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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställning 

Syfte med denna studie är att undersöka simundervisningen i skolan för att få en fördjupad 

förståelse för simning i ämnet idrott och hälsa. 

 

Studiens avser att besvara (1) hur simundervisning framställts i läroplaner historiskt i Sverige, 

Norge och Danmark, (2) hur simundervisning framställs i nuvarande styrdokument för 

grundskolan i Sverige, Norge och Danmark (3) och om det finns eventuella likheter 

respektive skillnader i detta material. 

 

Metod 

I denna studie används innehållsanalys med en läroplansteoretisk utgångspunkt där 

simundervisning i styrdokument från Sverige, Norge och Danmark analyseras. I en kvalitativ 

textanalys av materialet med kodning och kategorisering framställs en överblick över 

simundervisning för respektive land. Därtill identifiera dess eventuella likheter och skillnader 

och även teman.  

 

Resultatet 

I tidigare läroplaner visar det sig att simundervisningen varierat över tid i Sverige, Norge och 

Danmark. Variationer förekommer till exempel i anvisningar lektionsupplägg och bedömning. 

Norges nutida material skiljer sig från Sverige och Danmarks på så sätt att simundervisningen 

i större utsträckning lyfts fram som möjliggörande för aktiviteter inte endast något som 

förhindrar olyckor. Av denna anledning har vi identifierat ett möjliggörande tema i de norska 

styrdokumenten. I det danska materialet finns en stark betoning på säkerhet vilket inneburit 

att vi identifierat ett olycksförebyggande tema. Det svenska materialet delar aspekter från 

både det danska olycksförebyggande- och det norska möjliggörande temat och kan därför ses 

som ett mellanting. Det svenska materialet utmärker sig dock genom att ha betoning på 

prestation i bedömning. 

 

Slutsats 

I denna studie har vi konstaterat simundervisningen i skandinaviens styrdokument har ett 

liknande innehåll på så sätt att de alla innehåller simkunnighets- och säkerhetsaspekter. Trots 

denna likhet finns skillnader som möjliggjort för oss att identifiera olika teman. Detta visar på 

att vad som kan uppfattas som subtila skillnader kan i praktiken medföra signifikanta 

skillnader. Denna studie, och studier av detta slag, skulle möjligen kunna vara till hjälp då 

framtida läroplaner formuleras då lärdomar kan utvinnas från både historiska exempel men 

även andra länder. 
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1. Inledning 

 

Kring sekelskiftet nittonhundra drunknade i genomsnitt 1100 personer per år i Sverige. Detta 

kan jämföras med drunkningsstatistik vid nästa sekelskifte där cirka 150 personer drunknade 

per år. En minskning som blir än mer signifikant då man betänker den mer än fördubblade 

befolkningen under samma tidsperiod (Kraepelien Strid, 2006). Vad beror detta på? Är det 

möjligen så att skolans krav på simkunnighet kan ha spelat en roll? 

 

I figur 1 presenteras utvecklingen från 60-talet till 2009. Här ser vi en nedåtgående trend i 

antal drunkningar där den största minskningen återfinns från 60- till 90-talet. 

 

 
Figur. 1: Antal drunknade i Sverige från år 1960 till år 2009. Hämtad från: Svenska livräddningssällskapet 
 

Varför ska vi då intressera oss för att studera simundervisning, då den utifrån denna statistik 

skulle kunna beskrivas som en succé? I media är inlägg om drunkningar och simkunnighet 

trots den historiska minskningen något som fortfarande uppmärksammas. Fortsatt 

medierapportering visar att säkerhetsfrågor kopplade till vatten fortfarande är en aktuell fråga. 

Möjligtvis kan en förändrad riskbild motivera ett förändrat arbete kring simkunnighet och 

säkerhet kring vatten. Vill vi ha en fortsatt minskning av drunkningar måste vi kanske anpassa 

oss till nya utmaningar. 
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Ett exempel på en aktuell debatt är den då nyanlända har beskrivits som en särskild riskgrupp 

när det kommer till drunkningar, möjligen på grund av att de inte har genomgått den 

simundervisning som är gängse i Sverige. En annan anknytning till den aktuella debatten 

handlar om simhallars tillgänglighet för nyanlända kvinnor som möjligtvis kan uppleva dem 

som otillgängliga. En annan utmaning som har uppmärksammats i media är drunkningar 

relaterat till de snabba väderleksförändringar till följd av klimatförändring, som i sin tur 

möjligtvis kan leda till större risker vid vistelse på till exempel is. (TV4, 2016) 

 

Nu har vi spekulerat över ett eventuellt behov av att förändra skolans simundervisning men 

för att vi ska förändra något så måste vi först veta hur det ligger till. Hur ser Sveriges 

simundervisning ut? Är det möjligtvis så att våra grannar Norge och Danmark har andra 

metoder som vi kan lära av eller kan det vara så att de kan lära av oss? Detta är frågor som 

kommer att behandlas i föreliggande studie genom att undersöka grundskolornas 

styrdokument. Studien är avgränsas till att studera läroplaner och stödmaterial och har inte 

som avsikt att exempelvis kartlägga hur simundervisning förverkligas i praktiken eller vilken 

effekt den har på simkunnigheten inom länderna. 

 

Vi hävdar att läroplanen är en av de viktigaste skrifterna i Sverige. Den formar skolan genom 

att diktera allt från värderingar till ämnesinnehåll. Den har en omfattande målgrupp i form av 

elever, som år 2015 uppgick till nästintill en miljon, föräldrar, skolpersonal och därtill 

samhället i helhet som efter att eleverna slutfört sin utbildning tar emot dem (Skolverket, 

2016). Med detta i åtanke hävdar vi att det är en av de viktigaste skrifterna i Sverige och därav 

en skrift som är av stor vikt att granska. 

 

Läroplanen som maktredskap hävdar vi är svår att underskatta men vi menar att man bör se 

det i ett ljus där man ser till den potential det faktiskt bär med sig. Varenda del i läroplanen 

bör granskas och vi drar vårt strå till stacken och tittar närmare på simundervisningen, hur ser 

den ut i Sverige och kan det möjligen vara så att vi kan lära oss av norska och danska 

styrdokumenten. Genom att ha en god förståelse för hur simundervisning kan utformas i 

styrdokumenten kan man ta informerade beslut inför framtiden. Denna studie kommer alltså 

inte undersöka läroplaner i sin helhet utan ha fokus på de delar som rör simundervisning. 

Syftet med avgränsningen är att resultatet ska bli mer hanterligt och istället för att hitta 

allmänna skillnader hitta specifika skillnader. 
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1.1 Tidigare forskning 
 

Syftet med detta avsnitt är att förmedla en överblick över tidigare forskning som finns på 

området simning i skolan. Vårt urval av studier är tänkt att visa på olika aspekter relaterade 

till vårt studieområde. Den forskning som presenteras nedan berör svensk och dansk 

simundervisning, idrottsämnet ur ett skandinaviskt perspektiv och utomskandinaviska 

läroplaner och dess effekt på simundervisningen. I sökandet efter tidigare forskning är vår 

bedömning att simundervisning är ett relativt begränsat forskningsområde. Möjligen hade det 

varit fördelaktigt att inkludera mer skandinavisk forskning men då vi inte haft en mängd 

sådan att tillgå har vi använt det vi funnit. Till exempel har vi inte funnit någon norsk studie 

relaterat till vårt forskningsområde, något vi gärna skulle inkludera. Då vi blickade utanför 

Skandinaviens gränser för att inkludera ett utomskandinaviskt perspektiv hittade vi en studie 

från Ungern. Denna studie är inte vald för att den är ungersk utan för att vi ansett den vara 

särskilt lämplig att nämna i och med sitt innehåll som relaterar till denna studie.  

 

1.1.1 Svensk simundervisning 

Eva Kraepelien Strid presenterar i sin studie Simma eller försvinna.... (2006) två 

undersökningar varav den ena är en kvalitativ textanalys av hur simning kommer till uttryck i 

de olika läroplanerna från 1919 till 1994 och den andra är en kvantitativ, deskriptiv studie där 

lärare och elever tillfrågas om till exempel bedömning av simkunnighet, simundervisningens 

intensitet samt lokaler för simningen. 

 

Studien visar att en majoritet av lärarna som blev tillfrågade ansåg att simundervisningen är 

mycket- eller ganska viktig men trots detta så ägnas en diskutabelt liten andel av 

idrottstimmarna till simning. Endast cirka fem procent av undervisningstiden i ämnet idrott 

och hälsa ägnas åt ämnesområdet simning i årskurs nio. Detta kan jämföras med den andel 

som ägnas åt bollspel, fysisk träning och friidrott som uppgår till 60 procent. Ser man till de 

tillfällen som de tillfrågade lärarna ägnar åt simundervisning så uppger mer än hälften att de 

endast uppgår till noll till tre tillfällen. I studien tillfrågades även elever varav drygt 70 

procent av dem uppgav att de under det senaste läsåret aldrig eller bara vid ett till två tillfällen 

haft simundervisning i skolan. Kraepelins slutsats av detta är att lärarnas uppfattning av vikten 

av simundervisning inte speglas i den tid som tillägnas till simundervisning. (Kraepelien 

Strid, 2006) 
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Kreapelien Strid undersöker även elevernas simkunnighetsförmåga. Detta genom att tillfråga 

eleverna själva då varav 80 procent av eleverna uppskattade att de skulle klara av att simma 

200 m. Lärarna däremot uppskattade att lika med eller över 95 procent av elever i årskurs nio 

klarar av att simma 200 m. Kreapelien Strid upplever att det är alldeles för stor skillnad 

mellan elevernas och lärarens uppskattning. (Kraepelien Strid, 2006) 

 

Kreapelien Strid kan inte fastslå om den allmänna läroplanen leder till simkunnighet bland 

elever då simkunnighet inte är ett definierat begrepp. Studien avslutas därav med ett förslag 

på fortsatt forskning där simkunnighet definieras. Kreapelien Strid menar att det blir omöjligt 

att följa upp samhällets syfte med undervisningen, att sprida simkunnighet, då det inte finns 

normativa mål för vad simkunnighet faktiskt innebär (Kraepelien Strid, 2006). Tidigare när 

man undersökt simkunnighet har lärare, elever och föräldrar själva fått skatta simkunnighet 

utifrån vad de själva anser det vara och utan praktiska prov, Kraepelien Strid menar att detta 

är otillräckligt. (Kraepelien Strid, 2006) 

 

1.1.2 Dansk simundervisning 

I studien School Swimming in Denmark: A Survey (2013) har Thomas Skovgaad undersökt 

simningens omfattning i danska grundskolan. Studien är en tredelad undersökning men en 

inriktning på organisationen och villkoren för simning och består av de tre följande 

frågeställningarna (1) hur kommunala myndigheter organiserar simning för skolan, (2) i 

vilken utsträckning skolbarn och ungdomar erbjuds simning som en del av sin fysiska 

utbildning och (3) vem som ansvarar för själva undervisningen (Skovgaard & Lüders 2012, se 

Skovgaard, 2013). De resultat som presenteras baseras på datainsamling som gjordes på 98 

danska kommuner varav i slutändan 87 medverkade. 

 

Trots tidigare forskning som tyder på en försämrad simundervisning visar undersökningen att 

nära 90 procent av kommunerna erbjuder simlektioner i vatten och nästan samma 

procentandel svarar även att simundervisningen börjar från årskurs fyra. För frågan om vem 

som ansvarar för simundervisningen visar kommunerna på att de använder olika modeller för 

att kunna ha simundervisning. Den modell som anses vara vanligast i undersökningen är den 

som involverar en eller fler lärare som ansvarar för all simundervisning på skolan, dock 

tillämpas även andra modeller enligt undersökningen. (Skovgaard, 2013) 
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I undersökningen ställdes även frågan om kommunerna skulle tänkas utelämna 

simundervisningen inom de kommande åren av ekonomiska skäl och resultatet visar på att 80 

procent inte har visionen att utelämna simningen, diskussionen har dock tagits upp då ett antal 

lokala myndigheter föreslår en delvis eller en total nedskärning av simundervisningen för att 

minska på kostnader. Således ställs frågan om de skulle tänkas överlåta simundervisningen till 

simklubbar, volontärer eller liknande och likväl där svarar 82 procent nej till förslaget. 

(Skovgaard, 2013) 

 

I studien varnar man för eventuellt försämrade förutsättningar för simundervisningen i 

Danmark då tillgången till offentliga simanläggningar kan komma att påverka av finansiella 

utmaningar inom detta område (Gottwald 2011; Madsen 2011 se Skovgaard, 2013). 

Konsekvensen av minskad kommunal finansiering för skolbad kan leda till att simbassänger 

tvingas stänga ner vilket således påverkar villkoren för att undervisa elever i simning och 

säkerhet kring vatten. I studien poängterar man allvaret genom att hävda att danska invånare 

har stort behov av simkunnighet då landet omges av vatten. (Skovgaard, 2013) 

 

1.1.3 Idrottsämnet ur ett skandinaviskt perspektiv 

I studien Physical education in Scandinavia with a focus on Sweden: a comparative 

perspective (2008) jämför man idrottens egenart i Skandinaviens länder: Sverige, Norge, 

Danmark och även Finland. Vad finns det för gemensamma likheter, vad finns det för 

aspekter där de skiljer sig åt och kan de sägas ha övergripande karaktärsdrag som skiljer dem 

åt? Nedan presenteras områden som studerats och hur länderna förhåller sig till varandra inom 

de olika områdena. 

 

Annerstedt menar att det finns så pass mycket likheter mellan dessa länder att man kan tala 

om en “Scandinavian model for PE”. Denna skandinaviska modell menar Annerstedt 

utmärker sig på så sätt att den erbjuder ett smörgåsbord av fysiska aktiviteter varav vanligt 

förekommande är: skidåkning, skridskoåkning, orientering, utomhuspedagogik, miljövård och 

hälsa. Dessa aktiviteter menar Annerstedt utgör en bas som särskiljer sig från vad som går att 

återfinna i de flesta andra länders idrottsundervisning. Sociala aspekter som samarbete och 

laganda är mer framgående än annat så som fysiologi, tävling och resultat. (Annerstedt, 2008) 
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Förutom innehållsmässiga likheter så påpekar Annerstedt att det även finns samhällsmässiga 

likheter som tro på miljövård och allemansrätt, vilket delvis kan förklara ämnets innehåll i 

dessa länder. Särskilt Sverige och Norge men även Finland och Danmark har stark betoning 

på vikten av aktiviteter i naturen. Detta för att stimulera ett intresse för naturen, friluftsliv och 

miljövård. (Annerstedt, 2008) 

 

1.1.4 Utomskandinaviska läroplaner och dess effekt på simundervisningen 

I en studie gjord i Ungern vid namn Curriculum Development for Teaching Swimming in 

Hungary (2007) har man undersökt hur läroplanens utformning påverkar undervisningen från 

tre olika läroplanerna utformade för Ungerns grundskola, nämligen de för år 1995, 2001 

respektive 2003. 

 

År 1995 hade man från årskurs ett till sex endast som betygskrav att man skulle ha förmågan 

att simma minst ett simsätt för att sedan utöka kraven dramatiskt från årskurs sju till åtta. 

Avsaknaden av progression i år 1995:s läroplan problematiserades vilket man hade i åtanke 

när man utvecklade läroplanen år 2001. I den nya läroplanen blev undervisningen mer 

strukturerad och utgick från små och kontinuerliga progressioner. 2003 förändrades 

läroplanen återigen då man specificerade vilket lärande som sker i vilka årskurser och även 

introducerade simträningsteori. Författarna till denna studie menade att de frekventa 

förändringarna av Ungerns simundervisning hade en negativ inverkan på undervisningens 

kvalité. Författarna rekommenderade att vägen framåt är att lärare tillsammans med 

läroplansförfattare arbetar fram ett nytt simundervisningsupplägg som kombinerar det bästa 

från tidigare läroplaner (2007, Revesz, Bognar, Salvara, Gita & Biro). 

 

1.1.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning ger oss en överblick av olika studier som gjorts kring simning. Kreapelien 

Strids forskning tyder på att idrottslärare anser att simundervisningen är viktig, men att tiden 

som idrottstimmarna tillägnas simundervisning inte speglar detta. Hon undersöker även hur 

det ligger till med simkunnigheten i Sverige men konstaterar att ytterligare forskning måste 

genomföras på området. Skovgaad undersöker dansk simundervisning, närmare bestämt hur 

kommuner organiserar simundervisningen och vilka det är som står för undervisningen. 

Skovgaad menar att Danmarks simundervisning står inför utmaningar, dels av finansiella 

orsaker men även organisatoriska. 
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Kreapelin Strid ställer sig frågan vad som egentligen ska tolkas som simkunnighet. Detta blir 

särskilt intressant ur ett internationellt perspektiv då en sådan definition skulle kunna 

användas internationellt dels för att kartlägga simkunnigheten i länder men även i 

internationella jämförelser. Den ungerska studien som undersöker läroplaners effektivitet 

skulle möjligen kunna utvärdera sina läroplaner med hjälp av en sådan definition. 

Den tidigare forskningen påvisar att det finns problemområden relaterade till 

simundervisning. Dels i form av kunskapsluckor, exempelvis den ovan nämnda bristen på en 

vedertagen definition av simkunnighet, även osäkerhet kring hur simundervisningens framtid, 

exempelvis den situation Skovgaad beskriver. Att ta sig an dessa problem anser vi man gör 

bäst med en god kunskapsgrund. Vi anser att vår studie kan bidra genom att ge en fördjupad 

förståelse gällande simundervisning i svensk, dansk och norsk läroplan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka simundervisningen i skolan för att få en fördjupad förståelse 

för simning i ämnet idrott och hälsa. Uppsatsen har följande frågeställningar: 

 Hur har simundervisning framställts i läroplaner historiskt i Sverige, Norge och 

Danmark? 

 Hur kommer simundervisning till uttryck i nuvarande läroplaner och styrdokument för 

grundskolan i Sverige, Norge och Danmark? 

 Vad finns det för eventuella likheter respektive skillnader för nuvarande läroplaner för 

grundskolan i Norge, Sverige och Danmark? 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teoretiska utgångspunkten som valdes i denna uppsats är läroplansteori. Denna 

utgångspunkt ansågs lämplig då det handlar om formuleringar i läroplaner och vad som väljs 

ut som giltig kunskap. 

 

När en läroplan tas fram formuleras till exempel vilka kunskaper som ska förmedlas till 

eleverna, vilka ämnen som ska prioriteras och vad skolans helhetsuppdrag ska vara. Detta är 

inte endast en enkel fråga om preferens rörande till exempel pedagogisk övertygelse utan även 

något som används i syfte att förändra och styra samhällen. Läroplaner kan ses som något 



8 
 

frigörande som skyddar individen mot indoktrinering, vidskeplighet och gynna ett hälsosamt 

liv fyllt av färdigheter och möjligheter. Med detta sagt är val av utbildningsstoff en 

maktutövning där någon annan valt ut och organiserat utbildningen och därmed tagit sig 

friheten att förmedla ett särskilt sätt att tänka och se på världen. (Linde, 2012) 

 

Beroende på läroplanens innehåll kan de delas in i vad Ulf P. Lundgren (1983) kallar 

läroplanskoder. Dessa koder har olika syften och har varit olika framträdande beroende på 

geografisk plats och historia. Nedan nämner vi några exempel. 

 

Moralisk läroplanskod har som syfte att förmedla en viss moral och lojalitet hos 

medborgarna. I tidig svensk skolhistoria har vi exempel av detta genom att katekesen var det 

centrala lärostoffet med syfte att sprida den lutherska läran. Centralt var i den tidiga 

folkskolan “Gud och Fosterlandet”. Efter andra världskriget så förändrades moraliska 

läroplanskoden då det uppkom en skepticism mot nationalismen och en oro för dess 

konsekvenser. Den nya moralläran förde med sig att fokus hamnade på demokratiska världen, 

respekt för oliktänkande och minoriteter och mindre på patriotiska och religiösa inslag. 

(Linde, 2012) 

 

Ett internationellt exempel av moralisk läroplanskod kan återfinnas i Afrika. Där läroplaner 

används i politiska syften som en plattform för att främja patriotism. I dessa fall har man 

försökt ersätta lojalitet och gemenskap gentemot stammen och klanen med lojalitet och 

gemenskap gentemot nationen. Det kan röra sig om betoning av landets historia, 

befrielsekampen, nationella symboler såsom flaggor och nationalsånger (Linde, 2012).   

 

Läroplanskoder med dessa patriotiska inslag kan även övergå i nationalistiska läroplanskoder 

så som i Pakistan där det inte endast finns en nationsbyggande ambition men även en bestämd 

ideologi av Pakistan och där man även vill förmedla ett motstånd till Indien genom 

kursmoment såsom “indias evil designs against Pakistan” och “ideology och Pakistan” 

(Linde, 2012). 

 

I realistisk läroplanskod är vetenskaplig förståelse av världen det centrala. I Sverige har 

realgymnasierna exemplifierat detta tydligast. Fokus enligt denna kod är vetenskapliga 

metoden. De är inte nödvändigtvis knutna till tekniskt kunnande som sedan kan användas i 

arbetsmarknaden. Det centrala är vetenskapliga och rationella världsbilden. (Linde, 2012) 
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Klassisk läroplanskod syftar till att utbilda för att förädla människan och forma den utifrån ett 

ideal. Litteraturen lyfts fram som det höga och ädla och det har ofta funnits inslag av drömmar 

om en svunnen guldålder. I Sverige har latingymnasierna varit närmast denna läroplanskod 

men de har inte stått emot skolans förändrade i riktning mot ett nyttotänkande. (Linde, 2012) 

 

Rationella läroplanskoden är tätt sammankopplad med arbetsmarknaden. Allmänheten och 

arbetsmarknadens krav är det som styr utbildningens utformning. Svenskt exempel på detta 

skulle kunna vara svenska yrkesinriktade linjerna. Även ämnenas innehåll kan påverkas av 

detta nyttotankesätt genom att man inom till exempel inom svenskämnet har praktisk 

inriktning då kommunikationsfärdigheter och läsning av instruktioner betonas på bekostnad 

av till exempel skönlitteratur. (Linde, 2012) 

 

Aristokratisk läroplanskod handlar om att särskilja de som utbildas från de som inte utbildas. 

Exempel på detta är riddarakademierna och vissa engelska internatskolor. Genom denna 

läroplanskod kan man särskilja dessa personer genom att betona betydelsen av en särskild 

manéer, särskilt språk och ha en hög kvalité på utbildningen. Allt detta för att förstärka deras 

särställning och tillhörighet till en annan klass. Utbildningen syfte är således inte att lära sig 

något för till exempel arbetsmarknadens vinning utan att för att bekräfta sitt särskiljande mot 

övriga. (Linde, 2012) 

 

Läroplaner kan användas som maktutövning där deras syfte är att förmedla ett särskilt synsätt 

eller ideologi och inte lära eleverna att tänka kritiskt och självständigt. I tidig svensk 

skolhistoria har vi exempel av detta genom att katekesen var det centrala lärostoffet med syfte 

att skola folk i den lutherska läran. (Linde, 2012) 

 

Ett annat exempel är där läroplaner används i politiska syften är i Afrika där man använts sig 

av den så kallade politiskt-patriotiska läroplanskoden. Detta innebär att skolan används som 

en plattform för att främja patriotism. Det kan röra sig om betoning av landets historia, 

befrielsekamper, nationella symboler såsom flaggor och nationalsånger (Linde, 2012). 

 

Patriotiska läroplanskoder kan även övergå i nationalistiska läroplanskoder så som i Pakistan 

där det inte endast finns en nationsbyggande ambition men även en bestämd ideologi av 

Pakistan och där man vill förmedla ett motstånd till indien (Linde, 2012). 
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I denna studie använder vi oss av läroplansteori genom att analysera vad som väljs ut som 

giltig kunskap i Skandinaviens simundervisning. Vi kommer även analysera om det finns 

eventuella kopplingar till läroplanskoder, i så fall vilka dessa är och om det skiljer sig mellan 

länderna. 

2. Metod 
 

Denna studie är en textanalys där materialet som analyseras är innehållet i läroplaner från 

Sverige, Norge och Danmark och stödmaterial i form av texter relaterade till simning från 

respektive lands skolverk. I denna studie består textanalysen av innehållsanalys där material 

tolkas i syfte att finna mönster, teman och mening (Hassmém, Hassmén, 2008). Studien är 

kvalitativ då fokus är på analys- och tolkningsprocessen. Textanalysen är en manifest analys 

då vi inte tolkar till exempel symbolism och bakomliggande mening utan analyserar det som 

står explicit uttryckt (Hassmém, Hassmén, 2008). Läroplanerna och styrdokumenten anser vi 

vara uttryckta på ett sådant sätt där avsikten är att vara så tydlig som möjligt så att lärare ska 

förstå texterna och förhoppningsvis tolka dem likadant. Vi anser att den manifesta metoden är 

den lämpligaste för att den passar texternas konkreta uttryckssätt och för att vi ska komma så 

nära lärarnas tolkning som möjligt. 

 

2.1 Forskningsetik 
 

I texten Vad är god forskningsed? - Synpunkter, riktlinjer och exempel (2005) av Bengt 

Gustavsson, Göran Hermerén och Bo Petersson har man tagit fram generella regler som är 

formulerat i åtta punkter. Dessa regler gäller främst hur man förhåller sig till deltagare och 

eftersom att denna studie inte har några deltagare är det många forskningsetiska principer som 

vi inte har behövt förhålla oss till. Det finns dock en del som är relevant även i studier som 

inte har deltagare. Den åttonde punkten handlar om att man ska vara rättvis i bedömning av 

andras forskning. Denna aspekt är relevant för denna studie då andras forskning används och 

redovisas. 

 

För att ta hänsyn till denna punkt har noggrannhet vidtagits för att möjliggöra en så rättvis 

bedömning som möjligt av andras forskning. Dels genom att vi läst forskningen flera gånger 

men även genom att diskutera vår tolkning sinsemellan. Den femte punkten berör att inte 
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stjäla forskningsresultat. Då annan forskning använts har vi varit noggranna med att förtydliga 

att detta inte är eget resultat och tankar genom att hänvisa till källor. 

 

3. Material och databearbetning 

Materialet i denna studie inkluderar samtlig text som rör simning i ett urval av läroplaner för 

grundskolan i Norge, Sverige och Danmark. Detta urval inkluderar de nuvarande läroplanerna 

för grundskolan i Norge, Sverige och Danmark. Dessa används för att besvara de första två 

frågeställningarna; hur simundervisning kommer till uttryck i nuvarande läroplaner och 

styrdokument för grundskolan i Sverige, Norge och Danmark i sig själva och i jämförelse 

sinsemellan. 

 

För att besvara hur simundervisning framställts historiskt inkluderas tidigare läroplaner. 

Urvalet av tidigare läroplaner motiveras genom att de anses vara mest betydelsefulla för 

skolans historia och idrottsämnets utveckling. 1919 års undervisningsplan valdes eftersom det 

är den första att ge ämnet en mer ordnad form i Sveriges folkskolor (Kreapelin Strid, 2006). 

Läroplanen för grundskolan från år 1962 valdes med motiveringen att det är en vändpunkt för 

den svenska skolan i och med införandet av enhetsskola. En annan läroplan som vi ansåg vara 

lämplig i studien är läroplanen från år 1994 då idrottsämnet kom att ändra namn från “idrott” 

till “idrott och hälsa”. Läroplanen från år 1980 valdes då den befinner sig mellan läroplanerna 

från år 1962 och 1994. De läroplaner som valdes ut för att analyseras från Norge och 

Danmark var läroplaner vars publiceringsdatum är nära det svenska urvalet av läroplaner. För 

Norges tidigare läroplaner behandlades två, varvid ena är från år 1954 och den andra år 1974. 

Historiska läroplaner för Danmark var dessvärre svåråtkomligt därmed analyserades endast en 

läroplan från år 1960. 

 

För att få en fördjupad förståelse för hur simundervisning framställs i dessa länder har vi valt 

att analysera styrdokument utöver läroplanerna. Dessa är hämtade från ländernas motsvarighet 

till Skolverket. I Norge bedöms motsvarigheten som Utdanningsdirektoriatet och i Danmark 

har vi bedömt den som Undervisningsministeriet. Från Undervisningsministeriet har vi använt 

texten AquaSafe - Livredning i folkeskolen (2016), från Utdanningsdirektoriatet användes 

texten Svømme- og livredningsopplæring (2015) och från Skolverket användes texten Simning 

och lekar i vatten (2012). 
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Tabell 1 är en sammanställning av de styrdokument som använts i analysen av 

simundervisningen i Sverige, Norge och Danmark.  

 
Tabell 1. Det utvalda materialet från Sverige, Norge och Danmark.  

Det svenska materialet 

-Läroplaner och stödmaterial 

Det norska materialet 

- Läroplaner och stödmaterial 

Det danska materialet 

- Läroplaner och stödmaterial 

Kungliga 

folskolsöverstyrelsen, 

Undervisningsplan för rikets 

folkskolor, (1919). 

Kyrkje- og Undervisningsdepartementet, 

Normalplan (mønsterplan) for 

landfolkeskulan, (1954).  

Undervisningsvejledning for 

folkeskolen, (1960). 

Kungliga Skolöverstyrelsen, 

Läroplan för grundskolan, 

(1962a). 

Kyrkje- og Undervisningsdepartementet, 

Mønsterplan for grunnskolen, (1974). 

Undervisningsministeriet, Alsidig 

idrætsudøvelse 2014a). 

kungliga Skolöverstyrelsen, 

skriftserie 45, Handledning i 

simundervisning, (1962b). 

Utdaningsdirektoriatet, Læreplan i 

kroppsøving (2015). 

Undervisningsministeriet, 

Læseplan for faget Idræt, (2014b). 

Skolöverstyrelsen, Läroplan 

för grundskolan, (1980).  

Utdaningsdirektoriatet, Forsvarlig svømme- 

og livredningsopplæring i 

grunnskoleopplæringen, (2008). 

Utdanningsdirektoriatet, Svømme- 

og livredningsopplæring (2015). 

Skolöverstyrelsen, 

Redogörelse för utprövningen 

av supplement i gymnastik, 

(1976) 

 Utdanningsdirektoriatet, AquaSafe 

- Livredning i folkeskolen (2016). 

Skolverket, Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och 

fritidshemmet, (1994). 

  

Skolverket, Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, (2011). 

  

Skolverket, För- och 

grundskoleenheten, Simning 

och lekar i vatten, (2012). 

  

 

Som framkommer ovan så är det större antal svenska texter än norska och danska. Detta beror 

dels på att denna studie främst inriktar sig på Sveriges grundskola men även för att vi i denna 

studie inte har funnit lika mycket material från Norge och Danmark. 
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I denna studie använder vi oss av kodning och kategorisering för att analysera materialet. 

Syftet med detta är att skapa en överblick över materialet för att finna eventuella likheter, 

skillnader, mönster och teman. Det som utgör koder är materialet som är uttryck för syfte med 

simundervisningen och de kunskaper och färdigheter som undervisningen strävar mot att 

förmedla till eleverna. Koderna kategoriseras sedan i upplevelse, simfärdighet och säkerhet. 

Valet av kategorier är baserade på en bedömning av oss då vi efter att ha läst texterna ansett 

dem vara framträdande teman. I kategorin upplevelse hamnar till exempel lek och känsla av 

trygghet. Under kategorin simfärdighet hamnar till exempel vattenvana och olika simsätt. 

Kategorin säkerhet innehåller de ord och meningar som rör säkerhet, till exempel förlängda 

armen.  (Hassmém, Hassmén, 2008) 

 

3.1 Tillförlitlighet 

En eventuell brist i denna uppsats är möjligen att de olika ländernas texter inte analyseras 

likvärdigt beroende på vår egna språkkunskap. Vi som skriver denna uppsats är mer familjära 

med det svenska språket i jämförelse med det norska och danska vilket skulle kunna påverka 

uppsatsens resultat. Det skulle till exempel kunna leda till att mer information utvinns ur de 

svenska texterna eller att de i större utsträckning tolkas som var avsikten av författaren. Det 

skulle även kunna vara så att det är lättare att hitta texter från Sverige i och med vårt 

geografiska läge med tillgänglighet till bibliotek och kontakter men även av den egna 

förmågan att söka text med hjälp av det svenska språket. Dessa eventuella brister påtalas så att 

läsare kan ha detta i åtanke och möjligen, om brister finns, i framtiden genomföra en mer 

likvärdig analys. 

 

4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet för studiens frågeställningar. Först presenteras en tillbakablick 

med en genomgång av tidigare läroplaner för Sverige, Norge och Danmark. Sedan presenteras 

analysen av Sverige, Norge och Danmarks simundervisning. Därefter kommer en jämförande 

analys där ländernas simundervisning analyseras i förhållande till varandra. 
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4.1 - Simundervisning ur ett historiskt perspektiv i Sverige, Norge och 

Danmark 

För att få en förståelse för simundervisning i de nuvarande läroplanerna går vi här tillbaka till 

skrivelser i tidigare läroplaner. Vi intresserar oss i denna fråga för vilket utrymme, vilket syfte 

och vilka kunskapsmål simundervisningen haft från 1919-talet till den nuvarande läroplanen. 

De läroplaner som vi valt från Sverige är de från år 1919, 1962, 1980 och 1994. Detta för att 

få en översiktlig syn på simundervisningen och dess förändring genom tiden. De läroplaner 

som vi valt att undersöka från Norges historia är läroplanerna från år 1954 och 1974 och från 

Danmark är den utvalda läroplanen från år 1960. 

 

4.1.1 Svensk läroplanshistoria 

 

4.1.1.1 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1919 - Gymnastik med lek och 

idrott 

Denna läroplan var den första läroplanen som lade en grund för en ordnad form av 

idrottsämnet, då vid namn gymnastik med lek och idrott. Syftet med ämnet anges i 

övergripande mål och lyder som följande: ”…genom lämpliga övningar befordra lärjungarnas 

sunda allsidiga kroppsutveckling, att vänja lärljungarna vid god kroppshållning och ett för det 

praktiska livets arbetsuppgifter ändamålsenligt rörelse- och vilosätt, att hos dem väcka lust för 

fortsatta stärkande kroppsövningar och såmedelst befordra deras kraft, hälsa och 

levnadsglädje” (Folkskoleöverstyrelsen, 1919, s.134). 

 

1919 års läroplan inleds med en översikt som beskriver arbetet i folkskolan för att sedan 

innehålla kursplaner för respektive ämne. Kursplaner finns för alla ämnen och innehåller ett 

övergripande mål för ämnet och därtill ämnesinnehåll som beskrivs årskursvis. Avslutningsvis 

innehåller kursplanerna anvisningar till läraren och undervisningen. (Folkskoleöverstyrelsen, 

1919) 

 

I kursfördelningen för ämnet gymnastik med lek och idrott inkluderas simning under 

begreppet idrottsövningar där även skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning ingår. I 

anvisningar om simning nämns det specifikt vilka kunskaper som ska läras ut i simning. 
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Utöver kunskaper om simning inkluderas även livräddning i simundervisningen och ingår 

som en del av simövningar på djupare vatten. Folkskolan nämner att kunskaper som ska läras 

ut gäller för årskurserna ett till sex. (Folkskoleöverstyrelsen, 1919) 

 

4.1.1.2 Läroplan för grundskolan, 1962 – Gymnastik 

I läroplanen för år 1962 heter ämnet som inkluderar simundervisning gymnastik. 

Beskrivningar för vad som ska uppnås är beskrivet för de olika stadierna; lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet. Under anvisningar och kommentarer för gymnastik står det 

beskrivet att elever i lågstadiet ska ges tillfälle att vänja sig vid vatten och därtill öva 

vattenövningar för att bidra till en allmän vattenvana. I mellanstadiet ska simundervisningen 

vara inriktad på att ge eleverna allsidig färdighet i vattnet. Man uttrycker att bröst- och 

ryggsim bör bli prioriterad träning inför kommande kunnighetsprov då antalet simtimmar är 

få. I högstadiet ska simundervisningen inrikta sig på olika simsätt och friluftsdagar ska nyttjas 

till simprov och livräddningsövningar. (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962a) 

 

I simundervisningen finns anvisningar om att kunnighetsprov ska inkluderas i undervisningen. 

Kunnighetsproven genomförs i lågstadiet från årskurs tre och för samtliga årskurser därefter 

till årskurs nio. Nedan är kunnighetsproven beskrivna: 

 

Tabell 9. Kunnighetsprov från årskurs tre till nio (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962b) 

Årskurs 3 - 25 m, grunt vatten      

Årskurs 4 - 25 m helst djupt vatten 

Årskurs 5 - 50 m                 

Årskurs 6 - 100 m varav 25 på ryggsim    

Årskurs 7 - 150 m varav 50 ryggsim                          

Årskurs 8 - 200 m varav 100 ryggsim                         

Årskurs 9 - Ilandföring 10 m med endera 

enhandsbröstfattning, armfattning eller huvudfattning 

eller 200 m simning, varav 100 m på rygg 
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4.1.1.3 Läroplan för grundskolan, 1980 – Idrott 

Läroplanen för grundskolan fastställdes 1980 och kom att gälla från läsåret 1982/83. 

Läroplanen har här fortfarande många likheter med 1962 års läroplan. Planen ändrade dock 

till viss del struktur, uppbyggnad och delades upp i den allmänna delen och ett 

kommentarmaterial. (Kraepelien Strid, 2006). 

 

En annan förändring som uppkom i och med denna läroplan var att alla elever, även de med 

fysiska och psykiska handikapp, skulle inkluderas i simundervisningen. Tidigare har man 

uttryckt sig på följande sätt: “Målet för simundervisningen är att varje elev skall bli fullt 

simkunnig såvida det inte föreligger något fysiskt eller psykiskt handikapp som hindrar eleven 

att delta i simundervisningen” (Skolöverstyrelsen, 1976, s.12). I och med läroplanen från år 

1980 formulerade man sig annorlunda kring detta då man uttrycker att undervisningen ska: 

“organiseras så att också elever med olika handikapp kan delta” (Skolöverstyrelsen, 1980, 

s.90). Man skulle kunna beskriva denna utveckling som att eleverna anpassade sig efter 

undervisningens utformning för att sedan undervisningen kom att anpassas efter elevernas 

förutsättningar. 

 

Likt 1962 års läroplan sker simkunnighetsprov redan från lågstadiet upp till högstadiet. En 

förändring är dock att det finns anvisningar om att bröst- och ryggsim samt 

livräddningsövningar redan i lågstadiet för att sedan följas av ett livräddningsprov i 

högstadiet. Bad och båtvett blev även inskrivet i läroplanen (Skolöverstyrelsen, 1980). Man 

kan med detta konstatera att förändringar skett inom simkunnigheten utan även inom 

livräddning. 

 

4.1.1.4 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, 1994 - Idrott och Hälsa 

Ämnet som i denna läroplan innehåller simundervisning byter namn till idrott och hälsa. 

Strukturen i läroplanen skiljer sig från tidigare läroplaner, simundervisningen inkluderat. I 

ämnesplanen framgår syfte med ämnet, mål man strävar mot och mål man ska uppnå. I de 

övergripande målen framgår ingenting om simning. Det som nämns om simning är under 

rubriken för de krav som ska uppnås i ämnet idrott och hälsa. I slutet av femte skolåret är 
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kraven att eleverna ska klara av att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge samt vara 

trygga i vatten och ha god vattenvana. Kraven för slutet av nionde klass är avvikande från 

kraven i slutet på femte klass då man även kräver att eleverna ska ha kunskaper om 

livräddning och första hjälpen. (Skolverket, 1994) I läroplanen finns inga anvisningar om hur 

simundervisningen ska fördelas i årskurser, inte heller hur man arbetar för att uppnå dessa 

krav. 

 

4.1.2 Norsk läroplanshistoria 

 

4.1.2.1 Normalplan (mønsterplan) for landfolkeskulan, 1954 – Kroppsovning 

I denna läroplan heter ämnet som innehåller simundervisningen kroppsovning. I ämnet 

kroppsovning beskrivs minimumkrav för olika idrotter där simning är inkluderat. För simning 

är kravet följande: “Symje – idrott (der det er laugarstad): 25 m brystsymjing utan hjelp. 

Frigjeringstaka, men berre på land. Kunstig andedrag (H.-N-metoden). Symjetaka over ein i 

gymnastikktimen og, der det ikkje er hovet il å lauga seg” (Normalplan for landsfolkeskulen, 

1954, s.195). Därefter följer anvisningar för läraren samt en undervisningsplan för hur 

simning ska undervisas från årskurserna fyra till sju. 

 

 

Läroplanen har anvisningar om säkerhet vid simundervisning där man till exempel anger hur 

många elever som bör finnas per lärare samt vilka förhållanden som bör råda vid 

simundervisning i sjömiljö. I arbetsplanen för årskurserna fyra till sju står det specifikt vad 

som tränas för respektive årskurs. I årskurs fyra ska eleverna känna på och bekanta sig med 

vattnet för att sedan bekanta sig med bröst- och ryggsim. Detta ska ske på land och i vattnet 

med och utan sele där fokus ligger på arm- och bentag. För det femte skolåret tränas bröstsim 

även på lite djupare vatten med och utan sele samt fokus på in- och utandning. I årskurserna 

som följer ska eleverna även öva ryggsim på djupt vatten därtill även hantering av 

nödsituationer genom användning av till exempel konstgjord andning. (Kyrkje- og 

Undervisningsdepartementet, 1954) 
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4.1.2.2 Mønsterplan for grunnskolen, 1974 – Kroppsøvning 

De minimikrav för idrotter som funnits tidigare försvann och ersattes i läroplanen som kom år 

1974 av vad man kallade arbetsplanens riktlinjer. I arbetsplanens riktlinjer följer mål för vad 

eleverna ska lära sig i de olika årskurserna. I årskurs ett till tre ligger fokus på att skapa 

trygghet i vatten och öva hund och bröstsim. De ska även öva på att se och andas ut under 

vatten och även flyta. För mellanstadiet är målet att simma bröstsim, crawl, ryggsim, dyka 

och simma under vatten. I årskurs sju till nio är simundervisningen beskriven som allsidig 

träning, exempel på detta ges i form konstsimning till musik, klädsim, bolllekar som till 

exempel vattenpolo. I denna läroplan finns även tillagt att simningen är av särskild betydelse 

för elever med handikapp då de kan dra särskilt stor nytta av aktiviteter i vatten (Kyrkje- og 

undervisningsdepartimentet, 1974). 

 

4.1.3 Dansk läroplanshistoria 

 

4.1.3.1 Undervisningsvejledning for folkeskolen, 1960 – Legemsøvelser 

I denna läroplan från år 1960 heter ämnet som inkluderar simundervisning legemsøvelser. I 

läroplanen består ämnesplanen för legemsøvelser av ett syfte, omfång samt allmänna regler 

och metoder för läraren. Ämnets syfte uttrycks som att främja barnens fysiska hälsa genom att 

förmedla glädje och upplevelser i samband med fysiska aktiviteter för en fortsatt livslång 

rörelseglädje. Ämnet legemsøvelser delas upp i de olika aktiviteterna gymnastik, spel, 

bollspel, friidrott och simning. Det som är skrivet för simning under rubriken innehåll och 

omfång är att undervisningen ska vara anpassad för att uppnå en allsidig simfärdighet samt att 

målet bör vara att utföra en eller flera av skolans simkunnighetsprov som anges i den då 

gällande cirkutøre från utbildningsministeriet (Utbildningsministeriet, 1960). Därefter följer 

en beskrivning av tidsfördelningen av gymnastiktimmarna för simning och vilken årskurs 

simning påbörjas vid beroende på tillgång till anläggning. Anvisningar för säkerhet vid 

simundervisning tas också upp vilket exempelvis består av att läraren som undervisar bör ha 

livräddningskunskaper och antal elever per lärare. (Undervisningsministeriet, 1960). 
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4.2 – Nutida simundervisning i Sverige, Norge och Danmark. 

 

4.2.1 Sverige 

I svensk läroplan förekommer simning i tre olika delar av LGR 11. Det förekommer i syftet, i 

det centrala innehållet och som kunskapskrav. 

Skolan är ytterst ansvarig för simundervisningen även vid samarbeten med till exempel 

personal i simhallar. I dessa lägen är idrottsläraren trots samarbetet ansvarig för att planera 

undervisningen och se till att den möjliggör för eleverna att uppnå kunskapskraven. 

Undervisningen får ske i badhus likväl utomhus vid badplatser eller i naturmiljö. (För- och 

grundskoleenheten, 2012) 

 

4.2.1.1 Syfte 

I syftet för ämnet i idrott och hälsa framgår att “Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt 

hantera nödsituationer på land och i vatten” som en av fyra punkter (Skolverket, 2011, s.45). 

Att syftet med ämnet idrott och hälsa sammanfattas med fyra punkter varav detta är en av dem 

visar på att säkerhet och specifikt säkerhet vid vatten är något som betonas. I syftet är det inte 

specificerat vad det rör sig om för nödsituationer men det är något som konkretiseras i det 

centrala innehållet och kunskapskraven som framkommer nedan. 

 

I styrdokument från Skolverket menar man att simkunnighet och kunskap om risker och 

säkerhet är en fråga om tillgänglighet då den möjliggör för individen att nyttja hav och sjöar. 

Principer som att aldrig bada ensam och aktsamhet för vattendjup vid dykning ska förankras 

hos eleverna. (För- och grundskoleenheten, 2012) 

 

4.2.1.2 Centralt innehåll 

Tabell 2 visar det centrala innehållet för låg-, mellan- och högstadiet. Det centrala innehållet 

beskriver vad som ska beröras inom ämnet idrott och hälsa vad gäller simning. Simning 

nämns i rubrikerna rörelse och friluftsliv och utevistelser. 
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Tabell 2. Simning inom det centrala innehållet i LGR 11. (Skolverket, 2011) 

 Årskurs. 1–3 Årskurs. 4–6 Årskurs. 7–9 

Rörelse “Lekar och rörelser i 

vatten. Att balansera, 

flyta och simma i mag- 

och ryggläge.” 

“Simning i mag- och 

ryggläge.” 

“Olika simsätt i mag‐  och ryggläge” 

Friluftsliv & 

utevistelser 

 “Badvett och säkerhet vid 

vatten vintertid. Hantering 

av nödsituationer vid 

vatten 

med hjälpredskap” 

“Badvett och säkerhet vid vatten 

vintertid. Hantering av nödsituationer i 

och vid vatten med alternativa 

hjälpredskap, enligt principen för 

förlängda armen” 

 

Av tabell 2 framgår det att rörelse betonas främst för årskurs ett till två, det vill säga att vikten 

ligger på att bekanta sig med vatten. För mellan- och högstadiet kommer även simningens 

betydelse in under rubriken friluftsliv och utevistelser där man betonar simningens betydelse i 

och runt vatten, så som säkerhet vid vatten vintertid och hantering av nödsituationer. 

Simning framträder i det centrala innehållet. Det som finns med genomgående från årskurs ett 

till nio är simning i mag- och ryggläge. Utöver detta finns från årskurs fyra till sex 

anvisningar om att utveckla färdigheter gällande säkerhet vid vatten vilket vidareutvecklas 

senare i årskurs sju till nio. Något som återfinns från årskurs ett till tre men ej i de andra 

årskurserna är lek och rörelse (Skolverket, 2011). Att lek och rörelse inte står med som 

centralt innehåll från fyra till nio framgår ej i läroplanen. Lek framhålls på detta vis som 

viktigare i de lägre årskurserna. En möjlig förklaring skulle kunna vara att man anser att 

undervisning med inslag av lek är mer gynnsam i lägre årskurser genom att eleverna utvecklar 

en trygghet i vatten om de är där i ett lekfullt och lustfyllt sammanhang. Att det på så sätt blir 

en progression. För- och grundskoleenheten (2012) menar att leken är ett verktyg för att 

uppnå vattenvana i årskurs ett till tre. 

 

4.2.1.3 Kunskapskrav 

För ämnet idrott och hälsa har man konkreta kunskapskrav för simfärdighet i form av en 

förmåga att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Förutom att minst 50 meter skall 

vara i ryggläge så är det inte specificerat vilket simsätt eleven ska ha. Däröver finns krav på 

att eleven ska kunna använda sig av hjälpredskap och hantera nödsituationer under olika 
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årstider. Kunskapskraven gäller från och med årskurs sex och är oförändrade till årskurs nio. 

(Skolverket, 2011) 

 

4.2.1.4 Kodning och kategorisering 

I tabell 3 har materialet för svensk simundervisning kodats och kategoriserats i kategorierna 

upplevelse, simfärdighet och säkerhet utifrån betydelse. Materialet består av kunskapsmål, 

centralt innehåll och stödmaterial. 

 

Tabell 3. Kodning av det Svenska materialet i kategorier (Skolverket, 2011; För- och grundskoleenheten, 2012) 

Upplevelse Simfärdighet Säkerhet 

- Kunskapskrav 
   - 
- Centralt innehåll 
“Lekar och rörelser” 
- Stödmaterial 
“Utnyttja hav och sjö” 
“utveckla sin vattenvana genom att 

leka i vatten och göra övninga” 

- Kunskapskrav 
“simma 200 meter” 
“50 meter i ryggläge” 
- Centralt innehåll 
“Balansera” 
“Flyta” 
“simma i mag och ryggläge” 
“simsätt i mag‐  och ryggläge” 
- Stödmaterial 
“Vattenvana” 
“pekar inte ut några särskilda 

simsätt” 
“godkänt betyg oavsett vilket sätt 

han eller hon simmar på” 
“crawl, bröst-och fjärilssim samt 

ryggsim” 

- Kunskapskrav 
“Nödsituationer vid vatten” 
“alternativa hjälpredskap” 
- Centralt innehåll 
“Badvett” 
“säkerhet vid vatten vintertid” 
“nödsituationer vid vatten 
med hjälpredskap” 
“Förlängda armen” 
- Stödmaterial 
“förhindra olyckor” 
“kunskaper om risker” 
“var man kan och inte kan dyka.” 
“hjälpredskap vid nödsituationer” 
“livboj eller livlina” 
“hjälp av det som finns till hands, 

exempelvis en trädgren” 

 

Tabell 3 visar relativt jämn fördelning mellan kategorierna simfärdighet och säkerhet, dock 

kommer inte kategorin upplevelse till uttryck i samma omfång.    

 

Kodningen visar på en betoning av färdighet och säkerhet. Det tycks vara så att upplevelsen 

inte anses viktig att framhäva. Vad kan då detta bero på? Det skulle kunna vara som så att 

man inte anser att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas upplevelse i samband med 

simundervisning men det skulle även kunna vara så att man förlitar sig på att läraren skapar 

en lustfylld undervisning trots att det inte specifikt står framskrivet. 

 

4.2.1.5 Sammanfattning 

LGR 11 har ett konkret simkunnighetsmål vilket är att elever ska vara kapabla att simma 200 

meter varav 50 meter är i ryggläge. Detta mål ställs från årskurs sex och är sedan oförändrat 
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till årskurs nio. Kravet är utmärkande i idrottens övriga kunskapskrav då det är det enda 

konkret mätbara fysiska kravet som ställs. Man har till exempel ej krav på hur långt man ska 

kunna springa eller hur högt man ska kunna hoppa. Konkreta fysiska krav på detta sätt är 

förbehållet simning. 

 

Hantering av nödsituationer är framträdande från och med årskurs sex där principen om den 

förlängda armen får särskilt utrymme genom att vara det enda konkreta exemplet på metod för 

hantering av nödsituation vid vatten. 

 

LGR 11:s upplägg för simning i de olika årskurserna visar på en ambition att arbeta utifrån en 

progression. Från årskurs ett till tre betonas lek och rörelse och enklare övningar såsom 

balansera och flyta. I årskurserna fyra till sex är betoningen mer på att utveckla simförmågan i 

mag- och ryggläge. I årskurserna sju till nio tränar man på olika simsätt i mag- och ryggläge 

till exempel bröst-, ryggsim och crawl men även tränas livräddning. Utöver simningen 

framgår i det centrala innehållet att säkerhetsaspekter ska vara en del av undervisningen från 

årskurs fyra och utvecklas upp till årskurs nio. Skolan är ytterst ansvarig för 

simundervisningen även vid samarbeten med till exempel simhallspersonal. (För- och 

grundskoleenheten, 2012) 

 

4.2.2 Norge 

I norska styrdokument talar man positivt om vatten genom att påpeka vad det erbjuder för 

individen. Det uttrycks till exempel att vatten inbjuder till glädjefyllda aktiviteter som 

simning, bollspel, dykning, snorkling, sociala aktivitet, idrotter och användning av kanot och 

kajak. Man talar om simkunskap som gynnsam för folkhälsan då det möjliggör alla dessa 

aktiviteter men även förebygger olyckor. Man poängterar att de som deltar i sådana aktiviteter 

måste ha god kompetens kring simning och livräddning. Då skolans verksamhet når alla barn 

menar man att skolan är mycket viktig i att förmedla dessa kompetenser. 

(Utdaningsdirektoriatet, 2015b) 

 

Personer som undervisar i simning i Norge måste årligen genomföra en kontroll som 

säkerställer att de har de kompetenser som krävs och även öva och bibehålla dessa 

kompetenser. Kompetenser som ska testas är bland annat simkunskaper, livräddning, 

användning av förlängda armen, första hjälpen och grundläggande säkerhetsregler. 

(Utdanningsdirektoratet, 2015a) 
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4.2.2.1. Centralt innehåll och kunskapsmål 

I tabell 4 visas centralt innehåll för årskurserna ett till fyra, fem till sju och åtta till tio samt 

kunskapsmål för slutet av årskurserna fyra, sju och tio. 

Tabell 4. Centralt innehåll och kunskapsmål från årskurs ett till tio (Utdanningsdirektoratet, 2015a) 

Centralt innehåll årssteget 1–4 Centralt innehåll årssteget 5–7 Centralt innehåll årssteget 8–10 

Grunnleggende ferdigheter, kunnskaper 

og holdninger for svømming og trygg 

ferdsel i nærmiljøet 

Svømming og selvberging som 

del av samspillet med andre og 

kjennskap til omgivelsene. 

Grunnlag for trygg bading, lek og 

andre fritidsaktiviteter 

Kunne redde andre uten å sette 

eget liv i fare 

Kompetansemål etter 4. Årssteget Kompetansemål etter 7. 

Årssteget 
Kompetansemål etter 10. 

Årssteget 

Mål for opplæringa er at eleven skal 

kunne: 
 Leike og utføre 

grunnleggjande øvingar med 

vasstilvenning som å dykke, 

flyte, gli, skape framdrift, 

hoppe uti og orientere seg i 

vatn   
 vere svømmedyktig ved å 

falle uti på djupt vatn, 

svømme 100 meter på magen, 

og undervegs dykke ned og 

hente ein gjenstand med 

hendene, stoppe og kvile i 3 

minutt (imens flyte på magen, 

orientere seg, rulle over, flyte 

på rygg); så svømme 100 

meter på rygg og ta seg opp på 

land 
 ferdast trygt i, ved og på vatn 

og gjere greie for farane, og 

tilkalle hjelp 

Mål for opplæringa er at eleven 

skal kunne: 

 Utføre grunnleggjande 

teknikkar i svømming på 

magen, på ryggen, på 

sida, under vatn, og 

kunne berge seg sjølv i 

vatn   
 praktisere trygg ferdsel 

og gjere risiko- og 

sikkerheitsvurderingar i, 

ved og på vatn under 

varierte vêrforhold 

Mål for opplæringa er at eleven 

skal kunne: 

 Utføre varierte og 

effektive 

svømmeteknikkar over 

og under vatn svømme 

ein lengre distanse basert 

på eiga målsetjing 
 Forklare og utføre 

livberging i vatn forklare 

og utføre livbergande 

førstehjelp 

 

Som tabellen visar framgår det centrala innehållet som en progression för de olika 

årskursstadierna. I årskurserna ett till fyra får eleverna grundläggande färdigheter och trygghet 

i vatten, vid nästa stadie ligger fokus på att kunna simma och anpassa sig efter omgivelse för 

att i tredje stadie vara beredd på att kunna rädda andra för nödsituationer i vatten. I tabellen 

framgår också kunskapsmål som beskriver vad eleverna ska uppnå i slutet på årskurs fyra, sju 

och tio. 
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Norska läroplanen har som mål att man från och med årskurs fyra ska känna sig trygg i vatten 

och vara simkunnig. I de senare årskurserna innefattas även förutom färdighet att simma på 

mage och rygg även att kunna dyka och simma under vatten Man ska kunna färdas på och vid 

vatten och vara medveten om och kunna förklara riskerna. I årskurs tio ska man även kunna 

livrädda genom bärgning i vatten. Förutom praktiska kunskaper ska man även kunna redogöra 

för faror vid vatten och hur bärgning går till i teorin. 

4.2.2.2 Kodning och kategorisering 

Nedan visas kategorisering av koder från det norska materialet. Materialet består här av 

kunskapsmål, centralt innehåll och stödmaterial. 

Tabell 5. Kodning och kategorisering av det norska materialet (Utdanningsdirektoratet, 2015a;  

Utdanningsdirektoratet, 2015b) 

Upplevelse Simfärdighet Säkerhet 

- Kunskapsmål 
“Leike og utføre grunnleggjande 

øvingar” 

- Centralt innehåll 
“kjennskap til omgivelsene” 

“Grunnlag for trygg bading, lek og 

andre fritidsaktiviteter” 

- Stödmaterial 
“Vann innbyr til aktivitet og glede” 

“Friluftslivet kan bestå av å bade, 

svømme, ballspill i vannet, dykke, 

snorkle, og bruk av brett, kano eller 

kajakk" 

“Gode svømme- og 

livredningsferdigheter gir den 

enkelte mulighet til å holde på med 

aktiviteter i, ved og på vann som en 

sosial aktivitet eller som idrett på 

fritiden.” 

- Kunskapsmål 
“falle uti på djupt vatn” 

“svømme 100 meter på magen” 

“dykke ned og hente ein gjenstand 

med hendene” 

“orientere seg, rulle over, flyte på 

rygg” 

“100 meter på rygg” 

“dykke, flyte, gli, skape framdrift” 

“grunnleggjande teknikkar i 

svømming på magen, på ryggen, på 

sida, under vatn” 

“varierte og effektive 

svømmeteknikkar over og under 

vatn svømme ein lengre distanse 

basert på eiga målsetjing” 

- Centralt innehåll 
“Grunnleggende ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger for 

svømming” 

- Stödmaterial 
“Gode svømme- og 

livredningsferdigheter gir den 

enkelte mulighet til å holde på med 

aktiviteter i, ved og på vann som en 

sosial aktivitet eller som idrett på 

fritiden.” 

- Kunskapsmål 
“ferdast trygt i, ved og på vatn” 

“gjere greie for farane” 

“tilkalle hjelp” 

“praktisere trygg ferdsel og gjere 

risiko- og sikkerheitsvurderingar i, 

ved og på vatn under varierte 

vêrforhold” 

“Forklare og utføre livberging i 

vatn forklare og utføre livbergande 

førstehjelp” 

- Centralt innehåll 
“Kunne redde andre uten å sette 

eget liv i fare” 

- Stödmaterial 
“kompetanse til å takle farer” 

“Gode svømme- og 

livredningsferdigheter gir den 

enkelte mulighet til å holde på med 

aktiviteter i, ved og på vann som en 

sosial aktivitet eller som idrett på 

fritiden.” 

 

Utifrån tabellen kan man se en jämnare fördelning för de olika stadierna vad gäller det norska 

materialet som består av kunskapsmål, centralt innehåll och stödmaterial. 
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4.2.2.3 Sammanfattning 

I norsk läroplan och styrdokument talar man om simkompetens som viktigt ur flera olika 

perspektiv. Aspekter som lyfts fram är säkerhet, hälsofrämjande, social inkludering och 

tillgång till aktiviteter. Det talas om skolan som särskilt lämplig att förankra dessa 

kompetenser i samhället då alla barn ska inkluderas i dess verksamhet. 

 

4.2.3 Danmark 

I Danmark är simundervisning endast obligatoriskt då det tas lokalt beslut om saken. Då det 

sker finns kunskapsmål men då endast från årskurs tre till fem (Seiger-Behrens, 2016). I 

Danmarks läroplan betonar man att simundervisningen ska ha fokus på ansvarsfullhet i och på 

vatten. Exempel på detta ges i form av att undervisa om korrekt bruk av flytväst och att lära 

eleverna att förstå och anpassa sig efter sin egna simförmåga. Man uttrycker också att 

undervisningen måste anpassa sig efter elevernas förutsättningar och simförmåga. 

Koordinationsträning står i centrum och simsätt som ska läras ut inkluderar bröstsim, 

ryggsim, crawl och simning under vatten. Utöver simsätten skall eleven kunna bärga en 

kamrat och ha kunskap om livräddningtekniker. (Undervisningsministeriet, 2014b) 

I Danmark är det ytterst skolan som ansvarar för simundervisningen och att den sker på ett 

säkert sätt, i en säker miljö och med säkerhetsutrustning som läraren kan använda. Vid 

simundervisning är det rekommenderat att det skall finnas en lärare per femton elever. Det 

kan även vara en annan vuxen men i dessa fall ska personen ha kunskap om livräddning och 

utbildningsplatsens säkerhetsutrustning. (Seiger-Behrens, 2016) 

 

4.2.3.1 Kunskapsmål 

I Danmarks läroplan finns det kunskapsmål för simundervisning från årskurs tre till fem. Det 

finns även kunskapsmål relaterade till vistelse vid vatten för årskurs åtta och nio detta 

innefattar dock inte nödvändigtvis simning. 

  

I tabell 6 framgår kunskapsmålen för årskurs tre till fem. De är indelade i faser från ett till tre 

och går under rubriken vattenaktiviteter. Faserna beskriver i vilken ordning eleverna ska lära 

sig de olika färdigheterna 
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Tabell 6. Kunskapsmål i Danmarks läroplan från årskurs tre till fem (Undervisningsministeriet, 2014a) 

Fase 1 - Klass 3–5 Fase 2 - Klass 3–5 Fase 3 - Klass 3–5 

Færdighedsmål 
Eleven kan sikre sig selv i vand 

Færdighedsmål 
Eleven kan begå sig ansvarligt i og 

på vand 

Færdighedsmål 
Eleven kan udføre bjærgnings-og 

livredningsteknikker 

Vidensmål 
Eleven har viden om svømme- 

og flydeteknikker 

Vidensmål 
Eleven har viden om regler for 

sikker adfærd i og på vand 

Vidensmål 
Eleven har viden om bjærgnings- og 

livredningsteknikker 

 

Vad man kan konstatera utifrån tabell 6 är att det sker en progression från fas ett till tre. I fas 

ett framgår att eleven främst kan klara sig själv i vatten, i fas två att eleven klarar sig 

ansvarsfullt i och på vatten och i fas tre framgår att eleven ska lära sig bärgning och 

livräddning. 

  

I tabell 7 framgår målen för årskurs åtta och nio. De är indelade i två faser och går under 

rubriken natur och uteliv. I dessa framgår att friluftslivet dels ska vara vid land och även 

vatten. Det är inte angivet att simning ska vara en del av denna undervisningen dock bör 

vistelse vid vatten innebära att säkerhetsaspekter relaterade till vatten lyfts fram. 

 

Tabell 7. Kunskapsmål i Danmarks läroplan från årskurs åtta till nio (Undervisningsministeriet, 2014a) 

Fas 1 - Klass 8–9 Fas 2 - Klass 8–9 

Færdighedsmål 
Eleven kan vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviteter på land og i 

vand 

Færdighedsmål 
Eleven kan udvikle friluftsaktiviteter på 

land og i vand 

Vidensmål 
Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved 

friluftsaktiviteter på land og i vand 

Vidensmål 
Eleven har viden om planlægning af 

friluftsaktiviteter 

 

I kunskapsmålen i tabell 7 är det inte angivet att simning ska vara en del av undervisningen 

dock bör vistelse vid vatten innebära att säkerhetsaspekter relaterade till vatten lyfts fram. 
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4.2.3.2 Kodning och kategorisering 

Nedan visas följande tabell för kategorisering av koder från det danska materialet. 

 

Tabell 8. Kodning och kategorisering av det danska materialet (Undervisningsministeriet. 2014a; 

Undervisningsministeriet. 2014b; Seiger-Behrens, 2016) 

Upplevelse Simfärdighet Säkerhet 

- Kunskapskrav 
“viden om kvaliteter og kendetegn 

ved friluftsaktiviteter på land og i 

vand” 
- Centralt innehåll 
   - 
- Stödmaterial 
“Legeaktiviteter er en væsentlig 

bidragsyder … vandtilvænning 

…  tryghed i vandet” 
“legeredskaber” 
 

 

 

- Kunskapskrav 
“svømme- og flydeteknikker” 
- Centralt innehåll 
“forskellige svømmeteknikker” 
“her- under brystsvømning, 

rygcrawl, crawl og svømning 

under vand” 
- Stödmaterial 
   - 

- Kunskapskrav 
“Sikre sig selv i vand” 
“begå sig ansvarligt i og på vand” 
“sikker adfærd i og på vand” 
“kan udføre bjærgnings-og 

livredningsteknikker” 
“”viden om bjærgnings- og 

livredningsteknikker 
- Centralt innehåll 
“sikre sig selv i og på vand” 
“ansvarlig adfærd i og på vand” 
“brug af redningsvest” 
“handle i overensstemmelse med 

egen formåen i og på vand” 
“selvrednings-, bjærgnings- og 

livredningsteknikker.” 
- Stödmaterial 
“Sikkerhed i og på vandet er 

væsentligt i arbejdet med 

vandaktiviteter.” 
“naturlig respekt for de fare” 

 

Utifrån ovanstående tabell syns tydliga skillnader vad gäller omfattningen för de olika 

kategorierna. Kategorin säkerhet har här ett stort omfång vad gäller simning till skillnad från 

kategorierna simfärdighet och upplevelse. 

 

4.2.3.3 Sammanfattning 

I Danmarks läroplan framgår simundervisningen som en del av skolan från årskurs tre till fem 

och sedan från åtta till nio. Från årskurs tre till fem är kunskapsmålen inriktade på 

simfärdighet och säkerhet och för årskurs åtta och nio är kunskapsmålen inriktade på 

friluftsliv. Analysen visar på att Danmark har en stark inriktning på säkerhet i sin 

simundervisning. (Undervisningsministeriet, 2014b) 
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4.3 - Simundervisningens likheter och skillnader i Sverige, Norge och 

Danmark 
I de undersökta läroplanerna och stödmaterialen finns både likheter och olikheter. En del 

saker är helt lika, andra är lika men skiljer sig i detalj medan vissa saker är exklusiva för det 

enskilda landet. 

 

4.3.1 Upplevelse 

Gemensamt för länderna är att de alla nämner lek som en del av simundervisningen. I 

Danmark nämns lek som väsentligt för att utveckla vattenvana och bidra till trygghet i vatten. 

Även i Sverige framhävs leken som en väg till vattenvana och för årskurs ett till tre är det 

framskrivet som en del av det centrala innehållet. I norsk läroplanen nämns det att 

simundervisningen ska vara till grund och möjliggöra för säker lek och vistelse vid vatten. 

 

Ett tema som vi identifierat i kodningen är simundervisningen som möjliggörande för 

upplevelser utanför skolverksamheten. I Sverige nämns det i styrdokument att simfärdighet är 

viktigt för att möjliggöra utnyttjande av hav och sjöar. Norge har utöver Sveriges ytterligare 

exempel på aktiviteter och upplevelser man anser att simundervisningen kan föra med sig. 

Man hävdar att vatten inbjuder till aktivitet och glädje i form av till exempel bollspel i vatten, 

snorkling, kanotpaddling, dykning och social aktivitet. 

 

4.3.2 Simfärdighet 

De nuvarande läroplanerna för Sverige, Norge och Danmark har alla mål relaterade till 

simning men även då målen har gemensamt att de rör simning så är de formulerade på skilda 

sätt. Det svenska kunskapsmålet för simning utmärker sig genom att bestå av en konkret 

mätbar prestation. Detta i form av distans simmat; 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

Norge har likt Sverige specificerade distanser i kunskapsmålen i form av 100 meter i magläge 

och 100 meter i ryggläge men Norge utmärker sig genom att utöver detta ha krav på 

simtekniken. Detta i form av att kunna utföra varierande och effektiva simtekniker. Danmark 

har jämförelsevis låga krav på simfärdighet då de endast uttrycks i form att eleven ska ha 

kunskap om sim- och flyttekniker och kunna säkra sig själv i vattnen. 
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Bedömningen i Sverige lämnar litet tolkningsutrymme för läraren; antingen klarar eleven av 

att simma den angivna distansen eller ej. Kunskapsmålet för simning specificerar inte hur 

eleven ska simma förutom att åtminstone 50 meter ska vara i ryggläge. Lärarens bedömning 

av elevernas simkunskaper blir därav konkret vilket möjligen leder till en rättvisare 

bedömning och således ett steg i riktning mot en likvärdig skola. 

 

I stödmaterial från Danmark och Norge finns exempel på lektioner där färdighetsnivån kan 

liknas med det krav som ställs på simkunskap i Sverige. I Norge har de exempel på 

lektionsinnehåll för årskurs åtta till tio i bedömningsstödet Svømme- og livredningsopplæring 

(2015) som lyder: “Hopp/stup uti på dypt vann, svøm 100 m krål og 100 m bryst, dykk ned til 

bunnen og plukk opp en gjenstand. Hvil flytende i 1 minutt. Svøm 100 m på rygg og 100 m 

på siden”. I danska bedömningstödet AquaSafe – Livredning i folkeskolen - Planlægning 

(2016) har de exempel på lektionsinnehåll där elever turas om att: “svømmer 50 meter crawl, 

anden elev dykker/svømmer 50 meter med svømmefødder, tredje elev svømmer 50 meter med 

redningstorpedo og fjerde elev svømmer 50 meter med svømmefødder og redningstorpedo 

med den tredje elev på slæb.”. Även fast dessa innehållsmässigt kan liknas vid Sveriges 

kunskapsmål så är de skilda på det sätt att de är exempel på lektionsinnehåll och inte 

kunskapsmål. Man kan med detta i åtanke säga att det i svensk skola finns en fastställd 

målsättning att eleverna skall ha färdigheter på denna nivå medan man i Danmark och Norge 

arbetar efter denna nivå som en ambition. 

 

I Danmark bedöms simning som ett kunskapsmål där det i teorin skulle vara tillräckligt med 

en teoretisk förståelse för simning och flytteknik. I Norge har man prestationskrav likt Sverige 

men utöver att bedöma prestationen måste läraren även bedöma teknik vilket skulle kunna 

tänkas ställa mer krav på läraren i form av teoretisk förståelse av teknik och hur den kan läras 

ut men även ett större bedömningsunderlag. 

 

4.3.3 Säkerhet 

Gemensamt för länderna är att säkerhetsaspekten är central. Säkerhetsaspekten kommer till 

uttryck dels i kunskapsmålen relaterade till livräddning men även i föreskrifter om vilka 

förutsättningar som ska gälla vid utbildningstillfället exempelvis att läraren ska ha kunskap 

om simhallens säkerhetsutrustning. Gemensamt är även att samarbeten med utomstående är 
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tillåtet men skolan står alltid som ytterst ansvarig. (För- och grundskoleenheten, 2012; 

Utdaningsdirektoriatet, 2015b; Seiger-Behrens, 2016) 

 

Även fast ländernas läroplaner och styrdokument präglas av säkerhet så kommer det till 

uttryck på olika sätt. Norge är till exempel ensamt om att ha årliga test och förnyelse av 

livräddningskunskaper hos personal som undervisar i simning (Utdaningsdirektoriatet, 

2015b). Detta är exklusivt för Norge då det inte återfinns sådana riktlinjer i Sverige och 

Danmark. Danmark utmärker sig genom att ge särskilt stort utrymme till säkerheten. Dansk 

simundervisning tycks främst vara utformade som en olycksförebyggande insats. Då 

simundervisningen sammanfattas i dansk läroplan utrycks den som “Vandaktiviteter fokuserer 

på elevernes kendskab til at sikre sig selv, selvredning og bjærgning i og på vand.” 

(Undervisningsministeriet, 2014) 

 

4.3.4 Teman i ländernas simundervisning 

Genom att koda och kategorisera simundervisningsmaterial från de olika länderna har vi haft 

som mål att identifiera övergripande teman i de olika länderna. Nedan följer vår analys av 

eventuella teman inom ländernas undervisning. 

 

4.3.4.1 Danmark 

Vår tolkning av danska simundervisningen visar på att säkerhet är den dominerande aspekten. 

Denna tolkning får stöd i styrdokument då dansk simundervisningen sammanfattas genom 

uppräknande av färdigheter kopplade till säkerhet i form av: “Vandaktiviteter fokuserer på 

elevernes kendskab til at sikre sig selv, selvredning og bjærgning i og på vand.”. Den danska 

simundervisningen kan beskrivas som en olycksförebyggande insats i och med sin inriktning 

på säkerhet. Temat för den danska simundervisningen anser vi således vara ett 

olycksförebyggande tema. 

 

4.3.4.2 Norge 

I vår tolkning av norsk simundervisning är att förebyggandet av olyckor likt den danska är en 

central del av undervisningen men det övergripande syftet med simundervisningen verkar i 

Norge vara mer mångfacetterat än så. Utöver att poängtera vad kompetens vid vatten 

förhindrar, till exempel drunkningar, poängterar man även vad det möjliggör. Till exempel att 

aktiviteter vid och i vatten, är hälsofrämjande och bidrar till social gemenskap 
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(Utdaningsdirektoriatet, 2015b). Temat vi identifierat i norska simundervisningen är ett 

möjliggörande tema. I kontrast till vår tolkning av danska undervisningen är syftet inte att 

förebygga något ont utan även att gynna något gott. 

 

4.3.4.3 Sverige 

Sverige delar till viss del Norges inriktning då vikten av att tillgå hav och sjöar poängteras 

(För- och grundskoleenheten, 2012). Det centrala innehållet visar också på att vistelse vid 

vatten ska förekomma i friluftslivssammanhang ytterligare kopplingar kan på så vis dras till 

norska inriktningen på upplevelse och det möjliggörande temat. Det möjliggörande temat har 

vi dock inte identifierat som lika framträdande i det svenska simundervisningsmaterialet. I 

jämförelse med norsk och dansk simundervisningen skulle man kunna säga att den svenska 

blir ett slags mellanting mellan deras teman. Detta då vi ser paralleller till både det 

möjliggörande- och förhindrande temat men tolkar varken av dem som lika framträdande i det 

svenska materialet. Något som utmärker det svenska materialet är mätbara simkunskapsmålet. 

Även då detta särskiljer Sverige skulle vi inte definiera detta som ett tema då det ej 

genomsyrar svenska materialet genom att till exempel ha mätbara mål även för livräddande 

kunskaper. 

 

4.3.5 Övriga skillnader och diskussion 

Sverige är ensamt om att ha anvisningar om simundervisning för grundskolans alla årskurser 

då det finns centralt innehåll från årskurs ett till nio. I Norges läroplan finns det anvisningar 

från årskurs fyra till tio. I danska läroplanen finns anvisningar för simundervisning från 

årskurs tre till fem. Detta innebär inte att simundervisning inte får ske utöver dessa årskurser 

men det kan ses som en indikator av hur simundervisningen prioriteras i de olika läroplanerna. 

I Sverige finns anvisningar för nio årskurser, i Norge sju och i Danmark tre.  

 

Den skilda prioriteringen skulle möjligen kunna förklaras genom geografiska och kulturella 

skillnader vilka skulle kunna leda till skilda sätt att förhålla sig till aktiviteter vid vatten. I 

norskt stödmaterial motiveras simundervisning genom att Norges geografi och 

förhållningssätt till vatten lyfts fram. Man lyfter fram Norges havskuster, sjöar, insjöar, 

fjordar och vattnet som arbetsplats för de vuxna och lekplats för barn (Utdaningsdirektoriatet, 

2015). Som Skovgaard nämnde är danskar i stort behov av simkunnighet då Danmark omges 

av vatten men det skulle möjligen kunna vara så att en kulturell förklaring därför är rimligare. 
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5. Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka simundervisning i styrdokument för att få en 

fördjupad förståelse för simning i idrottsämnet. Denna studie har bidragit till detta genom en 

historisk analys och sammanställning av hur simundervisningen uttryckts i tidigare 

styrdokument vilket i sin tur kan bidra till en fördjupad förståelse för simundervisningen. 

Studien har även bidragit till detta genom en kartläggning av de nutida styrdokumenten i 

Sverige, Norge och Danmark var och en för sig och i jämförelse med varandra. 

 

Vår analys av det norska simundervisnings materialet har visat på en allsidighet med utrymme 

för säkerhet, simfärdighet och likväl sådant relaterat till upplevelse. Det som utmärker Norge 

mest är inriktningen på upplevelse och det som gett upphov till vår tematisering i form av det 

möjliggörande temat. Med läroplansteori som utgångspunkt skulle detta tema möjligen kunna 

kopplas till den klassiska läroplanskoden som syftar till att utbilda för att förädla människan 

och forma den utifrån ett ideal. Som Linde (2012) uttrycker är det litteraturen som lyfts fram 

som det höga och ädla i klassisk läroplanskod. Den norska versionen av detta skulle kunna 

vara att naturen är det som lyfts fram som det höga och ädla och att idealmänniskan, vilket på 

läroplanen avser att forma eleven, skulle kunna vara friluftslivsmänniskan. 

 

Ska materialet för Danmarks simundervisning kopplas till en läroplanskod så skulle detta 

möjligen vara den rationella läroplanskoden där det rationella består av allmänheten och 

arbetsmarknadens intresse av att förebygga olyckor såsom drunkningar. Olycksförebyggande 

var det som i vår analys präglade det danska materialet och gav upphov till tematiseringen; 

det olycksförebyggande temat. 

 

Sverige fann vi var ett mellanting av dessa ytterligheter och kan således kopplas till både 

rationella och klassiska läroplanskoden men inte lika starkt någon av dem. Ska man särskilja 

Sverige skulle möjligen det rationella temat kopplas till svensk läroplan ur ett annat synsätt 

nämligen en sådan där man ser till fysisk förmåga. I Sverige har man ett prestationsbaserat 

kunskapsmål i form av att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Det rationella här 

skulle då vara att det är av intresse för allmänheten och arbetsmarknaden att elever har en god 

fysisk förmåga. Även Norge har prestationsbaserade kunskapsmål i form av distans simmat 
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Sverige kan dock ändå sägas utmärka sig inom detta område då simningen endast ska 

bedömas utifrån detta prestationsbaserade kunskapsmål och ej utifrån teknisk färdighet. 

 

En annan läroplanskod som skulle kunna appliceras på ländernas material är moralisk 

läroplanskod. Detta i form av att ingjuta en moral och lojalitet hos medborgarna. Läroplanens 

intention att ge eleverna kunskaper om simning och friluftsliv kan tänkas hjälpa dem att ta del 

av naturen i det land de lever. Att möjliggöra för detta skulle kunna leda till en ökad 

uppskattning av sin omgivning och således innebära höjd lojalitet. Denna kod skulle kunna 

appliceras på alla länders material då de alla innefattar simning och friluftsliv vilket kan 

främja vistelse i naturen men möjligen i synnerhet Norge i och med den särskilda inriktningen 

på upplevelse som vi identifierat. 

 

Som det nämns i tidigare forskning så har Annerstedt i sin studie Physical education in 

Scandinavia with a focus on Sweden: a comparative perspective (2008) likt denna studie 

studerat Skandinaviens idrottsundervisning. Han menade att länderna har likheter i utbudet av 

aktiviteter inom idrottsämnet i så pass hög grad att man kan tala om en “Scandinavian model 

for PE”. Vår studie kan bekräfta att alla inkluderar simundervisning med tillhörande 

livräddningsaspekter. Vår studie nyanserar och problematiserar modellen genom att påvisa att 

trots att de till synes erbjuder likadana idrottsaktiviteter så kan de skilja sig i utformning och 

syfte. Man ska dock ha i åtanke att Annerstedt i sin studie undersöker idrottsämnet i sin helhet 

och att vår studie är avgränsade simundervisning. 

 

Som nämndes tidigare visar Kreapelien Strids studie vid namn Simma eller försvinna.... 

(2006) att idrottslärare uppfattar simundervisningen som viktig men att detta inte speglas i den 

tid som tillägnas simundervisning. När vi analyserat simundervisning i det svenska materialet 

har det fastslagits att något som särskiljer Sverige från Norge och Danmark är kunskapsmål 

för simning. Sverige är ensamt om att ha distans simmat som enskilt kunskapsmål för 

simning. Kunskapsmålet anger hur långt eleven ska simma och att en del av denna sträcka ska 

vara i ryggläge. Sträckan får simmas hur som helst utan att det ska påverka lärarens 

bedömning. Möjligen skulle fler kunskapsmål till exempel sådana som likt Norges rör 

simteknik leda till att simundervisningen prioriteras i större grad. Idrottslärare skulle få ett 

större behov att undervisa om det ställdes ytterligare krav på eleverna och möjligen skulle det 
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även bli lättare att få stöd från rektorer och politiker i form av resurser såsom simhallar och 

transport. 

 

Skoogvad menar i sin studie att förutsättningarna för Danmarks simundervisning försämrats 

de senaste åren vilket har inneburit att färre elever erbjuds simundervisning. Att hävda att vår 

studie skulle lösa de beskrivna problemen skulle vara ett ambitiöst påstående men något man 

skulle kunna göra är att, utifrån studiens resultat, diskutera dem. Det vi identifierat som 

särskiljande för det danska materialet är inriktningen på säkerhet. Möjligen skulle en mer 

differentierad simundervisning där man fokuserar på allt det goda simning för med sig leda 

till politiska insatser där Danmarks simundervisning prioriterades mer. 

 

5.1 Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning skulle kunna undersöka om de teman som identifierats i analysen av 

styrdokumenten kommer till uttryck i andra delar av idrottsundervisning och således är 

beskrivande för ämnet i sig. Man skulle även kunna undersöka om dessa teman kommer till 

uttryck i praktiken genom att exempelvis intervjua personer som undervisar eller genom att 

observera deras lektioner. 

 

Fortsatt forskning skulle kunna inrikta sig på att kartlägga hur simkunnigheten ser ut i olika 

länder. Då vi har sammanställt ländernas simundervisning skulle man möjligen kunna värdera 

deras effekt på till exempel simkunnighet. 

 

5.2 Metodkritik 

I denna studie har vi haft lättare att finna svenskt material och på så sätt vore det intressant att 

se om fortsatt forskning utgick ifrån Norge eller Danmark. För att förbättra tillförlitligheten 

skulle fortsatt forskning kunna utgå ifrån något annat land än Sverige. 
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5.3 Slutsats 

 

I denna studie har vi konstaterat simundervisningen i Skandinaviens styrdokument har ett 

liknande innehåll på så sätt att de alla innehåller simkunnighets- och säkerhetsaspekter. Trots 

denna likhet finns dock skillnader som möjliggjort för oss att identifiera olika teman. Detta 

visar att vad som kan uppfattas som subtila skillnader kan ha en signifikant skillnad. 

 

Denna studie, och studier av detta slag, skulle möjligen kunna vara till hjälp då framtida 

läroplaner formuleras genom att bidra med lärdomar från både historiska och internationella 

exempel. 

 

När en ny läroplan ska formuleras kan man fråga sig vilket syfte man ämnar att 

simundervisningen ska ha. Om syftet präglas av säkerhet kan det möjligen vara så att man kan 

ta lärdom av Danmarks formuleringar och utveckla dem. Om syftet är att bidra till att 

människor ska kunna vistas vid och nyttja vatten kan möjligen lärdomar från Norge vara av 

större relevans. Om man är intresserad av ett mellanting med betoning på prestation är 

möjligen Sveriges material något man kan ta lärdom av och utveckla. 
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Bilaga 1 
 

Vilka sökord har du använt? 

-Tidigare läroplaner, simning i skandinavien/swimming in skandinavia, swimming in the 

danish/norweigan Curriculum, simning i idrottsundervisningen, Norke læreplan i 

grunnskolen, Livräddningssällkap, Stödmaterial, Läroplaner för sverige, pensum Danmark, 

skolverket, undervisningsministeriet, Utdaningsdirektoriatet.  

                    

Var har du sökt? 

- GIH:s bibliotekskatalog     

- GIH:s databas     

- Google 

- Stockholm stadsbibliotek  

- Diva portal  

- Mail till Undervisningmisteriet  

- Uppsatser.se 

 

Sökningar som gav relevant resultat             

-Google: simning i idrottsundervisningen, 

-GIH:s databas: swimming, curriculum 

-GIH.s bibliotekskatalog:  Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, Läroplan för 

grundskolan 1962, Läroplan för grundskolan 1980, 

-Google: ”School swimming in scandinavia”, Google: “School swimming in Denmark” 

-Stockholms stadsbibliotek - Lexikon (norska till svenska) 

-Diva portal - Simma 

-Mail till undervisningsministeriet - Tidigare läroplaner från Danmark. 

-Uppsatser.se - simma 

                    

 

Kommentar 

-Material för de danska läroplanerna var svåråtkomlig. Därmed skiljer sig materialomfånget 

för respektive land, då fler läroplaner har hittats för Sverige än för Norge och Danmark.      

 


