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Abstract: 
 
Today the ability to swim is taken for granted by most people. Most of Sweden’s 

adult population can swim which is reflected in the reduced number of accidental 

drownings. About 1900 AD when Sweden’s population was about five million 

the average drownings per year was 1100. During the next century drownings 

reduced to about 150 people per year dispite a population growth to nine million. 

 

The main purpose of this essay is to study how the compulsory school (1-9) in-

terpret the existing curriculum (Lpo 94) about swimming education. That inter-

pretation and the perception of swimming ability is felt to be without formal ba-

sis. The main question is will Lpo 94 lead to an actual increase in swimming 

ability at grade 9. 

 

In order to answer my study’s aims I have made two studies, a qualitative study 

and a quantitative study. The first deals with text analysis of guidelines from the 

1900th century. The second study results from guidelines based on School-Sport-

Health (SIH-project). Questions concern swimming ability, swimming intensity 

and location and are extracted from students and teachers in grade 9. 

 

I can not answer my main question because the demands and requirements for 

swim-ming ability of Lpo 94 are not stated. At grade 9 the self-perception of 

swimming ability is perhaps unfounded, based on questions and answers,  rather 

than practical  performance to a recognised standard. 

 

Studies show a lack of formal standards and progressive aims to be achieved.  It 

appears that classroom study rather than practical achievement dominates this 

subject. My work with this study has convinced me that as the population has 

expressed a need to swim.   Clear goals are necessary, for both the student and 

adult population of Sweden, in order to clarify their swimming capability and 

must be included clearly in the obligatory schools guidelines. 
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Sammanfattning 
 

Idag är simkunnighet för de flesta i vårt samhälle något så självklart att vi knappast reflekterar över 

det. Större delen av Sveriges vuxna befolkning är simkunnig och antalet drunkningsolyckor har sjun-

kit drastiskt. Kring sekelskiftet 1900 drunknade i Sverige, då med en befolkning på ungefär fem mil-

joner, ca 1100 personer per år. Vid nästa sekelskifte hade drunkningsolyckorna sjunkit till ca 150 

personer per år, fast befolkningen under samma period hade ökat till nära nio miljoner. Det över-

gripande syftet med denna uppsats är att studera hur den allmänna skolans nu gällande styrdokument 

(Lpo 94) avseende simundervisning, avspeglas i lärarens och elevens uppfattning om undervisningen 

samt i den faktiska simkunnigheten bland elever i år 9. Huvudfrågan blir; leder Lpo 94 till önskad 

simkunnighet i år 9. 

 

För att kunna besvara min uppsats syfte och frågeställningar har jag gjort två studier. Den första stu-

dien är en kvalitativ studie, där en textanalys görs av olika slag av styrdokument för den obligatoriska 

skolan som rör simundervisning, från 1900-talets början till nu gällande plan. Den andra studien är en 

kvantitativ, deskriptiv studie som har sin grund i projektet ”Skola-Idrott-Hälsa” (SIH-projektet). I 

delstudien redovisas resultatet av ett urval av de frågeställningar som ställdes till elever i år 9 samt 

tjänstgörande lärare i denna årskurs. Studien berör endast simning, t.ex. i form av bedömd simkun-

nighet, simundervisningens intensitet samt lokaler för densamma.  

 

Svaret på min huvudfråga är att jag inte kan besvara den, eftersom det inte finns några krav beskrivna 

i Lpo 94 som anger vad simkunnighet innebär. Däremot finner jag att en hel del uppfattningar finns 

om att eleverna är simkunniga i år 9. Det som är märkligt med dessa uppfattningar är att de är grun-

dade på enkäter och studier, som i avsaknad av normer för simkunnighet, har gjort egna antaganden 

om vad som borde vara en simkunnighet.  

 

Studien visar på bristen av formaliserade målsättningar, dvs. det saknas på den normativa nivån tyd-

liga syften med undervisningen. Istället har en transformering på lokal nivå och lärarnas realisering 

av undervisningen i lärorummet blivit det som dominerar målsättningarna. Mitt arbete med denna 

uppsats har därför övertygat mig om att, om samhället har en uttryckt vilja att befolkningen skall vara 

simkunnig, så skall denna vilja och målsättning vara uttryckt i tydliga, mätbara termer i de styrande 

dokumenten för den obligatoriska skolans verksamhet. 
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Inledning 

Uppsatsens bakgrund 

Idag är simkunnighet för de flesta i vårt samhälle något så självklart att vi knappast reflekterar över 

det. Större delen av Sveriges vuxna befolkning är simkunnig och antalet drunkningsolyckor har sjun-

kit drastiskt. Kring sekelskiftet 1900 drunknade i Sverige, då med en befolkning på ungefär fem mil-

joner, ca 1100 personer per år. Vid nästa sekelskifte hade drunkningsolyckorna sjunkit till ca 150 

personer per år, fast befolkningen under samma period hade ökat till nära nio miljoner. Pådrivande i 

denna positiva utveckling har nog främst varit den simundervisning som bedrivits i simskoleverk-

samheten samt i skolorna. 

 

Idag finns tecken på att allt fler skolor skär ner på simundervisningen och som en följd av detta kan 

tyvärr både skönjas en tillbakagång i simkunnigheten hos våra ungdomar i hela Sverige samt att 

drunkningsolyckorna per år inte längre minskar.1  

 

Jag har erfarenhet som idrottslärare i den obligatoriska skolan i drygt 15 år och nästan 15 år som hög-

skoleadjunkt vid Idrottshögskolan (numera Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH) i Stockholm 

inom området Idrott och friluftsliv, i vilket simning ingår. Det har lett till ett intresse hos mig att  

studera om den obligatoriska skolans nu gällande läroplan, Läroplaner för det obligatoriska skolvä-

sendet (Lpo 94)2, verkligen leder till önskad simkunnighet bland ungdomar i år 9. 

 

För att förstå bakgrunden till nuvarande skrivningar om mål för simning och simundervisning i läro-

planen vill jag också studera vilket utrymme och vilken betydelse simningen och simundervisningens 

innehåll har givits i läroplanerna från 1920-talet till dagens gällande plan. 

 

I sammanhanget vill jag också diskutera orsakerna till drunkningsolyckorna är beroende av en 

bristande simkunnighet i sig eller om det finns andra förklaringar.  

 

Möjligheter att söka svar på mina frågor fick jag i anslutning till det flervetenskapliga forsknings-

projektet Skola - Idrott - Hälsa (SIH-projektet). Detta ”paraplyprojekt” omfattar flera projekt, bl.a. 

studien Idrott och hälsa under skolåren, i dagligt tal Skolprojektet 2001. Skolprojektet var knutet till 

                                                 
1 Svenska Livräddningssällskapets, ”Alla borde kunna simma” broschyr, Svenska livräddningssällskapet. 
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Idrottshögskolan i Stockholm och leddes av professor Lars-Magnus Engström som vetenskapligt hu-

vudansvarig. Den empiriska enkätstudien genomfördes under våren 2001 varvid totalt deltog 48 

skolor med 79 klasser och 1976 barn i åren 3, 6 och 9. Dessutom deltog 76 undervisande lärare från 

42 av de 48 deltagande skolorna. Lärarna besvarade ett särskilt formulär och 16 lärare intervjuades 

särskilt kring sin syn på ämnet och dess utveckling.3 

Människans behov av att kunna simma 

Förmodligen har människan ständigt, genom alla tider, sökt behärska vattnet med bara sin egen kropp 

som flythjälp; dvs. att kunna simma. Även om det inte går att belägga i tal eller skrift, så har säkert 

detta ständigt varit naturligt för de människor som hade sin näring i anslutning till vatten. Varför 

skulle man acceptera att någon drunknade vid ett fall överbord eller vid ett strandnära fiske om någon 

halkade och föll i vattnet? Detta bör ha varit situationer som människorna tidigt lärde sig av och sökte 

förebygga. Människan bör inte heller ha haft en annorlunda inställning än vad vi har idag till förmå-

gan att kunna simma och därmed överleva ett tillbud. Att behärska simkonsten kan tidigt i männi-

skans utvecklingshistoria ha varit en del i en överlevnadsstrategi. Simsätten förr var kanske inte de 

som lärs ut och praktiseras idag, men de höll människan flytande och förde henne mot målet.  

 

Under antiken, både i den grekiska och romerska, spelade utan tvivel också simtävlandet och därtill 

knuten simkunskap, en stor roll för människornas fostran. Detta gällde säkert inte endast de som i 

olika avseenden var privilegierade i samhället, utan förmodligen var stora delar av befolkningarna 

simkunniga i någon form. Vattnet, särskilt det levande (rinnande), var ju i många kulturer ”renande”, 

både i religiös som i verklig betydelse. Vattnet blev således en ”miljö” som måste behärskas. 

 

Genom tiderna har också militära syften påverkat simkunnigheten för delar av en befolkning. En god 

simförmåga minskade rädslan för att vara till sjöss, därmed borde också stridsförmågan ha ökat hos 

t.ex. en besättning ombord på ett krigsfartyg. Landbundna stridskrafter var också beroende av att sol-

dater kunde simma, t.ex. då de skulle överbrygga vattendrag som hejdade deras framryckning. 

  

Som ett nordiskt exempel på det senare kan nämnas vad Olaus Magnus skriver i sin 1555 utgivna 

”Historia om de nordiska folken”. Han skriver om simkonstens betydelse i militära sammanhang och 

                                                                                                                                                                     
2 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 ( Stockholm: Fritzes, 1994). 
3 Lars-Magnus Engström, Skola - Idrott – Hälsa: Utgångspunkter, syften och metodik, Rapport nr 1 i serien Skola-Idrott-
Hälsa (Stockholm: Idrottshögskolan,  2004), s. 18-19. 
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att soldaterna fick lära sig simma med hjälp av uppblåsbara simdynor av läder eller vassmattor. Han 

berättar också ”huru folkknektar, erkannerligen fetlagda, i full rustning simma över vattendrag.”4 

 

Den dagliga strävan för överlevnad och själsfrid, såsom jakt, fiske, religion, idrott och soldatfostran 

verkar således ha varit några grunder för att utveckla simkunnigheten hos en befolkning. 

Personligen anser jag att det också finns ett egenvärde i att vara simkunnig. Vi får en alltmer ökad 

tillgång till fritid och därmed också möjligheter till ett rörligare friluftsliv. I rörligheten ligger bl.a. 

mer ”utmanande” aktiviteter med en ökad vistelse både till sjöss och till lands och möjligheter att 

göra detta året om. Att det vid vistelse på, i eller nära vatten krävs god vattenvana och simkunnighet 

för att skapa trygghet för den enskilde är nästan en självklarhet idag. Tryggheten i sig ökar också den 

enskildes förmåga att tillägna sig fritidsaktiviteten och ger därmed en större tillfredställelse.  

 

Att inte vara simkunnig i vårt samhälle idag kan skapa en känsla av utanförskap, säkert också en viss 

skamkänsla. Frågeställningen är särskilt viktig att uppmärksamma, inte bara i den obligatoriska sko-

lan, utan också i samhället i övrigt, särskilt för den del av vår befolkning som har en annan kulturell 

eller etnisk bakgrund. Skälen till en bristande simkunnighet kan vara religiösa, kulturella eller helt 

enkelt att det i ursprungslandet saknades möjligheter till en naturlig kontakt med vatten. 

Hur förutsättningar växer fram för en allmän simundervisning i Sverige  

I det följande avsnittet beskriver jag hur några förutsättningar, bl.a. bad- och simanläggningar, ut-

vecklas till de anläggningar vi har idag och där simundervisning bedrivs och hur denna undervisning, 

i en mer ordnad form, introducerades för en bredare allmänhet i det svenska samhället under det ti-

diga 1900-talet.  

 

”Ehnvar, som har något slags gemenskap med vatten i större qvantitet än i ett handfat, bör kunna 

simma – det har blivit påyrkat tillräckligt ofta för att icke behöfva bevisas här. Men särskilt för den 

som idkar något slags vattenidrott är simkunnighet nödvändig, icke så mycket för att vid olyckstill-

fällen kunna rädda lif, ty det lär väl sällan komma att behöfvas, utan fast mera för att kunna öfva sin 

idrott med tillbörlig djerfhet och lugn.”  

 

Jag låter Carl Smith`s inledande ord i sitt kapitel ”Simning” i Illustrerad Idrottsbok, utgiven av Viktor 

Balck 1887, bilda bakgrund till avsnittet. Citatet ger dåtidens likväl som dagens motiv till att vara 

                                                 
4Inga Kindblom, Badhus: Bad och badande före 1950, Rapport RAÄ och SFMM 1995:2 (Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet 1995), s. 11. 
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simkunnig, det vill säga att skapa trygghet i vattenmiljön. Att den livräddande nyttan sätts i bakgrun-

den är förvånande med tanke på hur vi ser på detta i dagens undervisning. 

Simsällskap och simidrott 

I slutet av 1700-talet och efter Napoleonkrigens slut i början på 1800-talet, började man i Europa att 

propagera för simning och kallbad. Simningen var en idrott som man lade sig särskilt vinn om för 

ungdomens fostran och utveckling och simningen ingick som en del av den omfattande rörelsen för 

fysisk fostran som tog fart. Under perioden ansågs simningen vara samhällsnyttig både genom att 

simkunnigheten räddade liv och samtidigt var härdande för den som utövade disciplinen. Utöver 

detta diskuterades utifrån ett flertal olika aspekter simningen och badandets hälsobringande effekter 

eller inte.5 

 

Flera förespråkare i Rousseaus anda, bl.a. ekonomen Johan Fischerström, ledamot i Kungl. Krigsve-

tenskapsakademien, talade för de idrotter som i stor utsträckning också skulle ha betydelse för den 

militära utbildningen i landet. I tiden låg en utveckling mot en allmän värnplikt för den manliga delen 

av befolkningen och därmed skulle de utövade idrotterna inte bara nå ett fåtal utvalda, utan i stället 

bli något som skulle utövas av flertalet av den manliga befolkningen. Av de idrotter som hade en di-

rekt militär nytta likväl som en civil, hade simningen en särskilt omhuldad ställning.6  

 

Simningen som en samhällsnyttig form, då även som livräddande sådan, hade alltså börjat få fäste. I 

slutet av 1700-talet och i början på 1800-talet bildades i Sverige ett antal simsällskap med uppgiften 

att främja simkunnigheten. Först blev Uppsala simsällskap, som stiftades 1796 av Jöns Svanberg, då 

fil.mag. och docent i matematik, sedermera professor i Uppsala. Det andra i ordningen torde ha varit 

Karlfors simsällskap i Värmland. Ytterligare simsällskap bildades i Lund 1823, Linköping 1824 och i 

Stockholm 1827, för att så småningom ha bildats i de flesta svenska städer.7  

 

Pådrivande för sällskapens bildande var säkerligen, bland många andra, amiralitetsläkaren i Karls-

krona, Arvid Faxe, som i en prisskrift, anordnad av Kungl. Patriotiska sällskapet 1787, förordade att 

”simningsgillen” skulle inrättas som årligen skulle utdela belöningar för skicklighet i simkonsten.8 

                                                 
5  Ann Katrin Phil Atmer, ”Så vissna rosorna på Sveas kinder: Kallbad och simning i idé och praktik 1750 –1900”, 2000, 
Bebyggelsehistorisk tidskrift (2000;40), s. 11-16. 
6 Henrik Sandblad, Olympia och Valhall  (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1985), s. 17 - 31. 
7Nordisk familjebok, XXV, Stockholm 1917, sp. 598. 
8 Sandblad, s. 33. 
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En första sådan belöning i Sverige, en s.k. simpromotion ägde rum i Uppsala 1796, också den anord-

nad av Jöns Svanberg.9  

                                                

 

För övrigt kan nämnas att simning som läroämne redan hade införts på kadettskolan i Karlskrona 

1760.10 Skolan var avsedd för utbildning av officerare för både arméns och flottans behov. När sko-

lan lades ner och utbildningen 1792 flyttades till Krigsakademien på Karlbergs slott i Stockholm, 

fanns simundervisning också där med i kursplanen redan från början.11 Som exempel på omfatt-

ningen av denna simundervisning kan nämnas att för en kadett under år 1801 utgjorde simundervis-

ningen 208 undervisningstimmar av totalt 4426.12  

 

Simning som modern tävlingsform växte fram från 1800-talets mitt och då inte bara i Sverige och 

simning som tävlingsgren finns med i de moderna olympiska spelen ända sedan starten 1896.13 

Från badkulturer till simhallar14 

Gemensamhetsinrättningar för bad, t.ex. bastur och offentliga badhus, har funnits i Sverige sedan ti-

dig medeltid. Bastun är det troligt att vikingarna, som for österut, kom i kontakt med via ryssar och 

slaver; större badhusinrättningar fick man kontakt med på vägen via Konstantinopel mot det heliga 

landet. Intrycken var starka och badsederna togs hem. Badinrättningarna var både privata och offent-

liga samt många gånger praktfullt inredda, de offentliga vände sig även till de fattigaste i samhället. 

 

Under 1700-talet spred sig till Sverige en annan syn på renlighet från kontinenten, att ha rena kläder 

att byta till ofta var viktigare än en ren kropp. Europa gick in i en verklig smutsålder. Bränslebrist till 

vattenuppvärmningen men även uppfattningen att badinrättningarna nyttjades som glädjehus och 

därmed spred könssjukdomar, fick till följd att gemene man inte längre kunde eller ville nyttja inrätt-

ningarna. I Stockholm trädde förbudet att hålla badstuga i kraft 1725. 

 

Samtidigt som badhusen stängdes, växte kurorter fram både längs Sveriges kuster men även vid 

hälsokällor inne i landet. Till kurorterna for man för att ta ordinerade varma bad, dricka det hälso-

samma vattnet men även delta i sällskapslivet. Kurorternas byggnation utgjorde en värdig inramning 

 
9Nordisk familjebok, XXV, sp. 588. 
10 Sandblad, s. 31. 
11 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 100 år Jubileumsbok 1898-1998 (Stockholm: Svenska livräddningssällskapet, 
1998), s 37; samt Phil Atmer, s. 16. 
12 Krigsskolan Karlbergs historiekommitté, Karlberg  Slott och Skola: Utbildning till officer 1792 – 1992 ( Västervik: 
Ekblad Co, 1992), s. 38. 
13 Nationalencyklopedin, XVI, Höganäs 1987-2000, s. 456. 
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för kurortsgästerna och då särskilt huvudbyggnaden, som var utformad som ett mindre palats. Under 

1800-talet blev kallvattenkurer populära igen, d.v.s. man återuppväckte de gamla traditionerna från 

romartidens kallbadskurer. Badkurerna innebar inte att man badade i det öppna havsvattnet, utan ef-

tersom det bara var det nyttiga salta havsvattnet som söktes, så pumpades detta upp från havet till 

kuranläggningen. Respekten för havet och det öppna vattnet satt i länge hos befolkningen och den 

vuxna befolkningen badade överhuvudtaget sällan kallbad, kanske bara någon gång per år medan 

ungdomarna var mer flitiga. 

 

Under tidigt 1800-tal började nya slags kurorter, eller hellre badorter, att växa fram, gränsen dem 

emellan kan vara svår att dra. Badandet på dessa badorter var bara ägnat de bättre bemedlade och här 

ägnade man sig åt sällskapsliv och bad, men då i havet och inte heller alltid av hälsokaraktär. Att ba-

dandet skedde i havet menas inte att det skedde i det fria havet, utan oftast i badhusanläggningar. De 

äldsta byggdes som badflottar med hus på och de badande roddes ut till badhusflottarna. Efterhand 

blev anläggningarna större och byggdes på eller strax utanför stranden, men då med en brygga ut till 

själva badhuset. Från landsidan såg dessa anläggningar, byggda i trä, ut som palats eller borgar med 

tinnar och torn. Huvuddelen av dessa anläggningar kom till stånd under perioden 1870 – 1910. Ba-

dandet skedde i bassänger (sumpar), höj- och sänkbara, både av säkerhetsskäl men också av anstän-

dighetsskäl; badandet skedde i åtskilda herr - resp. dambassänger. 

 

Kallbadandet blev under 1900-talets inledning allt populärare både bland män och kvinnor och oav-

sett om man var simkunnig eller inte. Utvecklingen kritiserades dock både av läkare, som höjde var-

nande ord särskilt för de kalla havsbaden, men också av prästerskapet. Dessa opponerade sig särskilt 

för de badtåg som på söndagarna gick från städernas centrum ut till badorterna, vilket fick till följd 

att människorna, istället för att delta i gudstjänsten, var på badstranden. Det är viktigt att påpeka att 

dessa kallbadanläggningar inte bara byggdes på de s.k. badorterna, utan även stod modell för kall-

badsanläggningar i övriga landet, t.ex. vid insjöar och inne i städer eller större samhällen. Med tiden 

slopades de insynsskyddande planken och utvecklingen gick mot öppnare, folkligare anläggningar 

med badbryggor, omklädningsrum, duschanläggningar m.m.; friluftsbaden hade nu kommit för att 

stanna. 

 

Sverige undgick inte den utveckling som skedde i Europa. Under 1800-talets mitt hade varmbadhus 

åter blivit tillåtna. Influenserna kom återigen från öster, men nu var det Napoleonkrigen och Krim-

                                                                                                                                                                     
14 Det följande avsnittet utgör, om inget annat anges, av ett sammandrag av Kindblom; samt Phil Atmer. 
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kriget som hade fått européerna att återupptäcka badkulturen. Inledningsvis var detta ett intresse för 

de högre samhällsstånden. Arbetarklassen, som hade samlats i stora, trångbyggda bostadsområden 

med dåliga hygieniska förhållanden, fick inte del i denna utveckling. Svåra koleraepidemier som 

skördade tusentals offer runt omkring i Europa och även i Sverige, gjorde dock att läkarna började 

propagera för bättre hygieniska förhållanden. I England ledde utvecklingen till att ett första s.k. folk-

bad inrättades i Liverpool 1842 vilket kom att följas av fler i andra städer. Dessa bad bestod i huvud-

sak av ett antal badkar och en tvättinrättning. 

 

I Stockholm hade öppnats en badinrättning 1832 som kunde erbjuda 200 bad om dagen. Utveck-

lingen gick dock långsamt i hela landet och det är först mot slutet av 1800-talet som utbyggnaden av 

varmbadhus tar fart. Pådrivande var badläkaren och professorn Carl Curman som gjorde badandet till 

en angelägenhet för alla. Varmbadhusen var mer än en regelrätt badinrättning; enligt Curman hörde 

bad, motion och massage samman och lokalerna skulle vara ljusa, luftiga och angenäma och med en 

övad och påpasslig badbetjäning. Inte minst viktigt var det att arbetarbefolkningen bereddes regel-

bundna badmöjligheter, helst flera gånger i veckan. Sina idéer förverkligade han i öppnandet av Stora 

Badhuset 1868 och Sturebadet 1885, båda i Stockholm. Sturebadet utvidgades 1902 med en simbas-

säng. 

 

Professor Curmans idéer fick stor spridning i landet eftersom han tjänade som rådgivare vid flera ny-

byggnationer av badinrättningar. De flesta av dessa äldre badhus från denna tid utgör ett markant in-

slag i stadsbilden genom sina centrala lägen. Det som också utmärker dessa tidiga offentliga varm-

badhus, förutom deras iögonfallande arkitektur, är att de i allmänhet har små simbassänger och att 

badkar och bastur var regel. Under denna tidsperiod, dvs. i början på förra seklet, utgjorde hygie-

niska, medicinska och sociala aspekter på badandet viktiga inslag. Under 1920-talet sker en föränd-

ring i byggandet av badhus. Badhusen får större bassänger som främst lockar ungdomar till simlekar, 

medan karbad och bastubad blir mindre dominanta inslag. En orsak till detta är att allt fler nybyggda 

bostäder försågs med badkar och därmed minskades behovet av offentliga bad av hygieniska skäl. 

Denna utveckling mot större bassänger fortsätter under 1930- och 40-talet där simhallarna ofta byggs 

med bassänger som är minst 25 meter långa. Simsporten sätts i centrum i och med att simhallarna 

också byggs med åskådarläktare samt förses med utrustning som medger att även andra sportgrenar 

kan utövas. 
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Viktor Balck, en idrottslig fadersgestalt15 

Viktor Balck (1844 – 1928), ofta kallad ”Den svenska idrottens fader”, omnämns ständigt i diskus-

sioner och skrivna idrottshistoriska verk. Han är den som anses ha lagt grunden till den moderna 

svenska idrotten och den frivilliga gymnastiken. Eftersom han också kom att bli idégivare när 

Svenska Livräddningssällskapet bildades, vill jag här något mer ingående beskriva hans insatser för 

idrottens utveckling. 

 

Viktor Balck föddes i Karlskrona och kom tidigt i kontakt med lek och idrott, främst skridskoåkning 

och simning i barndomsstaden.16 Han utbildades till sjöman och seglade 1856-60 på handels- och 

örlogsfartyg för att därefter under fem år studera som kadett vid Krigsskolan Karlberg i Stockholm. 

Han blev officer 1866 och utexaminerades därefter också från Gymnastiska Central Institutet (GCI) 

1868. Han var sedan gymnastik- och fäktlärare i flera skolor i Stockholm under sammanlagt 20 år. 

Han anställdes 1872 som extralärare vid GCI i ämnet militärgymnastik (fäktning) och blev senare or-

dinarie lärare, för att 1887 utnämnas till överlärare i samma ämne. I den tjänsten kvarstod han till 

1909, då han pensionerades. De två sista tjänsteåren hade han samtidigt innehaft befattningen som fö-

reståndare för GCI. Den aktiva militära karriären lämnade han 1891 då han övergick på reservstat, 

men blev ändå utnämnd till generalmajor 1914. 

 

Efter att tidigare ha intresserat sig mest för föreningsgymnastiken blev hans intresse på 1880-talet in-

riktat mot ett bredare idrottsintresse. Han var banbrytande genom stiftandet av Sveriges centralföre-

ning för idrottens främjande 1897 och han vann tongivande personers stöd för den dåtida striden 

kring tävlingsidrottens idéer. Han hade ett stort internationellt kontaktnät vilket bl.a. innefattade 

Pierre de Coubertin, skaparen av de första moderna olympiska spelen. 

 

Viktor Balck var ordförande i Internationella skridskoförbundet 1893 - 1925, ledamot av Internatio-

nella olympiska kommittén 1894-1920 och var den främsta kraften bakom OS i Stockholm 1912, i 

egenskap av ordförande i organisationskommittén. 

                                                 
15 Avsnittet utgör, om inget annat anges, ett sammandrag av texten om Victor Balck, Nationalencyklopedin, II, Höganäs 
1987-2000, s. 229; Oswald Holmberg, Den Svenska gymnastikens utveckling (Stockholm: Natur och kultur, 1939), s. 120-
124; samt Viktor Heikel, Gymnastikens historia (Helsingfors, 1909), s. 482-492. 
16 Göran Patriksson,  Idrottens historia i sociologisk belysning ( Stockholm: Utbildningsförlag, 1973),  s.78. 
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Svenska livräddningssällskapet17 

Svenska Livräddningssällskapet (SLRS, senare SLS) bildades den 28 november 1898 på Stockholms 

slott under HKH Kronsprins Gustafs ledning och med bl.a. Viktor Balck i styrelsen. 

 

Bildandet hade föregåtts av att en trupp svenska simmare, på initiativ av Viktor Balck, hade rest till 

England sommaren 1897 för att delta i firandet av att drottning Victoria hade suttit vid tronen i 60 år. 

Värd för truppens besök var The Life Saving Society, som ordnade en stor simmarfest med bl.a. före-

visningar i livräddning. Ett svarsbesök gjordes i Stockholm följande år under värdskap av Stock-

holms Simsällskap och Stockholms Kappsimningssällskap, också då med flera inslag av de engelska 

gästerna i livräddningskunskaper. Dessa händelser tillsammans väckte tankar om att det fanns mycket 

att lära och ta efter av det engelska sättet att verka samt att detta borde ske i organiserad form, vilket 

således skedde. 

 

Vid bildandet hade dels ett upprop godkänts för spridning av sällskapets idé och målsättning, dels 

hade stadgarna antagits. Stadgarnas 1 och 2 § var framsynta och giltiga under lång tid framöver och 

visar tydligt sällskapets syfte och verksamhetsformer, därför återger jag dem här. 

§ 1 Sällskapets syfte är att sprida kunskap i sätten att rädda drunknande och till lifvet 

återkalla skenbart drunknade samt att främja simkunnighet i allmänhet inom landet. 

 

§ 2 Detta syfte vill sällskapet söka vinna, dels genom att väcka och underhålla intresse 

för simundervisning och lifräddning i landets skolor, företrädesvis folkskolorna, dels 

ock genom att anordna föreläsningar och undervisningskurser, utgifva handböcker och 

broschyrer i ämnet, samt genom att föranstalta uppvisningar i simning och lifräddning 

m.m. 

 

En viktig handling som sällskapet kunde hänvisa till i sitt upprop, var en redovisning av drunknings-

döden i Sverige mellan åren 1881 – 1895. Undersökningen hade gjorts av läkaren Vilhelm Djurberg 

(senare en av de blivande ledamöterna i SLRS styrelse) och Bror Henning, amanuens vid Kungl. 

Kommerskollegium. Av fjorton redovisade orsaker till våldsam död omfattade drunkningsdöden 

drygt 50 % och innebar att ca 1100 personer i genomsnitt per år under perioden hade avlidit genom 

drunkning. Könsfördelningen var mycket ojämn, männen representerade ca 87 % mot kvinnornas 13 

                                                 
17 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 100 år Jubileumsbok 1898 – 1998 (Stockholm: Svenska livräddningssällskapet 
1998) s. 10-17.  
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%. Ser man till åldersfördelningen utgjorde barnen (de som var 10 år eller yngre) drygt 22 % av de 

drunknade totalt. 

 

Ett annat viktigt resultat, som påverkade sällskapets arbete och verksamhet inledningsvis, var resulta-

tet av den statistiska undersökning som genomfördes bland Sveriges skolungdomar 1899. Undersök-

ningen omfattade ca 372 000 elever, med jämn könsfördelning, fördelade över hela landet. Den över-

vägande delen elever, 93 %, härrörde från folk- och småskolan och resultat visade att endast 9 % av 

dessa skolungdomar var simkunniga. Såg man dessutom till hur bostadsorten, stad eller landsbygd 

påverkade simkunnigheten, blev läget än allvarligare. På landsbygden var den redovisade simkunnig-

heten betydligt lägre än i städerna och dessutom utgjorde landsbygdens elever hela två tredjedelar av 

undersökningens antal. Tyvärr framgår inte vad undersökningen menade med att vara simkunnig eller 

hur man gick till väga för att få in resultatet. 

 

Mot denna bakgrund var det naturligt att SLRS inledningsvis satsade på att utbilda simlärare och på 

stor bredd få till stånd simskolor i landet. Livräddningskurser startade i Stockholm nästan direkt efter 

bildandet av sällskapet, samtidigt som man sände ut ett antal instruktörer i landet för att starta 

simskolor. Viktiga målgrupper förutom skolungdom var lärare, polis, brandkår och militär personal. 

Centrala sim- och livräddningskurser startades och ett antal publikationer i olika ämnen gavs ut. 

Även tävlingar i livräddning genomfördes tidigt i anslutning till vattenfestivaler. När sällskapet firade 

tioårsjubileum 1908 kunde konstateras att mycket var gjort av målen i stadgarna men att det ännu var 

långt kvar till slutmålet, god simkunnighet hos varje medborgare. 

Från ”Gymnastik” till ”Idrott och hälsa”. Kort om ämnets utveckling till dagens läro-

planer. 

Här redovisar jag något om ämnets utveckling som en bakgrund till uppsatsens fortsättning. Ämnets 

benämning har under tiden ändrats flera gånger, från ”Gymnastik med lek och idrott” till ”Gymnas-

tik”, därefter till ”Idrott”, för att idag benämnas ”Idrott och hälsa". I uppsatsen använder jag begrep-

pet ”ämnet” som en sammanfattande benämning.  

 

Det tog lång tid innan ämnet accepterades som ett av skolans ansvarsområden för elevernas utveck-

ling psykiskt, socialt och fysiskt. Ämnet blev obligatoriskt för gymnasieskolan redan 1820 och för 

folkskolan 1863. Dock hade redan när den svenska folkskolan infördes 1842, fastställts att undervis-

ningen skulle bestå av läsning, skrivning, räkning, historia och naturlära, gymnastik samt kyrkosång. 

Ämnet infördes stegvis i folkskolan och först i slutet av 1800-talet fick ämnet i realiteten en plats på 
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skolans schema. En mängd hinder hade funnits på vägen dit, bl.a. brist på gymnastiksalar, brist på 

redskap, oförmåga hos lärarna att leda undervisningen i ämnet, men också att vissa grupper i sam-

hället ansåg ämnet vara onödigt.18 Det gjordes en tydlig uppdelning vad flickor resp. pojkar behövde 

för kunskaper, för pojkarna var ämnet främst inriktad på fysisk fostran och som en förberedelse för 

deras militära tjänstgöring. För flickorna erbjöds i allmänhet ingen särskild undervisning alls, utan 

mestadels var de åskådare till pojkarnas gymnastik.19 

 

Det s.k. ”nådiga cirkuläret av 1863” angav att ämnet skulle förekomma ”till den utsträckning om-

ständigheterna medgiva”. I en samtida handledning för ämnet angavs att ”övningarna borde förläggas 

på förmiddagen, att de bör vara dagliga och avslutas på en ½ till ¾ timme”. Under industrialismens 

genombrott före sekelskiftet 1900 och en därmed ökande urbanisering, förändrades det svenska fol-

kets levnadsvanor, bl.a. i form av en minskad fysisk aktivitet. Insikten om behovet av att ersätta 

kroppsarbetet med någon annan form av fysisk aktivitet växte starkt och därmed också en större för-

ståelse för fysisk fostran som ett ämne i skolan. Anslagen tid för ämnet hade tidigare varierat och var 

både svävande och obestämda.20 

 

Det dröjde ända in på 1920-talet innan ämnet fick mer ordnade former i folkskolan.21 En grund för 

detta var 1919 års Undervisningsplan för rikets folkskolor. Om begrepp som fysisk fostran, foster-

landsplikt och liknade i stort hade präglat idéerna bakom de tidiga utformningar av skolstadgar och 

undervisningsplaner, har under hela 1900-talet en förskjutning skett mot andra mål för den fysiska 

aktiviteten, både av individuellt slag men också kollektivt. Ämnet har utvecklats till att även utgöra 

en rekreation i det övriga skolarbetet, skapa förståelse för kroppsövningar och friluftsliv som ett led i 

en sund livsföring, samtidigt som ämnet skulle vara socialt fostrande och hälsovårdande. (Se t.ex. 

1955 års undervisningsplan.) Denna utveckling har fortsatt i senare läroplaner. 

Sammanfattning  

Jag har velat visa på hur förutsättningar växte fram för att kunna igångsätta en simundervisning i mer 

ordnad form i Sverige i början på 1900-talet. Utvecklingen under 1800-talet ledde till ett utbrett in-

tresse bland befolkningen för bad och simning av både hälsoskäl, dvs. renlighet och fysiskt stärkande, 

                                                 
18Ljunggren, s. 31-41. 
19Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Ett ämne i rörelse: Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid 
Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik och Idrottshögskolan under åren 1944 – 1992, Studies in educational sciences; 
65 (diss. Stockholm: HLS förlag, 2003), s. 43-44. 
20 Ljunggren, s. 31-41. 
21 Lars-Magnus Engström, Idrottsvanor i förändring ( Stockholm: Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik, 1989),  
s. 29. 



  Sida 15(76) 

men också av militära skäl samt rent idrottsliga. En stor mängd badanläggningar anlades, både inom- 

och utomhus, visserligen med bassänger av skilda utformningar, men de möjliggjorde ändå adekvata 

undervisnings- och träningsmiljöer under stora delar av året. Ett växande intresse för ett föreningsliv 

med simundervisning och livräddning som inriktning skapades och sammantaget var en grund för 

simundervisning i den allmänna skolan lagd. 

Vad är att vara simkunnig och vem har ansvaret? 

I detta avsnitt tar jag upp innebörden av begreppet simkunnig och olika simkunnighetskrav samt an-

svaret för simundervisningen. En naturlig koppling till uppnådd simkunnighet blir naturligtvis att 

studera de drunkningsolyckor som ändå sker; varför sker de och vilka är de som drunknar? 

Vad menas med att vara simkunnig? 

Tidigt under mitt arbete med uppsatsen fann jag problem med vad som egentligen menas med att nå-

gon är simkunnig och vem som utformar och uttrycker kraven för begreppet simkunnighet. Den all-

männa skolan gjorde detta delvis tidigare, men i dagens kursplaner saknas tydligt beskrivna krav, 

dvs. färdigheter och prestationer.  

 

Mina funderingar blev många:  

– Är jag simkunnig om jag behärskar ett eller flera simsätt men inte för någon stipulerad sträcka?  

– Är jag simkunnig om jag kan simma en i förväg bestämd sträcka med valfritt simsätt? 

– Är jag simkunnig om jag kan utföra livräddande åtgärder - både i vattnet (bogsera en nödställd) och 

på land (konstgjord andning)?  

 

Begreppen simkunnig eller simkunnighet har visat sig vara mycket svåra att få ett ordentligt grepp 

om. I många dokument och artiklar behandlas begreppet utan att det närmare definieras, t.ex. vilken 

prestation som förväntas av den som kallas simkunnig. För mig verkar det som att det över tiden har 

funnits stora svårigheter att bli överens om vilka kvalitativa simsättsfärdigheter och kvantifierade 

simprestationer en person skall kunna utföra för att anses vara simkunnig. Till problemställningen 

kan också kopplas de krav som redan tidigt ställdes, att en person även skulle kunna genomföra liv-

räddande åtgärder för att anses vara simkunnig. Till livräddande åtgärder räknas t.ex. att kunna föra 

en drunknande person till en säker plats och därefter kunna göra livräddande åtgärder, t.ex. konst-

gjord andning. 
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För att något belysa de olikheter som rör begreppet ”simkunnig” eller ”simkunnighet” börjar jag med 

två exempel på definitioner av karaktären ”ur uppslagsbok”. Första exempel blir ur Nordisk Familje-

bok år 1917, band XXV22 där sökordet ”Simkunnighet” går att finna. I en längre artikel beskrivs bl.a. 

att ”Simning är hufvudsakligen balans i vattnet, ehuru äfven lämpliga rörelser med armar och ben 

kunna såväl underlätta denna balans som drifva kroppen framåt genom vattnet”. Någon definition 

för ”simkunnig” eller ”simkunnighet” finns inte i artikeln, t.ex. krav på simlängder eller simsätt, utan 

artikeln beskriver mer vad simning är, hur simundervisning bör gå till samt aktuell drunkningsstati-

stik. I artikeln nämns att simkunnighet är det enda verkligt effektiva medlet mot den stora drunk-

ningsfrekvensen. 

 

Det andra exemplet blir ur Nationalencyklopedin, 1995, XVI,23 Några artiklar för sökorden ”simkun-

nig” eller ”simkunnighet” finns inte i uppslagsverket men under sökordet ”Simning” beskrivs vad 

simning är; metod att ta sig fram genom vatten utan hjälpmedel. I övrigt ger artikeln exempel på 

olika simsätt och hur de utförs. Inte heller här anges således några krav på simlängder eller simsätt 

som anger vad simkunnighet är. 

 

Jag har funnit att det finns en lång tradition bakåt i tiden att skapa regler, råd och kravbeskrivningar 

på simkunnighet, alltifrån tidiga simsällskap, föreningar, krigsmakten under andra världskriget, Sim-

främjandet till dagens arbete som Svenska livräddningssällskapet utför. 

 

Jag redovisar först den definition som Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har arbetat fram i sam-

arbete med Svenska simförbundet (SSF) och dåvarande Skolöverstyrelsen. Utan jämförelse är det till 

den som det i de flesta sammanhang refereras till när ett mått på simkunnighet skall beskrivas. SLS:s 

definition, som sedan 1996 också gäller för de nordiska ländernas livräddningsorganisationerna,24 ly-

der som följer: ”Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under, och efter att 

åter tagit sig upp till ytan kan simma 200 meter i en följd, varav 50 meter ryggsim.” 

 

Försvarsmakten har en snarlik definition för vad som krävs för att bli antagen som yrkesofficer. Kra-

vet för simkunnighet är bl.a. att falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till 

ytan, på djupt vatten simma 400 meter i en följd med valfritt simsätt. Det är tillåtet att byta simsätt 

                                                 
22Nordisk familjebok, XXV, sp. 569 ff.  
23 Nationalencyklopedin, XVI, Höganäs, 1995, s. 452. 
24 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 100 år Jubileumsbok 1898-1998 (Stockholm: Svenska livräddningssällskapet, 
1998), s. 175. 
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under provet.25 För att bli antagen till polisutbildning krävs bl.a. följande simkunnighet: ”Kunna 

simma 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim utan armtag och kunna hämta upp en docka från 1,5 

meters djup genom dykning från vattenytan”.26 

Ansvaret för simundervisningen 

Det allmännas men också enskilda fysiska eller juridiska personers ansvar som huvudmän för olika 

skolformer inom skolväsendet regleras i skollagen (SFS 1985:1100). Ansvaret uttrycks som att hu-

vudmännen ansvarar för att undervisningen sker i enlighet med skollagen och övriga bestämmelser 

(t.ex. mål och riktlinjer för utbildningen, utbildningsinnehåll och tidsomfattning). Därmed är det sagt 

att det är respektive huvudman som har ansvaret för elevernas simkunnighet. Skolverket utövar till-

syn gentemot huvudmännen. En sådan tillsyn som rörde måluppfyllelsen avseende simkunnigheten 

gjordes under våren 2003 av Skolverket med elever som gick ut årskurs 5.27 

 

Riksdagen beslutade 1992 om en ny läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), 

som skulle gälla från läsåret 1995/96. Ansvaret delades mellan staten och kommunen, där staten an-

ger de övergripande utbildningsmålen och riktlinjerna och kommunen (huvudmannen) svarar för rea-

liseringen av dem. Läroplanen utgörs av ”mål för skolan att sträva mot” respektive ”mål för eleven 

att uppnå” och riktlinjer som i ”skall-form” anger vem som skall göra vad. Till läroplanen finns kurs-

planer för ämnena, som är strukturerade på ett likartat sätt, d.v.s. med ”mål att sträva mot” resp. ”mål 

att uppnå”. För år 5 och 9 anges miniminivåer som alla elever skall uppnå. Även elevernas utveckling 

av det egna ansvarstagande samt föräldrarnas ansvar för barnens skolgång framhålls tydligt i läropla-

nen. 

 

I sammanhanget vill jag också ta upp ett annat ”ansvar” som inte får glömmas bort, nämligen det an-

svar som organisationer och föreningar tar; att på frivillig basis och av helt ideella skäl, ägna sig åt att 

driva verksamheter med syftet att vidmakthålla, men helst också öka, simkunnigheten i landet. 

Simkunnighet och drunkning, finns ett samband?  

En av mina huvudfrågor i denna uppsats är att utvärdera om den allmänna skolans gällande styrdo-

kument för simundervisning implementeras på sådant sätt att detta leder till önskad simkunnighet 

                                                 
25 www.mil.se, Kompass: Rekryteringscentrum, 2006-02-15, http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=9767. 
26 www.polisen.se, Meny Vill du bli polis, 2006-02-15, http://www.polisen.se/inter/nodeid=8165&pageversion=1.html. 
27 Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten: Skolverkets rapport 2004-06-10, Dnr 
2003:3260. 

http://www.mil.se/
http://www.polisen.se/
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bland ungdomar i år 9. I samband med detta tycker jag också att det är naturligt att skriva något om 

drunkningsolyckor, dess orsaker och sammanhang med begreppet simkunnighet. 

 
Ett något annorlunda perspektiv på drunkningsolyckor, särskilt var de äger rum, fick jag också vid 

läsningen av en artikel28 av adjungerade professorn och barnläkaren Staffan Janson. Vanligast tänker 

vi väl på de drunkningar som sker i öppen sjö, vattendrag och på isar (ca 60 %) eller de som sker i 

simbassänger (ca 10 %). Ca 30 % av drunkningarna sker alltså på andra platser, som ett tragiskt ex-

empel på detta omnämns ett yngre förskolebarn som drunknar när barnet faller framstupa i en grund 

vattensamling och inte orkar tar sig upp. Artikeln visar även på att ungefär 10 barn mellan 1-19 år 

drunknade årligen i Sverige mellan 2000-2002. Sett över hela 1990-talet drunknade i genomsnitt 12 

barn, jämfört med 16 barn under 1980-talet och 33 barn under 1970-talet. Siffrorna visar på en 

mycket tydlig minskning av drunkningsolyckorna bland barn.  

 

Författaren hänvisar också till SLS jubileumsbok från 199829 och den däri påvisade kraftiga minsk-

ningen av drunknade från förra seklets början till dagens siffror (också berört i min inledning av upp-

satsen). Anmärkningsvärt är uppgiften att, sett över hela perioden, hela 85-90 procent av de drunk-

nade var män. Det är dock glädjande att kunna konstatera att andelen drunknade barn under 10 år, 

som år 1900 utgjorde 22,5 procent av alla drunknade, har minskat till att utgöra endast 4,5 procent. 

Tre av fyra drunknade barn är pojkar.  

 

Artikeln tar också upp att det finns mycket få studier som har undersökt förhållandet mellan simkun-

nighet och risken för att drunkna samt att det inte finns några klara bevis för att drunkningsolyckorna 

är vanligare hos dem som simmar dåligt, bortsett från i samband med båtolyckor. En orsak skulle 

kunna vara att de som kan simma bra också utsätter sig för större risker. Inte heller finns, påstås det i 

artikeln, aktuella studier som visar på några samband mellan simkunnighet och ett minskande antal 

drunkningsolyckor, vilket i sig delvis kan bero på att det har varit för låga krav på definitionen av 

simkunnighet.  

 

Mina egna reflektioner leder till tanken; finns det en koppling mellan en simkunnighet och drunk-

ningsolyckor. Drunknade personerna pga. att de inte var simkunniga? Drunkningen kan ju ha varit ett 

självmord, den drunknade var kanske redan medvetslös efter en olycka, alkohol eller annan drog i 

samband med fallet överbord osv. Även under vilken årstid drunkningen sker är av betydelse. De 

                                                 
28 Läkartidningen, nr 10, 2004, s 122-123, Staffan Janson ”Inga barn skall behöva drunkna i Sverige”. 
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drunkningsolyckor som sker under senhöst och tidig vår beror nog inte på bristande simkunnighet, 

utan mer på att vattnet är så nedkylt att personen inte klarar av en längre vistelse däri. De drunknings-

olyckor som sker vintertid, i form av att isen brister, är nog ännu svårare att knyta till bristande sim-

kunnighet och uthållighet i simmandet. Vad jag vill säga med detta resonemang är att många drunk-

ningsolyckor sker, trots att den drunknade var simkunnig - vid olyckstillfället var personen istället 

oförmögen att nyttja sina kunskaper. 

Sammanfattning 

Tidigt under mitt arbete med uppsatsen fann jag att begreppen simkunnig eller simkunnighet visade 

sig vara mycket svåra att få ett ordentligt grepp om. I många dokument och artiklar behandlas be-

greppet utan att det närmare definieras, t.ex. vilken prestation som förväntas av den som kallas sim-

kunnig. I avsnittet redovisas några aktörer i samhället och hur de ser på begreppet ”simkunnig”. Hur 

kraven på simkunnighet har definierats i olika läroplaner, återkommer jag till i kapitlen ”Resultat” 

och ”Diskussion”. 

 

I avsnittet har jag velat reda ut vem som har ansvaret för elevernas simkunnighet. Ansvaret är ut-

tryckt som att huvudmannen för skolformen ansvarar för att undervisningen sker i enlighet med 

skollagen och övriga bestämmelser, allt i enlighet med gällande läroplan. Huvudmannens ansvar för 

att måluppfyllelsen uppnås är odiskutabel.  

 

 Riksdagens beslut om en ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) medförde bety-

dande förändringar i ansvaret för undervisningen genom att en ansvarsfördelningen skedde mellan 

staten och huvudmannen. 

 

Många drunkningsolyckor verkar ha sina orsaker i faktorer som inte har med bristande simkunnighet 

att göra. Istället sker drunkningen som en följd av ett riskfyllt beteende eller bristande omdöme, t.ex. 

alkoholpåverkan. Även dålig självinsikt om sin förmåga att kunna simma eller en allmän kännedom 

om riskerna med en vattennära vistelse utan att vara simkunnig, kan vara faktorer som är viktiga att 

uppmärksamma.  

                                                                                                                                                                     
29 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 100 år Jubileumsbok 1898 – 1998 (Stockholm: Svenska livräddningssällskapet 
1998). 
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Aktuell forskning; studier och rapporter  
I detta kapitel redovisar jag i referatform några tidigare studier och rapporter som berör gymnastik- 

och idrottsundervisningen i den obligatoriska skolan (i huvudsak för år 8 och 9). Jag har ur studierna 

och rapporterna valt ut de elev- och lärarsynpunkter samt dragna slutsatser, som i någon form berör 

attityder till simning och simundervisning, begreppet simkunnighet samt tillgången till lämpliga lo-

kaler för simundervisning.  

 

Jag redovisar även vad Skolverket, som tillsynsmyndighet, har för uppfattning om undervisningen 

samt Barnsäkerhetsdelegationens slutbetänkande, ”Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och 

utveckling”, som bl.a. behandlar drunkningsolyckor, dess risker och orsaker samt tillsynen av säker-

hetsplanering och förebyggande åtgärder. 

 

Jag redovisar studierna och rapporterna på ett så likartat sätt som möjligt, vilket innebär att det i sam-

mandragen framgår  

– vilken styrande läroplan som gällde vid enkättillfället,  

-vilket syfte rapporten hade,  

-när och hur enkäten genomfördes,  

-vilka som deltog samt  

-vilka slutsatser som dragits eller vilka konstateranden som har gjorts. 

Rapport över undersökning om gymnastikundervisningen i årskurs 8 i Västerbottens 
län vårterminen 1968.30 

Styrande läroplan vid enkättillfället var Lgr 62. Rapporten är en preliminär delrapport av en större 

undersökning som bl.a. rörde lärares och elevers inställning till gymnastikundervisningens upplägg-

ning och innehåll samt hur undervisningen bedrevs. Delrapporten visar resultaten av elevenkäten. 

Datainsamling skedde under maj 1968. Delrapportens enkätsvar utgörs av 506 elever, varav 244 

flickor, fördelade på 20 skolor.  

 

I rapporten visar det sig att huvudmomentet simning har en hög popularitet jämfört med de andra hu-

vudmomenten. Flickorna svarar att simning står på tredje plats (18 %) på popularitetslistan, men dans 

och bollspel står högre (36 resp. 22 %). Pojkarna i sin tur rangordnar bollspel högst med hela 60 % 

och håller simning som nummer två med 12 %, tätt följd av fri idrott med 11 %. 
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Rapporten berör inte någon definition av simkunnighet eller i vilken grad eleverna är simkunniga. 

Rapporten konstaterar att bara 6 skolor hade tillgång till simhall, varav en av dessa betraktades som 

dålig.  

Gymnastikundervisningen i årskurs 8. Resultat av en enkät till gymnastiklärare 
rörande ämnets innehåll och målsättning (1969).31 

Styrande läroplan vid enkättillfället var Lgr 62. Syftet med denna enkät var att belysa undervisning-

ens utformning samt lärarnas attityd till undervisningens innehåll och målsättning. Enkäten gjordes i 

maj 1968. Den söker också svar på om det fanns skillnader mellan olika län samt mellan kvinnliga 

och manliga lärare. Enkäten vilar på 72 kvinnliga och 79 manliga gymnastiklärare från Örebro, 

Stockholm, Västerbotten samt dåvarande Malmöhus län.  

 

Det framgår i studien att lärarna undervisar de flesta lektionerna i de huvudmoment som de tycker är 

roligast att undervisa i. De kvinnliga lärarna prioriterade i nämnd ordning gymnastik, bollspel, dans, 

fri idrott och simning. 1 % av de kvinnliga lärarna tyckte att undervisningsmomentet simning skulle 

tas bort ur läroplanen. De manliga lärarna prioriterade gymnastik, bollspel, fri idrott, simning och ori-

entering .  

 

Genomsnittligt värde för båda lärarkategorierna var att knappt 4 lektionstimmar/läsår ägnades åt 

simundervisning och att ca 13 % av lärarna, vare sig under lektionstid eller under friluftsdagarna, 

hade gjort detta. Fri idrott, orientering, simning, trafikundervisning och skidåkning var de huvudmo-

ment som genomfördes av de flesta lärarna på friluftsdagarna.  

 

Rapporten berör inte någon definition av simkunnighet eller i vilken grad eleverna är simkunniga el-

ler inte.  

 

Endast 17 % av lärarna hade tillgång till bad med bassäng varje vecka och någon större skillnad 

mellan länen förekom inte. 

                                                                                                                                                                     
30Sten Henrysson, Gudrun Hedberg, Rapport över undersökning om gymnastikundervisningen i årskurs 8 i Västerbottens 
län vårterminen 1968 (Umeå: Lärarhögskolan, 1968). 
31 Lars-Magnus Engström, Gymnastikundervisningen i årskurs 8: Resultat av en enkät till gymnastiklärare rörande 
ämnets innehåll och målsättning (Stockholm: Lärarhögskolan, Pedagogisk-psykologiska institutionen, 1969). 
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Elevernas inställning i årskurs 8 till gymnastikundervisningens innehåll och mål 
(1971).32 

Styrande läroplan vid enkättillfället var Lgr 62. Syftet med studien var att kartlägga elevernas attityd 

till gymnastikundervisningens innehåll samt att belysa olika bakgrundsfaktorer till denna inställning. 

Enkäten vilar på 2143 enkätsvar från elever i Örebro, Stockholm, Västerbotten samt dåvarande 

Malmöhus län. Datainsamling skedde under maj 1968. 

 

Simning rangordnas högt av eleverna. Flickorna svarade (N= 1053) att simning rankas som nummer 

två med 19 %, efter dans med 31 %. Även pojkarna (N=1090) sätter simning som nummer två med 

13 %, efter bollspel med 62 %. 

 

I rapporten kan man även finna vad lärarna och eleverna föredrar av de olika huvudmomenten. Rap-

porten konstaterar att det som lärarna prioriterar (= vad som är roligast) att undervisa i, inte alls mot-

svarar vad eleverna prioriterar. Av de kvinnliga lärarna (N= 72) svarade dessa att de prioriterade 

gymnastik med 76 %, dans med 8 %, friidrott med 6 %, bollspel 4 %, skidåkning 3 % och simning 

endast med 1 %. De elever som undervisades av dessa kvinnliga lärare, rangordnade dans högst med 

31 %, därefter simning 19 %, bollspel 18 % och gymnastik med 13 %.  

Prioriteringen hos de manliga lärarna (N=79) var bollspel 38 %, gymnastik 33 %, friidrott 18 %, 

skidåkning 5 %, dans 4 % och orientering och simning på 2 % vardera. Eleverna, som undervisades 

av dessa, prioriterade här 61 % bollspel, 13 % simning, 10 % friidrott, 4 % orientering och skidåk-

ning och gymnastik på 4 % vardera. 

 

Rapporten, som har samma enkätunderlag som ovan upptagna, berör inte heller någon definition av 

simkunnighet eller i vilken grad eleverna är simkunniga och inte heller något om tillgången på loka-

ler för simundervisning.  

Idrott i skolan (1984).33 

Styrande läroplan vid enkättillfället var Lgr 80. Rapporten är en kortfattad översikt över idrottsäm-

nets utveckling i skolan samt en redovisning av innehåll i och villkor för ämnet. 768 idrottslärare ut-

examinerade 1958, 1966, 1968, 1972, 1976 och 1980 svarade på en enkät i maj 1983 angående deras 

                                                 
32Lars-Magnus Engström, Elevernas inställning i årskurs 8 till gymnastikundervisningens innehåll och mål (Stockholm: 
Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, 1971). 
33 Stina Ljunggren, Idrott i skolan: En kartläggning av Idrottsundervisningen i skolan, dess innehåll och de villkor, som 
gäller för ämnet och idrottslärarna (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm, 1985). 
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syn på ämnet idrott. Rapporten vilar även på en utredning gjord av Lars-Magnus Engström och Stina 

Ljunggren rörande idrottsämnet i gymnasieskolan.  

 

I enkätsvaren ombads lärarna bl.a. att ange vilka huvudmoment som förekom mer än respektive 

mindre än 10 % av den totala tiden för ämnet under läsåret. 10 % innebar totalt mellan 7-10 timmar, 

beroende på om stadiet hade två eller tre veckotimmar. För huvudmomentet simning svarade en över-

vägande majoritet av lärarna, mellan 67 – 95 %, oavsett kön, med en ökande andel för de högre stadi-

erna, att de ägnade mindre än 10 % åt huvudmomentet simning. 

 

Helt avvikande från mönstret var att i lågstadiet ägnade över 80 % av de kvinnliga lärarna mer än 10 

% av tiden åt simning. 73 % av idrottslärarna på lågstadiet har aldrig någon form av simning under 

lektionstid, under mellan- och högstadiet blir detta dock vanligare . Innehållet i idrottsämnet kan 

sammanfattas som, att lärarna på de olika stadierna försöker att genomföra de flesta av Lgr 80:s hu-

vudmoment34 någon gång under läsåret.  

 

Rapporten berör inte någon definition av simkunnighet eller i vilken grad eleverna är simkunniga, 

inte heller om lärarna hade tillgång till lokaler för simundervisning. 

Ämnet idrott i grundskolans årskurs 8 (1989).35 

Lgr 80 är styrande läroplan. Syftet med undersökningen var att dels belysa idrottsundervisningens in-

nehåll och mål från ett lärarperspektiv samt lärarnas prioriteringar av dessa, dels belysa elevernas 

värderingar av idrottsämnets mål och olika delmoment. Den empiriska studien vilar på enkätsvar från 

499 elever samt enkäter och intervjuer av 31 idrottslärare från 20 skolor i Stockholms län våren 1984. 

Undersökningen var delvis en uppföljning av undersökningen med datainsamling från 1968 (Se 

”Elevernas inställning i årskurs 8 till gymnastikundervisningens innehåll och mål”, 1971.) 

 

På frågan om hur stor andel av lektionerna under ett läsår (ca 100 lektioner) som anslagits åt respek-

tive moment, svarade lärarna att åt simning ägnades enbart ca.1 %, dvs. ca 1 lektion under läsåret. 

Åt huvudmomenten, i ordningen lagbollspel, gymnastik och fri idrott anslogs totalt ca.70 % av den 

disponibla lektionstiden under läsåret. På frågan ”Vad styr din innehållsmässiga uppläggning av din 

undervisning?” svarar lärarna att den egna erfarenheten, uppfattningen och kompetensen har den 

                                                 
34 Huvudmomenten är enligt läroplanen (Se s. 91 ff.) Gymnastik, Hälsa, hygien och ergonomi, Bollspel och lekar, Dans, 
Fri idrott, Orientering och friluftsliv, Lek, Simning och livräddning, Skidåkning och Skridskoåkning, iskunskap och 
livräddning. 
35 Yngve Carlsten, Ämnet idrott i grundskolans årskurs 8 (Stockholm: Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, 1989). 
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största inverkan. I rapporten framgår också att lärarna uppfattar läroplanens mål som allmänt hållna 

och inte speciellt styrande. 

 

Ca två tredjedelar av eleverna uttrycker en övervägande positiv inställning till ämnet idrott. Elever 

med låga betyg uttrycker en mer negativ inställning till ämnet. Några särskilda uttryck för hur om-

tyckt simning är förekommer inte i studien. Både lärare och elever uppges dock ha önskemål om att 

fler möjligheter till simning skulle förekomma.  

 

Undersökningen svarar inte på när och hur simundervisningen sker eller vad friluftsdagarna ägnas åt, 

inte heller berörs en definition av simkunnighet eller i vilken grad eleverna är simkunniga.  

 

En absolut majoritet av lärarna uppgav att de aldrig eller bara någon gång under säsongen hade till-

gång till simhall. 

Den nationella utvärderingen av grundskolan (NU -92), Idrott, huvudrapport.36 

Lgr 80 är styrande läroplan. Rapporten är ett delresultat av den nationella utvärderingen av grund-

skolans årskurs 9 som gjordes under 1992-93. Syftet med undersökningen var bl.a. att utvärdera sko-

lans utbildningskvalitet i förhållande till utbildningens mål samt utveckla utvärderingsmodeller för 

den lokala nivån. I utvärderingen av idrottsämnet deltog 1202 elever och 47 lärare från 40 skolor. 

Rapporten redovisar elevernas attityder till idrottsämnet och till idrott och motion på fritiden. Den tar 

också upp lärarnas och elevernas uppfattningar om idrottsämnets syfte, mål och innehåll. 

Elevernas skattning av simningens omfattning i undervisningen under ett läsår visar att 22 % aldrig 

har simning och 62 % att de har det 1-5 gånger per läsår. 14 % bedömer att de har simundervisning 

mer än 10 gånger per läsår. Någon koppling verkar inte finnas mellan vad lärarna tycker är särskilt 

viktiga huvudmoment och hur deras tidsmässiga fördelning mellan de olika momenten i verkligheten 

är. Studien visar bl.a. detta när det gäller simning, men också för friluftsliv och dans. På frågan till lä-

rarna om deras uppfattning om ”viktiga” respektive ”mindre viktiga” huvudmomenten var för att 

uppnå läroplanens mål, svarade ca 80 % att de anser simning ”särskilt viktigt” och ca 15 % att den är 

”mindre viktigt ” för att nå målen.  

 

                                                 
36 Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992, Idrott, huvudrapport, Skolverkets rapport nr 25 (Stockholm: 
Statens skolverk, 1993). 
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Studien svarar inte på när och hur simundervisningen sker eller vad friluftsdagarna ägnas åt, inte 

heller berörs en definition av begreppet simkunnighet men däremot framgår att 93 % av flickorna och 

90 % av pojkarna är simkunniga.  

 

Det framkommer också i rapporten att förutsättningar varierar både i skilda delar av landet och från 

skola till skola när det gäller simningens omfattning i idrottsundervisningen, bl.a. beroende av till-

gången till simhall. För nästan 35 skolor anger lärarna att de bara någon gång eller aldrig (10 st. sko-

lor) har tillgång till simhall. 

Nationella utvärderingen av grundskolan 200337 (NU -03) 

Lpo 94 är styrande läroplan. Rapporten är mycket omfattande och har likt den som genomfördes 

1992, syftet att göra en nationell utvärdering för att skapa en gemensam utgångspunkt för statliga in-

satser på skolans område. Rapporten skulle ge ett helhetsperspektiv på grundskolans måluppfyllelse 

och de faktorer som påverkar. Den skulle också visa på förändringar sedan utvärderingen 1992 samt 

peka på behov av insatser. Utvärderingen gjordes 2003 i årskurs 5 och 9 med tyngdpunkt på den se-

nare och omfattade ca 10000 elever och 1900 lärare vid 197 skolor. Utvärderingen redovisas dels i en 

sammanfattande huvudrapport, främst för beslutsfattare, dels i en huvudrapport i tre delar som redo-

visar Skolverkets bild av förändring, nuläget av måluppfyllelse samt förslag till insatser. Enkätun-

derlaget för ämnet idrott och hälsa utgjordes av 2407 elever och 82 lärare. Rapporten tar inte speci-

fikt upp ämnet simning och simundervisning i lika stor omfattning som tidigare rapporter. 

 

Rapporten redovisar ett mycket stort elevintresse för ämnet idrott och hälsa enligt både elever och lä-

rare; ämnet är roligt! Ämnet uppfattas av eleverna som viktigt att ha kunskaper i, att dessa kunskaper 

är bra för framtiden, att det inte är ett svårt ämne, att eleverna anstränger sig för att göra sitt bästa 

samt att det är alldeles för lite tid avsatt till ämnet. 93 % av eleverna når målen i ämnet och ca 20 % 

av dem får betyget Mycket väl godkänt. Rapporten konstaterar dock att det är anmärkningsvärt att 

elever kan få de högre betygen trots att de inte uppnått kraven för betyget Godkänt, exempelvis att de 

inte är simkunniga. Rapporten nämner att tydliga förändringar har skett i läro- och kursplanerna 

mellan 1992 och 2003 och att vissa planer är så formulerade att NU -03 inte har kunnat genomföra 

några regelrätta kunskapsmätningar. Istället har eleverna ombetts att ge sin egen uppfattning om vad 

de lärt sig (eller kan utföra).  

 

                                                 
37 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Skolverket, Rapport 250, 2004. 
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I själva huvudrapporten för bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd be-

skrivs hur forskarna har varit tvungna att, för de mål som är ”uppnåendemål”, tolka och operationali-

sera (definiera) vissa mål för att kunna mäta elevernas lärande och måluppfyllelse. Som exempel på 

detta anges att eleverna har fått svara på frågan om de kan simma 200 meter, eftersom det i planerna 

inte står angivet att eleven skall kunna simma ett visst antal meter, bara att de skall vara simkunniga 

(i slutet av år 5).  

 

Huvudrapporten konstaterar också att resultatet när det gäller simning är något bättre än år 1992. Ca 

95 % av både flickor och pojkar svarar i NU -03 att de kan simma 200 meter. (I NU-92 93 % av 

flickorna och 90 % av pojkarna) Vissa skillnader i färdigheter konstateras att det går att se mellan 

elever med olika etnisk bakgrund. Det är fler som inte kan simma av dem som har båda föräldrarna 

födda utomlands eller själva har invandrat.  

 

I tidigare studier har det framkommit att bristen på ändamålsenliga lokaler var ett stort hinder för 

undervisningen. I NU -03 är inte frågeställningarna direkt jämförbara med tidigare, men var femte lä-

rare bedömer fortfarande att bristen på ändamålsenliga lokaler var ett stort hinder för undervis-

ningen. 

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten (2004)38 

Lpo 94 är styrande läroplan. Rapporten har sin bakgrund i Skolverkets tillsynsansvar gentemot kom-

muner och övriga huvudmän som bedriver fristående grundskolor. Syftet med tillsynen av skolornas 

simundervisning var att bedöma hur verksamheterna arbetar med och lever upp till målen i kurspla-

nen för idrott och hälsa. Av grundskolans kursplan framgår att eleverna i slutet av det femte skolåret 

skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Rapporten klarlägger också att bland barn 

och ungdomar är drunkning den tredje vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor och självtillfogad 

skada. Drunkningsolyckor sker under alla årstider, såväl inomhus som utomhus och en viss ökning 

har skett under de senaste två åren. Rapporten slår också fast att det är en baskunskap i säkerhet att 

kunna simma som varje barn i Sverige har rätt att få möjligheter att lära sig. 

Skolverket har inte besökt skolorna, utan har istället valt att bedöma samtliga kommuner och fristå-

ende huvudmän, som har elever i årskurs 5, utifrån de redovisningar som skolhuvudmännen har läm-

nat på verkets frågor. I stort sett samtliga huvudmän har besvarat frågorna. 

 

                                                 
38 Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten, Skolverket rapport 2004-06-10 Dnr 
2003:3260. 
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Tillsynen visar att den vanligaste (ca.64 % av kommunerna och 67 % av friskolorna) definitionen av 

simkunnighet är den som exakt eller nästan exakt överensstämmer med Svenska Livräddningssälls-

kapets, dvs. att bl.a. simma 200 m varav 50 på rygg. 25 % av kommunerna (8 % av friskolorna) anger 

simlängder på mellan 25 m – 150 m. 6 % (9 % av friskolorna) har ingen definition.  

 

Rapporten visar att 94 % (96 % av friskolorna) av eleverna var simkunniga i årskurs 5 våren 2003. 

Eftersom det detta år gick 124 766 elever i årskurs 5 så innebär det också att 7 369 elever inte var 

simkunniga. Huvudmännens skäl till detta är i huvudsak religiösa/kulturella skäl (ca 35 %), medi-

cinska/sociala skäl (ca 45 %) samt ekonomiska/organisatoriska skäl (ca 19 %). Skolverkat har riktat 

kritik mot de huvudmän (ca 10 %) som inte har prövat simkunnigheten med praktiska prov utan 

istället låtit t.ex. föräldrarna uppge om barnen var simkunniga eller inte. 

 

Allvarligt kan tyckas vara den kritik som Skolverket riktar mot ett antal huvudmän som inte ger lä-

rarna förutsättningar att praktiskt undervisa i hur eleverna hanterar nödsituationer vid vatten (26 % av 

kommunerna och 7 % av friskolorna) samt de erinringar som verket har gjort till de huvudmän (34 % 

av kommunerna och 28 % av friskolorna) som inte har kontrollerat praktiskt hur eleverna kan till-

lämpa kunskaperna. 

Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling (2003)39 

Regeringen tillsatte i oktober 2001 en Barnsäkerhetsdelegation med uppgift att arbeta med frågor 

som rör barns och ungdomars miljöer med fokus på säkerhet, skadeförebyggande arbete och rätt till 

lek och rekreation. Delegationen lämnade sitt betänkande i december 2003.  

 

Betänkandet lämnar en mängd förslag till hur säkerheten för barn kan ökas genom olika tillägg i in-

struktioner och uppgifter för olika myndigheter som har att utöva tillsyn och skapa regler för vår 

närmiljö. Betänkandet föreslår också att det sker bättre utredningar och analyser av olyckor som leder 

till att barn dör. Ett bättre säkerhetsmedvetande i närheten av öppet vatten samt kring simning berörs 

i stor utsträckning, bl.a. föreslås att Räddningsverket ges i uppdrag att från säkerhetssynpunkt kvali-

tetssäkra kommunala inom- och utomhusbad. Dessutom föreslås att begreppet ”kunna simma” i 

grundskolans läroplan förtydligas för ämnet Idrott och hälsa med den ”officiella” definitionen: Sim-

kunnig är den som kan falla i på djupt vatten, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig upp till 

ytan kan simma 200 m i en följd, varav 50 m ryggsim. 

                                                 
39 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling (SOU 2003:127), Slutbetänkande av 
Barnsäkerhetsdelegationen, Stockholm 2003.  
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Intressant sim- och drunkningsstatistik visas i kap. 3, 4, 6 och 12 samt i bilagan 4 ”Varför och hur 

skadas barn?” Där framgår bl.a. att omkring 350 barn dör av olyckor i åldrarna 1-19 årligen, med en 

ökande andel dödlighet för pojkar i de äldre åren. Det framgår också att drunkningar är den tredje 

vanligaste dödsorsaken, efter vägtrafikolyckor och självtillfogat våld. Totalt sett dog ca 10 barn i åld-

rarna 1-19 år av drunkning under åren 2000-2002. I åldrarna 1-5 år är drunkning den vanligaste 

dödsolyckan till följd av olyckor.  

Sammanfattning 

Inledningsvis vill jag peka på att studierna och rapporterna spänner över en relativt lång tid och att 

intresseförskjutningar kan ha skett inför varje enkättillfälle, därmed kan också frågeställningarna ha 

blivit lite olika utformade. Även vilken läroplan som var gällande kan ha påverkat frågeställningarna 

samt svaren och sammantaget gör detta att resultaten kan vara svåra att jämföra med varandra. 

 

Jag kan av mina studier av rapporterna inte dra några slutsatser om förändringar i läroplansutform-

ningar har givit simundervisningen en förändrad ställning eller betydelse i planerna. Däremot nämns i 

NU -03 att tydliga förändringar har skett i läro- och kursplanerna mellan 1992 och 2003 och att vissa 

planer är så (annorlunda) formulerade (jämfört med NU -92) att NU -03 inte har kunnat genomföra 

några regelrätta kunskapsmätningar. Forskarna blev tvungna att, för de mål som är ”uppnåendemål”, 

själva tolka och definiera målen för att kunna mäta elevernas lärande och måluppfyllelse; för sim-

kunnigheten bestämdes t.ex. att 200 m var ett mått på detta, eftersom det i planerna inte står angivet 

att eleven skall kunna simma ett visst antal meter, bara att de skall vara simkunniga i slutet av år 5. 

 

Jag uppfattar lärarnas attityder till simningen (undervisningens omfattning och uppnådd simkunnig-

het) i årskurs 8 resp. 9 som relativt låg över tiden. Lärarna tycker visserligen att det är viktigt att ele-

verna är simkunniga men de verkar inte prioritera detta. Jag grundar detta påstående på vad lärarna 

helst ägnar sin undervisning åt i ämnet, dvs. gymnastik, dans och fri idrott (kvinnliga lärare) och boll-

spel, gymnastik och fri idrott (manliga lärare) och det relativt få antal timmar lärarna avsätter för 

simundervisningen samt hur de har skaffat sig kunskap om elevernas simkunnighet. 

 

Elevernas attityd till simning (att det är roligt) har över hela den studerade tidsperioden fått en hög 

plats i rangordningen bland övriga inslag i ämnet, flickor prioriterar dans först och pojkar bollspel. 

Sett till simningens uppskattning mätt i procent blir bilden något annorlunda och innebär att ämnet 
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som sådant har ett relativt lågt procenttal tillsammans med övriga inslag i idrottsämnet. Studierna ger 

inget svar på om eleverna tycker att det är viktigt att vara simkunnig och i så fall varför. 

 

Studierna och rapporterna har inte berört elevernas simkunnighet. Däremot sker detta naturligtvis i de 

stora utvärderingar som Skolverket gjorde både 1992 och 2003 av undervisningen. NU -03 konstate-

rar att 95 % av både flickor och pojkar är simkunniga (200 m) och att resultatet är något bättre än i 

NU -92 (93 % av flickorna och 90 % av pojkarna). 

 

Studierna och rapporterna berör inte heller definitionen av begreppet simkunnighet, utan det sker i 

Skolverkets NU -03 som beskrev ett behov av att definiera kravet på simkunnighet (200 m) inför en-

käten, för att kunna bedöma om eleverna var simkunniga. I Skolverkets rapport angående tillsynen av 

simkunnigheten m.m. så frågades efter elevernas kunnighet att simma 200 meter. 

 

Jag konstaterar att tillgången på lämpliga lokaler, t.ex. simlokaler, har ökat genom åren. 20 % av lä-

rarna anger dock fortfarande (NU -03) att det råder brist på lokaler för undervisningen, vilket innebär 

att de helt saknar eller bara någon gång per läsår har tillgång till lokaler för simundervisning. 

 

Syfte med uppsatsen samt frågeställningar 

Uppsatsens syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur den allmänna skolans nu gällande styr-

dokument (Lpo 94) avseende simundervisning avspeglas i lärarens och elevens uppfattning om denna 

undervisning samt i den faktiska simkunnigheten bland elever i år 9. Att år 9 väljs beror på att eleven 

då lämnar den obligatoriska skolan och att mål för simkunnighet och kunskaper i livräddande första 

hjälp skall vara uppnådda.  

 

För att förstå bakgrunden till nuvarande skrivningar om mål för simning och simundervisning i läro-

planen vill jag också studera vilket utrymme och vilken betydelse simningen och simundervisningens 

innehåll har givits i läroplanerna, från 1920-talet till dagens gällande plan. Med betydelse i detta 

sammanhang menar jag om en viss omfattning och innehåll i textutformning i läroplanerna kan tyda 

på simningens ställning och vikt inom ämnet (gymnastik/idrott).  
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Jag vill också i min avslutande diskussion föra fram några egna åsikter och bl.a. diskutera kopplingen 

mellan en simkunnig befolkning och de drunkningsolyckor som trots allt ändå sker.  

Frågeställningar: 

 
- Hur har styrdokumenten mellan år 1919 till 2000 förändrats avseende simning och simundervis-

ning? 

- Har dessa eventuella förändringar påverkat innehållet i och utformningen av nu gällande läro-

plan? 

- beskrivs krav på att en viss simkunnighet skall nås och hur har dessa krav formulerats i läropla-

nerna över tiden? 

- Hur ser lärare på betydelsen av simundervisningen i skolan? 

- Hur ser elever på betydelsen av simundervisningen i skolan? 

- Vilken är simkunnigheten för elever i år 9? 

- Hur definierar lärare för år 9 vad simkunnighet är? 

- Vilka reella möjligheter finns att bedriva simundervisning (tillgång till lokaler m.m.)? 

 

Metod 
För att kunna besvara min uppsats syfte och frågeställningar har jag gjort två studier. Den första stu-

dien är en kvalitativ studie, där en textanalys görs av olika slag av styrdokument för den obligatoriska 

skolan rörande simundervisning från 1900-talets början till nu gällande plan. Den andra studien är en 

kvantitativ, deskriptiv studie som har sin grund i projektet ”Skola - Idrott – Hälsa” (SIH-projektet).  

Urval och delstudier 

Analys av kursplaner och anvisningar (Delstudie ett)  

I denna delstudie granskar jag hur innehållet i undervisningsplaner/läroplaner för ämnet gymnastik 

(motsv.) har förändrats från det tidiga 1900-talet till år 2000. Jag ägnar mig särskilt åt det som rör 

simning i planerna. Ämnets benämning har under den tid studien omfattar, ändrats flera gånger, från 

”Gymnastik med lek och idrott” till ”Gymnastik”, därefter till ”Idrott”, för att idag benämnas ”Idrott 

och hälsa". I denna delstudie använder jag begreppet ”ämnet” som en sammanfattande benämning. 
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Som metod har jag valt att i tabellform sammanställa textutdrag av ämnets övergripande målsättning 

och det som speciellt rör simningen med dess undervisning (Bilaga 1). Tabellformen väljer jag för att 

lättare kunna se utvecklingen och de eventuella skillnader som finns. Utifrån både kursplanernas text 

och tabellerna jämför jag sedan och försöker finna i vilken omfattning en skillnad finns i textutform-

ningen som tyder på att en förskjutning har skett av simundervisningens betydelse.  

 

Jag granskar även om planerna anger specifika färdighetsmål avseende själva simkunnigheten. Så-

dana mål kan vara, att det i planen anges en viss färdighet i ett eller flera simsätt, en viss uthållighet, 

dvs. kunna simma en viss längd eller någon annan färdighet, t.ex. att vara en viss tid under vattnet. 

Sådana mål för en uppnådd simkunnighet innebär dels att tydliga krav ställs på simundervisningen, 

men också att den uppnådda simkunnigheten blir möjlig att kontrollera. 

 

Begrepp i och kring utformning och innehåll av planerna har med naturlighet växlat genom åren. En 

undervisningsplan, senare läroplan, ger den övergripande målbeskrivningen samt övergripande regler 

och inriktning för undervisningen. En kursfördelning, senare kursplan, är en detaljerad plan för hur 

undervisningen skall eller kan genomföras i ett specifikt ämne inom ramen för undervisningspla-

nen/läroplanen. I bilagans sammanställning har jag inte citerat planernas text exakt, utan redovisar 

texterna med modern stavning och i en något annorlunda uppställd form, allt i syfte att söka göra ta-

bellerna överskådliga. I tabellerna har jag använt följande samlande rubrikbegrepp för att göra jämfö-

relsen mellan de olika planerna enklare: 

”Övergripande målsättning för ämnet”: Gemensamt begrepp för ”Syfte”, ”Mål” eller 

motsvarande, som i en undervisningsplan/läroplan/kursplan har använts för att svara på 

frågan ”Varför finns ämnet” och/eller ”Vad syftar undervisningen till”. 

”Mål och innehåll i simundervisning”: Gemensamt begrepp för ”Kursfördelning”, ”Hu-

vudmoment” eller motsvarande, som i en kursplan svarar på frågorna ”Vad skall upp-

nås”, ”Vad skall göras” och/eller ”När skall det göras” avseende simundervisningen. 

”Anvisningar m.m. för simundervisningen”: Gemensamt begrepp för ”Anvisningar”, 

”Kommentarer” eller motsvarande som anges i direkt anslutning till planerna, för att 

mer detaljerat beskriva utformningen av undervisningen. 

”Övrigt”: Med mina egna ord mycket kortfattade redovisningar av vissa särdrag i pla-

nerna men även att vissa begrepp beskrivs mer ingående. 
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Jag beskriver sammanfattande varje utbildningsplan/läroplan enligt samma modell; planens allmänna 

uppbyggnad och mål för själva gymnastikämnet (motsv.); mål för simningen samt innehållet i de 

(ev.) anvisningar för simundervisningen som finns i planerna. Varje beskrivning avslutas med mina 

sammanfattande kommentarer. 

 

Jag redovisar inte i någon av de sammanfattande beskrivningarna av planerna eller i bilagorna, upp-

gifter om timplanernas innehåll och fördelning till respektive klasser, årskurser eller stadier. Mina 

motiv för detta är att, sett över hela perioden för min delstudie, har i planerna för ämnet avdelats 

samma antal timmar (oavsett olika innebörder över tiden av ”timbegreppet”). Ett undantag finns dock 

och gäller 1962 års plan för grundskolan, där ämnet ”Gymnastik” i högstadiets årskurs 9 blir tilldelat 

två veckotimmar. Sammantaget bedömer jag dock att en så stabil tidsfördelning för ämnet i sig över 

tiden, inte har avgjort själva simundervisningens ställning eller eventuella förskjutning i planerna. 

 

Följande dokument har legat till grund för min studie: 

1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor,40 

1947 års anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och idrott vid folkskolorna,41 

Studieplan i gymnastik, lek och idrott för enhetsskolan (1952), 42 

Undervisningsplaner för rikets folkskolor/enhetsskolor 1955 (U55),43 

1962 års läroplan (Lgr 62),44 

1969 års läroplan (Lgr 69),45 

1980 års läroplan (Lgr 80),46 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94,47 

Kursplaner för grundskolan,48 

Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000,49 

Grundskolan. Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000.50 

                                                 
40 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1919 (Stockholm: Kungl. Folkskoleöverstyrelsen, 1919). 
41 Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och idrott vid folkskolorna (Stockholm: Kungl. 
Folkskoleöverstyrelsen, 1947, andra tryckningen). 
42 Olle Halldén, FYSISK FOSTRAN Studieplan i gymnastik, lek och idrott för enhetsskolan ( Stockholm: AB Magn. 
Bergvalls förlag, 1952). 
43 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955 (Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, 1955). 
44 Läroplan för grundskolan, Lgr62 (Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, 1962). 
45 Läroplan för grundskolan, Lgr69, Supplement Gymnastik (Stockholm, 1975). 
46 Läroplan för grundskolan, Lgr80 (Stockholm: Skolöverstyrelsen, 1980). 
47 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) (Utbildningsdepartementet, 1994). 
48 Kursplaner för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1994). 
49 Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Upplaga 1 (Skolverket och Fritzes 2000). 
50 Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier. Upplaga 1 (Skolverket och Fritzes 2000). 
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 Projektet ”Skola-Idrott-Hälsa” (Delstudie två) 

Jag väljer här att först göra ett referat ur rapporten ”Skola-Idrott-Hälsa, utgångspunkter, syften och 

metodik” för att därmed ge en bakgrund till min delstudie. 

 

Projektet har haft som huvudsyfte att belysa idrottsämnets (den nuvarande benämningen är idrott och 

hälsa) historiska utveckling under 1900-talets andra hälft. Undersökningen har indelats i två nivåer: 

den normativa nivån, som visar på hur ämnet skall disponeras enligt läro- och kursplaner och den 

praktiska nivån, som inriktar sig på hur idrottslärarkåren disponerat ämnet.  

Studien av själva idrottsämnet inriktar sig huvudsakligen på följande problemområden: 

• Tidstilldelning 

• Intentioner 

• Innehåll 

 

Studien av orsakerna bakom eventuella likheter och skillnader (mellan normativ och praktisk nivå) 

inriktar sig på följande problemområden 

• Samhällsutvecklingen 

• Materiella förutsättningar 

• Intressegrupper 

 

Ett slumpmässigt urval av skolor med klasser i år 3, 6 och/eller 9 från hela Sverige gjordes under 

2001 med syftet att få ett representativt urval av ca 2000 barn i nämnda skolår. Barnens ålder var 

mellan 9 till 10, 12 till 13 och 15 till 16 år vid undersökningstillfället. Urvalet fick till resultat att 

skolor från hela Sverige blev representerade. Genom det slumpmässiga urvalsförfarandet kom de 

mest tättbebyggda områdena, som Stockholm, Göteborg och Malmö, att bli mest representerade. En-

dast ett fåtal skolor avböjde medverkan. Sammanlagt deltog 48 skolor, 79 klasser och 1976 barn.51 

 

I min delstudie presenterar jag resultatet av ett urval av de frågeställningar som SIH-projektet ställde 

till elever i år 9 samt till tjänstgörande lärare i denna årskurs. Totalt bygger delstudien på 21 högsta-

dieskolor med 832 elever varav 423 var flickor och 409 var pojkar.52 Sammanlagt deltog 26 lärare 

som i någon form undervisade i år 9, dvs. antingen i år 1-9, år 4-9 eller år 7-9. 

 

                                                 
51 Lars-Magnus Engström, Skola-Idrott-Hälsa: Utgångspunkter, syften och metodik, Rapport nr 1 i serien Skola-Idrott-
Hälsa, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 12-13 samt s. 18. 
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Jag har valt ut de frågeställningar som på något sätt berör simning, t.ex. i form av bedömd simkun-

nighet, simundervisnings intensitet samt lokaler för densamma. Att jag väljer år 9 beror på att ele-

verna då lämnar den obligatoriska skolan och att mål för simkunnighet och kunskaper i livräddande 

första hjälp skall vara uppnådda. För varje fråga återger jag frågeställningen, beskriver svarsalternati-

ven, dvs. vilka val fanns att göra samt hur svaren skulle anges. Med detta har jag försökt att under-

lätta för läsaren att förstå frågeställningen utan att behöva ha tillgång till SIH-projektets samlade 

bank av enkätfrågor. Svaren på de slutna frågeställningarna har jag bearbetat med hjälp av det dator-

program (SPSS) som har använts och tillämpats för hela SIH-projektet. De öppna frågeställningarnas 

svar har jag själv sammanställt med hjälp av kopior av originalhandlingarna. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteori 

Hur uppstår en läroplan, d.v.s. vad är det som egentligen påverkar utformningen av vilka mål som 

ska gälla för undervisningen samt vad innehållet i ämnena ska bestå av. Läroplaner görs för många 

olika syften, t.ex. som statliga styrdokument för högskolor och den kommunala grundskolan, som i 

sin tur styrs av lokala skolplaner; läroplaner finns även för företags- och organisationsutbildningar 

m.m. Planerna används naturligtvis främst av lärare och elever för planering av undervisningen, för-

ståelse av syftet och målsättning med undervisningen och vilka arbets- och organisationsformer som 

undervisningen kan äga rum i. Många andra aktörer berörs också av en läroplans utformning och in-

nehåll. För grundskolans verksamhet kan det vara politiker, skolledare, föräldrar m.fl. Gemensamt för 

alla aktörer, oavsett i vilket syfte som en läroplan studeras, tolkas den utifrån aktörernas egna värde-

ringar, normer och förväntningar. 

 

Göran Linde, professor vid Lärarhögskolan vid Stockholm, menar i inledningskapitlet till sin bok 

”Det ska ni veta!” att ”stoffurvalet i undervisningen inte är detsamma som den föreskrivna läropla-

nen, utan att denna tolkas med tillägg och fråndrag, dels beroende på lärares intentioner, rutiner och 

repertoarer men också genom begränsande ramar och praktiska betingelser.”53 Linde delar in 

stoffurvalet för undervisningen under tre rubriker: formulering, transformering samt realisering.  

 

                                                                                                                                                                     
52 Ibid, s. 18 och 19. 
53 Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteorier (Lund: Studentlitteratur, 2000), s.18. 
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Med formulering menar han de föreskrifter som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen som skall stu-

deras, hur stor del av tiden varje ämna ska tilldelas, vilka mål som gäller för undervisningen och vil-

ket innehåll ämnena sak ha.54 Det lärostoff som föreskrivs, utgör ett urval av en större mängd 

tillgänglig kunskap, eftersom inte allt kan förmedlas. Föreskrifterna inrymmer ofta mer än själva 

stoffurvalet, organisation av detta kan också ingå in den formulerade läroplanen eftersom, för att ett 

stoff ska kunna förmedlas, det måste ges någon slags struktur av indelning och tidsföljder.55  

 

Med transformering menar Linde hur den formulerade läroplanen tolkas med tillägg och fråndrag, 

beroende på vem som tolkar planen och vilken utgångspunkt denne har vid tolkningen, t.ex. ett soci-

alt fokus, ämnesfokus, lärarfokus eller undervisningsprocessen i fokus.56  

 

Realisering innebär själva verkställandet av läroplanen, där verkställandet består av lärarnas och ele-

vernas verksamhet under lektionerna, dvs. den kommunikation och aktivitet som pågår i klassrum-

met.  Linde skriver att det finns särskilda mönster i klassrummet för interaktion, där läraren har det 

absoluta företrädet. Det s.k. klassrumsspråket består huvudsakligen av frågor, svar och reaktioner på 

svar. I övrigt påverkas interaktionen av bl.a. ramfaktorer som begränsar eller utökar möjligheterna i 

klassrummet, av hur läraren uppfattar hur eleverna tar emot kunskapen, elevernas eventuella ”mot-

stånd” till inlärningen samt vad som mottagaren (eleven) uppfattar och vad sändaren (läraren) avser 

med undervisningen.57 

Min tillämpning av läroplansteorin i uppsatsen 

I min uppsats tar jag avstamp utifrån teorin på följande sätt, att jag i delstudie ett ganskar de statliga 

styrdokumentens formuleringar, dvs. jag söker efter de formella grunder som på olika sätt söker styra 

simundervisningen från central nivå och söker också finna om och hur dessa styrningar har förändrats 

över tiden. Hur läroplanerna har transformerats och realiserats finner jag delvis svar på i delstudie 

två samt den tidigare forskningen som jag relaterar till. Jag skriver delvis därför att i SIH-projektet 

har inte studerats realiseringen av läroplanen, däremot menar jag att projektet utvärderar den realise-

rade planen, genom att både elever och lärare gör uppskattningar och bedömningar av elevernas för-

mågor samt nyttan med simkunnighet och simundervisning. 

 

                                                 
54 Ibid., s. 19. 
55 Ibid. s. 38. 
56 Ibid. s. 48 ff. 
57 Ibid., s. 65 ff. 
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av mina två delstudier. För varje delstudie redovisar jag mina 

dragna slutsatser i en avslutande sammanfattning. 

Analys av kursplaner och anvisningar (Delstudie ett)  

1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor 

Allmänt om planen 

Undervisningsplanen var den första som lade grunden till att ämnet fick en mer ordnad form i folk-

skolan. Planen redovisar inledningsvis en översikt över de olika skolformer som tas upp i planen, 

dvs. både huvudformer (folkskolor med heltidsläsning) och undantagsformer (folkskolor med halv-

tidsläsning). Timplaner för ämnena anges för respektive skolform med förklarande anmärkningar. 

Därefter redovisas kursplanerna för respektive ämne med mål för ämnet och tillhörande kursfördel-

ning där undervisningens omfattning av ämnet redovisas klassvis. Till respektive kursplan lämnas an-

visningar för ämnet, främst av pedagogisk karaktär. 

 

I kursfördelningen för ämnet ”Gymnastik med lek och idrott” ingår simning i begreppet ”Idrottsöv-

ningar”, övriga inslag är skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning. I jämförelse med hur andra be-

skrivna ordningsrörelser och övningar i gymnastik placeras in i de olika årsklasserna, är ”Idrottsöv-

ningar” mycket ringa behandlade.  

 

Övergripande målsättning för ämnet 

I mål för kursplanen för ämnet ”Gymnastik med lek och idrott” beskrivs vad ämnet har för uppgift 

gentemot barnen i folkskolan. I likhet med övriga målbeskrivningarna i planen anges inte här några 

detaljerade mål, utan istället mer övergripande målbeskrivningar, exempelvis ”…. befordra lärjungar-

nas sunda allsidiga kroppsutveckling….”, vänja lärjungarna vid god kroppshållning….” samt atti-

tydmål som t.ex. ”…. väcka lust för fortsatta stärkande kroppsövningar….”. Ingenting nämns i äm-

nesmålet om att en viss simkunnighet skall uppnås. 

 

Omfattning av och anvisningar för simning  

Det framgår att idrottsövningar omfattande bl.a. simövningar ska äga rum, dock då ”…. där förhål-

landen sådant medgiva.” Det saknas helt i vilken klass och i vilken omfattning eller med vilken in-

riktning en lämplig undervisningen bör ske. I anvisningarna till ämnet, som främst berör pedagogiska 
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råd till läraren, råd om lokaler samt hur lärjungarna lämpligen bör vara klädda, finns för simningen, 

likväl som för de andra ingående verksamheterna i ”Idrottsövningarna”, mer detaljerade anvisningar 

om en lämplig ordningsföljd för olika simövningar, men inte i vilka klasser de bör äga rum. I anvis-

ningarna nämns också att särskild simundervisning bör ske i anslutning till de tillfällen som finns för 

friluftsbad. Ingenting nämns om att en (viss) simkunnighet skall uppnås.  

 

Simövningar på djupare vatten innehåller bl.a. livräddning och behandling av drunknande. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Planen saknar vad som senare tillkommer i andra planer; nämligen vad samhället övergripande vill 

med undervisningen i ämnet och vilken kunskapssyn som råder. Undervisningsplanen har en mycket 

strukturell och detaljerad syn på innehåll i och metoder för undervisningen. Simningen ges inte 

samma utvecklade ställning som gymnastiken, särskilt med tanke på hur viktigt det hade blivit att ge 

befolkningen en ökad simkunnighet med hänsyn till de då rådande höga drunkningstalen. 

 

I planen omnämns ingenting om att en viss simkunnighet skall uppnås. Några mätbara krav eller nå-

got annat som beskriver begreppet simkunnighet finns inte i planen, inklusive anvisningar. 

 

Att livräddning och behandling av drunknande skall tas upp i undervisningen omnämns i anvisning-

arna. Däremot utvecklas inte vad som avses med livräddning och vad eleverna skall kunna om liv-

räddning, vare sig teoretiskt eller praktiskt, inte heller i vilken klass som undervisningen skall starta. 

1947 års anvisningar för undervisning i gymnastik med lek och idrott 

Allmänt om planen 

Anvisningarna avsåg att utgöra komplement till 1919 års undervisningsplan. Det huvudsakliga syftet 

var att utgöra hjälp till lärarpersonalen vid undervisningens planering. Anvisningarna innehåller dels 

nya anvisningar, utöver de i 1919 års plan, dels förtydligande av vissa tidigare anvisningar samt nytt; 

normgivande övningar, vilka i första hand bör förekomma i undervisningen. Det anges särskilt att 

anvisningarna inte var avsedda att ersätta undervisningsplanen, än mindre att utgöra en lärobok i 

gymnastik. Anvisningarna kan vara en tidig följd av det arbete som 1946 års skolkommission med 

kursplanedelegation hade inlett och vars arbete lade grunden till den senare införda enhetsskolan. 

 

Anvisningarna har en annorlunda uppbyggnad än 1919 års anvisningar i undervisningsplanen. Inled-

ningsvis beskrivs undervisningens mål i ämnet samt de krav som ställs på läraren för att resultatet 
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skall nås. Kopplingen i målet för 1919 års undervisningsplan till den Lingska gymnastikens grundsat-

ser är borttagna; att ett sådant fjärmande sker under den första hälften av nittonhundratalet från dessa 

grundsatser och orsakerna till detta och hur en ny syn utvecklas på ämnet, beskrivs bl.a. i ”Pedago-

giska perspektiv på idrott”.58 

 

Under rubriken ”Allmänna anvisningar” ges främst pedagogiska och allmänna planeringsmässiga an-

visningar för undervisningen, medan rubriken ”Yttre betingelser för undervisningen” tar upp lektio-

nernas placering på schemat, timfördelning, lärjungarnas klädsel, lokaler och materiel och vem som 

har ansvaret för denna. Under rubriken ”Ämnets olika grenar” beskrivs gymnastikens respektive le-

kens och idrottens olika utbildningsgrenar. Rubriken ”Normgivande övningar” beskriver lämpliga 

”minimiprogram” för resp. klasser med hänsyn till övningarnas ansträngnings- och svårighetsgrad. 

De normgivande övningarna avses bidra till en viss enhetlig utbildning vid rikets folkskolor samt 

syftar också till att vara ett stöd för lärarna vid val av övningar för vanliga lektioner som för frilufts-

dagar. Avslutningsvis ges anvisningar för frivillig gymnastik, lek och idrott samt skolhygien. Det 

görs också påpekande om hur viktig lärarens roll är för resultatet, genom dennes undervisningsför-

måga, personliga färdighet och att läraren vidmakthåller sina kunskaper och spänst genom att delta i 

fortbildningskurser. 

 

Övergripande målsättning för ämnet  

Målet för undervisningen i ämnet är mycket snarlikt det för 1919 års undervisningsplan. Tillkommit 

har att undervisningen som mål har att tillfredsställa lärjungarnas naturliga behov av rörelse, stärka 

deras psykiska egenskaper och dana goda karaktärer. Ingenting nämns i målet om att en viss simkun-

nighet skall uppnås. 

 

Omfattning av och anvisningar för simning 

Allmänt kan sägas att anvisningarna trycker särskilt på leken som ett medel för barnen i de tidiga 

klasserna att få utlopp för sina rörelsebehov. Dessutom bör inte lek- och idrottsövningar vara för an-

strängande sett till barnens ålder och förmåga och många anvisningar ges till läraren hur övningarna 

skall kunna anpassas till dessa. För att beskriva de olika övningsgrenarnas ansträngningsgrad och 

lämplighet, delas de in i olika grupper där simning anges att höra till den tredje gruppen, vilken inne-

bär mer eller mindre långvarigt arbete s.k. uthållighetsövningar. Simning ingår som en utbildnings-

gren i ”lek och idrott” tillsammans med smålekar, bollekar och bollspel, sång- och danslekar och 

                                                 
58 Lars-Magnus Engström och Karin Redelius (redaktörer), Pedagogiska perspektiv på idrott (Stockholm: HLS Förlag 
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folkdanser, fri idrott, orientering, skidlöpning och skridskoåkning. Simningen ges, till skillnad mot i 

1919 års plan, i de normgivande övningarna en stegringsfölj som börjar redan i första klass med vat-

tenvaneövningar, för att i fjärde klass börja med bröstsim och slutligen i åttonde klass inrymma 

bröstsim, ryggsim och dykning. 

 

 Livräddning införs fr.o.m. sjätte klass. 

 

Anvisningarna konstaterar också att simundervisningen i större delen av landet är beroende av till-

gången till inomhusbad. Dessutom anges att simkunnigheten har ett värde i sig, men också är en täv-

lingsidrott som passar utmärkt för både gossar och flickor i alla åldrar. En förutsättning är dock att 

lämpliga distanser väljs, dvs. att de inte blir för ansträngande. 

 

Övrigt 

Här tycker jag det är viktigt att redovisa några senare bestämmelser än 1947 års anvisningar som ty-

der på att simundervisningen hade blivit ett viktigt inslag i skolans undervisning. Kungl. Skolöversty-

relsen gav 1948 resp. 1949 ut två cirkulär angående simkunnighetsprov.59 Det första cirkuläret 

behandlar simkunnighetens betydelse och den stora vikt som läggs på skolans myndigheter att aktivt 

delta i arbetet för att öka simkunnigheten, dels som skydd mot drunkningsolyckorna, dels på grund av 

simningens betydelse som sund kroppsövning. Eftersom det fortfarande är en stor del av befolk-

ningen som inte är simkunnig, understryker också Skolöverstyrelsen vikten av att de lokala skolled-

ningarna bidrar till att simundervisning sker i simskolor under sommarferierna. Dessutom förordar 

Skolöverstyrelsen att de lokala skolstyrelserna fattar beslut om att anteckningar görs på terminsbety-

gen att simprov är fullgjorda. Lämpliga sträckor för proven anges enligt följande: för klass 4-5: 25 m, 

kl. 6: 50 m, kl. 7: 75 m och kl. 8: 100 meter. 

  

 Det andra cirkuläret behandlar, som ett slags komplement till det första, att Skolöverstyrelsen även 

förordar att de lokala skolstyrelserna fattar beslut om att vitsord ges i simkunnighet även på avgångs-

betyg och utskrivningsbetyg från folkskolan. Exempel lämnas på hur en sådan anteckning bör lyda. 

Samma simsträckor gäller som i det tidigare cirkuläret. 

 

Sammanfattande kommentarer 

                                                                                                                                                                     
2002), s. 216. 
59 Aktuellt från skolöverstyrelsen 1948:1-2 s.15 och 1949:8 s.114. 
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1947 års anvisningar utvecklar simningens ställning inom ämnet, jämfört med 1919 års undervis-

ningsplan, främst genom att en stegrande plan redovisas som knyts till resp. klass och att simunder-

visningen omnämns i flera sammanhang i anvisningarna. 

 

Ingenting nämns i ämnesmålet om att en viss simkunnighet skall uppnås. Några mätbara krav eller 

något annat som beskriver begreppet simkunnighet finns inte i anvisningarna. Möjligen kan man 

tolka de simlängder som anges som lämpliga när tävlingar skall ordnas, som mått eller krav på uthål-

lighet och därmed pekar de möjligen på en s.k. simkunnighet. 

  

I kombination med de två cirkulären blir det nu första gången som krav på simlängder anges för att 

det på termins- eller avgångsbetyg skulle kunna antecknas att simkunnighetsprov har fullgjorts. 

 

Livräddning införs i de högre klasserna utan att begreppet utvecklas särskilt vad som avses med liv-

räddning och vad som eleverna skall kunna om livräddning, vare sig teoretiskt eller praktiskt. 

Studieplan i gymnastik, lek och idrott för enhetsskolan (1952) 

Allmänt om planen 

Studieplanen utarbetades på uppdrag av kursplanedelegationen inom 1946 års skolkommission inför 

den pedagogiska försöksverksamheten för enhetsskolan som riksdagen hade beslutat om 1950. För-

fattaren till planen var inte bunden till några andra föreskrifter än de huvudmoment som hade fast-

ställts av skolöverstyrelsen på förslag av skolkommissionens kursplanedelegation.  

 

Planen inleds med en ”Allmän del” som i stort sett är en välutvecklad ”programskrift” om behovet av 

och nyttan med fysisk fostran och den grundläggande uppfattningen att undervisningsmetoder och 

övningsformer måste anpassas till och utgå ifrån en helhetsuppfattning av människan, dess individu-

ella olikheter, nödvändigheten att utveckla den sociala människan samt olika kroppsövningars egen-

värde. 

 

I kapitlet ”Huvudmoment och studieplaner” presenteras först målsättningen med ämnet och författa-

rens tankegång med huvudmomenten. Målsättningen var fastställd av Kungl. Skolöverstyrelsen 1951 

i ”Timplaner och Huvudmoment för studieplaner för skolor av A- och B-form vid försöksverksamhet 

i anslutning till 1946 års skolkommissions förslag”. Huvudmomenten med studieplanerna avser att 

öka förståelsen för de möjligheter som finns att på olika åldersstadier genom fysisk fostran utveckla 

barnen till lyckliga barn. Efter att flickor och pojkar har skilts åt i fysik fostran i mellanstadiet, går 
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flickornas fysiska fostran i en gymnastiskt-estetiskt-rytmisk riktning och pojkarna mot de presta-

tionsbetonade spelen, idrotten och färdighetsgymnastik. Författaren avslutar med följande; det vä-

sentligaste är icke valet av enskilda rörelser utan förståelsen för avsikten med fysisk fostran i helhet.  

 

Därefter presenteras respektive stadium med timplaner och de huvudmoment som ingår i stadiet 

jämte studieplaner. Varje stadium inleds också med vad som karaktäriserar barnen (eleverna) ur mo-

torisk och fysisk synvinkel samt deras mognadsgrad och individuella olikheter; allt för att undervis-

ningen skall anpassas till individernas behov och förutsättningar. 

 

Studieplanen avslutas med ett kapitel ”Läraren” som beskriver hur denne bör förhålla sig i sin lärar-

roll gentemot undervisningen i fysisk fostran. Läraren bör visa ett verkligt positivt intresse för ämnet 

och undervisningen eftersom lärarens attityd betyder så mycket för elevernas inställning. Som exem-

pel ges hur viktigt det är att klä om inför lektionerna. Kapitlet ger också pedagogiska råd till läraren 

samt trycker på lärarens ”leksinne”. Slutligen trycker författaren på hur viktigt det är med fortbild-

ning för lärarna eftersom ämnets snabba utveckling lätt kan få läraren att känna sig osäker. 

 

Övergripande mål för ämnet  

Målet för undervisningen i ämnet är snarlikt det för 1947 års anvisningar, förutom att ”lärjungar” har 

ersatts av ”elever”. Tillkommit har att undervisningen också har som mål att stimulera till friluftsliv 

även efter avslutad skolgång. Ingenting nämns i ämnesmålet om att en viss simkunnighet skall upp-

nås. 

 

Omfattning av och anvisningar för simningen 

Simning ingår i huvudmomentet ”lekar och idrott”.  Simningen ges en ännu mer utvecklad stegrings-

följd än i 1947 års anvisningar i form av mer detaljerade ex. på övningar som är lämpliga för resp. 

stadium. Anvisningarna anger att det skulle vara önskvärt att det i klass 3 var obligatorisk simunder-

visning för de barn som inte är simkunniga, förmodligen eftersom det i planen anges att fr.o.m. klass 

4 skall alla barn vara simkunniga. Inget nämns i planen om att en viss simkunnighet (dvs. simsätt el-

ler längd) skall uppnås, men de tidigare omnämnda cirkulären anger att lämplig sträcka för simprov 

för klass 4-5 är 25 meter. Klassläraren bör enligt anvisningarna vid läsårets slut kunna lämna besked 

om simkurser under den kommande sommaren. 

  

Livräddningsövningar införs fr.o.m. klass 5 och 6. I högstadiet betonas särskilt att förfarandet vid liv-

räddning skall genomgås noga. 
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Sammanfattande kommentarer 

1952 års studieplan utvecklar simningens ställning än mer inom ämnet, jämfört med 1947 års anvis-

ningar, bl.a. genom att ge exempel på lämpliga övningar för de olika stadierna. Dessutom anges att 

fr.o.m. 4 klass skall alla barn vara simkunniga, enlig Skolöverstyrelsen cirkulär att de kan simma 25 

meter. Några krav på simsätt anges inte i planen. 

 

Livräddning införs i de högre klasserna utan att begreppet utvecklas med vad som avses med livrädd-

ning och vad som eleverna skall kunna om livräddning, vare sig teoretiskt eller praktiskt. 

1955 undervisningsplan för rikets folkskolor 

Allmänt om planen 

Planen bygger på den av Skolöverstyrelsen 1952 tillsatta kommittén som fick uppgiften att utarbeta 

och lägga fram förslag till revision av 1919 års undervisningsplan. Planen skulle allmänt tillämpas 

från och med läsåret 1955/56, med tre års övergångstid. Med denna undervisningsplan infördes den 

s.k. enhetsskolan som hade utvecklats på prov sedan 1949. 

 

Inledningsvis ges allmänna anvisningar för folkskolans verksamhet och inleds med folkskolans upp-

gift; att meddela en allmän medborgerlig bildning, att medverka till en harmonisk utveckling av de 

ungas anlag och att i samverkan med hemmen fostra de unga till självständiga och ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. Under huvudrubrikerna Fostran-undervisning, Ansvar-samar-

bete, Skolan-samarbete, Läraren, Skolan-hemmet, o.s.v. ges samhällets övergripande syn på hur för-

hållandet skall vara mellan lärare, elever och föräldrar avseende ansvar för undervisningen, samar-

bete lärare och elever samt för att ett förtroendefullt samarbete med hemmen skapas. Under huvudru-

brikerna Arbetssättet, Hemuppgifter och Bedömning av arbetsresultatet ger anvisningarna läraren de 

pedagogiska råd och verktyg som syftar till att planera, genomföra och utvärdera skolarbetet. I övrigt 

är undervisningsplanen i stort uppbyggd som 1919 års plan, d.v.s. med en kort översikt av skolfor-

merna, därefter timplaner med anvisningar samt kursplaner för ämnena med mål, kursinnehåll samt 

anvisningar till dessa. 

 

Övergripande målsättning för ämnet 

Målet för undervisningen i ämnet är mycket likt det som både 1947 års anvisningar och 1952 års stu-

dieplan anger. Ingenting nämns i målet om att en simkunnighet skall uppnås. 
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Omfattningen av och anvisningar för simning  

Kursinnehållet, dvs. hur simningen fördelas över klasserna, är snarlikt 1947 års anvisningar. Simning 

ingår i samlingsbegreppet ”lek och idrott” tillsammans med bollekar och bollspel, fri idrott, orienter-

ing, skidlöpning och skridskoåkning m.m. Här omnämns nu för första gången i en plan eller anvis-

ningar till en sådan att simkunnighetsprov skall ske, i denna plan fr.o.m. fjärde klass. Däremot nämns 

inte, som i 1952 år studieplan, att alla barn skall vara simkunniga fr.o.m. 4 klass. Jämfört med 1947 

års anvisningar sker inte i denna kursplan någon detaljerad styrning i vilken klass ett visst simsätt bör 

undervisas i. Hänvisning sker istället i planen till skolöverstyrelsens utfärdade detaljerade anvis-

ningar för undervisningen i gymnastik, lek och idrott60 samt till de tidigare omnämnda 

Skolöverstyrelsens två cirkulär angående simkunnighetsprov.61 I och med dessa hänvisningar så finns 

tydliga regler och råd för hur simundervisningen bör genomföras och vad simproven omfattar.  

 

Livräddning införs i fjärde klass som ”enkla råd i livräddning” för att i de högre klasserna benämnas 

”livräddning”. Begreppet utvecklas inte närmare i kursplanen. I de omnämnda detaljerade anvisning-

arna finns dock flera övningar som avser att kunna ge konstgjord andning (Schäfers metod) samt 

olika livräddnings- och ilandföringsmetoder. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Själva 1955 års undervisningsplan utvecklar inte simningens ställning inom ämnet, jämfört med 1952 

års studieplan och 1947 års anvisningar, även om hänvisningar sker till Skolöverstyrelsen detaljerade 

anvisningar samt cirkulär. 

 

Ingenting nämns i ämnesmålet om att en viss simkunnighet skall uppnås.  

 

I kursplanen nämns dock att simkunnighetsprov skall genomföras fr.o.m. fjärde klass, dock inte om 

något särskilt simsätt måste tillämpas vid provtagningen. 

 

Livräddning börjar redan i fjärde klass som ”enkla råd” om detta och i de separata detaljerade anvis-

ningarna finns flera övningar i att kunna ge konstgjord andning och olika livräddnings- och ilandfö-

ringsmetoder.  

                                                 
60 Handbok i gymnastik, lek och idrott för folkskolans lärare, Del II Lek och idrott (Kungl. Skolöverstyrelsen, Stockholm 
1950.) s. 210 ff. 
61 Aktuellt från skolöverstyrelsen 1948:1-2 s.15 och 1949:8 s.114. 
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1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62) 

Allmänt om planen 

Med planen, som skulle gälla fr.o.m. läsåret 1962/63 infördes ”Grundskolan” i Sverige. Planen har en 

snarlik uppbyggnad som 1955 års plan men inleds här först med mål och riktlinjer, följt av allmänna 

anvisningar för skolans verksamhet, totalt utgörande hela drygt 90 sidor i läroplanen. Därefter redo-

visas timplanerna, följt av kursplanerna med anvisningar och kommentarer. 

  

Målet för den nioåriga obligatoriska grundskolan anges som att den i samarbete med hemmen skall 

främja elevernas allsidiga utveckling samt därvid meddela eleverna kunskaper och öva deras färdig-

heter. I centrum för skolans fostrande verksamhet står eleven. I övrigt utvecklas i riktlinjerna och de 

allmänna anvisningarna i linje med vad som redan har angetts under 1955 års plan, möjligen med än 

mer betoning på samverkan mellan skolan (lärarna), hemmet och eleven. Elevens individuella sär-

ställning men också dennes egna ansvar och aktiva deltagande i skolarbetet poängteras särskilt. Carl-

sten skriver i sin undersökning62 att läroplanen betonar kontinuitet, dvs. att verksamheten bygger vi-

dare på tidigare undervisningstillfällen och att eleverna skall uppfatta att en inriktning sker mot be-

stämda mål. 

 

Övergripande målsättning för ämnet 

Målen för undervisningen i ämnet är nära nog identiskt med det som framgår av 1955 års plan. Nytt 

är att undervisningen skall medverka till elevernas harmoniska utveckling och att ett estetiskt rörelse-

sätt skall eftersträvas. Nytt är också att undervisningen bör bedrivas så att den allmänna prestations-

förmågan höjes. Målet att undervisningen bör bedrivas så att eleverna vänjs vid samarbete, har ut-

vecklats till att undervisningen syftar till att utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och ledar-

förmåga. I årskurs 9 minskas ämnet till två veckotimmar. 

 

Ingenting nämns i målet om att en simkunnighet skall uppnås.  

 

Omfattning av och anvisningar för simning 

Simning ingår som ett huvudmoment i ”Gymnastik”. Omfattningen av innehållet i simundervis-

ningen, dvs. hur den fördelas inom stadierna (ett nytt begrepp som sammanfattar flera årskurser) blir i 

jämförelse med 1955 års plan ändå mycket snarlikt. En viktig förändring sker dock i och med att 

simkunnighetsprov skall ske redan med början i lågstadiet och då i årskurs 3. I Skolöverstyrelsens 
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skriftserie nr 45 från 1962, ”Handledning i simundervisning”63, framgår att skolornas simkunnighets-

prov för årskurs 3 är 25 meter och det utförs på grunt vatten. Anvisningarna och kommentarerna i öv-

rigt om undervisning i simning är mer detaljerade än i 1955 års plan. 

 

Livräddningsåtgärder återförs till att undervisas i först på högstadiet. 

 

Sammanfattande kommentarer 

1962 års läroplan utvecklar ytterligare något om simningens ställning inom ämnet jämfört med tidi-

gare plan från 1955, främst genom att slå fast att simkunnighetsprov skall avläggas redan i årskurs 3. 

 

Ingenting nämns i själva ämnesmålet om att en viss simkunnighet (simsätt), skall uppnås. Däremot 

anges för huvudmomentet simning i lågstadiet att simkunnigheten skall prövas redan i årskurs 3. 

 

Livräddningsåtgärder återförs till att undervisas i på högstadiet. I planen utvecklas inte vad som avses 

med begreppet livräddning. 

1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) 

Allmänt om planen 

Planen har en liknande uppbyggnad som 1962 års plan och består således av en allmän del med mål 

och riktlinjer, följt av allmänna anvisningar för skolans verksamhet, nu utgörande nästan 110 sidor. 

Därefter redovisas timplaner, följt av kursplaner med anvisningar och kommentarer. Planen skulle 

börja tillämpas fr.o.m. läsåret 1970/71 med början i årskurserna 1, 4, och 7. Till planen hör också en 

supplementdel, uppdelad i häften för olika ämnen. Supplementdelen innehåller kompletterande an-

visningar, kommentarer och exempel på kursplaner m.m. 

 

I princip samma övergripande mål för grundskolans verksamhet gäller som i 1962 års plan. I centrum 

för skolans verksamhet (inte längre i den fostrande rollen) står den enskilda eleven. Individens behov 

och samhällets krav i olika avseenden är bestämmande för innehållet, formerna och organisationen av 

skolans verksamhet. Målet anges som att den i samarbete med hemmen skall främja elevernas allsi-

diga utveckling samt därvid meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter. Elevens indivi-

                                                                                                                                                                     
62 Yngve Carlsten, Ämnet idrott i grundskolans årskurs 8 (Stockholm: Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, 1989) 
s. 21. 
63 Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 45, Handledning i simundervisning (Kungl. Skolöverstyrelsen, 1962), s. 56. 
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duella särställning, men också dennes egna ansvar och aktiva deltagande i skolarbetet poängteras sär-

skilt. 

 

Övergripande målsättning för ämnet 

Målen för undervisningen i ämnet är nära nog identiskt med det som framgår av 1962 års plan och 

därmed även det i 1955 års plan. Två nya mål för undervisningen har dock tillkommit, förmedla kän-

nedom om den egna kroppens funktion och vård i samband med fysisk aktivitet samt ge eleverna till-

fälle att pröva och utöva olika gymnastik- och idrottsformer, 

 

Ingenting nämns i själva ämnesmålet om att en simkunnighet skall uppnås.  

 

Omfattningen av och anvisningar för simning  

Omfattningen av simundervisningen och de allmänna anvisningarna och kommentarerna för denna 

plan är mycket snarlika de som uttrycks i 1962 års plan, även om de här förmedlas uppdelat i både 

den allmänna delen och i supplementet. Det som är verkligt nytt är att i supplementet framgår tydligt 

(och för först gången i en plan) att målet med skolans simundervisning är att varje elev skall bli fullt 

simkunnig under förutsättning att inte ett fysiskt eller psykiskt handikapp hindrar detta. Det är också 

första gången som det framgår i en plans anvisningar att i huvudmomentet simning det också ingår 

simkunnighetsprov och vilka krav (både längd och simsätt) som gäller för resp. årskurs. Att det var 

viktigt med dessa prov framgår av att i skolor som saknar simhall på lämpligt avstånd, bör eleverna 

informeras om var de kan delta i simundervisning på fritid eller under sommarferierna, så att de kan 

få intyg på sin simkunnighet. 

 

Livräddningsåtgärder berörs i mellanstadiet genom att eleverna informeras om konstgjord andning 

genom inblåsningsmetoden. På högstadiet sker undervisning i livräddande åtgärder samt simkunnig-

hetsprov. Att en god simkunnighet är grunden till färdighet i livräddning påpekas särskilt, men också 

att i årskurs 9 bör inblåsningsmetoden med hjälp av ansiktsmask övas i anslutning till den olycks-

fallsvård som sker i biologiundervisningen. 

 

Sammanfattande kommentarer 

1969 års läroplan utvecklar verkligen simningens ställning inom ämnet även om den i stort behåller 

samma inriktning som 1962 och därmed även 1955 års undervisningsplan. Främst är det den tydliga 

målsättningen som anges med simundervisningen, att varje elev skall bli fullt simkunnig under förut-
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sättning att inte ett fysiskt eller psykiskt handikapp hindrar detta, samt de i planen ingående bestäm-

melserna för simkunnighetsproven, som visar detta. 

 

I själva ämnesmålet nämns ingenting om att en viss simkunnighet skall uppnås.  

 

Däremot anges i anvisningarna för undervisningen en tydlig målsättning med simundervisningen och 

att den uppnådda simkunnigheten skall prövas mot bestämda krav för de olika årskurserna.  

 

Livräddningsundervisningen utvecklas mer i denna plan genom att det tydliggörs vad som bör läras 

ut samt i vilka sammanhang som livräddningsfärdigheter kan övas. Därmed tydliggör planen bättre 

än tidigare planer vad som avses med begreppet livräddning. 

1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) 

Allmänt om planen 

Läroplanen fastställdes i februari 1980 och skulle gälla fr.o.m. läsåret 1982/83. Den består av två de-

lar, en allmän del och ett kommentarmaterial. I planens allmänna del anges dels mål och riktlinjer för 

skolans verksamhet, dels föreskrifter för kursplaner och timplaner. I kommentarmaterialet, som inte 

var föreskrifter, beskrivs aktuella problem och svårigheter samt diskuteras alternativa metoder till 

lösningar. Materialet behandlar också ämnesspecifika problem och alternativa arbetssätt och tar 

också upp centrala frågor i skolans inre arbete. 

 

Planen slår fast att grundskolan är en del av samhället och att läroplanen speglar demokratins sam-

hälls- och människosyn samt att grundskolan utgör ett naturligt centrum för en bred samverkan mel-

lan föräldrar, elever och skolans personal. Ett begrepp som återkommer i planen är att skolans uppgift 

är att fostra, dvs. att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera eleverna till att vilja om-

fatta vår demokratis värderingar och att dessa kommer till utryck i praktisk, vardaglig handling. 

 

Övergripande målsättning för ämnet 

Målsättningen inleds med en ”motivering” till varför ämnet ingår i grundskolans undervisning. I öv-

rigt återfinns nästan alla inslag i målsättningen från 1969 års plan med supplement; fallit bort från 

1962 och -69 års planer har målet att undervisningen i ämnet skall höja den allmänna prestationsför-

mågan. Planen anger målen mer ”mångordigt” än i de tidigare planerna utan att kärnan i målen skiljer 

sig åt. Det har tillkommit ett antal nya mål, bl.a. att undervisningen skall få eleverna att uppleva rytm 

och rörelse, ge eleverna kännedom och kontakt med idrotts- och friluftsrörelsen, få insikt i andra 
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kulturers värderingar och traditioner i fråga om fysisk aktivitet, vistelse i naturen samt lära eleverna 

att ta ansvar för naturen och kunna utnyttja den rätt för rekreation och friluftsliv. Undervisningen 

skall också organiseras så att elever med olika handikapp kan delta i den. 

 

Ingenting nämns i själva ämnesmålet om att en simkunnighet skall uppnås. 

 

Omfattningen av och anvisningar för simning  

Omfattningen är snarlik den som anges i 1969 års plan men saknar anvisningar och kommentarer 

samt reglerna för simkunnighetsproven. Både bröst- och ryggsim övas redan i lågstadiet samt ett nytt 

inslag, att förmedla båt- och badvett till eleverna. För alla tre stadierna påpekas att simkunnighets-

prov skall ske, i högstadiet även livräddningsprov. 

 

Livräddningsövningar påbörjas åter redan i lågstadiet och utvecklas än mer i mellanstadiet och hög-

stadiet än i tidigare planer, detta framgår bl.a. genom att relativt detaljerade övningar beskrivs som 

rör livräddningsområdet. 

  

Sammanfattande kommentarer 

1980 års läroplan utvecklar inte simningens ställning inom ämnet jämfört med tidigare planer utan 

behåller i stort samma inriktning som 1969 års läroplan. Däremot saknas anvisningar och kommenta-

rer och det som varit utmärkande i de senare planerna om tydliga mål för simningen, är borta. 

 

Ingenting nämns i själva ämnesmålet om att en simkunnighet skall uppnås. Däremot anges för alla tre 

stadier att simkunnighetsprov skall ske, i högstadiet även livräddningsprov, men några anvisningar 

för hur och med vilka krav dessa prov skall ske, finns inte. 

   

Livräddningsundervisningen utvecklas dock något i denna plan genom att det tydligt klarläggs vad 

som bör läras ut samt i vilka sammanhang som livräddningsfärdigheter kan övas och därmed tydlig-

gör planen vad som avses med begreppet livräddning. 

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 

Allmänt om läroplanen 

Läroplanen fastställdes i mars 1994 och ersatte då 1980 års plan. Den skulle tillämpas i åk 1-7 läsåret 

1995/96, i åk 8 1996/97 och i åk 9 läsåret 1997/98. Planen utgår från en ansvarsfördelning där staten 

anger de övergripande målen och riktlinjer för skolverksamheten och kommunerna för genomföran-
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det. Läroplanen inleds med att skolans värdegrund och uppgifter beskrivs, dessa följs av mål och rikt-

linjer för ett antal angivna områden inom skolans verksamhet. Målen anger riktningen av skolans ar-

bete och består dels av mål att sträva mot för skolan, dels mål som skolan har ansvar för att möjlig-

göra för eleverna att nå, d.v.s. mål att uppnå. Riktlinjerna är skrivna så att ansvarsfördelningen i 

skolan skall framgå. 

  

Läroplanen kompletteras med kursplaner och timplaner för alla ämnen, varvid kursplanen anger må-

len för utbildningen i det enskilda ämnet, även här i form av mål att sträva mot och mål att uppnå. 

Kursplanerna, som är bindande föreskrifter, är indelade i mål och huvudmoment och beskriver re-

spektive ämnes karaktär och uppbyggnad i form av att ange ämnets kärna, centrala begrepp, väsentli-

gaste perspektiv, kunskapsområden, teorier m.m. Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla 

elever bör lära sig och samtidigt lämna stort utrymme till läraren att välja ämnesstoff och arbetsme-

tod.  

 

Målen och riktlinjerna för utbildningen som framgår av skollagen, läroplanen och kursplanerna, om-

formas och utvecklas på det lokala planet och antas av kommunalfullmäktige. I den lokala arbetspla-

nen skall den enskilda skolan ange hur målen skall nås och hur verksamheten skall vara utformad och 

organiserad, varefter i sin tur lärare och elever tillsammans utformar de olika undervisningsmålen. 

 

Övergripande målsättning för ämnet 

Kursplanen inleds rubriklöst med en slags ”programförklaring” av ämnets roll och vad ämnet ger 

eleverna, men också vad ämnet särskilt skall ta hänsyn till och ha ansvar för när det gäller elever som 

har fysiska eller motoriska brister i samband med kroppsrörelser och friluftsliv. Strävansmålen mins-

kar avsevärt i antal jämfört med ämnesmålen i 1980 års plan, de kvarvarande målen är också mer 

koncentrerat uttryckta. Tillkommit som mål att sträva efter, har målet att eleverna utvecklar en posi-

tiv självbild. 

  

Målet i 1980 års plan, att undervisningen skall organiseras så att handikappade elever kan delta, är 

borttaget, även det som syftade till att ge eleverna kunskaper om olika handikapp. 

 

Ingenting nämns i själva ämnesmålet om att en simkunnighet skall uppnås. 

 

Omfattningen av och anvisningar för simning  

Omfattning av simningen i kursplanen (övriga anvisningar och kommentarer saknas helt) liknar inte 
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någon annan plan. Kursplanen anger bara att elevens mål att uppnå i slutet av det femte skolåret, är 

att kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Några övriga mål att uppnå som rör simning 

finns inte i kursplanen, dvs. vad som skall vara uppnått i slutet av nionde skolåret. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Läroplanen utvecklar inte simningens ställning inom ämnet, snarare tvärtom och i jämförelse med ti-

digare planer, har nästan alla krav på vad simundervisningen skall omfatta och innehålla helt för-

svunnit. 

 

Ingenting nämns i själva ämnesmålet om att en viss simkunnighet skall vara uppnådd och i kurspla-

nen anges bara att i slutet av det femte skolåret skall eleven kunna simma. 

  

Undervisningen i livräddning utvecklas inte heller något i denna plan, det enda som anges är att ele-

ven i slutet av det femte skolåret skall kunna hantera nödsituationer vid vatten. 

Kursplaner och betygskriterier med kommentarer 2000 

Allmänt om läroplanen 

Regeringen fastställde år 2000 de reviderade kursplanerna. De skulle börja tillämpas från hösten 

2000. Själva läroplanen från 1994 låg dock fast. Till kursplanerna utformade Skolverket kommenta-

rer som ger motiv till översynen, beskriver styrdokumentens roll, hur de är uppbyggda och samspelet 

dem emellan samt slutligen vad som hänt i de olika ämnena. 

 

Motivet till översynen av kursplanerna beskrivs vara det allt högre tempot, en allt intensivare kom-

munikation och rörlighet och en snabbt växande kunskapsmängd. Skolan är visserligen förmedlare av 

samhällets kulturarv men måste också förbereda eleverna för livet efter skolan. Samtidigt som kurs-

planerna sågs över, gjorde också Skolverket en revidering av betygskriterierna och dessa komplette-

rades med kriterier för Mycket väl godkänd. Kursplanernas och betygskriterierna roll som styrdoku-

ment utvecklas och beskrivs som uttryck för ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och 

skolan. Detta beskrivs som två parallella processer, på nationell och lokal nivå, där staten bestämmer 

ramar, ämnen, mål och riktlinjer för undervisningen samt vad som minst skall kunnas. På den lokala 

nivån tolkas målen av lärare och elever, de tar också ställning till vilket stoff som konkretiserar un-

dervisningen samt hur man vill arbeta och organisera undervisningen.  
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Övergripande målsättning för ämnet 

Kursplanen för idrott och hälsa inleds med att ämnets syfte och roll i utbildningen anges, dvs. beskri-

ver varför ämnet ingår i elevernas undervisning och vad ämnet bidrar till. Därefter anges målen som 

skolan skall sträva mot i ämnet. Dessa överensstämmer i mycket stora drag med 1994 års läroplan. 

Tillkommit att sträva mot har att eleven utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden 

som kan förekomma i samband med olika fysiska aktiviteter samt att eleven utvecklar kunskaper om 

handlande i nöd- och katastrofsituationer.  

 

Ingenting nämns i själva ämnesmålet om att en simkunnighet skall uppnås. 

  

Mål och innehåll i simundervisning 

Som ett mål att uppnå anges i kursplanen att i slutet av det femte skolåret skall eleven kunna simma 

och hantera nödsituationer vid vatten. Det finns i övrigt inga anvisningar eller kommentarer i eller till 

kursplanen som klarlägger vad som avses med att vara simkunnig.  

 

Ett av flera mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är att eleven skall ha kun-

skaper i livräddande första hjälp. Det framgår inte vilka specifika situationer som kunskaperna är 

tänkta att tillämpas i. 

 

Sammanfattande kommentarer 

 
Läroplanen utvecklar inte simningens ställning inom ämnet i jämförelse med 1994 års läroplan. 

 

Ingenting nämns i ämnesmålet om att en viss simkunnighet skall vara uppnådd, bara att i slutet av det 

femte skolåret skall eleven kunna simma.  

 

Undervisningen i livräddning utvecklas något mer igen i denna plan; förutom att eleven som i tidi-

gare plan, i slutet av det femte skolåret skall ha uppnått målet att kunna hantera nödsituationer vid 

vatten, så skall denne i slutet av det nionde skolåret även ha kunskaper i livräddande första hjälp. 

(Här förutsätter jag att detta bl.a. innebär livräddande åtgärder i anslutning till vatten.) 

Sammanfattning av delstudie 1 

Jag konstaterar att de undervisnings- och läroplaner som jag har studerat har mycket generellt utfor-

made mål för ämnet och att detta inte förändrar sig över tiden. Det är intressant att märka att redan i 
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den första planen från 1919, återfinns grundläggande formuleringar i ämnesmålet som, mer eller 

mindre ordagrant, återkommer i samtliga efterföljande läroplaner. (Se bilaga 2.) Jag menar då föl-

jande formuleringar: en sund, allsidig kroppsutveckling; en god kroppshållning; ett ändamålsenligt 

rörelse- och vilosätt; lusten att fortsätta med stärkande kroppsövningar samt uppnå hälsa och lev-

nadsglädje. (Se också Björn Sandahl som i ”Ett ämne för alla” anför en källkritisk syn på läropla-

nerna och vad som egentligen är läroplansförfattarnas egen mening och vad som är en rest från tidi-

gare planer, visserligen lite omstuvade i textutformningen.)64 

 

När det gäller simundervisningens plats i undervisnings- och läroplanerna konstaterar jag att i planen 

från 1919 har simning en undanskymd plats jämfört med hur gymnastikens övningar i detalj beskrivs. 

Simning bör bedrivas, ”…. där förhållandena sådant medgiva”. I anvisningarna finns dock något mer 

detaljerat vad simundervisningen kan omfatta och förslag på lämplig övningsföljd ges. Något syfte 

och mål för simundervisningen anges inte. 

 

En verklig förändring sker med 1947 års anvisningar, som kompletterar 1919 års undervisningsplan. 

Om hänsyn också tas till de cirkulärskrivelser som Skolöverstyrelsen gav ut i slutet av fyrtiotalet 

(bl.a. om simkunnighetskrav och -prov och att notering skulle ske på betyget om simkunnighet), så 

får simningen en avsevärt förbättrad ställning och utrymme i undervisningen.  

 

Denna utveckling fortsätter under femtio- och sextiotalet och simningen i undervisningen når sin 

”höjdpunkt” med 1969 års läroplan. För första gången skrivs in i själva läroplanen, inklusive supple-

ment, att målet med skolans simundervisning är att varje elev skall bli fullt simkunnig, under förut-

sättning att inte ett fysiskt eller psykiskt handikapp hindrar detta. Dessutom är det också första 

gången som det framgår i en undervisnings- och läroplan att i huvudmomentet simning ingår sim-

kunnighetsprov och vilka krav (både längd och simsätt) som gäller för respektive årskurs. Att detta 

var viktigt framgår av att i skolor som saknade simhall på lämpligt avstånd, så borde eleverna delta i 

simundervisning på fritid eller under sommarferierna, så att de kunde få ett intyg på sin simkunnig-

het. 

 

Med 1980 års läroplan bryts denna utveckling. I planen, som kom att tillämpas från och med läsåret 

1982/83, är omfattningen av de övningar som bör ingå i simundervisningen snarlik 1969 års läroplan 

och simprov skall också äga rum, men inga anvisningar finns som anger hur och med vilka krav pro-

                                                 
64 Björn Sandahl, Ett ämne för alla, (Björn Sandahl och Carlsson Bokförlag 2005), s. 61. 



  Sida 53(76) 

ven skall ske. Det som varit utmärkande i de närmast föregående läroplanerna, om tydliga mål för 

simningen, är borta. Livräddningsundervisningen utvecklas dock något, genom att det tydligt klar-

läggs vad som bör läras ut samt i vilka sammanhang som livräddningsfärdigheter kan övas. Därmed 

tydliggör planen vad som avses med begreppet livräddning. 

 

Läroplanen från 1994 (Lpo 94) ger simningen en ställning inom ämnet som åter visar på en undan-

skymd plats. I jämförelse med tidigare läroplaner, har nästan allt vad simundervisningen bör omfatta 

och innehålla helt försvunnit. Inga anvisningar finns heller som anger hur och med vilka krav som 

simkunnighetsproven skall utföras mot. Det enda som framgår i läroplanen är att eleverna skall kunna 

simma i slutet av det femte skolåret samt hantera nödsituationer vid vatten. En allt snabbare sam-

hälls- och kunskapsutveckling ledde till att en översyn gjordes av kursplanerna i Lpo 94 och nya 

kursplaner kom att tillämpas redan från hösten 2000. För simundervisningens del skedde ingen för-

ändring, utan innehållet i Lpo 94 låg i stort fast. Det enda som eventuellt kan tolkas som att det berör 

simningen, var att det tillkom ett uppnåendemål, att i slutet av det nionde skolåret så skulle eleven 

även ha kunskaper i livräddande första hjälp men det framgår inte i vilka situationer det gäller. 

Projektet ”Skola-Idrott-Hälsa” (Delstudie två) 

Inledning 

I denna delstudie presenterar jag resultatet av de frågeställningar som jag valde ut ur SIH-projektet. 

Jag valde de frågeställningar som på något sätt berörde simning, t.ex. i form av bedömd simkunnig-

het, simundervisnings intensitet samt lokaler för densamma. För varje fråga återger jag frågeställ-

ningen, beskriver svarsalternativen, dvs. vilka val fanns att göra samt hur svaren skulle anges.  
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Elevenkäten 

Hur ofta har ni haft de här aktiviteterna* på idrotten i skolan och på idrottsdagar/friluftsdagar 
det senaste året?  
  
* 27 olika aktiviteter beskrevs i en lista och eleverna fick sätt ett kryss för varje aktivitet och i den 
kolumn ( 4 st.) som beskrev intervallet från Varje vecka till Aldrig. 
 

Aldrig
18%

En el. 
två 

gånger 
per år
54%

Ibland
24%

Varje 
vecka

4%

 
Fig. 1 Hur ofta förekommer aktiviteten simning i skolan eller på idrottsdagar/friluftsdagar? (n= 645) 

 

Jag konstaterar att drygt 50 % av eleverna under det senaste läsåret har haft simning vid ett till två 

tillfällen och knappt 20 % av eleverna har aldrig haft ett tillfälle till simning. Dock har 4 % tillfälle 

till simning varje vecka!  

 

Intervallbegreppet ”Ibland” i enkäten är ett alltför svävande begrepp och kan innebära betydligt mer 

än tre tillfällen (dvs. mer än en eller två tillfällen) det senaste året. 
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Vilka av de uppräknade aktiviteterna* tycker du bäst om? 
 
* Frågan utgick från samma aktivitetslista som föregående fråga. Av de 27 olika aktiviteterna fick 
eleverna välja ut högst tre. Det nummer som resp. aktivitet hade i listan, skrevs in i ett av de tre sär-
skilda svarsfälten. 
 
 

0

100

200

300

400

Antal 353 219 140 137 130 108 101 90 87 85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Elevernas bäst omtyckta aktiviteter i år 9, antal avgivna svar.

  

1 Bollspel (t.ex. fotboll o innebandy) 

2 Racketspel (t.ex. badminton o tennis) 

3 Bollekar ( t.ex. spökboll, killerboll) 

4 Skidor i skidbacke (även snowboard) 

5 Simning 

6 Styrketräning 

7 Friidrott 

8 Dans 

9 Redskapsgymnastik 

10 Aerobics, motionsgymnastik 

 

Stapeldiagrammet visar att bollspel, racketspel och bollekar tillsammans är de aktiviteter som ele-

verna överlägset tycker bäst om, därefter kommer skidor i backe och på femte plats simning. 

Även om det inte syns i detta diagram, så har jag utifrån SPSS-analysen läst ut att eleverna har 

”rangordnat” sina svar i popularitetsordning, dvs. när de har svarat, så har de svarat i den inbördes 

ordning, att krysset för den bästa aktiviteten också sätts i första rutan (den vänstra). ”Överlägsenhe-

ten” visas tydligt för de mest populära aktiviteterna; bollspel, där 253 av totalt 353 kryss hamnar i 

”första-rutan”, racketspel, där 118 av totalt 219 hamnar i ”andra-rutan” och bollekar, där 67 av totalt 

140 hamnar i ”tredje-rutan”.  

För simning, som har totalt 130 kryss för ”bäst aktivitet” är det en omvänd ordning, dvs. att simning 

har sitt högsta antal kryss (50) i ”tredje-rutan” och sitt lägsta (36)i ”första-rutan”. 
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Hur tror du att du klarar av att simma 200 m*? 
 
* Av de 24 olika aktiviteterna satte eleverna ett kryss för varje aktivitet i listan och i den kolumn som 
bäst (av fem alternativ) svarade mot elevens förmåga. 
 
 

Kan 
inte alls

2%

Har 
aldrig 
provat

2% Kan lite 
grann
14%

Kan 
gans-
ka bra
31%

Kan bra
51%

Fig. 3 Elevernas uppfattning om sin förmåga att kunna simma 200 m. 

 

Svarsalternativens utformning gör att det finns vissa svårigheter att tolka de lämnade svaren. Jag tol-

kar resultatet på detta sätt; att knappt 20 % av eleverna inte klarar av att simma 200 m. Jag bygger 

detta på, att även de elever som svarat ”Kan lite grann” inte har fullständig förmåga, enligt sin egen 

bedömning, att kunna simma 200 m. ”Kan lite grann” kan t.ex. innebära att ett eller flera simsätt be-

härskas men att eleven inte har orken att simma den fulla längden. 

 

Med ett liknande synsätt anser jag att figur 3 även visar att lite drygt 80 % av eleverna bedömer att de 

klarar av att simma hela sträckan, dvs. även de som svarat ”Kan ganska bra” kan mena att de orkar, 

men att de kanske inte simmar helt perfekt. 

Lärarenkäten 

Med hänsyn till det relativt få antal lärare som ingår i enkäten så måste en viss försiktighet råda vid 
tolkning av ett resultats giltighet. Dessutom är i vissa frågeställningar svarsalternativen sådana, att det 
är svårt att särskilja viktningen av avgivna svar. 
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Hur ofta har du tillgång till och möjlighet att ta dig till följande anläggningar/områden*? 
 
* Lärarna ombads att sätta ett kryss på de rader för en viss typ av anläggning/område (8 olika alter-

nativ fanns) som de hade tillgång till och samtidigt genom val av kolumn ange hur ofta möjligheten 

fanns. 

Oftast 
under 
lekt.tid
27%

Ibland 
under 
lekt.tid
38%

Under 
idrotts-

/friluftsda
gar 

motsv.
35%

Aldrig
0%

 

Fig. 4. Lärarnas tillgång till och möjlighet att ta sig till simhall. 

 

Av de angivna åtta anläggningarna/områdena berördes bara simning i form av tillgång till simhall. 

Av svaren framgår att 27 % av lärarna oftast hade möjlighet under lektionstid att nyttja simhall me-

dan 38 % svarade att de hade detta bara ibland.  

 

35 % av lärarna svarade att de enbart hade tillgång till simhall under idrotts-/friluftsdagar. 

 

Tar din skola ansvar för organiserad simundervisning? 
 
Denna fråga har både en sluten och en öppen frågeställning. De lärare som svarade ”Ja” på första frå-

geställningen ombads också att svara på sju kompletterande frågeställningar. 
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Nej
64%

Ja
36%

Fig.5 Tar skolan ansvar för organiserad simundervisning? 

 

Något mer än en tredjedel (8) av lärarna svarar att deras skola tar ansvar för organiserad simundervis-

ning och följaktligen arbetar två tredjedelar i skolor som inte tar ansvar för en organiserad simunder-

visning. 

 

Genom frågans konstruktion erhölls tyvärr inga svar från dessa två tredjedelar av lärarna (dvs. de 

som svarat ”nej") på viktiga frågor om när, hur och vem simundervisningen organiserades och utvär-

derades, särskilt vilken definition som användes för begreppet simkunnighet 

  

För de lärare som svarat ”Ja” (8) på frågan, ställdes ytterligare följande öppna frågor: 

A) Vem undervisar?  

Svar: Idrottsläraren (6) och idrottsläraren/simläraren (2). 

B) Varifrån tas tiden till simundervisningen? 

Svar: Idrottslektioner (7) och övriga ämnen(1) 

C) I vilken/vilka årskurs/er bedrivs simundervisningen? 

Svar: åk 3–9 (1), åk 2-3 (1), åk 2-9 (1), åk 2-6 (1), åk 6-9 (1), 7-9 (3) 

Några slutsatser går inte att dra av svaren, eftersom det verkar som lärarna inte svarat 

för sin skola, utan mer utifrån det stadiet som de för tillfället undervisade i. 

D) I vilken årskurs kontrolleras simkunnigheten? 

Svar: Fyra lärare svarar i alla årskurser, närmare bestämt mellan år 3 till 9; tre lärare 

svarar mellan år 5 och 7 eller i åren 7- 9 och en lärare att det sker endast i år 3. 

E) Vem gör denna kontroll? 

Svar: Idrottsläraren (5), simhallspersonal (2), kommunala simskolan (1) 
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F) Hur definierar ni simkunnighet? 

Svar:  

Tre lärare: enligt SLS definition,  

En lärare: 200 m,  

Tre lärare: 200 meter bröstsim +50/100 meter rygg  

En lärare: hopp ifrån bassängkanten +150 meter. 

G) Vad gör ni med de elever som inte klarar kontrollen? 

Svar: Extra undervisning (5), erbjuds plats i simskola (2), en lärare vet inte vad skolan 

gör. 

 

Försök att uppskatta i procent hur stor andel av dina elever som kan simma 200 m. 
 
Svaret skulle antingen anges i procent för resp. årskurs 3, 6 och 9 eller ett kryss i rutan för ”Vet ej” 
för resp. årskurs. 
 

 
Fig. 6. Lärarnas bedömning av sina elevers simkunnighet i år 9. 

Läraren vet ej  

< 88 % kan 
simma 

< 95 % kan 
simma 

< 88% kan simma Läraren vet ej < 95 % kan simma

 

Flera olika procentsatser för värden lika med eller över 95 % angavs. Jag har valt, för att göra dia-

grammet tydligare, att sammanföra värden lika med eller över 95 % till en och samma kategori av 

simkunniga elever.  

 

Av 25 lärare svarar 22 att mer än 95 % av deras elever bedöms kunna simma 200 meter, en lärare 

svarar att knappt 90 % klarar detta och två lärare uppger att de inte vet hur simkunniga deras elever 

är. 
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Hur viktiga anser du att följande mål* är för din undervisning i idrott och hälsa? 
 
* Lärarna ombads att av 16 olika mål sätta ett kryss för varje mål i listan och i den  
kolumn som bäst (av fyra alternativ) svarade mot lämplig viktighetsgrad. 
 

Inte alls 
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0%
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65%
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viktigt
27%

Fig. 7. Lärarnas bedömning av hur viktigt målet är att lära eleverna simma.  
 
 
En absolut övervägande andel (24 lärare) anser att det är ett mycket viktigt (17) eller ganska viktigt 

(7) mål för deras undervisning att lära eleverna simma. Två lärare tycker att det inte är särskilt vik-

tigt.  

 

Hur fördelar du din idrottsundervisning i procent på följande ämnesområden*? 
 
* Lärarna ombads att för 9 olika ämnesområden fördela dessa i procent av den totala undervisningsti-
den för åk 3, 6 och 9. 
 
 

Fig. 8 Fördelning av ämnesområden för år 9.65 
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Av figuren framgår att lärarna ägnar 5 % av sin undervisning till ämnesområdet simning i åk 9. Åt 

t.ex. bollspel, fysisk träning och fri idrott ägnas sammantaget sett drygt 60 % av undervisningstiden.  

(1 % motsvarar grovt räknat en undervisningstimme.) 

 

Hur många gånger har du följande aktiviteter* under ett läsår? 
 
* Lärarna ombads att bland de 25 olika aktiviteterna sätta ett kryss för varje aktivitet och samtidigt 
välja den kolumn som angav det antal ggr som aktiviteten förekom under läsåret. 
 

e
4%d

16%

c
20%

b
48%

a
12%

 
 
Fig. 9 Antal tillfällen i procent för aktiviteten simning under ett läsår.  
a = 0 ggr, b = 1 – 3 ggr, c = 4 – 6 ggr, d = 7 – 9 ggr, e = mer än 10 ggr 
 
 
25 lärare svarade på frågan. Svaren visar att mer än hälften av lärarna hade aktiviteten simning 0 till 3 

gånger per läsår, en femtedel 4 – 6 gånger samt också att en femtedel hade mer än 7 tillfällen per 

läsår. 

Sammanfattning av delstudie 2 

 Hur ser lärare på betydelsen av simundervisningen i skolan, 

En absolut övervägande andel av lärarna anser att det är ett mycket viktigt eller ganska viktigt mål för 

deras undervisning att lära eleverna simma. För att uppnå det målet (eller kanske hellre uttryckt som 

att bibehålla det mål som borde vara uppnått i år 5) ägnar lärarna ca 5 % av sin undervisning till äm-

nesområdet simning i år 9. Det kan jämföras med att åt t.ex. bollspel, fysisk träning och fri idrott i 

samma år, ägnas sammantaget sett drygt 60 % av undervisningstiden. Tittar man på hur många till-

fällen under ett läsår som lärarna ägnar sig åt att uppnå (bibehålla) simkunskapsmålen, så har mer än 

                                                                                                                                                                     
65 Figuren är hämtat ur Svensk Idrottsforskning nr 3 2002, s. 19. 
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hälften svarat att de gör detta mellan noll till tre tillfällen per år. Åt vilket håll som förskjutningen är 

störst kan inte utläsas av svaret. Jämförs lärarnas svar med vad eleverna svarade, att ca drygt 70 % av 

dem under det senaste läsåret aldrig eller bara vid ett till två tillfällen haft simning, så blir min slut-

sats följande: Lärarnas attityd till att ordna simundervisning motsvaras inte av deras uttryckta attityd 

till betydelsen att det är mycket viktigt eller ganska viktigt mål för deras undervisning, att lära ele-

verna simma. 

 

Hur ser elever på betydelsen av simundervisningen i skolan, 

Någon frågeställning i enkäten för SIH-projektet som ger ett tydligt svar på hur eleverna ser på bety-

delsen av simundervisningen i skolan finns inte. I begreppet betydelse vill jag se något av ett nytto-

perspektiv mer än att det är bara är roligt med simning och ger omväxling till den övriga skolverk-

samheten. Indirekt kan det dock finnas en viss betydelseaspekt i elevernas svar på frågan vilka akti-

viteter som de tycker bäst om.  

 

De alldeles överlägset bästa aktiviteterna ur elevernas synvinkel är utan tvekan de, som i olika former 

handlar om och behandlar bollspel. Sett ur detta perspektiv ”försvarar” simningen väl en femte plats 

på elevernas ranking. 

 

Hur ser simkunnigheten ut för elever i år 9, 

Här finns en uppenbar skillnad i bedömningen av elevernas simkunnighetsförmåga. Elevernas egen-

uppskattning pekar på att lite drygt 80 % av dem bedömer att de klarar av att simma hela sträckan om 

200 m, medan lärarnas försök att uppskatta sina elevers förmåga pekar mot att lika med eller över 95 

% av dem bedöms klara detta. Min uppfattning är att det råder en alldeles för stor skillnad mellan 

dessa två uppskattningar. 

 

Hur definierar lärare för år 9 vad simkunnighet är, 

Tyvärr var bortfallet av svarande stort (två tredjedelar av lärarna) pga. frågans konstruktion av svars-

alternativ. Sex lärare av åtta följer i princip SLS:s definition, dvs. när det gäller simlängd och två 

simsätt, varav ett är ryggsim. 

 

Vilka reella möjligheter finns att bedriva simundervisning (tillgång till lokaler m.m.), 

Innebörden av begreppet reella möjligheter kan rymma mycket som påverkar förutsättningarna för 

simundervisningen, t.ex. ekonomi, personaltäthet och tillgänglighet, personalens kompetens, lokaler-
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nas utformning och belägenhet (dåligt underhåll, långa reseavstånd) o.s.v. Projektets frågeställning 

har rört hur ofta läraren har möjlighet att få tillgång till en simhall för simning.  

  

Studien visar att mindre än en tredjedel (27 %) av lärarna oftast hade möjlighet under lektionstid att 

nyttja simhall, att en dryg tredjedel (38 % ) bara hade detta ibland och att ungefär en tredjedel (35 %) 

av lärarna hade tillgång till simhall enbart under idrotts-/friluftsdagar. 

 

Avslutande diskussion 

Inledning 

Jag har valt att föra denna slutdiskussion utifrån de tre syften som jag har med uppsatsen samt för-

söka ”besvara” de frågeställningar som finns i syftena. Jag kommer att börja med att diskutera sim-

ningens ställning i läroplanerna för att förstå bakgrunden till nuvarande skrivningar om målen för 

simning i Lpo 94. Därefter diskuterar jag hur den allmänna skolans nu gällande styrdokument (Lpo 

94) avseende simundervisning, avspeglas i lärarens och elevens uppfattning om denna undervisning. 

Den faktiska simkunnigheten bland elever i år 9 som också kan uttryckas som en fråga: ”Leder läro-

planen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) till önskad simkunnighet bland ungdomar i år 9?” 

kommer jag att behandla som en separat del i diskussionen. Avslutningsvis diskuterar jag kopplingen 

mellan en simkunnig befolkning och de drunkningsolyckor som trots allt ändå sker. 

Timplanernas omfattning 

Mitt motiv att inte studera timsplanernas innehåll mer ingående i min uppsats är, att sett över hela pe-

rioden för min delstudie så har undervisnings-/läroplanerna för gymnastik/idrottsämnet innehållit 

samma antal timmar, fördelade på samma sätt för klasserna i resp. stadie (oavsett olika innebörder 

över tiden av ”timbegreppet”). Ett undantag finns och gäller 1962 års plan för grundskolan, där ämnet 

”Gymnastik” i högstadiets årskurs 9 blir tilldelat två veckotimmar. Sammantaget har jag bedömt att 

en så stabil timfördelning för ämnet inte har varit avgörande för simningens ”ställning” inom ämnet i 

läroplanerna. Andra ramfaktorer har säkert påverkat ämnet mer och därmed också simningens totala 

inflytande. 

 

Däremot är det viktigt att uppmärksamma att antalet friluftsdagar minskar avsevärt under den stude-

rade perioden, friluftsdagarna har i nästan alla planer ansetts vara tillfällen då simundervis-

ning/simprov lämpligast bör äga rum. Minskningen sker från 10-12 dagar per läsår (1950-talet) till 4-
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8 dagar per läsår (Lgr 80), för att slutligen i Lpo 94 helt ha försvunnit som planeringsgrund, i stället 

blev det de lokala instanserna som fick inflytande på hur ämnets tilldelade timmar skulle utnyttjas 

under läsåret.66  

Simningens ställning i läroplanerna 

Uppsatsen söker svar på simningens ställning, eller rättare sagt betydelse i läroplanerna från 1920-

talet till dagens gällande plan, för att försöka få en bakgrund till nuvarande skrivningar angående 

simmålen i Lpo 94. Med betydelse i detta sammanhang menar jag att en viss omfattning (mängden 

text) och innehåll (vad simundervisningen bör omfatta samt hur detaljerade råden och anvisningarna 

är utformade) i texten i läroplanerna, kan tyda på simningens ställning och vikt inom ämnet (gym-

nastik/idrott). Med den metoden finner jag att simningens ställning stärks från tiden efter andra 

världskriget och kan vara en tidig följd av det arbete som 1946 års skolkommission med kursplane-

delegation inledde. Jag anser att simningens ställning i ämnet har sin höjdpunkt i Lgr 69, då det för 

första gången skrivs in i en läroplan, att målet med skolans simundervisning är att varje elev skall bli 

fullt simkunnig, om inte ett fysiskt eller psykiskt handikapp hindrar detta. Dessutom är det första 

gången som det framgår i en undervisnings- eller läroplan att i huvudmomentet simning ingår också 

simkunnighetsprov samt vilka krav (både längd och simsätt) som gäller för dessa. Att detta ansågs 

vara viktigt framgår av att i skolor som saknade simhall på lämpligt avstånd, så borde eleverna delta i 

simundervisning på fritid eller under sommarferierna, så att de kunde få ett intyg på sin simkunnig-

het. 

 

Jag delar inte Björn Sandahls åsikt i hans avhandling ”Ett ämne för alla” (s. 81), när han diskuterar 

det prestationstänkade som Lgr 69 präglas av och som exempel på detta, tar de gällande simkunnig-

hetskrav som finns i planen för respektive årskurs. Jag menar att dessa simkunnighetskrav inte är 

tecken på prestationskrav i egentlig mening, utan de är istället en följd av synen på hur viktigt det 

hade blivit att tydliggöra kraven på en uppnådd simkunnighet. Därför skrivs kraven in i själva läro-

planen och kraven får då en starkare normativ effekt än vad de hade i cirkulär och handböcker. 

Denna syn anser jag stöds också av att det inte för några andra huvudmoment i planen finns angivna 

några som helst mätbara prestationskrav. (Simkunnighetskraven i Lgr 69 hade sitt upphov i Kungl. 

Skolöverstyrelsens skriftserie nr 45 från 1962, föregången av cirkulär från 1948 och 1949 samt Skol-

överstyrelsens handbok för Gymnastik, lek och idrott från 1950. De senare dokumenten omnämndes 

redan i anvisningarna till U 55 och Lgr 62.) 

 

                                                 
66 Björn Sandahl, Ett ämne för alla (Björn Sandahl och Carlsson Bokförlag, 2005), s. 69-95. 
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Min metod att studera planerna med mitt valda perspektiv ger däremot inget tydligt svar på vad som 

påverkat utveckling mot nuvarande torftiga skrivning om uppnåendemålet angående simkunnigheten 

i Lpo 94; ”…..i slutet av femte skolåret…. skall eleven kunna simma och hantera nödsituationer vid 

vatten…..”. Däremot kan jag konstatera att tidigare planers anvisningar för simundervisningen helt 

har försvunnit och att dessa inte ersätts av en tydligare eller fylligare målbeskrivning i planen eller i 

skrivningarna om ämnets uppbyggnad och karaktär. 

 

Björn Sandahl, som mycket djupare har behandlat ett antal faktorer som har påverkat läroplansut-

vecklingen för idrottsämnet, belyser bl.a. på den normativa nivån detta genom att studera planernas 

tidstilldelning, målsättning och innehåll.67 Ser man på utveckling från Lgr 69 via Lgr 80 till Lpo 94, 

konstaterar Sandahl att tyngdpunkten i ämnets innehåll förändras från att huvudsakligen ha omfattat 

gymnastiska övningar till att fokusera på idrottsaktiviteter, vilka under 1990-talet kompletterades 

med ett bredare hälsoperspektiv och förebyggande hälsovård. Breda kunskapsområden hade ersatt id-

rottsgrenar och smalare aktiviteter.68 Han sammanfattar utvecklingen i tre övergripande tendenser:69 

- Idrotten försvinner mer eller mindre ur läroplanen och ryms endast som en del i ett av 

Lpo 94:s tre kunskapsområden, dvs. inom Rörelse, rytm och dans. 

- En tilltagande teoretisering av ämnet som får idrottsämnet att utvecklas från ett prak-

tiskt övningsämne till ett teoretiskt kunskapsämne. 

- Läroplanernas innehåll har blivit allt mer omfattande, främst i huvudmomen-

ten/kunskapsområdena vilket har lett till en tilltagande otydlighet. 

 

Sandahl konstaterar också att den decentralisering som sker av samhället i stort och därmed även av 

skolan, påverkar idrottsämnet, dess innehåll och ämnets utformning i de normativa läroplanerna. 

Detta innebär att från den statliga nivån lämnas till den lokala nivån att uttolka ämnet och anpassa in-

nehåll. Tecken på att en sådan decentralisering sker, menar Sandahl, är att planernas innehåll radikalt 

förändras genom att de alltmer saknar anvisningar och kommentarer, som var vanliga i de tidigare 

planerna. I Lpo 94 saknas dessa helt för ämnet idrott och hälsa.70 För mig blir dessa beskrivna 

omsvängningar en tydlig förklaring till att simundervisningens tidigare ställning i planerna, åter får 

en tillbakaskjuten roll i Lpo 94. 

                                                 
67 Ibid. s. 75-98. 
68 Ibid. s. 96. 
69 Ibid. s. 97-98. 
70 Ibid. s. 100-103. 
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Simkunnighetskrav och simprovsbestämmelser 

För den allmänna skolan (folkskolan, senare enhetsskolan) infördes genom Kungl. Skolöverstyrel-

sens två cirkulär 1948 resp. 1949, dels att elevens simkunnighet skulle prövas mot vissa bestämda 

simlängder, dels att simkunnigheten skulle antecknas på elevens betyg. Dessa cirkulärbestämmelser 

inarbetades i Skolöverstyrelsens handböcker för simundervisning men också i de undervisnings- och 

läroplaner som följde.  Det framgick i läroplanernas anvisningar och kommentarer att simkunnig-

hetsprov skulle avläggas och om inte dessa krav framgick i planen, så gjordes hänvisning till var 

reglerna fanns att tillgå. (Se bilaga 3.) 

 

Vid en granskning av simkunnighetskraven finner man, att med tiden sänks dels elevens ålder (klass 

resp. årskurs) när provtagningen skall påbörjas, dels förlängs simsträckorna och simsätten blir fler 

och i kombination samt slutligen ingår även rätt avancerade ilandförningsövningar av en drunknande. 

Jag har under mina studier inte funnit något som direkt förklarar tankarna bakom dessa differentie-

rade simkunnighetskrav, dvs. att det krävs allt längre simsträckor ju äldre eleven blir. Möjligen är det 

den allmänna uppfattningen om barnens mognad ur fysisk synpunkt som har påverkat synsättet. I 

flera anvisningar omnämns detta faktum och att läraren måste ta hänsyn till de yngre elevernas an-

strängningsgrad (risk för överansträngning) då övningarna genomförs. Detta synsätt berörs bl.a. i 

1947 års kompletterande anvisningar 71, i Olle Halldéns ”Fysisk fostran”.72 samt i U 55.73 I SLS 

jubileumsbok tas också den åldersrelaterade kravskalan för simkunnighetsproven upp och utan att 

närmare förklara varför, anses den vara diskutabel. Författaren konstaterar samtidigt att det blev en 

återkommande diskussion framöver vad som skulle vara ett mått på simkunnighet.74 Personligen an-

ser jag att det finns vissa pedagogiska positiva drag i en stegringsföljd av kraven, det kan sporra ele-

ven att bli duktigare och känna att den lyckas med en rimlig prestation. 

 

I SLS årsbok antyder Ebba Carlquist i kapitlet om skolans insatser för den allmänna simkunnigheten, 

att redan i början av 1970-talet hade bestämmelserna blivit urvattnade. Statsbidragen var inte längre 

”öronmärkta” och ansvaret för undervisningen lades allt mer över till kommunen och de lokala skol-

                                                 
71 Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och idrott vid folkskolorna (Stockholm: Kungl. 
Folkskoleöverstyrelsen, 1947, andra tryckningen), s. 29. 
72 Olle Halldén, FYSISK FOSTRAN Studieplan i gymnastik, lek och idrott för enhetsskolan (Stockholm: AB Magn. 
Bergvalls förlag, 1952), s. 12-14. 
73 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955 (Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, 1955), s. 139. 
74 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 100 år Jubileumsbok 1898-1998 (Stockholm: Svenska livräddningssällskapet, 
1998), s. 42. 
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enheterna. Resursbrister och ändrade betygsbestämmelser samt utformning av betygsblanketterna 

gjorde att anteckningarna om simproven inte längre skedde.75  

 

Simprovsbestämmelserna var dock formellt giltiga i grundskolan till Lgr 80 från och med läsåret 

1982/83 ersatte Lgr 69. Lgr 80, som visserligen anger att simkunnighetsprov skall äga rum redan 

fr.o.m. lågstadiet, saknade helt bestämmelser för dessa simkunnighetsprov och likadant blev det i Lpo 

94 som skulle vara helt införd för årskurs 9 under läsåret 1996/97. 

 

Därmed konstaterar jag att idag, med den utveckling som varit av innehållet i läroplaner och hur 

dessa har påverkats av samhällets generella utveckling, så saknar dagens grundskola statliga normer 

för vad som skall anses vara en uppnådd simkunnighet när eleven slutar den obligatoriska skolan. 

Hur speglar sig Lpo 94 i elevers och lärares uppfattning? 

En absolut övervägande andel av lärarna ansåg att det var ett mycket viktigt eller ganska viktigt mål 

för deras undervisning att lära eleverna simma. Något sådant uppnåendemål finns inte angivet för år 

9 i Lpo 94, utan målet att vara simkunnig skall eleven ha uppnått i år 5 och dessutom kunna hantera 

nödsituationer vid vatten. Jag gör den tolkningen att lärarna i sitt svar för år 9 också menar att det är 

viktigt att eleverna behåller sin förmåga att simma. För att uppnå det målet, ägnar lärarna ca 5 % av 

sin undervisningstid i år 9 åt simundervisning, vilket kan jämföras med att drygt 60 % ägnas åt boll-

spel, fysisk träning och fri idrott.  

 

I praktiken visar studien att drygt hälften av lärarna svarar att de ägnar mellan noll till tre tillfällen 

under ett läsår i år 9 åt simning, en knapp fjärdedel mellan 4 – 6 tillfällen och en knapp fjärdedel av 

lärarna mer än 7 tillfällen per läsår. Elevernas uppfattning i denna fråga är att drygt 70 % av dem 

uppger att under det senaste läsåret förekom aldrig eller bara vid ett till två tillfällen simning i under-

visningen, knappt 25 % angav att simning förekom ibland, dvs. mer än vid två tillfällen men inte 

varje vecka (som var nästa svarsalternativ). Självklart påverkar också lärarnas möjligheter till att be-

driva simundervisning i lämpliga anläggningar den möjliga undervisningsinsatsen. Studien visar att 

mindre än en tredjedel av lärarna oftast hade möjligheten att under lektionstid nyttja en simhall, att en 

dryg tredjedel bara hade den möjligheten ibland och att ungefär en tredjedel (35 %) av lärarna hade 

tillgång till simhall enbart under idrotts-/friluftsdagar. Med hänsyn till hur ofta som simundervis-

ningen faktiskt ägde rum för huvuddelen av lärarna, kan delstudiens svar tolkas som att lärarna hade 

möjlighet att få tillgång till simhall i den omfattning som de behövde detta för undervisningen. Inne-

                                                 
75 Ibid. s. 43. 
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börden av begreppet möjlighet i frågeställningen kan rymma mycket mer som påverkar förutsättning-

arna för simundervisningen, t.ex. skolans ekonomi, personaltäthet och tillgänglighet, personalens 

kompetens, simlokalernas närhet till skolan (långa reseavstånd) m.m. 

 

Mitt intryck av delstudien blir av lärarnas uttryckta attityd att det är mycket eller ganska viktigt att 

lära eleverna simma, eller hellre att i år 9 bibehålla elevernas simkunnighet, inte helt speglas i under-

visningsinsatserna i år 9. Samtidigt inser jag att, eftersom målet att vara simkunnig skall vara uppnått 

redan under läsåret för år 5, så kan det innebära att lärarnas satsning på simundervisningen inte blir 

lika viktig för dem i år 9.  

 

Elevernas syn på betydelsen av simundervisningen i skolan gav inte delstudien något tydligt svar på. 

I begreppet betydelse ville jag se om eleverna hade ett nyttoperspektiv, alltså mer än att det bara är 

roligt med simning och att simning ger omväxling till den övriga skolverksamheten. Indirekt kan det 

dock finnas en viss betydelseaspekt i elevernas svar på frågan om vilka aktiviteter de tycker bäst om. 

Jag menar att eleverna kan ha svarat på frågeställning med perspektivet att det är viktigt att kunna 

simma, mer än att det bara är roligt. De överlägset bästa aktiviteterna ur elevernas synvinkel är de, 

som i olika former handlar om och behandlar bollspel och sett ur detta perspektiv ”försvarar” dock 

simningen väl en femte plats på elevernas ranking. 

Vilken är simkunnigheten i år 9? 

Några krav på vad en simkunnighet innebär finns inte beskrivna i statens nuvarande styrdokument för 

den obligatoriska skolan, inte heller vid tidpunkten för SIH-projektets enkättillfälle. Vid konstruktion 

av frågeställningarna bestämdes därför att en simkunnighet för år 9 skulle motsvaras av att kunna 

simma 200 meter. I frågeställningen efterfrågades inget som rörde elevernas kunskaper om livräd-

dande åtgärder i anslutning till vatten. Några närmare överväganden om simsträckans längd gjordes 

inte, utan valet kan vara ett litet exempel på att vad tidigare regler fortfarande spelar för roll inom 

simundervisningen samt hur andra aktörer i samhället, främst SLS, påverkar uppfattningen om vad 

simkunnigheten består av. 

 

Frågeställningen i enkäten för eleverna, ”Hur tror du att du klarar av dessa aktiviteter?”, innebar att 

eleven skulle sätta ett kryss i den rutan som bäst av fem alternativ motsvarade elevens förmåga. För 

min delstudie var aktiviteten ”Simning 200 meter”. Att vissa svårigheter fanns att tolka elevsvaren 

har jag berört tidigare i uppsatsen, men lite drygt 80 % av eleverna bedömer att de klarar av att 

simma en sträcka om 200 m. För lärarna var frågeställningen något annorlunda. De skulle uppskatta 
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hur stor del, uttryckt i procent, av eleverna som kunde simma 200 meter. Här blev svaret att 86 % av 

lärarna (22 st.) uppskattade att 95 % eller mer av deras elever kunde simma 200 meter. Jag anser att 

det är en alltför stor skillnad mellan elevernas och lärarnas bedömning och jag lutar nog mot att tro 

att elevernas egenskattning är mer tillförlitlig än lärarnas uppfattning om elevernas förmåga. Kanske 

är det så att de hoppas att deras elever är tillräckligt simkunniga.  

 

Delstudie två innehöll även en fråga om hur lärarna definierar simkunnighet i år 9. Tyvärr var bort-

fallet stort bland svarande lärare pga. frågans konstruktion, men jag gjorde ändå tolkningen att sex av 

de åtta lärarna som svarade, i princip följde SLS:s definition, både när det gällde simlängden och två 

simsätt, varav ett var ryggsim. Jag vågar dock inte dra någon slutsats avseende giltigheten för en 

större population av lärare, hur dessa definierar begreppet simkunnighet. Uppenbart är dock att lä-

rarna i avsaknad av fastställda normer inom skolan på vad simkunnighet är, istället tar till sig normer 

som andra aktörer i samhället, t.ex. SLS, använder för sin egen verksamhet.  

 

Som exempel på detta kan det brev tas för som SLS skickade ut den 25 augusti 1996 med rubriken 

”Mål för simundervisningen i skolan”76. Brevet vände sig med en mycket bred sändlista till bl.a. 

Skolverket, gymnastik- och idrottshögskolor, lärarhögskolor, samtliga skolor och kommuner, sim-

klubbar och samtliga simhallar. Brevet innehöll i korthet SLS förslag till mål att uppnå för simunder-

visningen för både det femte och nionde skolåret. SLS hade varit kritisk till Lpo 94:s utformning av 

mål (eller snarare brist på mål för simningen) och i brevet gjordes en mycket ingående tolkning av lä-

roplanens övergripande syfte med ämnet idrott och hälsa och kopplingen till mål att sträva resp. att 

uppnå. Utan att veta detta säkert, så bedömer jag ändå att brevet fick ett stort genomslag bland lärarna 

i skolan, som i brevet såg både en hjälp till tolkning av läroplanen och ett förslag till en lämplig 

normbildning.  

 

Här skulle jag vilja avsluta denna del av studien med att påstå att eleverna tror sig kunna simma 200 

m men kanske inte vet detta helt säkert, att lärarna försöker uppskatta elevernas förmåga att simma 

200 meter, men kanske inte heller vet detta helt säkert. Osäkerheten i både frågeställningarnas kon-

struktion och svaren, kan bero på en avsaknad av tydliga normer i samhället för vad simkunnighet är 

och hur en sådan skall kontrolleras i skolan. 

                                                 
76 Svenska Livräddningssällskapet, SLS, brev 1996-08-25 ang. Mål för simundervisningen i skolan, sänt till Skolverket, 
samtliga skolor m.fl. 
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Sambandet mellan simkunnighet och drunkningsolyckor 

Det tredje och sista syftet med min uppsats var att jag ville i min avslutande diskussion föra fram 

några egna åsikter och bl.a. diskutera kopplingen mellan en simkunnig befolkning och de drunk-

ningsolyckor som trots allt sker. Jag tycker att det är naturligt att behandla denna koppling, eftersom 

sambandet mellan simkunnighet och antalet drunkningsolyckor har så starkt präglat diskussionen i 

samhället i drygt hundra år.  

 

Jag har tidigare i uppsatsen refererat till Staffan Janssons artikel i Läkartidningen, där han skriver att 

det finns mycket få studier som har undersökt förhållandet mellan simkunnighet och risken för att 

drunkna. Det finns inte heller några klara bevis för att drunkningsolyckorna är vanligare hos dem 

som simmar dåligt, bortsett från i samband med båtolyckor. Staffan Jansson menar att en orsak till 

detta istället skulle kunna vara, att de som kan simma bra också utsätter sig för större risker. Riktigt 

provocerande och inspirerande att starta en forskningsinsats är hans påstående i artikeln att det inte 

heller finns aktuella studier som visar på några samband mellan simkunnighet och ett minskande an-

tal drunkningsolyckor, i sig kan detta delvis bero på att det har varit för låga krav på definitionen av 

simkunnighet.  

 

Jag har tidigare i uppsatsen också framfört min uppfattning att många drunkningsolyckor säkert sker 

trots att den drunknade var simkunnig - vid olyckstillfället var personen istället oförmögen eller 

”ovillig” att nyttja sina simkunskaper, drunkningen kan ju ha varit ett självmord eller att den drunk-

nade var medvetslös efter en olycka, alkohol eller annan drog. 

 

Även under vilken årstid som drunkningar sker är av betydelse, sker de under perioder då vattnet har 

en starkt nedkylande effekt på kroppen, blir de ännu svårare att knyta till en bristande simkunnighet 

och uthållighet i simmandet. Jag tycker att samhället borde satsa på en forskning kring dessa förhål-

lande och därmed skapa en vetenskaplig grund för hur simkunnighetskrav skulle kunna formuleras. 

 

Finns det då en väg mot en ”nollvision”, att ingen drunknar i Sverige? Ibland kan man tro detta av 

den debatt som pågår. Istället kanske vi skall vara nöjda med det resultat som Skolverkets tillsyns-

rapport från 2004 visar, att ca 95 % av eleverna var simkunniga i årskurs 5 våren 2003. Visserligen 

innebär detta också att ca 7400 elever inte var simkunniga och huvudmännens skäl till detta uppgavs 

vara främst religiösa/kulturella skäl, medicinska/sociala samt ekonomiska/organisatoriska skäl. För 

att belysa ett av dessa skäl, de religiösa/kulturella, framkommer i pilotstudien, gjord av Suzanne 
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Lundvall om idrottslärare verksamma i skolor i mångkulturella områden, att särskilda hänsyn måste 

tas i samband med simträning, där flickor och pojkars träning behöver hållas isär för vissa grupper. 

De idrottslärare som ingår i studien omnämner även behovet av att kunna erbjuda extra simkunnig-

hetsträning på såväl grundskole- som på gymnasienivå.77 Simkunnigheten är således ingen självklar-

het, trots att många av eleverna gått i svensk skola under stor del eller hela sin grundskoletid. I 

samma pilotstudie, men i den del av studien som riktades mot elever från olika minoritetsgrupper, på-

talades återigen svårigheten för vissa grupper av flickor att delta i simningen, om inte skolan kan 

ordna en kvinnlig simlärare eller enskilda simtider för flickorna.78  

Min sammanfattning av diskussionen och uppsatsen 

Min huvudfråga i denna uppsats var att utvärdera om den allmänna skolans gällande läroplan verkli-

gen leder till önskad simkunnighet bland elever i år 9. Ett svar av mig som utgår från Lpo 94 kan jag 

inte ge, eftersom det inte finns några krav beskrivna i styrdokumentet som anger vad simkunnighet 

innebär. Därför kan mitt svar också formuleras som att, det vet jag inte!  

 

Däremot vet jag att en hel del uppfattningar finns om att eleverna är simkunniga i år 9 och att det är 

höga procenttal för denna simkunnighet. Det som är märkligt med dessa uppfattningar är, att de är 

grundade på enkäter och studier, som i avsaknad av normer för simkunnighet, har gjort egna anta-

ganden om vad som borde vara en simkunnighet. Dessutom är de inte grundade på en uppvisbar sim-

kunnighet hos eleverna, utan genom att elever, lärare och ibland även föräldrar har uppskattat elevens 

simförmåga. Skolverkat riktade också kritik mot de huvudmän (ca 10 %) som inte hade prövat sim-

kunnigheten med praktiska prov, utan istället låtit t.ex. föräldrarna uppge om barnen var simkunniga 

eller inte. 

 

Detta visar både på bristen av men också på ett behov av formaliserade målsättningar, där den nor-

mativa nivån uttrycker samhällets tydliga syften med undervisningen. Vad som verkar ha påverkat 

beslut om utvecklingen av innehållet på den s.k. formuleringsarenan har jag redan berört, dvs. den 

decentralisering som sker av samhället och därmed även av skolan, vilket påverkar idrottsämnet, dess 

innehåll och ämnets utformning i de normativa läroplanerna. Istället har det tillåtits att en transfor-

mering skett på lokal nivå av läroplanen genom påverkan av olika aktörer och begränsande ramfakto-

                                                 
77 Suzanne Lundvall (2006) There is no difference, but…exploring PE teacher´s perception of working in multicultural 
schools (i manusform). 
78 Suzanne Lundvall (2005) ”På vems villkor – en pilotstudie om ungdomar från etniska minoritetskulturer och deras syn 
på idrott, fysisk aktivitet och skolämnet idrott och hälsa” i Leve idrottspedagogiken – en vänbok tillägnad Lars Magnus 
Engström (red. Redelius, K. & Larsson, H., Stockholm: HLS Förlag, s. 255-272. 
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rer. Realisering i lärorummet har nog blivit än mer påverkad av både lärare och elever, i avsaknad av 

den normativa nivåns uttryckta mål. Vad får då detta för konsekvenser? Jag menar att det blir svårt, 

kanske omöjligt, att föra en konsekvent diskussion och debatt i samhället om befolkningens simkun-

nighet, eftersom det saknas jämförbara normer att relatera måluppfyllelsen (simkunnigheten) till. 

 

Min uppsats har ju haft år 9 som utgångspunkt eftersom eleven då lämnar den obligatoriska skolan 

och att mål för simkunnighet och kunskaper i livräddande första hjälp skall vara uppnådda. Eftersom 

eleven samtidigt får sitt avgångsbetyg från grundskolan uppstår ett problem med betygsättning i äm-

net idrott och hälsa. I uppsatsen har jag tidigare kunnat konstatera (NU-03) att elever kan få de högre 

betygen i ämnet trots att de inte uppnått kraven för betyget Godkänt, exempelvis att de inte är sim-

kunniga. Även här skulle tydliga mätbara krav underlätta betygsättningen och kunna visa en mer rätt-

visande bild av elevernas simkunnighet sett över hela landet. Om simkunnigheten inte skall avgöra 

möjligheten att få betyget Godkänt eller högre, bör istället en anteckning om en uppnådd simkunnig-

het återinföras på avgångsbetyget. 

 

Mitt arbete med denna uppsats har därför övertygat mig om följande: Jag anser, att om samhället har 

en uttryckt vilja att befolkningen skall vara simkunnig, inklusive livräddande åtgärder, i en så stor ut-

sträckning som det är möjligt och så tidigt som möjligt i livet, så skall denna vilja och målsättning 

vara uttryckt i tydliga, mätbara termer i de styrande dokumenten för den obligatoriska skolans verk-

samhet.  

 

Skolans mål, att bl.a. sträva mot att ge eleven förutsättningar för ett aktivt och hälsoberikande liv 

samt vara en källa till ett rikare friluftsliv, innebär för mig att eleven måste vara simkunnig. Därför 

anser jag att det inte är riktigt, för en så livsviktig förutsättning som simkunnighet, att det är tillåtet 

att göra lokala tolkningar vid transformering och realisering av läroplanens mål och krav på simkun-

nighet. Simma eller försvinna skall inte vara två alternativ för eleven efter avslutad skolgång; kunna 

simma för att vinna trygghet och säkerhet i livet borde vara målet istället….…. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Hela mitt arbete med uppsatsen har naturligtvis väckt en mängd tankar och idéer på vad som skulle 

vara både intressant och roligt att forska vidare på. Följande förslag skulle jag tycka det vore givande 

att få svar på. 
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Hur ser simkunnigheten ut ”i verkligheten” bland elever i år 9, dvs. kan eleverna verkligen simma 

enligt SLS definition. Skiljer sig denna simkunnighet åt mellan storstad, tätort och glesbygd och i 

samband med en sådan undersökning, också se om en tillgång till simhall är avgörande eller inte för 

elevernas simkunnighet.  

 

Om det skall finnas en generellt giltig norm för samhällets definition på begreppet simkunnighet, så 

borde en forskningsinsats göras som definierar denna fysiska kravprofil och för vilken kategori (t.ex. 

kön och ålder) den är avsedd att gälla för. 

 

Hur transformeras och realiseras ”i verkligheten” den gällande läroplanen för ämnet idrott och hälsa 

avseende simning. Huvudinriktning på en sådan studie skulle vara att fördjupa sig i de lokala skol-

planerna i detalj för simundervisningen och lärarnas praktiska genomförande. Studien bör omfatta 

storstad, tätort och glesbygd och beröra särskilt områden med hög invandrartäthet.  
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Sammanställning av undervisnings- och läroplaner 1919 – 2000, övergripande målsättning, mål och innehåll i sim-
undervisningen samt anvisningar för denna. 
 
 
Plan 

Övergripande målsättning för ämnet Mål och innehåll i simun-
dervisning 

Anvisningar m.m. för simundervisning Övrigt 

1919 års un-
dervisnings-
plan för rikets 
folkskolor  
 

(Se planen s. 125) 
 
Mål. 
Undervisningen i gymnastik med lek och id-
rott i folkskolan har till uppgift att i enlighet 
med Lingska gymnastikens grundsatser, ge-
nom lämpliga övningar 
 
- befordra lärjungarnas sunda allsidiga 
kroppsutveckling,  
 
- vänja lärjungarna vid god kroppshållning 
och ett för det praktiska livets arbetsutgifter 
ändamålsenligt rörelse- och vilosätt, 
 
- väcka lust för fortsatta stärkande kropps-
övningar och därmed befordra deras kraft, 
hälsa och levnadsglädje. 
 

(Se planen s. 126 ff.) 
 
I första och andra klass  
Inga övningar i simning om-
nämns. 
 
I tredje klass  
Idrottsövningar, omfattande 
begynnande övningar i sim-
ning, ….., där förhållandena 
sådant medgiva.  
 
I fjärde t.o.m. sjunde klass 
Idrottsövningar i simning, 
.…. där förhållandena sådant 
medgiva. 

(Se planen s. 132 ff) 
--- 
18. Det är önskligt att barnen i samband med gymnastikövningarna 
har tillgång till någon lämplig badanordning.  
Där tillfälle till friluftsbad finns, bör i samband med dem särskild 
simundervisning vid lämplig årstid meddelas. 
 
19. Vid uppgörande av för de olika förhållandena lämplig ordnings-
följd av övningarna vid undervisning i idrott torde följande anvis-
ningar kunna tjäna som ledning. 
Simning. 
- Förberedande simrörelser på land. 
 
- Simövningar på grunt vatten: fri simning och flytning på magen 
med tillhjälp av simkudde eller simgördel, fäst i en stång, som föres 
av läraren; bröstsim, flytning på rygg och ryggsim, till en början 
med användande av nämnda redskap, sedan utan denna. 
 
- Simövningar  på djupare vatten: bröstsim, ryggsim och flytning på 
rygg med så småningom ökade fordringar på uthållighet samt 
snabbhet i simning; hopp i vatten, med fötterna före och på huvudet, 
från till en början ringa och sedermera ökad höjd, vattentrampning; 
dykning och simning under vatten; livräddning och behandling av 
drunknande. 

I kursfördelningen ingår sim-
ning i begreppet ”Idrottsöv-
ningar”, övriga inslag är 
skridskoåkning, kälkåkning 
och skidlöpning. 
 
 
Undervisningsplanen saknar 
övergripande mål, riktlinjer 
och syften med skolans roll i 
samhället. (Detta blir viktiga 
inslag i senare planer.) 
 
 

1947 års an-
visningar för 
undervisning i 
gymnastik 
med lek och 
idrott vid 
folkskolorna 
 
 

(Se anvisningen s. 5) 
 
I. Undervisningens mål 
Undervisningen i gymnastik med lek och id-
rott  har till uppgift att 
 
- tillfredsställa lärjungarnas naturliga behov 
av rörelse, 
 
- befordra lärjungarnas sunda, allsidiga 
kroppsutveckling,  
 
- vänja lärjungarna vid god kroppshållning 

(Se anvisningen s. 56-65) 
 
De normgivande övningarna 
för lek och idrott avser att 
vara ett stöd för läraren vid 
val av övningar under såväl 
vanliga lektioner som fri-
luftsdagar. 
----Av simning, skid- och 
skridskoåkning tas med så 
mycket som väderleks- och 
lokalförhållanden medger.---
- 

(Se anvisningen s. 24) 
 
Lek och idrott omfattar följande utbildningsgrenar: 
smålekar, bollekar och bollspel, sånglekar, danslekar och folkdan-
ser, fri idrott, orientering, simning, skidlöpning och skridskoåkning. 
 
(Se anvisningen s. 27-28) 
De två första skolårens friluftsövningar bör utgöras av lek men 
några idrottsformer kan börja övas redan på detta stadium, bl.a. an-
ges förberedande simövningar. Småbarn är mycket roade av lekar 
och t.ex. vattenvaneövningar ger säkerligen bättre resultat om de 
övas under lekens form. 
 

Kungl. Skolöverstyrelsen 
gav 1948 resp. 1949 ut två 
cirkulär angående simkun-
nighetsprov. Det första cir-
kuläret behandlar simkun-
nighetens betydelse och den 
stora vikt som läggs på sko-
lans myndigheter att aktivt 
delta i arbetet för att öka 
simkunnigheten, dels som 
skydd mot drunkningsolyck-
orna, dels på grund av sim-
ningens betydelse som sund 
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Plan 

Övergripande målsättning för ämnet Mål och innehåll i simun-
dervisning 

Anvisningar m.m. för simundervisning Övrigt 

och ett för det praktiska livet ändamålsenliga 
rörelse- och vilosätt 
 
-bidraga till att utveckla lärjungarnas psy-
kiska egenskaper och dana goda karaktärer, 
 
- hos lärjungarna väcka lust för fortsatta 
stärkande kroppsövningar och därigenom 
befordra deras kraft, hälsa  och levnads-
glädje. 
 
 

 
I klass 1 
Vattenvaneövningar 
 
I klass 2 och 3 
Vattenvaneövningar 
Torrsimning 
 
I klass 4 
Bröstsim 
 
I klass 5 
Bröstsim, Dykning 
 
I klass 6 t.o.m. 8 
Bröstsim, Ryggsim 
Livräddning, Dykning 
 
 

(Se anvisningen s. 28-30) 
I tredje och fjärde klasserna fortsätter de övningar i simning och 
skidåkning som påbörjats i första och andra klasserna. 
 
I klasserna 5-8 får övningarna något mer idrottslig prägel. Anvis-
ningarna klargör olika lek- och idrottsövningars ansträngningsgrad 
genom indelning i tre grupper. Simning finns i grupp 3, som be-
skrivs som ”Övningar med mer eller mindre långvarigt arbete - ut-
hållningsövningar”. Utmärkande är att det ställs stora krav på and-
ning och cirkulation och den allmänt tränande effekten är därför 
stor. Det påpekas särskilt risken för överansträngning och att förut-
sättningarna för att övningarna leds rätt är större om de sker inom 
skolidrottens värld. 
 
(Se anvisningen s. 32) 
Simundervisningen är i större delen av landet beroende av tillgången 
till inomhusbad. 
Utom simkunnighetens värde i sig, är simning en tävlingsidrott, som 
passar utmärkt för både flickor och pojkar i alla åldrar, under förut-
sättning att lämpliga distanser väljs (högst 50 m för de äldsta flick-
orna och högst 100 m för de äldsta pojkarna.) 

kroppsövning. 
 
Skolöverstyrelsen förordar 
att de lokala skolstyrelserna 
fattar beslut om att anteck-
ningar görs på terminsbety-
gen att simprov är fullgjorda. 
 
Lämpliga sträckor för proven 
anges enligt följande: för 
klass 4-5: 25 m, kl. 6: 50 m, 
kl. 7: 75 m och kl. 8: 100 
meter.  
 
Det andra cirkuläret förordar 
att de lokala skolstyrelserna 
fattar beslut om att vitsord 
ges i simkunnighet även på 
avgångsbetyg och utskriv-
ningsbetyg från folkskolan.  
 

1952 
Studieplan i 
gymnastik, lek 
och idrott för 
enhetsskolan  
 
 

(Se planen s. 35) 
 
Målsättning  
Undervisning i gymnastik, lek och idrott har 
till syftemål att  
- söka åstadkomma allsidig utveckling av 
elevernas kroppsliga anlag, god hållning och 
god samverkan mellan kroppens olika rörel-
sefunktioner,  
 
- skänka elevernas känsla av välbefinnande 
och glädje,  
 
- genom härdning öka deras motståndskraft,  
 
- skapa goda karaktärsegenskaper , laganda 
och självdisciplin 
 
- stimulera eleverna till kroppsövningar och 
friluftsliv även efter slutad skolgång. 

(Se planen s. 46) 
 
Lågstadiet  
För simundervisning ges föl-
jande ex. på övningar: 
- Vattenvaneövningar  
- Simgymnastik 
- Torrsimningsövningar 
- Flytövningar på dyna 
- Simövningar 
 
Mellanstadiet  
 
Klass 4 (Se planen s. 53) 
För simundervisning ges föl-
jande ex. på övningar: 
- Olika lekövningar i vatten 
- Bröstsimning 
- För de simkunniga barnen: 
Ryggsimning och dyköv-

(Se planen s. 46) 
 
Lågstadiet  
Simundervisning sker utifrån de lokala förutsättningarna och bedrivs 
i den utsträckning som läraren själv finner det lämpligt. 
Utgångspunkten är att varje barn önskar lära sig simma så snart som 
möjligt. I första hand gäller det att lära barnet att hålla sig flytande 
en viss tidsrymd för att sedan öva upp barnets säkerhet i vattnet och 
stilrenhet i simsättet. 
Planen anger att det vore önskvärt att det i klass 3 vore obligatorisk 
simundervisning för de barn som inte är simkunniga och att den un-
dervisningen då äger rum utanför det ordinarie veckoprogrammet. 
 
Mellanstadiet (Se planen s. 53 ff.) 
 
Fr.o.m. klass 4 skall alla barn vara simkunniga. Klassläraren bör vid 
läsårets slut kunna lämna besked om simkurser under den kom-
mande sommaren. 
 
I klass 5 – 6 kan för flickor förekomma samma övningar som för 

(Se planen s. 37) 
 
Lågstadiet  
Huvudmomenten bör om-
fatta gymnastik, lekar och id-
rott (där bl.a. simning ingår.)  
 
Mellanstadiet (Se planen s. 
48) 
 
Huvudmomenten bör om-
fatta gymnastik, lekar, spel 
och idrott (där bl.a. simning 
ingår.) 
Flickor och pojkar skall ha 
skild undervisning efter klass 
4 som också blir en över-
gångsklass i idrottsligt hän-
seende. 
 



     Bilaga 1 s. 3 (10) 
 
 
Plan 

Övergripande målsättning för ämnet Mål och innehåll i simun-
dervisning 

Anvisningar m.m. för simundervisning Övrigt 

ningar 
 
Klass 5 – 6 (Se planen s. 63) 
Flytning 
Vattentrampning 
Vana att vistas i vattnet 
Dykningar 
Hopp 
Lagkappsimning 
Märkesprovtagning 
Livräddningsövningar 
 
Högstadiet (Se planen s. 74) 
Förmåga att simma längre 
sträcka 
Hopp 
Livräddningsundervisning 
 

pojkar, men de får anpassas efter flickornas förutsättningar. 
 
Högstadiet (Se planen s. 71) 
 
Förmågan att simma skall alltjämt utvecklas. Förfarandet vid 
livräddning genomgås noga. Prov för simmarmärket kan anordnas. 
 

Högstadiet (Se planen s. 69) 
 
Fysisk fostran skall på hög-
stadiet vara det samman-
slagna resultatet av all un-
dervisning i ämnet. Den elev 
som lämnar klass 9 skall ha 
fått impulser att vidmakt 
hålla en god fysisk standard, 
uppskatta vistelse i skog och 
mark osv. 
 
 

1955 under-
visningsplaner 
för rikets folk-
skolor/enhets-
skolor (U55) 
 
 

(Se planen s. 137) 
 
Mål 
Undervisningen i gymnastik med lek och id-
rott har till uppgift att: 
- tillfredsställa elevernas naturliga rörelsebe-
hov, 
 
- befordra en allsidig kroppslig utveckling, 
en god hållning och en god samverkan mel-
lan kroppens olika rörelsefunktioner, 
 
- Undervisningen bör så bedrivas att den 
skänker rekreation i det dagliga arbetet,  
 
- vänjer eleverna vid samarbete samt 
 
- skapar förståelse för kroppsövningar och 
friluftslivets betydelse såsom led i en sund 
livsföring. 
 

(Se planen s. 137-138) 
 
I första och andra klass  
Vattenvaneövningar. 
 
I tredje klass 
Om möjligt simundervisning.
 
I fjärde klass  
Simning och simkunnighets-
prov.  
Enkla råd i livräddning. 
 
I femte t.o.m. nionde klass 
Simning och simkunnighets-
prov.  
Livräddning. 
 
 

(Se planen s. 139-140) 
 
Inga särskilda anvisningar ges i planen för hur simundervisningen 
skall bedrivas, förutom att hänvisning sker till skolöverstyrelsens ut-
färdade detaljerade anvisningar för undervisningen i gymnastik med 
lek och idrott.* I dessa anges bl.a. att simprov bör ske och med 
samma omfattning som Kungl. Skolöverstyrelsens cirkulär om detta.
 
*(Handbok i gymnastik, lek och idrott för folkskolans lärare, Del II 
Lek och idrott, Kungl Skolöverstyrelsen, Stockholm 1950, s. 210 ff.)
 
För simundervisningen erinras också om skolöverstyrelsens cirkulär 
angående simkunnighetsprov. 
(Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1948:1.2 s. 15 och 1949:8 s.114.) 
 
Även i planens Allmänna anvisningarna om bedömning av resultat 
av skolarbetet (s 23) framgår att till främjandet av simundervis-
ningen, bör anteckning göras på betygen om fullgjorda simkunnig-
hetsprov. 
 

I planen ingår simning i be-
greppet ”Fri idrott”. 
 
Enhetsskolan hade försöks-
vis införts 1949, vilket bl.a. 
innebar en frivillig åttonde 
och nionde klass. Dessa blir 
med denna plan obligato-
riska. 
 
 
 
Lämpliga sträckor för proven 
anges enligt följande: för 
klass 4-5: 25 m, kl. 6: 50 m, 
kl. 7: 75 m och kl. 8: 100 
meter.  
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1962 års läro-
plan för 
grundskolan 
(Lgr 62) 
 
 

(Se planen s. 344) 
 
Mål 
Undervisningen i gymnastik skall  
- tillfredsställa elevernas behov av rekreativ 
kroppsrörelse och medverka till deras allsi-
diga och harmoniska utveckling, 
 
- bedrivas så att den allmänna prestations-
förmågan höjes och en ändamålsenlig arbets-
teknik främjas, 
 
- eftersträva ett ekonomiskt och estetiskt rö-
relsesätt för att befrämja en god kroppsbe-
härskning, 
 
- syfta till att utveckla laganda, självdisci-
plin, hjälpsamhet och ledarförmåga, 
 
- söka väcka bestående intresse och förstå-
else för behovet av fysisk aktivitet som ett 
medel till rekreation och hälsa. 
 

(Se planen s. 344—45) 
 
Lågstadiet:  
Vattenvaneövningar; sim-
kunnighetsprov  (årskurs 3). 
 
Mellanstadiet: 
Elementär simundervisning; 
simkunnighetsprov. 
 
Högstadiet: 
Olika simsätt och simkun-
nighetsprov.  
 
I lämpligt samband med un-
dervisningen i övrigt:  
 
……. Livräddning. .….. 
 
Det framgår inte vilka liv-
räddningssituationer som av-
ses; det är inte självklart att 
det rör det sig bara om 
drunkningstillbud. 
 
 

(Se planen s. 355) 
 
I ”Anvisningar och kommentarer” sägs om simning: 
 
  Lågstadiet. Barnen skall lära sig bli förtrogna med vattnet. Vatten-
vaneövningar är därför ett viktigt led i simundervisningen i årskurs 
3. Genom skolans försorg eller på annat lämpligt sätt bör eleverna 
ges tillfälle att delta i simskola på fritid eller under sommarferierna. 
 
  Mellanstadiet. Simundervisningen inriktas på att ge eleverna en 
allsidig färdighet i vattnet. Då lektionernas antal i regel är begränsat, 
bör tiden utnyttjas för instruktion och träning av bröst- och ryggsim 
med tanke på simkunnighetsproven. I skola med egen simbassäng 
bör denna utnyttjas för eventuella timmar utan gymnastiksal, eller 
också används en veckotimme under en termin i t.ex. 4 eller 5 för 
simundervisning. 
 
  Högstadiet. Den eller de halva friluftsdagar, som kan anslås till 
simning, bör utnyttjas för simprov och livräddningsövningar. Om ti-
den medger, övas även bröst- och ryggcrawl. Fritidsgrupp för sim-
intresserade elever bör anordnas genom  skolans försorg, om så är 
möjligt.  
 
I Skolöverstyrelsens skriftserie nr 45 ”Handledning i simundervis-
ning” hänvisas till ”Bestämmelser för skolornas simkunnighetsprov” 
enligt  följande tabell: 
 
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,  arm-
fattning eller huvudfattning  
eller 200 m simning, varav 100 m på rygg 
 

I kursplanen ingår simning 
som ett huvudmoment i 
”Gymnastik”. 
 
Den 1955 införda enhets-
skolan blir nu en obligatorisk 
nioårig grundskola. Klass 
kallas nu årskurs och dessa 
indelas i låg-, mellan- och 
högstadiet. 
 
 

1969 års läro-
plan för 
grundskolan 
(Lgr 69) 

(Se planen s. 166) 
 
Mål 
Undervisningen i gymnastik skall 

(Se planen s. 166) 
 
Lågstadiet:  
Vattenvaneövningar. 

(Se planen s. 167-8) 
 
I anvisningarna och kommentarerna sägs inget särskilt om simun-
dervisningen.  

I kursplanen ingår simning 
som ett huvudmoment i 
”Gymnastik”.  
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- tillfredställa elevernas behov av kroppsrö-
relse och medverka till deras allsidiga och 
harmoniska utveckling, 
 
- bedrivas så att den allmänna prestations-
förmågan höjes och en ändamålsenlig arbets-
teknik främjas, 
 
- eftersträva ett ekonomiskt och estetiskt rö-
relsesätt, 
 
- ge eleverna tillfälle att pröva och utöva 
olika gymnastik- och idrottsformer, 
 
- förmedla  kännedom om den egna krop-
pens funktion och vård i samband med fy-
sisk aktivitet, 
 
- syfta till att utveckla laganda, självdisci-
plin, hjälpsamhet och ledarförmåga. 
 
- söka väcka bestående intresse och förstå-
else för behovet av fysisk aktivitet som ett 
medel till rekreation och hälsa. 
 

Simkunnighetsprov ( årskurs 
tre). 
 
Mellanstadiet: 
Elementär simundervisning. 
Simkunnighetsprov. 
 
Högstadiet:  
Olika simsätt. Simkunnig-
hetsprov. 
 
I lämpligt samband med un-
dervisningen i övrigt: 
…Livräddning… 
 
Det framgår inte vilka liv-
räddningssituationer som av-
ses; det är inte självklart att 
det rör det sig bara om 
drunkningstillbud. 
 
 

 
Däremot, under rubriken ” Planering och samverkan”, står att de 
olika årskursernas studieplaner bör utformas så att kontinuitet år 
från år tillgodoses. Detta innebär att alla huvudmoment (simning är 
ett sådant) bör behandlas i varje årskurs men att det kan vara fördel-
aktigt med en viss koncentrering. 
 
Inomhusperioden bör, där så är möjligt, omfatta simning.  
 
Under friluftsverksamheten bör bl. a simning förekomma.  
 
Det framhålls också tydligt att antalet träningstillfällen (lektions-
pass) i veckan inte ska slås ihop, därmed tillgodoses det fysiologiska 
kravet som ställs på ämnet. 
 
 
Till läroplanen är utvecklat ett antal supplement, se nästa stycke! 
 

Supplement 
Gymnastik till 
1969 års läro-
plan för 
grundskolan 
(Lgr 69) 
 
 

(Se supplementet s. 12) 
 
Målet för simundervisningen är att varje 
elev skall bli fullt simkunnig såvida det inte 
föreligger något fysiskt eller psykiskt handi-
kapp som hindrar eleven att delta i simun-
dervisningen. 
 
. 
 
 

(Se supplementet s. 12-13) 
 
Lågstadiet:  
Vattenvaneövningar som i 
första hand skall lära barnen 
att vistas under vattnet, 
känna vattnets bärande för-
måga och kunna balansera 
kroppen i vattnet. Metodisk 
simträning påbörjas i årskurs 
3 och om möjligt avläggs 
simprov. 
 
Mellanstadiet:  
Simundervisningen inriktas 
på att ge eleverna en allsidig 

(Se supplementet s. 12) 
 
I huvudmomentet simning ingår simkunnighetsprov. Dessa syftar till 
att stimulera barnen att höja sin simkunnighetsförmåga. De för års-
kurserna gällande simkunnighetskraven är följande: 
 
Åk 3 25 m simning, grunt vatten 
Åk 4 25 m simning, helst djupt vatten 
Åk 5 50 m simning 
Åk 6 100 m simning, varav 25 m på rygg 
Åk  7 150 m simning, varav 50 m på rygg 
Åk 8 200 m simning, varav 100 m på rygg 
Åk 9 Ilandföring 10 m med endera a) enhandsbröstfattning  
b) armfattning  
c) huvudfattning  
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färdighet i vattnet. Den be-
gränsade tiden bör huvudsak-
ligen utnyttjas för träning av 
bröst- och ryggsim.  
Det är lämpligt att eleverna 
informeras om konstgjord 
andning genom inblåsnings-
metoden. 
 
Högstadiet: Simundervis-
ningen syftar till att ge ele-
verna god färdighet i rygg- 
och bröstsim och träning av 
olika simsätt. God simkun-
nighet är grunden till färdig-
het i livräddning.  
 
I skolor som saknar simhall 
bör  del av friluftstimmarna 
ägnas åt simprov och liv-
räddningsövningar. 

eller 200 m simning, varav 100 m på rygg 
 
I skolor som saknar simhall på lämpligt avstånd bör eleverna infor-
meras om var de kan delta i simundervisning på fritid eller under 
sommarferierna, så att de kan få intyg på sin simkunnighet.  

1980 års läro-
plan för 
grundskolan 
(Lgr 80) 
 

(Se planen s. 90-91) 
 
Syfte 
Idrott ingår i grundskolans undervisning där-
för att 
- kroppsrörelse och friluftsliv behövs för 
hälsa och välbefinnande. 
- eleverna skall tillägna sig ett funktionellt 
rörelsesätt. 
 
Mål 
Undervisningen skall: 
- medverka till elevernas fysiska, psykiska 
och sociala utveckling samt syfta till att 
skapa förståelse och bestående intresse av 
regelbunden kroppsrörelse som ett medel till 
hälsa och välbefinnande, 
 
- ge alla elever möjlighet att tillfredställa sitt 
rörelsebehov samt att uppleva rörelseglädje, 

(Se planen s. 95) 
 
Lågstadiet:  
Vattenvaneövningar och le-
kar i vatten. 
Bröstsim och ryggsim. 
Badvett och båtvett.  
Livräddningsövningar och 
simkunnighetsprov. 
 
Mellanstadiet:  
Övningar för att utveckla 
simförmågan.  
Övning av fler simsätt, dyk-
ning och klädsim.  
Ilandföringsövningar, an-
vändning av räddningsmate-
rial. 
Konstgjord andning och sim-
kunnighetsprov. 

Särskilda anvisningar eller kommentarer finns ej. I kursplanen ingår simning 
och livräddning som ett hu-
vudmoment i ”Idrott”. 
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rekreation och gemenskap, 
 
- organiseras så att också elever med olika 
handikapp kan delta. 
 
- lära eleverna känna grundformerna för rö-
relser och tillägna sig ett funktionellt rörel-
sesätt. 
 
- få eleverna att uppleva rytm, och att i rö-
relse uttrycka känslor och sinnesstämningar 
samt utveckla sin självtillit och skapande 
förmåga 
 
- ge eleverna kunskaper om hur man sköter 
kroppen och hälsa,  hur kroppen fungerar i 
arbete och vila, om riktiga arbetsställningar 
och rörelser samt om olika handikapp.  
 
- ge eleverna möjlighet att pröva på olika  
former av idrott samt i högre årskurser ut-
veckla färdigheter i speciella intressen och 
planera sin egen träning. 
 
-genom att låta eleverna medverka i plane-
ring, genomförande och utvärdering av ar-
betet, lära eleverna ta egna initiativ och för-
stå och ta hänsyn till andra människors olika 
förutsättningar för fysisk aktivitet. 
 
- under vistelse i naturen ge kunskaper om 
friluftsliv, förståelse för ekologisk balans 
samt lära  eleverna att ta ansvar för naturen 
och kunna utnyttja den rätt för rekreation 
och friluftsliv. 
 
- ge eleverna kännedom och kontakt med id-
rotts- och friluftsrörelsen samt få insikt i 
andra kulturers värderingar och traditioner i 
fråga om fysisk aktivitet. 
 

 
Högstadiet: 
Vattnets och kylans inverkan 
på kroppen.  
Behandling av drunknande. 
Konstgjord andning. Säker-
hetsåtgärder i samband med 
vattensport.  
Livräddningsövningar, dyk-
övningar, klädsim, ilandfö-
ring samt användning av liv-
räddningsmaterial. Simkun-
nighets- och livräddningsp-
rov. 
 
Val av övningsform efter in-
tresse t.ex. 
* simning som konditions-
träning 
*simning som motion och 
rekreation 
* individuell upplagd träning 
i specialgren  
* vattengymnastik och vat-
tenbollspel 
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- lära eleverna att se idrotten som en inter-
nationell kulturfaktor. 
 
- få eleverna att diskutera mål, normer och 
resurser för idrott och uppmuntras till aktiva 
insatser för idrott och förebyggande hälso-
vård i skola, hem  och samhälle. 
 

1994 års läro-
plan för det 
obligatoriska 
skolväsendet 
(Lpo 94) 
 

(Se kursplanen s. 30) 
Idrott och hälsa 
Syfte (Utdrag) 
Det är viktigt att barn och ungdomar får 
kunskap om hur den egna kroppen fungerar 
och hur man genom goda matvanor, fysisk 
aktivitet och friluftsliv kan förbättra sitt fy-
siska och psykiska välbefinnande. Undervis-
ningen skall ta hänsyn till elevernas skilda 
förutsättningar och bidra till jämställdhet. 
Särskilt ansvar har ämnet för de som har 
brister i sin fysiska eller motoriska förmåga 
eller andra svårigheter.  
 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och 
hälsa sträva efter att eleven: 
 
- utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt utveckla en positiv självbild, 
 
- får förståelse och ett bestående intresse för 
regelbunden fysisk aktivitet och grundlägger 
goda vanor som kan leda till hälsa och 
välbefinnande, 
 
- utvecklar sin rörelseförmåga och lust att 
röra sig samt stimuleras att i rytm och rö-
relse ge yttryck för fantasi, känslor och ge-
menskap, 
 
- lär känna olika former av lekar, danser, id-
rottsaktiviteter och friluftsliv och får fördju-

(Se kursplanen s. 31-32) 
 
Mål som eleven skall ha 
uppnått  i slutet av det 
femte skolåret 
 
Eleven skall  
….. 
- kunna simma och hantera 
nödsituationer vid vatten 
….. 
 
Mål som eleven skall ha 
uppnått  i slutet av det ni-
onde skolåret  
 
Eleven skall  
….. 
 
Min kommentar: Inga mål 
för simning anges för nionde 
skolåret. 
 

Några särskilda anvisningar eller kommentarer finns ej.  
 
Övriga mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte 
skolåret 
 
- behärska grovmotoriska grundformer som att springa, hoppa, rulla, 
kasta och fånga samt  med balans och kroppskontroll kunna utföra 
enklare danser och rörelseuppgifter till musik 
 
- ha erfarenheter av vanliga idrottserfarenheter, 
 
- ha kännedom om lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv un-
der olika årstider,  
 
- kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla 
hjälpmedel, 
 
- veta något om skaderisker och om hur skador kan förebyggas, 
 
- kunna ge synpunkter på den egna arbetsmiljön i skolan. 
 
Övriga mål som eleven skall ha uppnått  i slutet av det nionde 
skolåret 
 
- förstå sambandet mellan mat, motion och välbefinnande, 
 
- kunna delta i lek, dans och idrott och utföra rörelseuppgifter ge-
nom härmning och improvisation, 
 
- kunna göra egna enkla rörelseprogram till musik, 
 
- vara förtrogen med några folkdanser och de vanligaste moderna 
danserna, 

Läroplanen är den första som 
ställer upp mål, ”att sträva 
mot-" resp. ”ha uppnått”-
mål, i undervisningen. 
 
Ny betygsskala med tillhö-
rande betygskriterier införs.  
 



     Bilaga 1 s. 9 (10) 
 
 
Plan 

Övergripande målsättning för ämnet Mål och innehåll i simun-
dervisning 

Anvisningar m.m. för simundervisning Övrigt 

pade kunskaper i några av dessa, 
 
- skaffar sig sådana kunskaper som gör det 
möjligt att se olika former av kroppsrörelser, 
mat, motion och idrott ur ett allmänt hälso-
perspektiv och möjliggör ett personligt ställ-
ningstagande, 
 
- utvecklar förmågan att leka och idrotta på 
egen hand eller tillsammans med kamrater 
och kan ta ett växande ansvar för sin egen 
fysiska träning, 
 
- kan organisera och leda en idrottsaktivitet, 
 
- får inblick i idrottens historia och om lekar, 
danser och idrottsaktiviteter i andra kulturer. 

 
- ha kunskaper i de vanligaste  idrottsgrenarna samt kunna organi-
sera och leda en idrottsaktivitet, 
 
- ha kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen, känna till alle-
mansrätten och kunna orientera i okänd natur genom att använda 
olika hjälpmedel, 
 
- kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang. 

2000  
Grundskolan. 
Kursplaner 
och betygs-
kriterier 2000 

(Se kursplanen s. 22) 
 
Idrott och hälsa 
Ämnets syfte och roll i utbildningen. (Ut-
drag) 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion 
har stor betydelse för hälsan. Barn och ung-
domar behöver därför utveckla kunskaper 
om hur  kroppen fungerar och  hur vanor, fy-
sisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till 
fysisk, psykisk och social förmåga samt ger 
kunskaper om livsstilens betydelse för häl-
san. Fysiska aktiviteter utgör en gemensam 
nämnare för olika kulturer och utbildningen i 
idrott och hälsa ger möjligheter att stärka 
gemenskapen i ett mångkulturellt och inter-
nationellt  samhälle. 
 
Mål att sträva mot (utdrag med de väsentli-
gaste skillnaderna mot Lpo 94): 
---- 
- utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta 
missförhållanden som kan förekomma i sam-
band med olika fysiska aktiviteter samt ges 

(Se kursplanen s. 24) 
 
Mål som eleven skall ha 
uppnått  i slutet av det 
femte skolåret 
 
Eleven skall  
….. 
- kunna simma och hantera 
nödsituationer vid vatten 
….. 
 
Mål som eleven skall ha 
uppnått  i slutet av det ni-
onde skolåret 
  
Eleven skall 
….. 
 
- ha kunskaper i livräddande 
första hjälp, 
….. 
Min kommentar: Inga mål 
anges för simning i slutet av 

Några särskilda anvisningar eller kommentarer finns ej.  
 
Övriga mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte 
skolåret 
 
- behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med ba-
lans och kroppskontroll samt  kunna utföra enkla danser och rörel-
seuppgifter till musik 
 
- kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla 
hjälpmedel, 
 
- ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till princi-
perna för allemansrätten,  
 
- känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i 
skolan. 
 
- ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något 
om skaderisker och om hur skador kan undvikas, 
 
Övriga mål som eleven skall ha uppnått  i slutet av det nionde 
skolåret 
 

Reviderad kursplan i Idrott 
och hälsa, trädde i kraft höst-
terminen 2000. 
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förutsättningar  till ett personligt ställnings-
tagande i idrotts- och hälsofrågor. 
----- 
- utvecklar kunskaper om handlande i nöd- 
och katastrofsituationer 
 

nionde skolåret. - förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa 
kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang, 
 
- kunna delta i lek, dans och idrott och andra aktiviteter  och kunna 
utföra lämpliga rörelseuppgifter,  
 
- kunna forma och genomföra egna aktiviteter för egen motion, 
 
- kunna orientera i okända marker genom att använda olika hjälp-
medel samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under 
olika årstider, 
 
- ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas 
på ett säkert sätt. 
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Jämförande sammanställning av de övergripande ämnesmålsättningarna 
I tabellen har identiska eller snarliknande målbeskrivningar placerats ”bredvid” varandra för att underlätta en jämförelse mellan de olika dokumenten. Vissa målbeskrivningar 
med ”sammansatta ” mål har delats upp av samma skäl. Detta kan jag göra, eftersom jag inte har funnit att det i någon plan (motsv.) finns något som pekar på att det skulle 
råda någon värdering av målens ”viktighet” utifrån den ordning de är inskrivna i läroplanerna. Målsättningar i fet stil är nya i förhållande till tidigare målsättningar. 
 
1919 1947 1952 1955 1962 1969 
Undervisningen i gymnastik med 
lek och idrott i folkskolan har till 
uppgift att i enlighet med Lingska 
gymnastikens grundsatser, genom 
lämpliga övningar…  

Undervisningen i gymnastik med 
lek och idrott  har till uppgift 
att…. 
  
 

Undervisning i gymnastik, lek 
och idrott har till syfte-mål att 
…. 
 
 

Undervisningen i gymnastik med 
lek och idrott har till uppgift att: 
…. 
 
 

Undervisningen i gymnastik skall 
…. 
 
 

Undervisningen i gymnastik 
skall…… 
 

 
 
- befordra lärjungarnas sunda all-
sidiga kroppsutveckling,  
 
 
- vänja lärjungarna vid god 
kroppshållning och ett för det 
praktiska livets arbetsutgifter än-
damålsenligt rörelse- och vilosätt 
 
 
 
 
 
- väcka lust för fortsatta stärkande 
kroppsövningar och därmed  
 
 
 
- befordra deras kraft, hälsa och 
levnadsglädje. 

- tillfredsställa lärjungarnas 
naturliga behov av rörelse, 
- befordra lärjungarnas sunda, all-
sidiga kroppsutveckling,  
 
 
- vänja lärjungarna vid god 
kroppshållning och ett för det 
praktiska livet ändamålsenliga rö-
relse- och vilosätt 
 
 
 
 
 
- hos lärjungarna väcka lust för 
fortsatta stärkande kroppsöv-
ningar och därigenom  
 
 
- befordra deras kraft, hälsa  och 
levnadsglädje. 
 
 
- bidraga till att utveckla lär-
jungarnas psykiska egenskaper 
och dana goda karaktärer, 

 
 
- söka åstadkomma allsidig ut-
veckling av elevernas kroppsliga 
anlag,  
 
- god hållning och god samverkan 
mellan kroppens olika rörelse-
funktioner,  
 
 
 
 
 
 
- stimulera eleverna till kroppsöv-
ningar och genom härdning öka 
deras motståndskraft,  
 
 
- skänka elevernas känsla av väl-
befinnande och glädje,  
 
 
- skapa goda karaktärsegenskaper, 
laganda och självdisciplin 
 
- Stimulera till friluftsliv även 
efter slutad skolgång. 

- tillfredsställa elevernas naturliga 
rörelsebehov, 
- befordra en allsidig kroppslig ut-
veckling,  
 
 
- en god hållning och en god sam-
verkan mellan kroppens olika rö-
relsefunktioner, 
 
 
 
 
 
 
- skapar förståelse för kroppsöv-
ningar och friluftslivets bety-
delse såsom led i en sund livsfö-
ring. 
 
- Undervisningen bör så bedrivas 
att den skänker rekreation i det 
dagliga arbetet, 
 
- vänjer eleverna vid samarbete, 
 

- tillfredsställa elevernas behov av 
rekreativ kroppsrörelse och med-
verka till deras allsidiga och 
harmoniska utveckling, 
 
 
- eftersträva ett ekonomiskt och 
estetiskt rörelsesätt för att be-
främja en god kroppsbehärskning 
och en ändamålsenlig arbetsteknik 
främjas, 
 
 
 
 
- väcka bestående intresse och 
förståelse för behovet av fysisk 
aktivitet och bedrivas så att den 
allmänna prestationsförmågan 
höjes  
- som ett medel till rekreation och 
hälsa. 
 
 
- syfta till att utveckla laganda, 
självdisciplin, hjälpsamhet och le-
darförmåga, 

- tillfredsställa elevernas behov av 
kroppsrörelse och medverka till 
deras allsidiga och harmoniska 
utveckling, 
 
 
- eftersträva ett ekonomiskt och 
estetiskt rörelsesätt och att en än-
damålsenlig arbetsteknik främjas, 
- förmedla  kännedom om den 
egna kroppens funktion och 
vård i samband med fysisk ak-
tivitet, 
 
- söka väcka bestående intresse 
och förståelse för behovet av fy-
sisk aktivitet och bedrivas så att 
den allmänna prestationsförmågan 
höjes  
 
- som ett medel till rekreation och 
hälsa. 
 
 
- syfta till att utveckla laganda, 
självdisciplin, hjälpsamhet och le-
darförmåga.  
 
- ge eleverna tillfälle att pröva 
och utöva olika gymnastik- och 
idrottsformer,
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1980 1994 2000 
Idrott  
 
ingår i grundskolans undervisning därför att  
- kroppsrörelse och friluftsliv behövs för hälsa och välbefin-
nande. 
- eleverna skall tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt. 
 
 
 
 
 
Undervisningen skall: 
 

Idrott och hälsa 
 
Det är viktigt att barn och ungdomar får kunskap om hur den 
egna kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, fy-
sisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska 
välbefinnande. Undervisningen skall ta hänsyn till elevernas 
skilda förutsättningar och bidra till jämställdhet. Särskilt ansvar 
har ämnet för de som har brister i sin fysiska eller motoriska 
förmåga eller andra svårigheter.  
 
 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att 
eleven: 

Idrott och hälsa Ämnets syfte och roll i utbildningen. 
 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion har stor betydelse 
för hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kun-
skaper om hur  kroppen fungerar och  hur vanor, fysisk aktivi-
tet och friluftsliv förhåller sig till fysisk, psykisk och social 
förmåga samt ger kunskaper om livsstilens betydelse för häl-
san. Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika 
kulturer och utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter att 
stärka gemenskapen i ett mångkulturellt och internationellt  
samhälle. 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att 
eleven: 

- ge alla elever möjlighet att tillfredställa sitt rörelsebehov 
samt att uppleva rörelseglädje, rekreation och gemenskap, 
- lära eleverna känna grundformerna för rörelser och tillägna 
sig ett funktionellt rörelsesätt. 
- ge eleverna kunskaper om hur man sköter kroppen och 
hälsa,  hur kroppen fungerar i arbete och vila, om riktiga ar-
betsställningar och rörelser samt om olika handikapp. 
  
- syfta till att skapa förståelse och bestående intresse av 
regelbunden kroppsrörelse  
 
- som ett medel till hälsa och välbefinnande, 
 
- medverka till elevernas fysiska, psykiska och sociala ut-
veckling samt  
 
- ge eleverna möjlighet att pröva på olika  former av idrott 
samt i högre årskurser utveckla färdigheter i speciella intres-
sen och planera sin egen träning. 
 
- få eleverna att uppleva rytm, och att i rörelse uttrycka 
känslor och sinnesstämningar samt utveckla sin självtillit 
och skapande förmåga 
 
-genom att låta eleverna medverka i planering, genomfö-
rande och utvärdering av arbetet, lära eleverna ta egna 
initiativ och förstå och ta hänsyn till andra människors 
olika förutsättningar för fysisk aktivitet. 

- utvecklar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimule-
ras att i rytm och rörelse ge yttryck för fantasi, känslor och ge-
menskap, 
- skaffar sig sådana kunskaper som gör det möjligt att se olika 
former av kroppsrörelser, mat, motion och idrott ur ett allmänt 
hälsoperspektiv och möjliggör ett personligt ställningstagande, 
 
 
- får förståelse och ett bestående intresse för regelbunden fysisk 
aktivitet och grundlägger goda vanor  
 
- som kan leda till hälsa och välbefinnande, 
 
- utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ut-
veckla en positiv självbild, 
 
- utvecklar förmågan att leka och idrotta på egen hand eller till-
sammans med kamrater och kan ta ett växande ansvar för sin 
egen fysiska träning, 
 
- lär känna olika former av lekar, danser, idrottsaktiviteter och 
friluftsliv och får fördjupade kunskaper i några av dessa, 
 
 
- kan organisera och leda en idrottsaktivitet, 

- utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra 
sig samt stimuleras ge yttryck för fantasi, känslor och gemen-
skap, 
- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör 
det möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelse ur 
ett hälsoperspektiv 
 
 
- stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk 
aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa, 
 
- utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
 
- utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ut-
veckla en positiv självbild, 
 
- utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen 
hand och tillsammans med andra, 
 
 
- får inblick i idrottens och friluftslivets historia samt lära 
känna olika former av lekar, danser och idrottsformer i olika 
kulturer,  
 
- utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 
 
- utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsi-
tuationer. 
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- ge eleverna kännedom och kontakt med idrotts- och fri-
luftsrörelsen samt få insikt i andra kulturers värderingar 
och traditioner i fråga om fysisk aktivitet 
 
- under vistelse i naturen ge kunskaper om friluftsliv, för-
ståelse för ekologisk balans samt lära  eleverna att ta an-
svar för naturen och kunna utnyttja den rätt för rekrea-
tion och friluftsliv. 
 
- lära eleverna att se idrotten som en internationell 
kulturfaktor. 
 
- få eleverna att diskutera mål, normer och resurser för 
idrott och uppmuntras till aktiva insatser för idrott och 
förebyggande hälsovård i skola, hem  och samhälle. 
 
- organiseras så att också elever med olika handikapp 
kan delta. 

 
- utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden 
som kan förekomma i samband med olika typer av fysiska 
aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt ställ-
ningstagande i idrotts- och hälsofrågor,  
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Bestämmelser för simkunnighetsprov samt var de finns angivna . 
 
Tabell över simkunnighetskrav (Måttangivelserna sker i meter (m)) 
 
Klass/ 
årskurs 

Skolöver- 
styrelsens 
irkulär  
1948 

Handbok 
Gymnastik,  
lek och 
idrott, Del 
II, 1950 

Skriftserie nr 45, 
 Handledning i 
simundervisning,1962 

Lgr 69 Lgr 
 80 

Lpo 
94 

1 – 2 
 

- - - - - - 

3 
 

- - 25 25 - - 

4 
 

25 25 25 25 - - 

5 
 

25 25 50 50 - - 

6 50 50 100, varav 
25 rygg 

100, varav 
25 rygg 

- - 

7 75 75 150, varav 
50 rygg 

150, varav 
50 rygg 

- - 

8 100 100 200, varav  
100 rygg 

200, varav 
100 rygg 

- - 

9 -  Ilandföring 10  
m eller 200,  
varav 100 rygg 

Ilandföring 10  
m eller 200,  
varav 100 rygg 

- - 
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