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Sammanfattning 

Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur lärare arbetar med elever som inte når kunskapskravet i simning i 

årskurs 9. 

1. På vilket sätt tolkar lärarna kursplanen och det centrala innehållet i Lgr 11, avseende 

momentet simning? 

2. Hur jobbar lärare med elever som inte når kunskapskravet i simning i årskurs 9? 

3. Vad anser lärarna är anledningen till att alla elever inte når kunskapskraven i simning 

i årskurs 9? 

Metod 

Den här studien består av en kvalitativ ansats och vi har använt oss av intervjuer genomförda 

med fem idrottslärare. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär med specifika teman, men 

med öppna frågor som skapar utrymme för följdfrågor. Intervjupersonerna valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval med lärare i Stockholmsområdet. Alla intervjuer skedde på skolorna där 

lärarna själva arbetade. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. De teoretiska 

utgångspunkter som valts för studien är läroplansteori och ramfaktorteori.  

 

Resultat 

I resultatet framkom att lärarna anser kursplanen som tolkningsbar och att det finns för lite tid 

för att bedriva simundervisning, i nuläget blir det endast regelbundna kontroller. Lärarna tar 

kontakt och pratar med de elever som inte når upp till kunskapskravet. De som inte når upp 

till kunskapskravet blir erbjudna simskola som anordnas av kommunen. Resultatet visade 

också att lärarna anser att elevers simkunnighet är beroende av yttre faktorer, till exempel 

kondition, hemförhållanden och elevens ursprung. 

 

Slutsats 

Det finns för lite tid för att lärarna ska kunna bedriva simundervisning och kunskapskravet 

för momentet simning i årskurs 9 är enligt lärarna för brett och tolkningsbart. Yttre faktorer 

som tid, resurser och tidigare erfarenheter påverkar hur simkunnigheten ser ut hos eleverna i 

årskurs 9.   
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Abstract 

Aim 

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

school (9th grade) are working with students who do not meet the requirement in the segment 

swimming.  

1. In which way do the teachers interpret the requirements and the main content in Lgr 11, 

regarding swimming?  

2. How do the teachers work with students who do not meet the requirements in the segment 

swimming?  

3.  What do the teachers consider to be the reason why students do not meet the requirements for 

swimming in grade 9? 

Method 

In this study we have used a qualitative approach using interviews conducted with five 

primary school PE teachers. The interviews are semi-structured with specific themes, but 

with open questions that provide opportunities for follow-up questions. The teachers were 

chosen based on a convenience selection with teachers in the Stockholm area. All interviews 

took place at the schools where the teachers themselves worked. The interviews were 

recorded and later transcribed. The theoretical starting points chosen for the study are 

curriculum theory, frame factorial theory and the teacher's repertoire. 

Results 

The results showed that the teachers consider the syllabus to be interpretable and that there is 

too little amount of time for swimming lessons, at the moment only regular checks are made. 

The teachers contact and talk with the students who do not meet the proficiency requirement. 

Those who do not meet the proficiency requirement are offered swimming schools organized 

by the municipality. The results also showed that teachers believe that students’ lack of 

swimming competence are dependent on external factors, such as fitness, home relationships 

and the students’ origins. 

Conclusion 

There is too little amount of time for teachers to accomplish swimming lessons in primary 

school. The proficiency requirement for the segment swimming in 9th grade are, according to 

the teachers, too broad and interpretable. External factors such as time, resources and past 

experiences affect how the swimming competence looks like among the students in 9th grade 

primary school.  
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1. Inledning 

Om en elev inte når upp till kunskapskravet i exempelvis momentet rörelse och dans blir 

eleven inte godkänd i det momentet. Detta skulle kunna resultera i att eleven eventuellt inte 

kan dansa, vilket inte har någon betydelse för elevens säkerhet. Om en elev inte klarar av 

kunskapskravet i momentet simning kan eleven inte simma, det kan leda till så pass allvarliga 

konsekvenser som drunkning. Det dör cirka 300 000 personer i världen varje år på grund av 

drunkningsolyckor, vilket innebär att en person omkommer varje minut. I Sverige idag 

drunknar det i genomsnitt en människa var tredje dag. Det är den vanligaste dödsorsaken 

bland barn i åldrarna 1-6 (MSB 2010, s. 4). 

 

Av kunskapskraven i kursplanen framgår det att antingen kan eleven simma eller så kan hen 

inte simma. Bland lärare i idrott och hälsa råder det dock osäkerhet kring vad som anses vara 

simkunnighet och hur simundervisning bör bedrivas. Detta visar sig kontinuerligt i 

idrottslärargrupper på Facebook, där diskussionen kring bedömning i simning tas upp flera 

gånger varje månad och lärares kommentarer visar på hur olika uppfattningar de har kring 

simningen och bedömningen av eleverna i det momentet. 

Att simma med en klass kräver resurser som tid, ekonomi och tillgång till simhall vilket 

varierar stort över landet. Enligt tidigare uppsatser gjorda av studenter på GIH (Aberkan 

2014, Holmström 2013) blir simundervisningen på många skolor enbart en kontroll om 

eleverna kan simma och når upp till kunskapskravet i simning eller inte. Syftet med den här 

studien är att ta reda på hur idrottslärare arbetar med elever som inte uppnår kunskapskravet i 

simning i årskurs 9. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Simkunnighet 

Att vara simkunnig definieras av Svenska Livräddningssällskapet (2010-11-08) enligt 

följande; Att ramla i vattnet, få huvudet under och efter att ha tagit sig till ytan simma 200 

meter varav 50 meter på rygg. Denna definition tillkom år 1996 då de nordiska 

livräddningsorganisationerna kommit överens om att bröstsim och liksidigt ryggsim var de 

simsätt som ur säkerhetssynpunkt var de viktigaste simsätten att kunna. Dessa simsätt anses 

vara lämpligast för att hålla sig flytande under en längre tid samt att det är vilsamma simsätt, 

dessutom är dessa simsätt de som kan användas vid livräddning (Svenska 
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Livräddningssällskapet 2010-11-08). Enligt det centrala innehållet för årskurs 7-9 i 

Skolverkets läroplan i idrott och hälsa framkommer att eleven ska kunna genomföra olika 

simsätt i mag- och ryggläge. I kunskapskravet för årskurs 9 står att eleven ska kunna simma 

200 meter varav 50 meter ryggläge (Skolverket 2017). 

2.2 Drunkningsolyckor 

Enligt en studie utförd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) år 2010 har 

antalet drunkningsolyckor minskat med 90 procent under de senaste 100 åren. Samtidigt är 

drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1-6 år enligt MSB:s studie Varför 

drunknar barn? (MSB 2010, s. 4). Enligt MSB:s studie Olycksfall bland barn och ungdomar 

är drunkningsolyckor den näst vanligaste dödsorsaken i åldern 1-17 år (Schyllander 2007, s. 

10). I Sverige dör ungefär 10 barn per år i åldrarna 0-19 år och de flesta av dessa 

drunkningsolyckor skulle kunna förebyggas (Läkartidningen 2004, s. 922). När det kommer 

till simkunnighet har skolan i Sverige en viktig roll, den ska ta ansvar för och kontrollera att 

eleverna är simkunniga. Därför finns kunskapskravet i simning med i skolans läroplan och 

spelar en betydande roll för betyget i idrott och hälsa (Svenska Livräddningssällskapet 2010-

11-08). 

I MSB:s studie Varför drunknar barn? framkom det att en tredjedel av drunkningsolyckorna 

sker vid badplatser på grund av bristande övervakning av barn utan flythjälpmedel. 20 

procent av dessa är barn i förskoleålder som har förolyckats i grunda dammar, simbassänger 

eller vattendrag. Vidare så framhåller studien att de flesta dödsfallen sker inom 200-300 

meter från det egna hemmet (MSB 2010, s. 5). Det visar sig även i studien att föräldrar inte är 

medvetna om hur kort tid det kan ta för ett barn att drunkna, det räcker med att föräldern 

lämnar barnet för att svara i telefon och lämnar det ensamt under några minuter för att det ska 

kunna ske en olycka (ibid, s. 6). Några av de förebyggande åtgärder som MSB:s studie 

rekommenderar för att minska olycksrisken är att små barn ska vara på gripavstånd, att 

föräldrar aldrig ska lämna små barn utan uppsikt i/ vid vatten, små barn bör ha flytväst, 

simbassänger och grunda dammar ska vara inhägnade med barnsäker låsning. Även 

återupplivning direkt på plats är avgörande för utgången av olyckan (ibid, s. 21). 

2.3 Simundervisning i skolan 

Enligt studien Simkunnighet är viktig eller…? (Kraepelien-Strid 2012, s. 164) är det 

nödvändigt för elever att vara simkunniga, dels för att de ska uppnå kunskapskravet, dels för 
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att de ska kunna vara med och utföra andra moment såsom friluftsliv vid vatten. Men att vara 

simkunnig bidrar även till ett investeringsvärde och som en slags livförsäkring vilket leder till 

att minska risken för drunkningsolyckor (ibid, s. 164). 

  

Enligt Skolverkets styrdokument och kursplaner går det att se en tydlig utveckling av ämnet 

genom de olika tidsepokerna. Det dröjde till 1920-talet innan det infördes en mer organiserad 

form av simundervisning i skolan. Där framställdes simning som en övning eller 

träningsform, men hade ingen tydlig utpekad roll. I 1947 års styrdokument anges att 

utvecklingen bör stegras från de yngsta med mer lekövningar till mer utvecklad simning i de 

äldre årskurserna och livräddning introduceras här för första gången. 1952 preciseras det mer 

vad som ska läras i respektive årskurs, till exempel att det ska vara obligatorisk 

simundervisning för de i årskurs 3 som inte kan simma. 1955 års styrdokument ger 

hänvisning till Skolöverstyrelsen och deras simkunnighetsprov och därtill kommer 

livräddning från fjärde klass. Från 1962 är simkunnighetsprovet från årskurs 3 att kunna 

simma 25 meter på grunt vatten. Från 1969 står det uttalat för första gången att målet är att 

alla elever ska bli fullt simkunniga. Livräddning introduceras i mellanstadiet och följs upp 

med ett simkunnighetsprov som utförs i årskurs 9. I 1994 års läroplan är det däremot en stor 

förändring och simningen saknas helt i den läroplanen. Det står endast nämnt att eleven ska 

kunna vara simkunnig i slutet av det femte skolåret. I 2011 års läroplan är det tydligt utmärkt 

vad som ska uppnås: Att ramla i vattnet, få huvudet under och efter att ha tagit sig till ytan 

kunna simma 200m, varav 50m i ryggläge. Även livräddning har en tydlig utpekad roll och 

vad som ska uppnås för att bli godkänd (Skolverket 2017). För att tydligöra detta finns det ett 

kommentarsmaterial som Skolverket har givit ut för att förtydliga vad som gäller kring 

simning i skolan och progressionen över årkurserna (Skolverket 2011, s. 12). 

  

Sammanfattningsvis så framkommer det att i de tidigare läroplanerna hade simningen en 

relativt tillbakadragen roll, men i den senaste läroplanen däremot har simningen fått något av 

en upprättelse. Idag är det av stor betydelse att eleverna når kunskapskraven för momentet då 

det är ett krav för godkänt betyg i idrott och hälsa (Kraepelien-Strid 2012, s. 168).  

  

Svenska Livräddningssällskapet har utarbetat ett dokument som ska fungera som hjälp till 

lärare i skolan som ska bedriva simundervisning för årskurserna 1-9. Dokumentet är en 

tolkning av Lgr11 vilket ska ge tydlighet i vad som ska läras ut för att eleverna ska nå 

kunskapskraven. För årskurs 7-9 är kunskapskravet samma oberoende betygsnivå Eleven kan 
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simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Svenska Livräddningssällskapet menar att 

eftersom eleverna får grundläggande vana och simkunnighet i de tidigare årskurserna, ska 

undervisningen i årskurs 7-9 syfta till olika simsätt i mag- och ryggläge. Eleven ska bli 

bedömd på helheten och Svenska Livräddningssällskapet menar att: 

  

För en elev som är vattenvan, klarar sig i och under vattnet och har flyt i simningen, men 

teknikmässigt inte utför simsättet optimalt kan helhetsbedömningen ändå vara att eleven är 

godkänd (Svenska Livräddningssällskapet, 2010). 

  

En undersökning som gjordes av Skolverket (2014) visade att fler elever i årskurs 6 generellt 

sett idag når kunskapskravet och enligt resultatet av undersökningen är det 96 % av pojkarna 

och 95 % av flickorna som når kunskapskravet (Skolverket 2014, s. 7). Vidare så visade 

rapporten även att 6 % av lärarna anser att de saknar något i deras egen utbildning för att 

kunna bedriva simundervisning (Skolverket 2014, s. 8).  

  

I undersökningen Simma eller försvinna (Kraepelien-Strid 2006, s. 67f) uppger lärare i idrott 

och hälsa att de bedömer att strax över 95 % av i eleverna i årskurs 9 kan simma 200 meter . 

Efter genomförda intervjuer med eleverna så uppger de att ca 80 % klarar av att simma 200 

meter (Kraepelien-Strid 2012, s. 170).   
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3. Tidigare forskning 

Det finns forskning inom området simning och simundervisning, men inom området hur 

lärare arbetar med elever som inte når upp till kunskapskravet är forskningen begränsad. Det 

har gjorts undersökningar internationellt och nationellt som inriktar sig på såväl barn och 

ungdomar som simundervisningen i skolan.  

 

Fitch, Morton & Blanksby (1976), genomförde en undersökning gällande hur simning 

påverkade barn med astma. Resultatet visade att regelbunden simning kan ha positiv effekt 

och leda till reducerad grad av astma.  

 

Enligt en studie gjord i Polen av Biele (2007, s. 209) framkom det att en av de främsta 

orsakerna till att lärarna tyckte det var svårt att genomföra simundervisning var att 

kunskapsnivån skilde sig mycket åt mellan eleverna och att det ledde till att lärarna istället lät 

bli att individanpassa simundervisningen. 

  

I Turkiet genomfördes en studie på barn i åldrarna 10-14 år där forskarna undersökte 

användandet av Amerikanska röda korsets utbildningspaket som innefattar vattensäkerhet och 

hur det skulle verka förebyggande för drunkningsolyckor. Studien visade att denna typ av 

utbildningspaket kan öka kunskapen och därmed säkra livräddningskunskaper. Vidare menar 

även författarna att vattensäkerhet och risker i samband med vatten är viktiga aspekter för att 

minska antalet drunkningsolyckor (Turgut, Yaman & Turgut 2016). 

  

I en studie från Nya Zeeland visade resultatet att ungdomars färdigheter och kunskaper kring 

vattensäkerhet varierade beroende på etnicitet, socioekonomisk status och kön. Studien 

visade även en könsskillnad, att män hade bättre kunskaper i simning och räddningsförmåga, 

medan kvinnorna hade bättre teoretisk förståelse gällande vattensäkerhet, vilket medför att de 

har lättare att identifiera och undvika potentiella faror vid vatten (Moran 2008). 

  

I Australien genomfördes en studie på unga vuxna där det visade det sig att majoriteten hade 

ringa kunskaper om vattensäkerhet. Däremot var det många av deltagarna i studien som hade 

goda simkunskaper och färdigheter kring vattensäkerhet. Studien tyder även på att om 

deltagarna tidigare deltagit i simlektioner eller simundervisning inom skolan eller annan 

formell simundervisning, så har inte det haft någon betydelse för deras kunskaper, färdigheter 
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eller attityder till säkerhet kring vatten. Studien visade inga större skillnader mellan könen 

kring denna aspekt (Petrass & Blitvich 2014). 

 

Enligt en studie av Eva Kraepelien-Strid finns det idag tydliga tecken på att skolor mer och 

mer skär ner på simundervisningen (Kraepelien-Strid 2006, s. 4). Vidare diskuterar 

Kraepelien-Strid att det här är en negativ trend som leder till att simkunnigheten minskar 

samt att drunkningsolyckorna per år inte längre sjunker i antal (ibid s. 4). I studien 

(Kraepelien-Strid 2006), framkom det i resultatet på frågan Hur ofta förekommer aktiviteten 

simning i skolan eller på idrottsdagar/friluftsdagar? Att cirka 20 % av eleverna uppgav att de 

aldrig haft ett tillfälle till simning (ibid s. 53). När eleverna fick självskatta hur de tror att de 

klarar av att simma 200 meter visar resultaten att knappt 20 % inte tror att de klarar av att 

simma 200 meter. När Kraepelien-Strid sedan frågade lärarna gällande skolans 

ansvarstagande om simundervisning svarade 64 % att skolan inte tog något ansvar för 

simundervisningen (ibid s. 53).  

  

Skolverket har gjort två undersökningar där de har sett över simkunnigheten i årskurs 5 

respektive 6. I studien från 2010 där lärare som undervisar årskurs 5 har fått svara på en enkät 

framkommer att följande är orsaker till att eleverna inte når målen i simning: rädsla för 

vatten, kulturella skäl, hög frånvaro, fysiska funktionshinder, religiösa, medicinska, skolans 

ekonomi, fobier samt andra orsaker. Med andra orsaker menar lärarna tid och tillgång till 

simhall (Skolverket 2010, s. 7f). Resultatet av undersökningen visar att 7800 elever inte når 

målen för simning i årskurs 5 vilket motsvarar 8,3 % av eleverna (ibid s. 7f). 

I Skolverkets (2014) uppföljning av kunskapskraven avseende simkunnighet för årskurs 6 

beräknades det att knappt 5 %, det vill säga 4500 elever inte skulle nå kunskapskravet i 

simning. Vid uppföljningsstudier går det inte att göra en direkt jämförelse med studien från 

2010 eftersom det införts en ny kursplan och kunskapskraven har flyttats från årskurs 5 till år 

6. Det som går att jämföra är att fler flickor än pojkar nådde målen 2010 men i studien från 

2014 är det fler pojkar än flickor som klarar kunskapskravet (Skolverket 2014, s. 7f). 

  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning resulterat i att simundervisning är ett område som 

bör ägnas mer uppmärksamhet och engagemang. Lärare framhåller att det råder osäkerhet 

kring hur undervisningen bör bedrivas och elevernas uppfattning stämmer inte alltid överens 

med lärarens om simkunnighet. Den tidigare forskning som gjorts visar tydligt att det finns 
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ett behov av vidare forskning inom simundervisning i skolan samt de elever som inte uppnår 

kunskapskravet i simning. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Läroplansteori 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med de elever som inte når upp till 

kunskapskravet i momentet simning i årskurs 9. Vi kommer bland annat undersöka hur 

lärarna tolkar kursplanen i ämnet idrott och hälsa. Vår teoretiska utgångspunkt är därför 

läroplansteori. Lundgren (1979, s. 19) beskriver teorin som ett sätt att förstå ett visst 

fenomen, i det här fallet skolans läroplan, genom att inkludera styrdokument, lärarutbildning 

och undervisningsmaterial. Lundgren (ibid, s. 21) talar om tre olika nivåer i en läroplan. Den 

första är formuleringsarenan, vilket avser hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs 

ut och organiseras. Det innebär att den historiska utvecklingen påverkar uppfattningen om 

läroplanens syfte. Den andra är transformeringsarenan, där behandlas besluts- och 

kontrollprocesserna, utbildningens innehåll samt metodik. Tongivande moment på den här 

nivån är omformulering av styrdokumenten och hur läroplan och läromedel överförs från text 

till handling (ibid, s. 22). Slutligen är det realiseringsarenan som avser hur undervisningen 

bör bedrivas, lärare tillsammans med elever och hur läroplanen styr undervisningen (ibid, s. 

22). I och med att vi kommer undersöka hur lärarna tolkar kursplanen samt hur de arbetar 

med de elever som inte når upp till kunskapskravet för momentet simning väljer vi att 

undersöka transformeringsarenan. 

  

Dahlöf (1967) beskriver hur olika ramfaktorer påverkar undervisningens förlopp och att de 

skapar möjligheter för olika undervisningsprocesser. I vårt fall skulle ramfaktorer som 

tillgången till simhall, tidigare erfarenheter och tid vara exempel som skulle kunna påverka 

undervisningsprocessen i momentet simning. 

  

En annan ramfaktor är lärarens repertoar. Beroende på vilken repertoar en lärare besitter så 

kommer det påverka hur läraren förmedlar innehållet i läroplanen. Linde (2012, s. 20) 

beskriver att det finns olika typer av repertoarer som en lärare kan besitta. 

Förmedlingsrepertoar och stoffrepertoar är de typer av repertoar som vi kommer undersöka 

närmare i vår studie. Om en lärare har en god förmedlingsrepertoar innebär det att hen kan 



 11 

variera och förmedla innehållet, i det här fallet kursplanen, på ett motiverande sätt för 

eleverna. Om läraren har en god stoffrepertoar har hen ett brett register av 

undervisningsmetoder att använda sig av i undervisningen (ibid, s. 20).  

  

Något som Linde (2012, s. 100f) anser som viktigt gällande läroplansteori är vilka 

kunskapsformer som lyfts fram när stoffet till undervisningen plockas ut. Det finns 

huvudsakligen 4 kunskapsformer: 

● Techne- betonar praktiskt behärskande av uppgifter 

● Episteme- betonar vetande om fakta, begrepp och samband 

● Fronesis- betonar omdöme och reflekterat handlande samt etik och ställningstagande 

● Noesis- betonar den filosofiska reflektionen över kunskapen 

  

Avslutningsvis menar Linde (2012, s. 100) att läroplansteori handlar om vilket stoff som väljs 

ut som giltig kunskap och ska förmedlas i skolan. Linde menar vidare att det stoff i 

läroplanen som lyfts fram som betydelsefullt är det som avgör hur framgångsrikt något blir, 

det vill säga, om läraren betonar att “simning är viktigt” kommer också eleverna bli mer 

framgångsrika i momentet i jämförelse med om läraren inte betonar det som viktigt. 

  

De ovannämnda begreppen står för olika typer av kunskapsformer och Linde menar att 

eleverna har olika typer av kunskaper som lämpar sig för olika typer av ämne/aktivitet. Dessa 

begrepp har fått ett uppsving i de nya svenska kursplanerna, men med de förskjutningar som 

gjorts i kursplanen (till exempel att ämnet idrott och hälsa går mer mot ett kunskapsämne) bör 

det rimligtvis även påverka vilka elever som blir framgångsrika (Linde 2012, s. 101). En elev 

som besitter en kunskapsform av ”Techne” har tidigare kanske gynnas i simning, men idag 

kan kunskapsformerna ”Episteme” och ”fronesis” vara viktigare då det är andra/fler aspekter 

som vägs in med tanke på de senare kursplanerna. Enligt Linde borde en god lärare var så 

pass kompetent att den kan avläsa var gränsen går hos eleverna avseende det redan kända och 

det som når bortom det redan förvärvade. Därmed ger det en möjlighet för läraren att 

handleda elevens sökande efter ny kunskap vid ingången till det nya stoff som presenteras i 

undervisningen och genom det ta till vara på möjligheten för nytt lärande (ibid, s. 101). 

  

Avslutningsvis kommer ovanstående teoretiska perspektiv användas för att analysera 

resultaten som framkommit i våra genomförda intervjuer.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur lärare arbetar med elever som inte når kunskapskraven i simning i 

årskurs 9. 

 

●    På vilket sätt tolkar lärarna kursplanen och det centrala innehållet i Lgr 11, 

avseende momentet simning? 

●    Hur jobbar lärare med elever som inte når kunskapskravet i simning i årskurs 9? 

●    Vad anser lärarna är anledningen till att alla elever inte når kunskapskraven i 

simning i årskurs 9? 

  

6. Metod 

6.1 Val av metod 

Studien har en kvalitativ ansats och intervju har valts som metod. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 17) skriver att en kvalitativ forskningsintervju försöker förstå världen ur den 

intervjuade personens synvinkel samt utveckla förståelse för deras erfarenheter. 

Intervjufrågorna kommer ha en explorativ ansats, vilket kan förklaras genom att vi i det här 

fallet vill undersöka och utforska lärarnas arbetssätt med de elever som inte når upp till 

kunskapskravet i momentet simning (ibid, s. 148). I en explorativ ansats är frågorna mindre 

strukturerade och av mer öppen karaktär. Vidare utses ett område som ska utforskas och 

kartläggas genom frågor som sedan följs upp med följdfrågor och nya infallsvinklar (ibid, s. 

148). Vi har valt att använda oss av en intervjuguide för att kunna genomföra en så bra 

intervjustudie som möjligt. Intervjuguiden kommer vara framarbetad utifrån vår inriktning på 

studien samt med forskningsfrågorna som bakgrund (se bilaga 1). Vi kommer utgå från en 

semistrukturerad variant av intervju då vi vill hålla oss inom vårt tema, men skapa öppningar 

för intervjupersonerna att utveckla sina svar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 42). Bryman 

(2011, s. 414) förklarar att en semistrukturerad intervju har ett antal specifika teman som 

utgångspunkt för intervjun, men att de som leder intervjun kan utveckla och utforma frågorna 

på sitt eget sätt. Till exempel behöver inte frågorna komma i exakt den ordningen som de står 

i intervjuguiden, men det kräver att de som leder intervjun är flexibla. I vår intervjuguide 

använder vi Brymans exempel med semistrukturerad intervju men istället för teman har vi 

forskningsfrågorna som utgångspunkt, se bilaga 1. 
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6.2 Urval och avgränsning 

Vi har valt att använda ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109) vid 

urvalet av intervjupersoner. Enligt Bryman (2011, s. 433) är ett bekvämlighetsurval ett 

alternativ som innebär att de som leder intervjun kontaktar intervjupersoner. I vårt fall har vi 

kontaktat lärare som vi mött under VFU perioder eller tidigare arbetsplatser. Anledningen till 

att vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval är att vi är bekanta med skolorna och 

lärarna vilket öppnar upp för att intervjupersonerna känner sig bekväma med situationen och 

det ger oss en möjlighet till utförliga svar. Bekvämlighetsurvalet har resulterat i både 

kommunala skolor och en friskola. Skolorna ligger i olika delar av Stockholms län och vi har 

inte valt kommuner eller skolor utifrån någon socioekonomisk bakgrund utan väljer skolor 

där det finns tillgång till kommunala badhus. Vi har valt att begränsa antalet intervjupersoner 

till fem stycken på grund av att vi har en tidsram att förhålla oss till. Av de lärare vi har 

intervjuat är tre av manligt kön och två av kvinnligt kön vilka vi presenterar nedan. 

  

Lärare 1 och 2 arbetar på samma skola i Stockholm stad. Skolan är en F-9 med cirka 1000 

elever. Lärare 1 har arbetat i 15 år och är utbildad till idrottslärare utomlands. Hen har 

simlärarutbildning och har arbetat för Svenska Livräddningssällskapet. Lärare 2 har arbetat 

som lärare i 35 år både på grundskola och högskola. Hen är utbildad på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm och har utöver det en simlärarutbildning. Lärare 2 har en 

bakgrund som tävlingssimmare. 

  

Lärare 3 arbetar på en skola i Stockholm stad med årskurserna 7-9 med cirka 500 elever. Hen 

är utbildad på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och har arbetat som lärare i 18 

år. 

Lärare 4 arbetar på en skola söder om Stockholm, det är en F-9 skola med cirka 1000 elever. 

Hen undervisar i årskurserna 6-9. Lärare 4 är utbildad på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm och har arbetat som lärare i 1 år. Lärare 5 är utbildad på Gymnastik- och 

idrottshögskolan. Hen arbetar på en friskola i en närförort till Stockholm stad med 450 elever 

i årskurserna 6-9 och har varit verksam lärare i 13 år.  
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6.3 Genomförande 

Vi ringde och e-postade lärare som vi redan haft kontakt med för att fråga om de kunde tänka 

sig att ställa upp på intervju till vår studie. Vi genomförde intervjuerna på platser som lärarna 

själva fick välja. Intervjuerna med lärare 1, 2 och 5 genomfördes på respektive skola. 

Intervjun med lärare 3 genomfördes i hens hem och intervjun med lärare 4 genomfördes på 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Intervjuerna genomfördes i enskilt rum utan 

störningsmoment. På förhand uppskattade vi intervjuernas tid till 20 - 30 minuter och vid 

genomförandet blev det cirka 25 minuter eller något kortare. Samtalen inleddes med att 

informera om syftet och målet med studien samt etiska aspekter gällande användning och 

deltagande. Intervjuerna spelades in med hjälp av våra telefoner för att vi sedan skulle kunna 

transkribera det inspelade materialet. Varje lärare fick först svara på frågor om sig själv 

(utbildning, tidigare erfarenheter som lärare och kring simning) och om skolan de arbetar på 

för att skapa oss en bild av respektive lärare. De inledande frågorna ställdes även för att 

läraren skulle känna sig bekväm under resterande del av intervjun. Vi utgick från 

intervjuguiden när vi intervjuade lärarna. För att testa vår intervjuguide genomförde vi två 

pilotintervjuer med studiekamrater på Gymnastik- och idrottshögskolan för att få bekräftelse 

och respons på de frågor som vi arbetat fram. Utifrån intervjuguiden har vi skapat 

underfrågor som ska besvara studiens tre forskningsfrågor. Underfrågorna är de frågor vi har 

ställt vid intervjun och beroende på intervjupersonens svar ställdes följdfrågor för att få mer 

ingående information. Vid något tillfälle kände vi att intervjupersonen gled ifrån ämnet en 

aning och då återkom vi till intervjuguiden för att de skulle hålla sig inom det aktuella ämnet. 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Vid intervjutillfällena använde vi oss av mobiltelefoner för att spela in intervjun. När vi 

genomfört vår intervju var det dags att bearbeta och analysera den inhämtade informationen 

och för att kunna göra en ordentlig analys transformerade vi från ljud till text (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 260). Vi inledde denna procedur genom att transkribera det inspelade 

materialet direkt efter genomförd intervju för att transkriberingen skulle bli så tillförlitlig som 

möjligt. Genom att transkribera direkt efter genomförd intervju gjorde att det för oss blev 

tydligt vad i den inhämtade datan som vi kunde använda i resultatet. Bryman (2011, s. 429) 

menar att det kan vara fördelaktigt att transkribera intervjuerna kontinuerligt under studiens 

gång för att analysen inte ska bli övermäktig. Vi har valt att följa Brymans råd i den här 

studien och analyserat kontinuerligt efter genomförda transkriberingar. Genom att analysera 
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kontinuerligt blir det tydligt vilka teman och kategorier som materialet kan delas in i (ibid, s. 

430). Vidare menar Hassmén & Hassmén (2008) att analysen och bearbetningen i huvudsak 

går ut på att plocka ut de delar som är relevanta för forskningsfrågorna och syfte för att sedan 

presentera det i resultatet. I och med att vi använde oss av intervjuguiden samt arbetade fram 

forskningsfrågor som underlag till studien har vi säkerställt att studien undersökte det som 

den avsåg att undersöka.   

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Vår studie kommer bedömas utifrån tillförlitlighet och de fyra delkriterier som ingår i 

begreppet tillförlitlighet (Bryman 2011, s. 354). Den första aspekten handlar om trovärdighet 

och innefattar att vi som undersöker har säkerställt att alla regler har följts samt att de 

personer som medverkat i studien får ta del av resultatet. För att säkerställa att alla regler har 

följts har vi genomfört undersökningen enligt god forskningssed. Med det menar vi att 

undersökningen har en genomgående vetenskaplig grund. Den har genomförts systematiskt, 

tar sin utgångspunkt i relevanta teorier, har en metod som är beprövad och erkänd samt har 

ett ärligt syfte. Det andra kriteriet i tillförlitlighetsbegreppet är överförbarhet. Bryman (2011, 

s.355) förklarar överförbarhet i kvalitativa studier genom att vi som undersöker fokuserar på 

kontexten, meningen och/ eller betydelsen av det som studeras i verkligheten. Sedan överförs 

det som studerats till faktiska resultat. I vår studie har vi transkriberat intervjuerna och delat 

in resultatet utefter forskningsfrågorna. Den tredje aspekten är pålitlighet vilket är användbart 

då vi vill ge en fullständig redogörelse av forskningsprocessen. För att pålitligheten ska vara 

fullständig menar Bryman (ibid, s. 355) att vi som genomför studien kan använda oss av 

kollegor (handledare och studenter) som granskare under forskningens gång. Vi har fått 

handledning av kurskamrater och handledare på Gymnastik- och idrottshögskolan. Den fjärde 

och sista aspekten är möjlighet att styrka och konfirmera och handlar om att försöka få 

studien så objektiv som möjligt samt att säkerställa att vi som gjort undersökningen agerat i 

god tro. Bryman (ibid, s. 355) menar att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet 

låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet. För att tillgodose 

Brymans rekommendationer har vi följt intervjuguiden som vi har skapat samt de etiska 

riktlinjer som är framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Vi som undersöker denna studie har 

inga personliga intressen att försöka påverka intervjupersonernas åsikter eller resultatet av 

denna studie. 
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6.6 Etiska aspekter 

De etiska överväganden som har tagits i förhållande till studiens genomförande bygger på de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Även Bryman (2011, s. 

132) beskriver de grundläggande etiska frågorna, frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för deltagarna i en studie. Vi har utgått från individskyddskravet som är indelat i 

fyra underrubriker; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera berörda deltagare i studien om 

forskningens syfte, samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan 

och att det är frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet handlar om att 

deltagarens konfidetialitet och personuppgifter enbart ska finnas tillgängliga för forskaren 

och att de insamlade uppgifterna endast används för forskningens studie (Vetenskapsrådet 

2002). Vi har informerat alla deltagare i studien om individskyddskravet. Vid intervjutillfället 

började vi med att förklara upplägget av studien och hur intervjun skulle genomföras. Vi 

informerade om att deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när som 

helst. Vi har avidentifierat alla deltagare i studien och informerat deltagarna om detta samt att 

deras svar enbart kommer att användas i vår studie och raderas efter det att studien har 

färdigställts. 
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7. Resultat och analys 

I resultat- och analysdelen kommer vi presentera resultatet utifrån studiens tre 

frågeställningar samt analysera resultatet med hjälp av de teoretiska begrepp vi beskrivit 

tidigare. Resultat- och analysdelen avslutas med en sammanfattning. 

7.1 Lärarnas tolkning av kursplanen och det centrala innehållet i 

Lgr 11, avseende momentet simning 

När vi inledde våra intervjuer var första frågeställningen hur lärarna tolkar kursplanen och det 

centrala innehållet i Lgr 11, i momentet simning. Anledningen till att vi valde den här 

frågeställningen är att vi är intresserade av att se om det skiljer sig åt mellan lärarna hur de 

uppfattar kursplanen samt hur de tolkar att momentet ska behandlas och utföras. 

  

Gemensamt för alla intervjuade lärare är att de anser att kunskapskravet är för brett och kan 

leda till olika tolkningar hur momentet ska bedrivas. L1 anger att hen tycker att kursplanen är 

bred och öppen för tolkningar samt att hen tycker att momentet simning är ett viktigt ämne i 

förhållande till exempel en kullerbytta och därför borde ges mer utrymme och göras mer 

konkret i kursplanen. L1 förklarar vidare att kommentarmaterialet (Skolverket 2011) som hör 

till Lgr 11 i idrott och hälsa förtydligar kunskapskravet i simning och minskar på den egna 

fria tolkningen som enbart är 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Kommentarmaterialet 

(Skolverket 2011) säger följande om momentet simning:  

 

Efter att eleverna under de tidigare skolåren har fått möjlighet att utveckla 

grundläggande vattenvana och simkunnighet ska undervisningen i årskurserna 7–9 behandla 

olika simsätt i mag- och ryggläge. Med det avses i första hand crawl, bröst- och fjärilssim 

samt ryggsim. Att eleverna får lära sig olika simsätt kan både bidra till att förbättra deras 

rörelseförmåga och förmågan att hantera nödsituationer. 

 

Vidare förklarar L1 kursplanen på följande sätt: 

 

Den är väldigt bred, den är, den är tolkbar, vilket jag önskar att den inte vore i och 

med att det är ett sånt, förutom ett så viktigt kunskapsmål så är det livskunskap som jag 

brukar kalla det, det är något som du behöver få med dig hela livet. Den är inte lika viktigt 

som en kullerbytta. eller ja förlåt tvärtom, den är betydligt viktigare än en kullerbytta. så där 
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skulle det kunna va, skulle kunna bli mycket tydligare. Ja lite mer ska man använda ordet 

målinriktat? men iallafall med tydligare krav, mer specifikt så att det inte går att tolka, du 

skulle kunna ta dig runt på magläge genom hundsim då osv. lite så? 

 

L2:s uppfattning överensstämmer med L1:s och ger exempel på hur det går att tolka 

kursplanen och menar att många idrottslärare godkänner elever som tar sig fram i mag- och 

ryggläge: “hundsim godkänns precis lika som till exempel crawl”. L3 menar å andra sidan att 

kunskapskravet är rimligt men att resurserna som ges från skolans håll och tillgängligheten 

till simhallar är för liten. L3 menar att det vore bättre om simlärare undervisade i simning och 

lärare i idrott och hälsa bara kontrollerade simkunnigheten. L5 tycker att kursplanen i idrott 

och hälsa framställer momentet simning på ett rimligt sätt. L5 tycker det är bra att det inte 

finns någon progression uttryckt i kunskapskravet och anser att antingen kan du simma eller 

så kan du inte simma. L5 förtydligar:” ...om man tänker att det är någon sån här kunskap för 

livet så är det rimligt”. L5 menar även att om det hade varit en progression som skulle infrias 

i ämnet så hade hen varit tvungen att undervisa i simning och det finns det inte tid till. L4 har 

samma uppfattning som L2 och menar att kursplanen är tolkningsbar men anser precis som 

L1 att kommentarmaterialet förtydligar lite vad som gäller för simning i årskurs 9. 

  

Analys 

Med ett teoretisk perspektiv visar resultatet att på transformeringsarenan framträder olika 

tolkningar, som innebär att undervisningen kan bli lidande på realiseringsarenan. I det här 

fallet blir det att kursplanen ska omformuleras till praktisk handling. I och med att åsikterna 

skiljer sig åt avseende tolkningen av kursplanen blir det ingen likvärdig undervisning. 

Däremot var lärarna överens om att en ramfaktor som tid är något som påverkar hur de väljer 

att bedriva sin undervisning. I vår intervju med L5 framkom att hen är tvungen att endast 

simkontrollera och inte bedriva undervisning på grund av att tidsbegränsning, L5 förklarar: 

“jag simundervisar inte, tycker inte jag. för jag har alldeles för lite tid för det”. Tid är därmed 

en ramfaktor som påverkar undervisning och lärarnas möjlighet att bedriva undervisning.  

 

Alla fem lärare fick frågan om de anser att kunskapskravet i simning bör vara en del av 

betyget i idrott och hälsa, eller om de bör vara separat. Lärare 1, 3, 4 och 5 ansåg att det fanns 

fördelar och nackdelar med båda varianterna men att det borde var kvar som det är nu. L4 

säger: 
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... jag tycker man behöver få mer resurser om man ska bedriva undervisning, 

samtidigt så är det ju en kontrollgrej som bara kan ligga med som en sidobit. jag vet inte, det 

är skitsvårt, det känns lite fjantigt för när man kommer upp i gymnasiet behöver man inte 

kunna simma helt plötsligt. Jag tänker att det borde va mer konsekvent genom hela 

skolgången och kanske ska det stå med i gymnasiet också. 

 

Såväl L1 som L3, L4 och L5 menar att minskningen av resurser kan leda till att simningen 

troligtvis kommer tappa sitt värde. Minskningen av resurser är en ramfaktor som kan leda till 

att simundervisningen blir lidande. L2 däremot anser att simningen bör ligga separat från 

betyget i idrott och hälsa och tycker att: “det är ganska förfärligt om de inte får ett betyg på 

hela idrotten som de kämpat med i hela 9 år bara för att de inte kan simma”. 

  

Avslutningsvis tyckte tre av lärarna (L3, L4 och L5) att kursplanen framställer momentet 

tydligt, men två lärare (L1 och L2) anser att det är mer diffust och tolkningsbart. Till exempel 

anger L2 att det inte står i kursplanen hur eleverna ska simma och att många lärare godkänner 

eleverna bara de tar sig fram i vattnet: “Hundsim godkänns lika som till exempel crawl”. L5 

menar å andra sidan att det är tydligt utformat i kursplanen och att antingen kan du simma 

eller så kan du inte simma.  

Resultatet visar att på transformeringsarenan framträder en bred tolkningsrepertoar, men 

lärarna är överens om att läroplanen bör preciseras. 

 

7.2 Att arbeta med elever som inte når kunskapskravet i simning i 

årskurs 9? 

På frågan om hur lärare meddelar de elever som inte når upp till kunskapskravet framkom att 

de lärare som vi intervjuat arbetar på ett likartat sätt. Samtliga anger att de pratar med 

eleverna personligen, kontaktar föräldrarna vid behov och erbjuder simskola för de elever 

som inte når upp till kunskapskravet i momentet simning. Vi har intervjuat personer i olika 

kommuner och alla har tillgång att erbjuda simskola via kommunen.  

 

Det framträdde också skillnader mellan lärarnas repertoar. L1 menar att de på hens skola 

brukar ta reda på vilken del i simningen det är som gör att eleverna inte klarar av momentet 

simning. Vidare menar L1 att det till exempel kan vara elevens kondition som gör att hen inte 

klarar av momentet och det är det som eleven behöver träna på. Vidare kontaktar L1 
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föräldrarna och meddelar att eleven behöver hjälp med en viss del för att klara målet. L2 

framhåller också att det är viktigt att prata enskilt med de elever som inte når upp till 

kunskapskravet. Att vara tydlig med vad, hur och när eleven ska komplettera simningen för 

att nå upp till kunskapskravet, framhölls som viktigt. L3 och L5 arbetar på samma sätt som 

L1 och L2. L4 däremot som har relativt liten erfarenhet har inte haft någon elev som inte nått 

upp rent kompetensmässigt till kunskapskravet och kunde därför inte ge något konkret 

exempel.  

 

Analys 

Med ett teoretiskt perspektiv framträder att lärarens repertoar påverkar hur lärarna arbetar 

med de elever som inte når upp till kunskapskravet i momentet simning. Lärarnas 

förmedlingsrepertoar visade sig i intervjuerna vara särskilt användbart som teoretiskt begrepp 

vid analysen, eftersom samtliga lärare framhöll vikten av att eleverna får reda på vad som 

krävs för att de ska nå upp till kunskapskravet i momentet simning. L2 berättar att hen går 

tillväga enligt följande: “då pratar jag med dom enskilt, det är inte så att jag står och 

basunerar ut för hela gruppen. då pratar vi med dom, det här och vad ska vi göra och när kan 

vi göra det”. 

 

Vi har i tidigare avsnitt presenterat olika begrepp kopplade till läroplansteori och vilka 

kvaliteter de symboliserar. Vid analysen framträdde att Techne är det som bäst symboliserar 

vad som krävs för att nå upp till kunskapskravet i momentet simning. Kunskapsformerna 

Episteme och Noesis borde finnas med som inslag men saknas helt om vi ska ta hänsyn till de 

nya kursplanerna där det framhålls att ämnet idrott och hälsa ska fungera som ett 

kunskapsämne. 

  

Vi frågade lärarna om de har någon policy för hur de ska arbeta med de elever som inte når 

upp till kunskapskravet. Samtliga lärare valde att använda sig av simskola och L1 berättar att 

hens skola tar hjälp av Stockholms stad simskola. L1 erbjuder de elever som inte når upp till 

kunskapskravet i momentet simning möjlighet till att träna för att de ska klara kravet. Deras 

policy är att de går med eleverna till simskolan och hjälper dem att klara momentet. L2 menar 

att hens skola inte har någon uttalad policy, utan att lärarna arbetar gemensamt för att anordna 

extra simtillfällen vid Stockholm stads simskola för att eleverna ska kunna bli godkända, L2 

utvecklar: “hur går vi vidare? nu tycker jag att du ska gå och träna en gång i veckan minst på 
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din fritid och då såg han ju lite lång ut i ansiktet. Men han lovade ju att göra det”. L2 

förklarar att det erbjuds även simning tillsammans med lärarna i mindre grupper som ett 

alternativ för eleverna. Även L3 säger att hens skola inte har någon policy, men att 

Stockholms stad erbjuder simskola för de elever som inte kan simma. L4 och L5 å andra 

sidan menar att det finns en klar policy som säger att deras skolor ska skriva ned namnen på 

det som inte är med eller inte når upp till kunskapskravet och att de eleverna får möjlighet till 

att gå i simskola som kommunen annordnar. L5 förtydligar hens skolas policy: “Vi anmäler 

dom till simskola som kommunen anordnar, så går man 8 tillfällen. med instruktörer, så 

betalar vi 500 kr per elev eller något”. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga lärare har tillgång till och anmäler eleverna 

till kommunal simskola. Resultaten visade också att det var oklart om simskolan var 

obligatorisk eller ett frivilligt åtagande. Ekonomiska resurser och tid är ramfaktorer som 

påverkar hur lärarna bedriver undervisningen med de elever som inte når upp till 

kunskapskravet i momentet simning. De här ramfaktorerna påverkar transformeringsarenan 

där besluts och kontrollprocesserna behandlas och i det här fallet hur lärarna beslutar att de 

ska ta sig an eleverna som inte nått upp till kunskapskravet. Det här påverkar i sin tur även 

realiseringsarenan där frågor om hur undervisningen bör bedrivas och hur lärarna 

tillsammans med eleverna arbetar fram ett sätt att skapa möjligheter för de elever som inte 

nått upp till kunskapskravet.  

7.3 Lärarnas tankar om varför att alla elever inte når 

kunskapskraven i simning i årskurs 9? 

Vår tredje forskningsfråga inriktar sig på att undersöka om lärarna är medvetna om varför 

eleverna inte når kunskapskravet i momentet simning. Resultatet visar att samtliga lärare 

menar att tidigare erfarenheter spelar roll för hur eleven presterar i momentet simning.  

 

Exempelvis menar L1 att anledningen till varför en del elever inte når upp till kunskapskravet 

är att deras förutsättningar inte finns där från början. Det kan bero på olika anledningar, till 

exempel hemförhållanden. L1 menar dock att den viktigaste rollen har skolan: “...vi har ju 

faktiskt förutsättningar att ganska tidigt se om dom kan simma eller inte. För att i tvåan eller 

trean får vi ju reda på det och då har vi ett antal år på oss att fixa det här”. 

Resultatet visar även att lärarna har olika uppfattningar om varför eleverna inte har fått med 

sig simningen tidigare i livet. L2 uppger att minskat intresse och liten uppmuntran från 
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föräldrarna bidrar till att eleverna inte har skapat ett intresse för simningen. L2 menar även att 

brist på underhåll av simkunnigheten bidrar till att vissa inte når upp till kunskapskravet: “för 

man måste ju underhålla simning. Man måste ju underhålla det har det visat sig. Det är ju 

som kondition”. Vidare förklarar L2 att det är vilka intressen eleverna har på fritiden som är 

med och styr, att de som inte är intresserade eller har simmat på fritiden också får svårt att nå 

upp till kraven. L1 och L2 menar att det är många nyanlända elever med annan bakgrund som 

inte har speciellt mycket erfarenhet av vatten. De får svårt att nå upp till kunskapskravet. 

  

L3 fortsätter på samma spår som L2 och menar att det är föräldrarna som är en bidragande 

faktor till varför vissa elever inte når upp till kunskapskravet, vidare förklarar L3: 

 

Vilka möjligheter fick man när man var liten och började skolan och har jag föräldrar 

som inte kan simma, hur ofta åker jag med mina föräldrar och simmar då? typ aldrig. har 

mina föräldrar en segelbåt så ja jag kunde simma när jag var 4 år, det är klart att det är 

ytterligheterna nu men. 

 

L4 är av samma åsikt som L3 och menar att det idag finns enklare sätt för föräldrarna att 

sysselsätta sina barn än att ta med dem till simhallen. L5 anger att tidigare erfarenheter som 

är mindre positiva är en av anledningarna till varför vissa elever inte når upp till 

kunskapskravet. Hen förklarar: “Men dom jag har haft dom har haft det kämpigt har ju varit 

med om någon olycka eller något trauma som gör att dom är rädda för vatten”. 

 

Analys 

Resultatet visade att lärarna framhåller yttre faktorer som skolan inte kan påverka som en 

anledning till att elever inte kan simma. I resultatet uppkom flera orsaker, till exempel 

föräldrar, uppväxt, fritid, kondition och nyanlända elever som orsaker till att eleverna inte når 

kunskapskravet i simning. Av resultaten visar vår analys att ramfaktorn tid påverkar lärarnas 

stoffrepertoar eftersom tre av fem lärare uppger att de inte bedriver någon undervisning. 

Resultaten visar att lärarnas förmedlingsrepertoar kring kunskapskravet inte är bristande utan 

det är de yttre faktorerna som påverkar om eleverna kan simma eller inte, enligt lärarna. 
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7.4 Sammanfattning 

I resultatet framkom att lärarna anser kursplanen som tolkningsbar och att det finns för lite tid 

för att bedriva simundervisning, i nuläget blir det endast kontroller. Det som betonades som 

viktigt av lärarna är att de tar kontakt och pratar med de elever som inte når upp till 

kunskapskravet. De som inte når upp till kunskapskravet blir erbjudna simskola som 

anordnas av kommunen. Resultatet visade också att lärarna anser att elevers simkunnighet är 

beroende av tidigare erfarenheter och vilket förhållande föräldrarna har till simning.   

 

8. Diskussion 

I denna del kommer vi reflektera över de resultat som framkommit under våra intervjuer. Vi 

kommer tolka och diskutera hur resultaten kan förstås med koppling till bakgrund, tidigare 

forskning och vår teoretiska utgångspunkt. 

8.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare arbetar med elever som inte når kunskapskravet i 

simning i årskurs 9. Vår studie visar att tre av de fyra skolor vi undersökt inte bedriver någon 

simundervisning, utan endast kontrollerar simkunnigheten hos eleverna.  

 

Som vi nämnde i inledningen av uppsatsen har det gjorts flera studier av studenter på GIH 

(Aberkan 2014, Holmström 2013) som kommit fram till att simundervisningen på många 

skolor enbart blir en kontroll om eleverna kan simma och når upp till kunskapskravet i 

simning. Vid vår intervju med L2 bekräftade hen de här uppgifterna med följande uttalande: 

“hundsim godkänns precis lika som till exempel crawl”. Vår tolkning är att kunskapskravet i 

Lgr11 är för brett och att lärarnas möjlighet till att bedriva undervisning varierar och de 

menar att framställningen av momentet simning inte är tillräckligt väl formulerat. En möjlig 

anledning till att lärarna inte har möjlighet att bedriva simundervisning är att momentet har 

begränsat med tid och är relativt tidskrävande. Vi har tidigare i resultatet visat att tid är en 

ramfaktor som påverkar hur lärarna väljer att ta sig an momentet simning. Bland annat kom 

det fram i intervjun med L5 att hen gärna hade bedrivit simundervisning, men att tiden inte 

räckte till. Som vi tog upp i avsnittet med tidigare forskning menar Eva Kraepelien-Strid 

(2006, s. 4) att det idag finns tydliga tecken på att skolor mer och mer skär ner på 

simundervisningen. Det tillsammans med de resultat vi fått fram anser vi visar på att 
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simundervisningen inte får den tid som krävs och att det behövs mer tid för att kunna bedriva 

simundervisning.  

 

I Kraepelien-Strids (2006) studie framkom i resultatet på frågan; Hur ofta förekommer 

aktiviteten simning i skolan eller på idrottsdagar/friluftsdagar, att cirka 20 % av eleverna i 

årskurs 9 uppgav att de aldrig haft ett tillfälle till simning (ibid s. 53). När eleverna fick 

självskatta hur de tror att de klarar av att simma 200 meter visar resultaten att knappt 20 % 

inte tror att de klarar av att simma 200 meter (ibid s. 53). På studiens första fråga gällande 

simtillfällen anser vi det anmärkningsvärt att cirka 20 % uppger att de inte haft något tillfälle 

till simning, då våra intervjuer visade att ingen lärare uppgav att de uteslutit 

simundervisningen helt. På den andra frågan var det knappt 20 % som uppgav att de inte tror 

att de klarar av att simma 200 meter. Det här anser vi är ett tecken på att simundervisning är 

betydelsefull och att lärarna borde arbeta mer för att stärka elevernas självkänsla i momentet 

simning. Det framkom även i våra resultat att kursplanen anses bred och öppen för 

tolkningar. Utifrån det här resultatet menar vi att Skolverket bör förtydliga kunskapskravet 

för momentet simning i kursplanen så att det blir en likvärdig undervisning i momentet 

simning. 

  

Våra resultat visade att alla lärare som vi intervjuat har valt att använda sig av kommunens 

simskolor för att hjälpa de som inte når upp till kunskapskravet. Det här tolkar vi som att 

skolorna använt sig av en nödlösning för att de själva inte har tid att hjälpa de elever som inte 

når upp till kunskapskravet. Återigen är tidsaspekten en ramfaktor som påverkar 

undervisningen i momentet simning. Att skolorna lämnar över ansvaret på kommunernas 

simskolor anser vi är ett tecken på att lärarna rent praktiskt avsäger sig ansvaret för de elever 

som inte når upp till kunskapskravet. Å andra sidan framkom det också i resultatet att lärarna 

vill bedriva mer simundervisning men att de inte får någon möjlighet till det. Det tolkar vi 

som att om mer tid, resurser och utbildning tilldelades lärarna skulle även de som endast 

simkontrollerar vilja bedriva simundervisning för att främja elevernas simkunnighet. Detta är 

en kostnadsfråga som ledningen på skolan behöver besluta om vilket gör att det i slutändan är 

ett ledningsproblem och inte enbart att lärarna inte vill/kan simundervisa sina elever.  

 

Det framkom i resultatet att det lärarna faktiskt gör är att de pratar med eleverna och i vissa 

fall föräldrarna om vad det är för del i simningen som eleven inte klarar av. Man kan 

reflektera över vilka kvaliteter som krävs för att bli godkänd i momentet simning. Ämnet 
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idrott och hälsa går mer och mer mot att bli ett kunskapsämne, trots det är det enbart fysiska 

kvaliteter som avgör om du blir godkänd i momentet simning. Det här innebär att lärarna 

förmedlar fakta om vad som inte är tillräckligt hos eleverna, vad de behöver förbättra samt 

hur det färdiga resultatet ser ut. I teoriavsnittet behandlas läroplansteori och begreppen 

episteme och noesis, vilka lärarna använder sig av när de förklarar vad eleven inte klarar och 

hur det färdiga resultatet ska se ut. Det anser vi i sammanhanget är mindre viktigt och att 

lärarna istället borde ägna mer tid åt techne som är det rent praktiska utförandet. Istället 

lämnar de då ifrån sig ansvaret för kunskapsformen techne till kommunernas simskolor. Här 

tycker vi att det är av skolans intresse att ta ansvar för hela momentet och att lärarna inte ska 

lämna över det på någon annan (i det här fallet kommunens simskolor). 

  

Något som lärarna uppgav som en viktig faktor för simkunnigheten är tidigare erfarenheter 

och föräldrarnas inställning och bakgrund till simning. Sverige är idag ett multikulturellt 

samhälle och människor med olika bakgrund samt nyanlända har kanske inte samma 

kunskaper om simning och hur viktigt det är att vara simkunnig. Det här stämmer överens 

med resultatet från den Nya Zeeländska studien från 2008, kring ungdomars färdigheter och 

kunskaper i simning. Studien visade precis som vår att kunskaper i simning påverkas av 

bland annat etnicitet och socioekonomisk status.  

 

Hur lärarna arbetade med de eleverna specifikt framkom inte under våra intervjuer, utan de 

blev precis som övriga placerade i kommunens simskola tills de hade klarat av kraven. I den 

polska studien av Biele (2007, s. 209) framkom att lärarna tyckte det var svårt att 

individanpassa simundervisning i simning. Därför valde lärarna som ingick i den studien att 

utesluta individanpassad simundervisning. Det resultatet stämmer väl överens med våra 

resultat som visade att det inte finns tid att bedriva individanpassad simundervisning. Vi tror 

dock att det skulle vara ett bra alternativ att använda sig av individanpassad simundervisning 

för att säkerställa att alla elever är simkunniga och når upp till kunskapskravet. Dock blir vi 

återigen tvungna att återkoppla till ramfaktorteorin och begreppet tid och resurser, då det har 

visat sig vara en starkt bidragande faktor till varför simundervisningen är begränsad. Som vi 

nämnde i resultatet ville exempelvis L5 bedriva simundervisningen men kände att hen inte 

hade möjlighet på grund av begränsad med tid och tillgång till simhall.   

  

För att sammanfatta diskussionen angående hur lärare arbetar med elever som inte når 

kunskapskravet i simning i årskurs 9 har vi kommit fram till att lärarna pratar med sina elever 
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om vad som gör att de inte klarar kunskapskravet i momentet simning. Men det borde göras 

mer, lärarna borde ta ansvar för hela processen, kursplanen borde förtydligas så att det blir en 

likvärdig undervisning, mer information borde ges till eleverna och föräldrar om hur viktigt 

det är att vara simkunnig och simundervisningen borde individanpassas.  

8.2 Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer, anledningen till det är 

att vi anser att det lämpade sig bäst till den här studien. Vi hade kunnat välja observationer, 

men ingen av de lärare vi valt att använda oss av i studien undervisade i momentet simning 

vid den här tidpunkten. Om vi hade använt oss av observationer i vår studie hade vi fått en 

möjlighet att direkt se hur lärarna arbetar och vilken repertoar de använder sig av i momentet 

simning. Vår ambition var även att undersöka och utforska lärarnas tankar kring momentet 

simning och hur de arbetar med de elever som inte når upp till kunskapskravet i momentet 

simning. Därför föll valet till slut på intervjuer. 

 

När vi valde vilka lärare som skulle ingå i studien använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. 

Anledningen till det var att vi har begränsat med tid på oss att slutföra studien. Hade vi haft 

obegränsat med tid på oss hade vi med fördel kunnat välja en annan urvalsmetod att få en 

större bredd av informanter. När vi skulle genomföra intervjuerna hade vi en intervjuguide 

som stöd. Anledningen till att vi valde att använda oss av en intervjuguide var att vi ville vara 

väl förberedda när vi skulle genomföra intervjun. Vi valde även att testa intervjuguiden på 

utomstående personer för att se att frågorna var begripliga och för att få feedback på 

intervjuguiden. 

 

 9. Avslutning/Slutsats 

De slutsatser som vi kan göra utifrån vår studie är att tre av fem lärare anser att 

kunskapskravet är för brett och tolkningsbart. Samtliga lärare och skolor har tillgång till 

kommunal simskola som hjälpmedel. Ramfaktorer som resurser och tid påverkar hur lärarna 

bedriver undervisning i simning, vilket påverkar de elever som inte når upp till 

kunskapskravet. Simkunnigheten hos eleverna påverkas av yttre faktorer, till exempel är 

kondition, hemförhållanden och elevens ursprung orsaker som spelar in.  
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Vår slutsats är med bakgrund till vår studie samt tidigare forskning att lärare överlag behöver 

mer resurser och tid för att kunna genomföra simundervisning vilket de elever som inte når 

upp till kunskapskravet behöver. 
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https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2478.pdf%3Fk%3D2478 [2017-11-14]                  

Skolverket 2011 Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. (2011). Stockholm: 

Skolverket Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2589 

http://www.lakartidningen.se/
http://www.lakartidningen.se/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575/70/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575/70/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457514001110?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#sec0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457514001110?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#sec0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457514001110?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#sec0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457514001110?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#sec0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457514001110?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#sec0045
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2589
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2589


 30 
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Bilaga 1 
  

Intervjuguide 

Vi kommer skapa en semistrukturerad intervju där vi håller oss inom ett specifikt ämne, men 

skapar möjligheter för tolkningar och djupare svar inom ämnet simundervisning.  Enligt 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 172) så bör de som ska genomföra intervjun bestämma om 

intervjuguiden ska följas strikt eller om det ska vara en öppen struktur så det finns möjlighet 

att gå djupare in i vissa frågor. Vi kommer använda oss av en explorativ ansats av intervjuer, 

men här betonar även Kvale & Brinkmann (2014, s.172) vikten av att vi som leder intervjun 

hela tiden är flexibla och läser av situationen hur vi går framåt i intervjun och hur 

intervjupersonen känner för frågorna. 

  

Vi kommer inleda med att förklara för intervjupersonen vad vår uppsats går ut på, vilket 

ämne som kommer behandlas samt etiska aspekter som intervjupersonen bör känna till. De 

fyra delar som vi kommer informera om är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som alla ingår under individskyddskravet 

framtaget av Vetenskapsrådet (2002). Vi kommer förklara att intervjun spelas in och att de 

när som helst har rätt att avbryta intervjun. Vi kommer sedan ställa några frågor kring 

lärarens bakgrund för att få reda på information om respektive lärare. Dessa frågor kommer 

vara följande: 

❏   Hur gammal är du? 

❏   Hur länge har du arbetat som lärare? 

❏   Vad har du för utbildning? 

❏   Har du någon fortbildning inom simning? 

❏   Kan du beskriva skolan du arbetar på? 

  

Vi tror att frågorna kommer få intervjupersonen att känna sig lite mer bekväm innan vi går 

över till de frågor som är relevanta för vår studie. Enligt Kvale (176) finns det olika typer av 

frågor och vi kommer använda oss av sonderade frågor, vilket är frågor som ger en djupare 
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förklaring till något som hänt eller ett fenomen. Vi sonderar innehållet, utan att säga rakt ut 

hur djupt personen vi intervjuar ska gå.  

  

Frågorna vi kommer ställa utgår från vårt syfte och våra frågeställningar. Första frågan vi 

kommer ställa som är av betydelse för vår studie utgår från forskningsfrågan På vilket sätt 

tolkar lärarna kursplanen och det centrala innehållet, gällande momentet simning? Frågorna 

vi kommer ställa då är: Hur tycker du att kursplanen tydliggör momentet simning i Idrott & 

Hälsa? På vilket sätt upplever du att kursplanen möjliggör simundervisning? Tycker du att 

kunskapskravet som står i kursplanen för momentet simning är rimligt? Hur är reaktionen 

hos dina elever när de får reda på vad som krävs för att bli godkänd i momentet simning? 

 

Vi kommer sedan utgå från den andra forskningsfrågan, Hur jobbar lärare med elever som 

inte når kunskapskravet i simning? Frågorna vi kommer ställa är då är: Hur känner du att 

dina elever upplever simundervisningen som du bedriver i skolan? kan du beskriva vad det 

finns för alternativ för de elever som “missar” eller inte klarar av simundervisningen på er 

skola? Beroende på hur de vi intervjuar svarar kommer vi sedan ställa följdfrågor. 

  

Den tredje och sista forskningsfrågan vi kommer ställa frågor utifrån är: Vad anser lärarna är 

anledningen till att elever inte når kunskapskraven i simning i årskurs 9? Med det som 

utgångspunkt tänker vi oss att frågorna blir: Varför tror du att alla elever inte blir godkända i 

momentet simning? Vilka faktorer anser du påverkar färdigheterna gällande simning hos 

eleverna? Hur ser den generella kunskapen ut i simning hos dina elever? 

  

Vi kommer sedan att tacka för genomförd intervju!   
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Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att undersöka hur lärare arbetar med elever som inte når kunskapskraven i simning i 

årskurs 9. 

●    På vilket sätt tolkar lärarna kursplanen och det centrala innehållet i Lgr 11, 

avseende momentet simning? 

●    Hur jobbar lärare med elever som inte når kunskapskravet i simning i årskurs 9? 

●    Vad anser lärarna är anledningen till att alla elever inte når kunskapskraven i 

simning i årskurs 9? 

  

Vilka sökord har du använt? 

swimming, school, drowning, physical education, positive effects, simundervisning, 

kursplan, idrott och hälsa 

  

  

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco och Google Scholar. 

  

Sökningar som gav relevant resultat 

ProxyGIH.se: Swim+school, drowning+school 

  

Google Scholar: physical education+swimming 

  

Pubmed: Swimming+positive effects 

  

Google Scholar: Simundervisning i skolan+kunskapskrav 

 Kommentarer 

Här kan du t ex skriva om det var svårt att hitta bra material om någon del av ditt ämne, 

vilka databaser som passade bäst eller om du har hittat mycket material via 

litteraturlistor, din handledare eller via ”related articles” i databaserna. 

 


