (2007, s. 119) 
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2.5 Etiska överväganden 

De etiska krav som vi förhöll oss till och tog hänsyn till i vår humanistisk- och 

samhällsvetenskapliga studie var de fyra huvudkraven som ingår i individskyddskravet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 3 f). I början av intervjuerna informerade vi intervjupersonen om 

syftet med studien, att deras medverkan var frivillig och att de när som helst under studien 

kunde avbryta utan några som helst negativa följder. Vi informerade dessutom om att inga 

namn på varken personer, skolor eller kommuner kommer finnas med i uppsatsen samt att 

materialet inte kommer användas till annat än i forskningssyfte. (ibid., ss. 7-14) 

3 Resultat 

Vi har valt att presentera resultatet utifrån våra frågeställningar, med tillhörande 

underrubriker. 

3.1 Vilka möjligheter eller hinder anser idrottslärare påverkar deras 
simundervisning?  

3.1.1 Tidsåtgång och avstånd 

Det främsta hindret som de tillfrågade lärarna upplever i sin simundervisning är tidsbrist, att 

de har tillgång till för få tider i simhallen. I vissa fall beror detta på att de endast har blivit 

tilldelade ett speciellt antal dagar av kommunen och i vissa fall att det är många skolor som 

ska samsas om tiderna på samma simhall. Lärarna i studien önskar att de hade mer tid i 

bassäng och att de kunde bedriva en mer omfattande simundervisning. “Alltså drömmen vore 

att man hade sin egen simhall, som man har på GIH. Att man kan boka in och man tränar 

simning kontinuerligt och man kan göra amen motionspass i vatten [...] det skulle man 

verkligen vilja.” (Intervju Lärare 1). L3, L4 och L5 har tillgång till utomhusbad. Detta lyfter 

de fram som positivt då det ofta är lättare att få tider där jämfört med i simhallarna. Å andra 

sidan är de mer begränsade till när på året de kan använda dessa utomhusbad, på grund av 

öppettider. En av dessa lärare (L3) nyttjar dock ett utomhusbad där det inte går att boka tid i 

förväg, vilket är något hen skulle önska då det ofta resulterar i att det är flera skolor på plats 

samtidigt och att det då blir trångt i bassängen. 

 



21 

 

Även avståndet till simhall tar alla lärare upp som en avgörande faktor för simundervisningen. 

L1 och L2 är beroende av kollektivtrafik för att eleverna ska ta sig till närmaste simhall. L6 

har tio minuters promenad till sin simhall medan övriga lärare har promenadavstånd till 

närliggande utomhusbad som de använder sig av i sin ordinarie simundervisning. Att ha nära 

till en simanläggning är något dessa lärare upplever som väldigt positivt. ”Vi har ju väldig tur 

för vi har X-badet som ligger här nere. Alltså det tar tre minuter att gå dit så…” (Intervju 

Lärare 4). Vid rest- och uppsamlingstillfällen måste de dock använda sig av simhallar som 

kräver resa med kollektivtrafik, då dessa tillfällen ofta ligger utanför utomhusbadens 

öppettider. De lärare som är beroende av kollektivtrafik för att eleverna ska ta sig till och från 

simhallen uppger att transporttiden medför att de inte kan åka till simhallen på “vanliga” 

lektioner, då det tar för mycket av lektionstiden. Lärarna uppger att transport och logistik är 

avgörande faktorer för simundervisningen. Detta då framför allt de yngre eleverna måste ha 

med sig extra personal till simlektionerna, för exempelvis transport till och från simhallen 

samt hjälp i omklädningsrum och så vidare. L2 uttrycker det på följande sätt: “För det tar ju 

mycket personal att, med dom yngre eleverna att förflytta dom fram och tillbaka [...] till 

simhallen. Så att det är mycket planering och trixande.” (Intervju Lärare 2). 

3.1.2 Eleverna 

Bristande teknik och vattenvana anges som en vanlig orsak till att elever har svårt att uppnå 

kunskapskraven.  

 

L1: Uhm, jag vet att det är många elever som skyller på att de inte orkar eller får astma eller 

sådär, ehm men som man ser ganska så tydligt är för tekniken inte, utan man simmar jättefort för 

att försöka komma fram och då blir det ju jättejobbigt. Så att det handlar ju om att, alltså, våga ta 

simtagen, kanske få huvudet liksom ner i vattnet och det är jättemånga som simmat med såhär 

näsklämmor, för att det är jobbigt med vatten […]. (Intervju Lärare 1)  

 

L6: Dom jag har haft här och på andra skolor är mycket så här med vattenvana och 

vattentrygghet liksom. Att man inte känner sig bekväm. Man vågar inte lita på sin teknik som 

man faktiskt har. Han killen som jag hade nu sist han, han blir så stressad så han bränner allt krut 

på 50 meter. (Intervju Lärare 6) 

 

Andra orsaker till att eleverna har svårt att uppnå kunskapskraven kan vara att de har en annan 

kulturell bakgrund eller har motoriska svårigheter. L1 och L4 lyfter även problemet med 

elever som helt enkelt inte vill delta i simundervisningen. L4 och L6 betonar å andra sidan att 
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majoriteten av deras elever är väldigt motiverade till simning och att det underlättar deras 

simundervisning. 

3.1.3 Ekonomi och ledning 

Ekonomiska aspekter lyfts fram som avgörande för simundervisningen, både gällande skolans 

möjlighet att erbjuda simtider och föräldrars möjlighet att gå och simträna med sina barn på 

fritiden. Fyra av skolorna i studien erbjuder simskola för de elever som har svårt att uppnå 

kunskapskraven. I tre av fallen är detta något som skolorna får bekosta själva, vilket även 

gäller eventuella rest- och uppsamlingstillfällen. I det fjärde fallet framgår det inte i resultatet 

om skolan själv bekostar simskolan eller inte. I vilken utsträckning skolorna har råd att 

erbjuda extra resurser för de som har svårt att uppnå kunskapskraven varierar. L3, vars skola 

endast kan erbjuda enstaka träningstillfällen och ingen kontinuerlig simskola för de som 

behöver extra träning, hoppas att kommunen ska erbjuda sommarsimskola för årskurs 8-9, 

vilket är något de gjort tidigare år. L2 uttrycker det som att de kan erbjuda simskola så länge 

antalet elever som behöver utnyttja den inte blir för många.  

 

Ledningen på skolan har också betydelse för om och hur simundervisningen bedrivs. L4 och 

L5 lyfter fram sin rektor som en stor resurs gällande deras simundervisning. L4 uttrycker det 

på följande sätt:  

 

Eh… vi har en ganska hjälpsam rektor. Alltså hon är väldigt på det här med simning och tycker 

det är, hon är liksom så här kör. Och där vet jag många skolor som har lite kämpigt, att det 

kostar så mycket så dom säger liksom ligg lite lågt med simning. Men vår är snarare tvärtom, 

hon pushar oss att verkligen liksom boka simundervisning och så. Så det är jättekul även fast det 

är dyrt. Så då känner man ingen skuld liksom som idrottslärare [...]. Utan hon är mer, snarare 

men kör. Eh så det har varit jättebra. (Intervju med Lärare 4) 

 

3.2 Hur gör idrottslärare för att alla elever ska nå kunskapskraven i 
simning? 

3.2.1 Upplägg 

Alla av de tillfrågade lärarna uppgav att de bedrev simundervisning periodvis, i så kallade 

simveckor. Dessa perioder varierar mellan 1 och 5 veckor per läsår och ser olika ut på de 

olika skolorna. L6 vet att hen alltid har två banor bokade medan L3 berättar att hen har sin 
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undervisning på ett utomhusbad och där vet man aldrig om eller hur många banor som finns 

lediga. Den ordinarie simundervisningen hålls alltid av idrottslärare. Lärarna börjar alltid sina 

simperioder med att checka av simkunnigheten genom ett simtest. De bedriver 

simundervisning från mellanstadiet och uppåt. Gällande lågstadiet berättar L1 att hens elever 

har simskola med simlärare, L4 har ingen simundervisning alls medan övriga lärare har 

sporadisk undervisning med lågstadiet. Inga insatser för de elever som behöver extra träning 

sätts dock in förrän på mellanstadiet. 

3.2.2 Simskola 

Alla lärare i studien behöver hantera elever som inte är simkunniga. L1, L2 och L6 berättar att 

de skickar dessa elever på simskola i åtta veckor. På två av skolorna ligger simskolan utöver 

skoldagen medan det på en skola ligger på mentorsträffarna. L4s skola erbjuder däremot 

endast simskola för de elever på mellanstadiet som har svårigheter och eventuellt nior om det 

är akut. Denna simskola sträcker sig över ett halvår. L3 bedriver all simundervisning utan 

hjälp från simskola och simlärare. 

3.2.3 Rest- och uppsamlingstillfällen 

Andra tillfällen som finns för att träna på simkunnigheten är rest- och uppsamlingstillfällen. 

L4 och L5 berättar att de både använder sig av tiden på elevens val och resurstider för att gå 

iväg med handplockade elever som behöver extra träning. L5 anger att elevens val används 

till mellanstadiet och L4 att det används till högstadiet. Resurstiden består av ett tillfälle i 

veckan under en treveckorsperiod för högstadiet och är för de elever som inte kan eller har 

velat simma på ordinarie lektionstid, enligt L4. L5 berättar följande om deras resurstid: 

 

Vi har ju en grej som heter resurstid också. För att ibland är det inte bara att dom tycker, har det 

svårt, ibland tycker dom att det är jobbigt liksom framför andra. Ehm, då har vi erbjudit att dom 

får komma på den här resurstiden, där det blir lite mindre folk och liksom ibland anpassat om det 

är mycket tjejer. Då kanske, vi har ju turen att ha en manlig och kvinnlig lärare, så ibland har vi 

frågat om de tycker att det är liksom, föredrar någon, ibland har det blivit så. (Intervju Lärare 

5) 

 

L2 lyfter just tjejsim som något som förekommit under deras simveckor också, om behovet 

funnits. L6 är den enda läraren som lyfter termen åtgärdsprogram gällande de elever som inte 

uppnår kunskapskraven. Lärarna i studien uppger att det årligen förekommer elever i varje 
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årskurs som har svårigheter att uppnå kunskapskraven. Dock har ingen av lärarna haft elever 

som gått ut nian med betyget F i idrott och hälsa på grund av simningen. 

3.3 Hur konkretiserar läraren kunskapskraven i simning? 

3.3.1 Simkunnighet 

Lärarna berättar att de för att bedöma hur simkunnigheten hos eleverna ser ut använder sig av 

ett simtest, så kallad check, som består av att simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. L3 är 

den enda lärare som nämner att hen specifikt använder Svenska Livräddningssällskapet (SLS) 

definition och uttrycker sig på följande sätt: “Det innebär att, eh efter att man har liksom 

doppat sig, alltså hoppat i och doppat huvudet, ta sig upp till ytan och kan simma i en följd på 

200 meter.” (Intervju Lärare 3). Ett tydligt mönster hos lärarna är att de tycker att simningen 

ska utföras i en följd, utan att vila eller ta hjälp från kanten, samt att bröstsim är det simsätt 

som bör användas. “Nej, jag tänker nog bröstsim, alltså eftersom det är det man använder i 

livräddningen också.” (Intervju Lärare 1). Eleverna får även använda andra simsätt. “Jag 

brukar, brukar, dom brukar fråga vilka simsätt dom ska göra, eh då har jag alltid sagt att helst 

vill jag att du gör bröstsim. Ni får göra crawl för det står egentligen ingenstans att dom inte får 

göra det.” (Intervju Lärare 5). L2 lyfter att hen observerar elevernas flytläge och berättar att 

om eleverna skulle välja att simma 200 meter ryggsim är det godkänt, men att ingen gör det i 

nuläget. 

3.3.2 Nödsituationer vid vatten 

Gällande nödsituationer vid vatten finns det en tydlig tendens bland lärarna i studien att ha 

undervisning i form av både praktik och teori. Det som tas upp i teoretisk form skiljer sig 

mellan lärarna. Några exempel är hur man agerar vid nödsituationer vintertid, hjärt-

lungräddning (HLR), stabilt sidoläge och förlängda armen. L3 använder sig av 

introduktionsfilm angående nödsituationer vintertid. 

Trenden hos lärarna är att (i sin praktiska undervisning) låta eleverna bogsera antingen 

varandra eller en docka. ”Ehm, efter vi har checkat av simkunnigheten då går vi in på 

livräddningen och då har vi liksom att man ska bogsera 50 meter till exempel, eh hur man 

håller, vad de ska tänka på och så får dom liksom testa på varandra, så checkar vi av det 

också.” (Intervju Lärare 5). För att få en progression väljer L3 att använda sig av en livboj 

innan man börjar bogsera varandra. 
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Dom får prova, när dom går i femman och sexan, att kasta livboj till någon som är i bassängen 

och dra in liksom bojen med linan och sådär. Dom får också prova att simma fram, att kompisen 

liksom ligger och trampar vatten eller dom kan ju till och med om dom är osäkra på att trampa 

vatten så kan dom ju stå på botten där dom bottnar då, så får dom simma fram med bojen, tippa 

över den sen bogsera tillbaks där dom kom ifrån då. Eh, och sen när dom går i, det får dom göra 

i sjuan också, men sen går jag över till att dom liksom bogserar varandra då, eller med en sådan 

där docka. (Intervju Lärare 3) 

 

Lärarna låter även sina elever dyka efter en docka på botten som ett moment i livräddningen. 

Där tillägger L2 att det är inget man måste klara av men eleverna ska ha testat på det. L4 

säger att det är något som genomförs om det finns tid över, men att simkunnigheten 

prioriteras. L1 har ingen undervisning alls i vatten gällande nödsituationer. Däremot 

undervisar hen i nödsituationer på is, där eleverna får träna på att kasta lina och ta sig framåt 

med isdubbar. L6 använder klädsim i sin undervisning för att illustrera olika årstider. 

 

Delade meningar råder gällande isvak. L2 berättar att skolan tidigare haft ett samarbete med 

SLS och att eleverna då fick testa på att bada isvak, vilket idrottslärarna på skolan även anser 

att alla elever ska ha testat innan de går ut nian. L3 har däremot aldrig använt isvak i sin 

undervisning och anser att det är något man kan göra på gymnasiet.  

3.3.3 Betyg och bedömning 

Lärarna i studien anger två olika sätt att betygsätta simkunnigheten utifrån kunskapskravet. 

Antingen får eleverna ett E eller ett A för godkänt, med motiveringen att det inte finns någon 

progression i kunskapskravet. Hela betygsskalan används alltså inte. Icke godkänt betygsätts 

alltid med ett F. L5 och L6 har olika syn på om godkänt ska ge ett A eller ett E. De har dock 

samma grundtanke bakom, att det inte är rättvist att ha en flergradig betygsskala på ett 

moment med så lite undervisningstid. L6 uttrycker sig på följande sätt:  

 

[...] Eftersom det finns ingen progression. Alla andra mål finns det att du ska relativt väl eller till 

viss del eller så. Och det finns inte i det här målet så då, eftersom jag har så lite simning och 

dom kan det här kravet som är hela vägen så tänker jag att då är det ett A i kunskapsmålet. 

(Intervju Lärare 6) 
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Gällande betygsättning i momentet nödsituationer i vatten så ser det olika ut mellan lärarna. 

L5 berättar: 

Eh, just runt livräddningen, för jag tycker det är viktigare att de förstår då vad dom gör, liksom 

hur dom ska hålla, än att sätta betyg på just det. För det är samma sak, det är typ enstaka lektion 

som dom får testa det på, jag tycker det är lite orimligt och orättvist att betygsätta just den. 

(Intervju Lärare 5) 

 

L4 och L6 har däremot en teknisk bedömning i utförandet av livräddningen och vattenvana. 

L4 lyfter följande angående betygsättning i nödsituationer vid vatten: 

 

[…] vi säger om det var någon som bogserade en sträcka, gjorde det jättefint, höll personen 

uppe. Då fick den faktiskt ett högre betyg än dom som nästan dränkte sin partner. Så där sa vi 

innan hur det skulle gå till och hur vi skulle betygsätta. Eh, och jag vet inte om det var rätt eller 

fel men vi tänker att det, det är så pass viktigt att eh kunna behärska, alltså livrädda varandra. 

För det kan vara liksom en liten trigger att verkligen öva och man blir bra och om man får bättre 

betyg. Så där betygsatte vi lite efter tekniken och hur pass dom orkade bogsera och sådär. 

(Intervju Lärare 4)  

 

L2 säger att utöver simtestet där man kan få antingen godkänt eller inte, finns ingen 

betygsättning. Simningen blir istället en del av momentet rörelse där man väger in teknik och 

rörelseförmåga. Simningen blir alltså en del av betygsättningen i det stora rörelsemomentet, 

enligt L2.  

 

Gällande betygsättning betonar L4 att det är först i slutet av årskurs 6 och årskurs 9 som 

eleverna ska ha klarat av kunskapskraven, vilket hen anser innebär att man inte kan ge ett F i 

betyg under årskurs 7 och 8 samt höstterminen under årskurs 6 och 9. Dock kan F-varningar 

skickas ut i slutet av årskurs 6 och 9. 

3.4 Sammanfattning av resultaten 

Tid och avstånd till simanläggning uttrycks som avgörande faktorer för lärarnas 

simundervisning. Även ekonomiska aspekter samt rektor och ledning spelar stor roll. 

Simundervisningen bedrivs periodvis, ofta veckovis. Att elever har svårigheter att uppnå 

kunskapskraven beror enligt lärarna i studien ofta på bristande teknik och vattenvana. Dessa 

elever erbjuds dock alltid någon form av extra undervisning. Ingen elev har dock gått ut 

årskurs 9 med betyget F i idrott och hälsa, på grund av simningen. Gällande kunskapskravet 
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för simkunnighet har lärarna ett simtest där eleverna får godkänt eller inte. Vissa lärare ger 

betyget E för godkänt och andra A för godkänt. De använder alltså inte hela betygsskalan när 

det gäller simkunnighet. Gällande kunskapskravet för nödsituationer vid vatten ser det olika ut 

från lärare till lärare avseende vad kunskapskravet innebär och hur det betygsätts. En tydlig 

trend är att bedriva både praktisk och teoretisk undervisning. De områden som behandlas 

inom nödsituationer vid vatten är förlängda armen, bogsering, hämta docka på botten, 

klädsim, HLR, stabilt sidoläge samt isvak. Betygsättningen ser olika ut hos lärarna, allt ifrån 

att man inte betygsätter alls till att man gör en teknisk bedömning utifrån hela betygsskalan. 

4 Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur idrottslärare i grundskolan bedriver och utformar 

sin simundervisning. Våra frågeställningar var följande: 

 Vilka möjligheter eller hinder anser idrottslärare påverkar deras simundervisning?  

 Hur gör idrottslärare för att alla elever ska nå kunskapskraven i simning? 

 Hur konkretiserar idrottslärare kunskapskraven i simning? 

 

I denna del kommer studiens resultat tolkas och diskuteras utifrån bakgrund, forskningsläge 

och teoretiska ramverk. Diskussionsdelen avslutas med en metoddiskussion samt förslag på 

vidare forskning. 

4.1 Möjligheter och hinder 

De största avgörande faktorerna till att simundervisningen ser ut som den gör, verkar enligt 

studien vara tid och avstånd till simanläggning. Tiden lyfts också fram i rapporten från 

Skolverket. I den uppger lärarna att den största orsaken till att eleverna inte uppnår 

kunskapskravet i simning är att eleverna erbjuds för få tillfällen till simundervisning 

(Skolverket 2014, s. 8 f). I den norska studien av Kjendlie var deltagarna 11 år gamla, vilket i 

Sverige motsvarar årskurs 5. Trots att de deltagit i kontinuerlig simskola under tre år, hade de 

svårigheter att simma 200 meter i lugnt vatten. Endast 80 procent klarade detta. (2013, s. 303 

ff) Skolorna i studien är inte i närheten av att kunna erbjuda denna tid till simundervisning, 

även om det är något lärarna i studien önskade att de hade. Det ofta långa avståndet till 

simanläggningen gör det dock svårt att gå på ordinarie lektionstid då det tar för mycket tid av 

idrottslektionen att transportera sig till och från simanläggningen. Problemet med det långa 

avståndet stödjs även av en studie gjord av Bíró, Fügedi och Révész (2007, s. 271). 
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Hur mycket tid som ges för simundervisning styrs, enligt lärarna i studien, av flera 

ramfaktorer, bland annat ekonomi och skolledning. Ämnet idrott och hälsas timplan består av 

500 timmar under grundskolans nio år. Det finns ingenting som reglerar hur timmarna ska 

fördelas över årskurserna, utan det är upp till huvudmannen att avgöra. (Lärarens handbok 

2014, s. 293) Detta betyder att det kan skilja en hel del mellan kommunerna hur mycket tid 

ämnet idrott och hälsa får i låg-, mellan- och högstadiet. Utifrån resultatet tolkar vi att 

skolorna i studien får pengar av respektive kommun till sin ordinarie simundervisning. Allt 

utöver den ordinarie simundervisningen, såsom simskola och rest- och extratillfällen, står 

skolorna själva för. Hur mycket pengar som ges till detta kan påverkas av rektorns inställning 

till simundervisning. Exempelvis lyfter ett par av lärarna att genom stödet från rektorn har de 

möjlighet att sätta in extra undervisning för de elever som är i behov av det för att uppnå 

kunskapskraven i simning.  

 

Forskningsläget visar att många deltagare underskattar sin simkapacitet (Moran et al. 2012, s. 

126 ff). Simutbildare i skolan, såsom idrottslärare och simlärare, uttrycker även svårigheter i 

att individanpassa simundervisningen då simförmågan ofta skiljer sig åt väldigt mycket 

mellan elever i samma grupp. Läraren är dessutom ofta ensam, vilket försvårar 

individanpassning av undervisningen. (Whipp & Taggart 2003, s. 16; Whipp et al. 2014, s. 

376 ff) Det är möjligt att mer kontinuerlig simundervisning skulle göra eleverna säkrare på sin 

egen förmåga. Mer simundervisning skulle troligtvis även resultera i ökad simkunnighet, 

simkapacitet, vattenvana och allmän trygghet i vatten. Just bristande vattenvana och simteknik 

är ett problem som lärarna i studien uppger som orsaker till att eleverna har svårigheter att 

uppnå kunskapskraven i simning. Både Skolverkets rapport och forskningsläget betonar 

vikten av att börja i tid med vattenvana och simundervisning (Skolverket 2014, s. 9 ff; 

Franklin et al. 2015, s. 18 f). I studien berättar lärarna att simundervisning prioriteras från 

mellanstadiet och uppåt. Detta skulle kunna bero på ramfaktorer eller att det inte finns 

kunskapskrav formulerade förrän i årskurs 6. Samtidigt visar Skolverkets rapport att elever 

som börjar med simundervisning i förskolan eller årskurs 1, verkar ha större chans att klara 

kunskapskravet (Skolverket 2014, s. 9 ff). Vi tycker därför att simning borde prioriteras i de 

lägre åldrarna. Dels för att eleverna så tidigt som möjligt ska få börja öva simning, dels för att 

möjligtvis kunna minska spridningen gällande elevernas simförmåga i de äldre årskurserna. 

Detta kommer troligtvis spara in på resurser, såsom extra träning i simhallen som kostar tid 

och pengar, när eleverna blir äldre. 
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4.2 Kunskapskrav 

Lärarna i studien är eniga om att kunskapskravet gällande simkunnighet är tydligt. Utifrån 

läroplansteori och Lindes transformeringsarena (2012, s. 55), framträder olika tolkningar av 

begreppet “simma”. Gällande simsätt förespråkar lärarna i studien bröstsim, vilket stämmer 

väl överens med Skolverkets rapport (2014, s. 12). Detta beror antagligen på att det inte är 

definierat i kunskapskravet vad det innebär att “simma”, mer än att 50 meter av 200 meter ska 

vara i ryggläge. Det skulle även kunna bero på att vi i Sverige har en stark tradition att börja 

med bröstsim som första simsätt (Sjödin 2016, s. 5). Enligt forskning beror valet av simsätt på 

flera faktorer, såsom storlek på klassen, antalet tillfällen för simundervisning och ålder (Bíró 

et al. 2007, s. 274). Enligt samma studie anges bröstsim som de simsätt de lär ut först även 

fast de upplever att det finns andra simsätt som är lättare att lära ut (2007, s. 275). Att de ändå 

väljer bröstsim skulle kunna bero på att framförallt bentagen i bröstsim används i 

livräddningen. Ingen av lärarna i vår studie har någon tidigare erfarenhet eller utbildning, mer 

än lärarutbildningen, inom simning. Ifall de haft det, hade deras syn på simning möjligen varit 

bredare, exempelvis hade “simma” kanske inneburit fler simsätt än endast bröstsim. Men vad 

är det egentligen som säger att 200 meter är ett bra mått på simkunnighet? SLS och Svenska 

Simförbundet har baserat sina simkunnighetsdefinitioner, med sträckan 200 meter, på 

forskning gjord på 1990-talet (Sjödin 2016, s. 9). I och med skolans nära samarbete med SLS, 

finns det en möjlighet att den angivna sträckan i kunskapskravet härstammar därifrån. 

Stallman, Junge och Blixt poängterar dock i sin artikel att bara för att man kan simma 200 

meter betyder inte det att man skulle hantera en nödsituation bättre än någon som kan simma 

en kortare distans med större säkerhet i vattnet (Stallman et al. 2008, s. 380).  

När det gäller kunskapskravet angående nödsituationer vid vatten är lärarna i studien inte lika 

eniga. Utifrån Lindes transformerings- och realiseringsarena (2012, s. 55; s. 73) skiljer det sig 

i vad lärarna anser ingår i nödsituationer vid vatten samt vad de väljer att genomföra i sin 

undervisning. Troligtvis beror detta på att det inte är definierat i styrdokumenten exakt vad 

nödsituationer vid vatten innebär samt att ramfaktorer styr vad som faktiskt är möjligt att 

genomföra. I kunskapskravet står det att man med hjälpredskap under olika årstider ska kunna 

hantera nödsituationer vid vatten (Skolverket 2016, s. 51). I det centrala innehållet står det 

specificerat att hjälpredskap ska användas enligt principen för förlängda armen (ibid., s. 51). I 

övrigt är det upp till läraren att bestämma vad nödsituationer vid vatten innebär. Återigen kan 

det vara lärarens egen bakgrund som påverkar vilka moment hen väljer att lägga fokus på, 

gällande nödsituationer. Det finns dessutom ganska många olika moment som går in under 
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”nödsituationer vid vatten”, allt ifrån förlängda armen till hjärt-lungräddning. Alla dessa 

aspekter kan påverka vad läraren väljer att ta med i sin undervisning. Forskningsläget visar att 

många elever inte tror att de har tillräcklig kapacitet för att rädda en vän (Zuoziené et al. 2014, 

s. 74). Stallman, Junge och Blixt menar att skolan borde jobba mer autentiskt med 

simundervisningen med fokus på nödsituationer (2008, s. 373 ff; s. 380). Samtidigt upplever 

vi att man som elev behöver behärska simningen innan man kan genomföra 

livräddningsövningar i vatten. Utifrån autentisk undervisning är det kanske inte alltid 

genomförbart med nödsituationer vid vatten, då ramfaktorer kan vara ett hinder för att 

exempelvis bada isvak. 

Kunskapskravet för simkunnighet ser lika ut för årskurs 6 och 9 oavsett betygsnivå. 

Kunskapskravet för nödsituationer vid vatten ser ut på ett sätt för årskurs 6 och på ett liknande 

sätt för årskurs 9, undantag ett ord. (Skolverket 2016, s. 51 ff) Dessa skiljer sig från övriga 

delar i kunskapskraven där det finns en progression från E till A. Progressionen uttrycks i 

form av värdeord, från “till viss del” till “relativt väl” till “väl” (ibid., s. 51 ff). Det finns alltså 

ingen progression i kunskapskraven för simkunnighet och nödsituationer vid vatten. Den enda 

progressionen som omfattar simundervisning finns i det centrala innehållet. Att det inte finns 

någon progression i kunskapskraven tänker vi beror på att simkunnighet är svart eller vitt, 

antingen kan man simma eller inte. Gällande nödsituationer vid vatten tänker vi att Skolverket 

kanske medvetet har valt att lämna utrymme för tolkning, på grund av att alla skolor i Sverige 

inte har samma förutsättningar i sin simundervisning. Utan progression, hur ska lärarna då 

jobba med betygsättning utifrån transformeringsarenan? En lärare lyfter att på deras skola ser 

man simningen som en del i momentet rörelse. Första meningen i kunskapskravet för betyget 

E i årskurs 9 säger att eleven ska kunna “delta i lekar, spel och idrotter som innefattar 

komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till 

aktiviteten och sammanhanget.” (Skolverket 2016, s. 52). Denna text är direkt applicerbar på 

simning, så det faktum att inte fler lärare verkar ha det synsättet tycker vi är 

uppseendeväckande. Att inte fler lärare använder sig av simning som ett rörelsemoment skulle 

kunna bero på att det inte finns förutsättningar för det. Lärarna i studien lyfte ramfaktorer, 

såsom tid och tillgång till simanläggning, som begränsningar för deras simundervisning. 

Dessa faktorer skulle kunna vara bidragande till att man inte använder simundervisningen 

som ett rörelsemoment. 
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Gällande kunskapskravet i simkunnighet är alla lärare i studien eniga om att brist på tid är en 

orsak till att de inte kan betygsätta eleverna utifrån några andra kriterier än godkänt eller inte 

godkänt. Dessutom är kunskapskravet i sig väldigt svart eller vitt, antingen kan du simma 200 

meter eller inte. Därför nyttjar inte lärarna hela betygsskalan när det gäller simkunnighet. När 

det gäller betygsättning för nödsituationer vid vatten är de mer oeniga. Här skiljer det mycket 

mellan lärarna i hur de väljer att använda betygsskalan. Detta kan bero på att kunskapskravet 

för nödsituationer vid vatten är mer odefinierat, vilket gör det mer tolkningsbart för lärarna 

gällande betygsättning.  

4.3 Drunkning 

Att kunna simma är grundläggande. Men att sedan få bredda sin simrepertoar är också viktigt. 

Kjendlie menar att eftersom de flesta drunkningar sker i öppet vatten är det viktigt att man 

bemästrar att simma i en bred variation av situationer (2013, s. 302). En av lärarna i studien 

hade tillgång till öppet vatten men använde sig inte av detta i sin undervisning. Även om hen 

var medveten om fördelarna (billigt och nära) upplevde hen att det var för stor säkerhetsrisk 

att som ensam lärare bedriva simundervisning med en klass i öppet vatten. Vi upplever att 

utifrån ett säkerhetsperspektiv kan det vara värdefullt för eleverna att få simundervisning i 

öppet vatten, då många ofta besöker just sjöar och hav under sommarhalvåret. 

 

Forskningsläget visar att risken för drunkning minskar om man har fått simundervisning, både 

i form av simning, livräddning och HLR (Brenner et al. 2009, s. 209). Alla skolor i studien 

har utöver sin ordinarie simundervisning olika former av extra träning för de elever som 

behöver det. Samtliga lärare i studien uttrycker att de årligen har elever i olika årskurser som 

har svårigheter att uppnå kunskapskraven i simning. Samtidigt har ingen av lärarna haft elever 

som gått ut nian med betyget F i idrott och hälsa på grund av momentet simning. Så även om 

lärarna betonar att det inte finns nog med resurser att bedriva den form av simundervisning de 

önskar, finns det uppenbarligen tillräckligt med resurser för att eleverna ska uppnå 

kunskapskraven. 
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4.4 Metoddiskussion 

De resultat vi fått fram i studien går inte att applicera generellt i skolan, då det är en för liten 

studie med för få deltagare. Den metod vi använt oss av (intervjuer) upplever vi var rätt metod 

för den här typen av studie. En enkätstudie hade omfattat ett större antal deltagare men inte 

gett lika ingående svar. Vi valde att göra riktade öppna intervjuer med förutbestämda 

frågeområden. Syftet med detta var att intervjuerna skulle upplevas mer som ett samtal, vilket 

vi upplever fungerade bättre ibland och sämre ibland. Vi är dock inte vana att göra den här 

typen av intervjuer, vilket visade sig när vi analyserade materialet och insåg att vi hade kunna 

fått ut mer information från intervjufrågorna. Den geografiska spridningen på deltagarna samt 

variationen i deras verksamma år som idrottslärare anser vi bidrar positivt till validiteten. 

Provintervjun som genomfördes innan vi gick ut och gjorde intervjuerna med lärarna tyckte vi 

var lärorik, då vi fick testa på våra frågor, den tekniska utrustningen samt hur vi själva beter 

oss i en intervjusituation. Intervjupersonerna valde plats för intervjuerna, vilket vi anser ökar 

deras trygghet. Det faktum att vi har varit två genom hela uppsatsarbetet upplever vi har höjt 

reliabiliteten, då det gett mindre utrymme för feltolkningar av materialet. Det hade även varit 

intressant att intervjua fler lärare. Tyvärr var detta inte möjligt då vi inte fick tag på fler. 

 

Innan vi analyserade materialet, transkriberade vi intervjuerna. Den höga kvaliteten på den 

tekniska utrustningen uppskattade vi, då den underlättade transkriberingen. Det var också en 

stor fördel att kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på intervjun. Analysmetoden vi 

använde oss av var kodning. Vi upplevde det ibland svårt att skilja de olika temana åt, då de 

ofta gick in under flera frågeställningar. Hade vi varit mer vana vid kodning hade vi kanske 

inte upplevt det som lika svårt. Vi hade även kunnat göra en ”testkodning” på 

transkriberingen av första intervjun innan vi gjorde resterande intervjuer, för att se om 

intervjufrågorna gav svar på frågeställningarna. Angående det teoretiska ramverket anser vi 

att vi valde rätt teorier utifrån syftet med studien.  

4.5 Sammanfattning 

Även om det har gått några år sedan vi själva gick i skolan och en ny läroplan tillämpas, 

verkar simundervisningen fortfarande bedrivas på ett liknande sätt. Ramfaktorer, såsom tid, 

avstånd till simanläggning, ekonomi och skolledning, spelar stor roll för hur utformningen av 

momentet simning ser ut. Kunskapskraven för simning uttrycks väldigt olika. Det ena upplevs 

som tydligare än det andra, vilket ger olika mycket tolkningsutrymme för lärarna gällande 
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respektive kunskapskrav. Särskilt kunskapskravet om nödsituationer vid vatten tolkades 

väldigt olika lärarna sinsemellan. Även om alla lärare någon gång haft elever som haft 

svårigheter att uppnå kunskapskraven, har tillräckliga resurser funnits för att eleverna ska gå 

ut nian med minst godkänt. Avslutningsvis uttryckte alla lärare en önskan om att ha mer 

omfattande simundervisning och inte bara “checka av” elevernas förmåga. En av lärarna i 

studien sammanfattade det enligt följande: “Jag bedriver inte simundervisning, jag 

kontrollerar simkunnighet.” 

4.6 Vidare forskning 

Hade vi haft mer tid hade det varit intressant att prata med kommunerna om hur de ser på 

simundervisning eftersom de, enligt vår studie, har en betydande roll i utformningen av 

momentet. För vidare studier skulle det vara intressant att undersöka mer ingående varför 

kunskapskraven ser ut som de gör. Vad grundar de sig på? Varför uttrycks de som de gör? 

Och så vidare. Att studera vilka elevgrupper som inte når kunskapskraven och varför skulle 

också vara spännande.  
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Bilaga 1  

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Vårt syfte är att undersöka hur idrottslärare i grundskolan bedriver och utformar sin 

simundervisning. 

 Vilka möjligheter eller hinder anser idrottslärare påverkar deras simundervisning?  

 Hur gör idrottslärare för att alla elever ska nå kunskapskraven i simning? 

 Hur konkretiserar idrottslärare kunskapskraven i simning? 

 

Vilka sökord har du använt? 

“Swimming skills”, school, children, curriculum, teacher, “aquatic skills”, “physical 

education”, “simning i skolan”, simundervisning, idrottslärare, “idrott och hälsa”, 

“lärares syn på kursplanen i idrott och hälsa”, “hur lärare jobbar i idrott och hälsa” 

 

Vad har du sökt? 

Bibliotekskataloger: GIH:s bibliotekskatalog.  

Artikeldatabaser: Discovery, DiVA-GIH. 

Sökmotorer på webben: Google Scholar, Google. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Alla artiklar vi använt oss av i forskningsläget har vi hittat via refererenslistor i tidigare 

uppsatser som skrivits inom ämnet. För att hitta originalartiklarna har vi sökt i 

artikeldatabaserna Discovery och Google Scholar. 

 

Kommentarer 

Vi har haft svårt att hitta material i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

Däremot har vi hittat mycket tidigare uppsatser inom ämnet. Därför har mycket material 

hämtats från referenslistor från dessa uppsatser. Likaså har vi hittat användbara material 

när vi läst andra artiklar. Sökmotorn Google scholar har passat oss bäst. 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Informera om:  

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare i grundskolan bedriver och utformar sin 

simundervisning. Informantens medverkan är helt frivillig och hen får hoppa över frågor eller 

när som helst avsluta intervjun om denne så önskar, utan några negativa följder. All 

information såsom namn på informant, skola eller kommun kommer att behandlas på ett 

sådant sätt att de inte går att identifiera. Materialet kommer inte att användas till annat än i 

forskningssyfte. 

 

Fråga informanten om det är okej att spela in intervjun. 

 

(Följdfrågor inom parentes) 

1. Hur länge har du jobbat som idrottslärare?  

(Vart studerade du?) 

2. Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

3. Har du utöver din lärarutbildning någon specifik utbildning/erfarenhet inom 

simning/simundervisning? 

4. Hur mycket tid lägger du på simundervisning per år?  

(Skiljer det något mellan årskurserna?) 

 

5. Vad innebär att kunna simma för dig i din undervisning?  

6. Det finns två kunskapskrav som berör simning. Ett som handlar om att simma 200 

meter varav 50 meter på rygg och ett som handlar om nödsituationer vid vatten. Hur 

arbetar du för att eleverna ska nå dessa mål?  

7. Hur betygsätter du dina elever utifrån dessa kunskapskrav? 

 

8. Har du haft elever som du märkt inte kommer nå upp till kunskapskraven i simning på 

ordinarie lektionstid? 

9. Vad skulle du säga är den vanligaste orsaken till att elever har svårigheter att uppnå 

kunskapskraven? 

10. Hur jobbar ni med de elever som har svårigheter att uppnå kunskapskraven? 

 

11. Vilka faktorer anser du bidrar positivt till din simundervisning? 

12. Om du fick önska, hur skulle du vilja jobba med simundervisning i skolan? 

13. Är det något mer du vill tillägga? 

 

Tack! 


