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Abstract 
Aim 
The purpose of this investigation has been to compare and see if there are any differences in 

the Nordic countries curriculum regarding swimming. I have also with a pilot study wanted to 

find out more about the swimming abilities of Swedish schoolchildren in 1st–5th grade (age 7-

12) in the community of Upplands Väsby (UV). Another purpose has been to evaluate the 

project work behind the pilot studies implementation. I will look deeper into the following 

questions. 

 

• Is there any documentation about the swimming ability in the other Nordic countries? 

• What does the curriculums in the Nordic countries say about swimming? 

• How well does Swedish children in 1st–5th grade swim today? 

• What preparations were made before the pilot study  and how did the planning fall out? 

• What did the class teachers think of the pilot study? 

• Could the Swedish curriculum for sports be changed or clarified regarding swimming? 

 

Method 
The work is composed of three parts. Part 1 is a literature study. The curriculums of the 

Nordic countries have been studied, and compared, regarding swimming. Part 2 consists of a 

quantitative study. I conducted a pilot study for Swedish swimming association (SSF), with 

help from Väsby Simsällskap (VSS) the local swimming club. We tested the swimming 

ability of all children 1st–5th grade in the community of Upplands Väsby (UV). Part 3 is 

qualitative description of the pilot studies structure and a quantitative evaluation of the project 

with a questionnaire to all the teachers in 1st–5th grade. 

 

Results 
The definition of swimming ability in the Swedish curriculum is a subject of discussion. 

There are as many interpretations of the goals as there are principals. Kent Härstedt (s) 

member of the Swedish parliament writes that we need a national definition of swimming 

ability. Common for the Nordic countries curriculum is that the students shall “learn to swim 

and feel safe in water”.  

Both SSF, Swedish Lifeguard Society (SLS) and the Swedish National Agency for Education 

feel there is a lack in swimming-capabilities of Swedish schoolchildren. The result of the test 



performed in UV showed that  60 % of the students in 3rd grade and 88% of the students in 5th 

grade are able to swim in accordance with SSF: s and SLS: s common definition. 

The evaluation of the structure and execution of the pilot project showed a positive result in 

the questionnaires sent to the teachers. 

 

Conclusion 
My conclusion in this investigation is that SSF, SLS and IdrottsHögskolan (IH Stockholm 

University College of PE and Sports) need a higher degree of cooperation. This could lead to 

improved swimming ability in Sweden. These actors are working with the same definition and 

strive for better swimming abilities for Swedish schoolchildren.  

The following is the common definition of swimming ability in accordance with the Nordic 

guidelines. “Able to swim is the person who, falls in water, gets his head below water and 

after surfacing, in deep water swims 200m straight of which 50m is backstroke.”  
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Sammanfattning 
Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med denna undersökning har varit att jämföra och se om det finns några skillnader i 

de nordiska ländernas kursplaner för grundskolan gällande simning. Jag har också genom en 

pilotstudie velat undersöka hur simkunnigheten ser ut för barn i skolår 1-5 i Upplands Väsby 

(UV), Sverige. Ytterligare ett syfte har varit att utvärdera projektarbetet som legat till grund 

för pilotstudiens genomförande. De frågeställningar som jag har fördjupat mig i är följande: 

 

• Finns det någon dokumentation om simkunnigheten i våra grannländer Norge, Finland 

och Danmark gällande skolår 1-5?  

• Vad står det i den svenska, norska, finska och danska läroplanen för ämnet Idrott och 

hälsa angående simning? 

• Hur ser simkunnigheten ut för barn i skolår 1-5 i UV, Sverige idag? 

• Vilka förberedelser har genomförts inför pilotstudien och hur väl stämde 

genomförandet  mot planen? 

• Hur upplevde klasslärarna genomförandet av pilotstudien? 

• Kan läroplanen för ämnet Idrott och hälsa angående simning förändras eller få ett 

förtydligande?  

 

Metod  
Arbetet har bestått av tre delstudier. Delstudie 1 är en litteraturstudie som rör grundskolans 

läroplaner i Norden. Delstudie 2 är en kvantitativ studie där jag genomförde ett pilotprojekt 

för Svenska Simförbundet (SSF). I denna studie testades simkunnigheten för samtliga barn i 

skolår 1-5 i UV. Delstudie tre är en kvalitativ beskrivning av pilotprojektets uppbyggnad och 

en kvantitativ utvärdering av projektet genom en enkät till samtliga klasslärare. 

 

Resultat   
Skolplanens definition av att vara simkunnig är tolkningsbar. Det finns lika många tolkningar 

av målen som det finns rektorer och huvudmän för skolorna. Kent Härstedt riksdagsledamot i 

socialdemokratiska partiet (s) skriver att uppnåendemålen för ämnet Idrott och hälsa i skolår 

1-5 i kursplanen, Lpo 94 behöver preciseras för att fastställa en nationell definition på vad 

simkunnighet är. Gemensamt för grundskolans kursplaner i Norden är att eleverna ska lära sig 

att simma och bli trygga i vatten.  
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Gemensamt för SSF, Svenska Livräddningssällskapet (SLS) och Skolverket är att de anser att 

det råder brist i simkunnigheten bland svenska skolbarn. Resultatet från simkunnighetstestet i 

UV visade att ca 60 % av eleverna i skolår 3 samt ca 88 % av eleverna i skolår 5 är 

simkunniga enligt SSF: s definition. 

Utvärderingen av pilotprojektets uppbyggnad och genomförande har fått ett bra gensvar 

genom de enkäter som skickats till klasslärarna.  

 

Slutsats  
Min slutsats i denna undersökning är att ett ökat samarbete mellan SSF, SLS och 

Idrottshögskolan (IH) kan leda till ökad simkunnighet i Sverige och ett förtydligande av vad 

simkunnighet ska anses vara. De ovan nämnda aktörerna arbetar efter samma definition och 

strävar efter ökad simkunnighet bland våra skolbarn. Den definition på simkunnighet som de 

följer är i enlighet med de Nordiska riktlinjerna, ” simkunnig är den som faller i vattnet, får 

huvudet under ytan och efter att tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 meter i en 

följd varav 50 meter ryggsim” . 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till Väsby Simsällskap (VSS) som lät mig vara projektledare för 

pilotprojektet Vattenprovet. Utan VSS huvudtränare, Ulrika Sandmark, hade projektet varit 

svårt att genomföra. Du kom med många bra och kloka råd.  Du sporrade mig i stunder där 

jag körde fast. 

  

Jag vill också tacka Svenska Simförbundet (SSF) främst Karin Hellström och Annika 

Gustafsson som gett mig förtroendet att starta Vattenprovet som pilotprojekt i Upplands 

Väsby kommun.  

 

Tack till alla barn som var i simhallen. Ni var glada och spralliga vilket värmer i hjärtat. 

 

Eva, min handledare utan dig hade jag aldrig lyckats göra detta arbete. Tack Eva, för att du 

har hjälpt mig till att skriva om detta viktiga ämne. 

 

Inte minst men ett jättetack till min familj, min man Patrik och mina flickor Tove och Kajsa 

som hjälpte mig till att lyckas genomföra detta examensarbete. 

 

 
Tack alla! 

 
Marie Sparrman 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
Mitt intresse för simning har alltid varit stort. Under min tonårstid simmade jag på elitnivå i 

många år. Med all träning i vattnet så har det aldrig funnits i min fantasi att det finns barn 

som inte kan simma. Naivt eller inte, men att vara simkunnig för mig var när vi åkte till 

simhallen med skolan och tog simborgarmärket dvs. simmade 200 meter. Som före detta 

simmare har jag sett det som en självklarhet att alla kan simma, vilket har visat sig vara allt 

annat än självklart. I min B-uppsats Simkunnighet för vem? skrev jag om hur definitionen 

simkunnighet i läroplanen Lpo 94 tolkats. För vem/vilken årskurs är den anpassad till?  Det 

jag frågade mig i min uppsats var ” Hur definitionen simkunnighet tolkas av Svenska 

Simförbundet (SSF), Svenska Livräddning sällskapet (SLS) och av Skolverket” ? Det visade 

sig att tidigare nämnda aktörer som SSF, SLS och Skolverket var eniga om att det råder en 

viss förvirring angående tolkningen av läroplanen. Det finns lika många definitioner på vad 

simkunnighet är som det finns antal instanser, dvs. rektorer och ansvariga huvudmän för 

grundskolorna.1 

 

Som blivande idrottslärare anser jag det av största vikt att fler övningstillfällen med simning 

på schemat i skolan realiseras. Att vara simkunnig och kunna rädda liv i vatten borde 

prioriteras i kommunerna. Där aktiviteter såsom bad och paddling förekommer ökar 

säkerheten för barnen om de kan simma. Vårt land med alla sina skärgårdsrika kuster, många 

insjöar samt vattendrag erbjuder rika möjligheter till rekreation och fritidsverksamhet i 

anslutning till öppna vatten. Bad och simning är en källa till glädje och hälsa, därför är det 

viktigt att vi i Sverige kan simma. Att öka simkunnigheten minskar tillbuden.2 

 

Under år 2003 kom jag i kontakt med Väsby Simsällskap (VSS) där mina barn hade börjat i 

simskola. Mitt intresse för simning vaknade till liv igen och jag utbildade mig till simlärare 

via SSF. Sedan höstterminen 2003 har jag som simlärare arbetat för VSS och haft simskolor 

för 4-8 åringar i Upplands Väsby (UV) kommun. VSS: s huvudtränare Ulrika Sandmark 

började tala med mig våren 2004 om att det skulle startas ett projekt i kommunen. Inom 

Simförbundet fördes en diskussion där Hans Chrunak, konsulent för SSF, tv-kommentator 

och f.d. förbundskapten för Svenska simlandslaget lyfte fram värdet av att testa 

                                                
1 Marie Sparrman, Simkunnighet för vem?, (Stockholm: Idrottshögskolan: Examensarbete B-uppsats, 2004), s. 2. 

2 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 100 år Jubileumsbok 1889-1998, (Karlstad, 1998), s. 35. 
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simkunnigheten bland barn i skolår 1-5. Han rekommenderade att VSS tillsammans med 

kommunen skulle få genomföra ett pilotprojekt i UV. Pilotprojektet var planerat till en helg i 

mars år 2004. Jag tyckte det lät intressant med detta projekt, men kunde tyvärr inte vara med 

den helgen.  

 

Projektet skulle bestå av jippobetonade kampanjdagar med ” fika” , glass och ” godis”  till de 

barn som kom för att göra simkunnighetsprovet. Av de ca 2300 barn som finns i kommunen 

så kom det ca 100 stycken. Alla berörda aktörer som VSS och SSF var eniga om att projektet 

hade misslyckats. Det togs då ett beslut av VSS och SSF att nästa försök med pilotprojektet 

skulle ha en samordnare. Jag blev tillfrågad av VSS huvudtränare om jag kunde tänka mig att 

vara projektledare, vilket jag tackade ja till. Detta gav mig en otrolig möjlighet att få följa och 

genomföra pilotprojekt ” Vattenprovet” . Projektet gick av stapeln under höstterminen 2004 i 

Upplands Väsby kommun.  

 

1.2 Bakgrund 
För de flesta är det självklart att alla ska få möjlighet att lära sig simma. Lika självklart är det 

att skolan, i enlighet med kursplanens mål, har ansvar för att kontrollera elevernas 

simkunnighet. För dem som inte klarar uppsatta mål ska kommunen eller skolan, på 

lämpligaste sätt arrangera eller anvisa utbildning i simning.3  

 

I en SIFO undersökning genomförd på uppdrag av SLS går det att läsa att i Sverige drunknar 

det en människa var tredje dag. I hela världen förolyckas varje år cirka 300 000 människor 

genom drunkning, vilket innebär att en person omkommer varannan minut, dygnet runt! 

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor bland barn.4  

 

SLS menar att bara sex av tio kommuner i Sverige följer kursplanen gällande 

simundervisningen. I en del skolor kan bara två av tio elever simma 200 meter.5 Det är 

anmärkningsvärt att det är så få barn som är simkunniga. Men det kanske inte är så konstigt 

att simkunnigheten ser ut som den gör idag, med tanke på det som SLS skriver angående hur 

kommunerna följer läroplanerna. Tolkningen av skolans mål i läroplanen samt de resultat som 

                                                
3 www.sls.a.se/historik/sim100.htm, s. 1, 2005 02 24, kl. 11.50 
4 Svenska Livräddningssällskapet, Sifo-undersökningen (på uppdrag av SLS) genomfördes under perioden 10/4-27/4 2000, Badvett & 

säkerhet, www.sydsim.nu/badvett.asp, s.2,  2005-03-10 kl.16.53. 
5 Ibid. 
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presenterats i min B-uppsats, kan vara en möjlig förklaring till varför skolorna inte följer 

skolplanen. Målen är svåra att tolka. Då det står skrivet i Lpo 94 att målet för skolår 5 är att 

” kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten”  öppnas det utrymme för fria värderingar 

av vad som definierar simkunnig. Det finns lika många tolkningar av målen som det finns 

rektorer och huvudmän för skolorna. 

 

1.2.1 Simkunnighet ur ett historiskt perspektiv, 1890-1945. 

SLS skriver att simkunnigheten har varit skrämmande låg genom tiderna. I slutet av 1890-

talet var det endast 12 % av den svenska ungdomen som kunde simma. Någon definition av 

simkunnighet har inte konstaterats från den tiden. Det troliga enligt SLS är att tidigare 

simundersökning som redovisats, utgått från: att vara simkunnig är att kunna simma 25 meter. 

Utvärderingen av simstudien visade på könsskillnader, flickor var sämre på att simma än 

pojkar. I början på 1910-talet gjordes en liknande studie av simkunnighet och den visade att 

det hade blivit bättre och mer jämlikt mellan könen. Trots detta var simkunnigheten 

fortfarande låg, endast  22 % av den svenska ungdomen kunde simma.6  

 

1911 redovisade Västerås stad att de infört den första obligatoriska simundervisningen för 

stadens folkskolebarn. Utbildningen omfattade både torrsim och praktik i vatten. Den 

inleddes med torrsim i en månad för att sedan avslutas med simning i vatten. Den bästa åldern 

för simundervisning ansågs vara för barn mellan 10-12 år. Efter första året kunde Västerås 

stad redovisa att ca 85 % av barnen hade lärt sig att simma7. 1920 är ett viktigt årtal för då 

begärde Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) hos centrala, regionala och lokala 

myndigheter att SLRS skulle medverka till ordnad simundervisning i skolorna.  

 

25 år efter den undersökning som gjordes i början på 1910-talet, visade det sig att en klar 

förbättring av simkunniga skolbarn kunde konstateras. SLS skriver att 51 % av skolbarnen 

som gick ut grundskolan kunde räknas som simkunniga. I samband med 1945 års folkräkning 

går det att finna dokumentation om hur långt populationen i allmänhet kunde simma. En fråga 

som ställdes 1945 till alla från fyllda sju år och upp i åldrarna var, kan du simma 50 meter. 

Resultatet blev att 60 % av männen och 36 % av kvinnorna svarade att de kunde simma den 

nämnda sträckan 50 meter. Noteras bör att övre åldersgräns inte står angiven. 8 

                                                
6 www.sls.a.se/historik/sim100.htm, s. 2, 2005 02 24, kl. 11.50 
7 Livräddningssällskapet, Jubileumsbok s. 18. 
8 www.sls.a.se/historik/sim100.htm, s. 2. 
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1.2.2 Tidigare studier i Sverige som är gjorda från 1980 och fram till idag.  

1981 genomfördes en SIFO undersökning angående de vuxnas simkunnighet, dvs. personer 

äldre än 18 år. Undersökningen visade att 71 % av befolkningen var simkunniga efter det att 

de fått svara på frågan om de kunde simma 200 meter. Dagens SIFO undersökningar anger att 

det är 80 % simkunnighet bland elever i skolår 4-6.9 

 

En annan simkunnighetsundersökning som SLS genomförde 2003, ställdes simkunnighets-

frågor till föräldrar med barn i skolår 1-9. Praktiska tester av barnens färdigheter visade dock 

att 10-20 % av dem som sade sig vara simkunniga inte klarade av simkunnighetstestet. Detta 

leder till att den verkliga simkunnigheten motsvarar en siffra på 10-20 % lägre än vad SLS 

riksundersökning visar.10 

 

Med detta konstaterar SLS i sina artiklar ” Badvett & Säkerhet”  samt ” Den ljuva sommartid 

nu…”  att simkunnigheten är skrämmande låg. SLS skriver att 71 % av de elever som går i 

klass 1-3 kan simma 25 meter. Varannan elev från samma åldersklass vet hur man gör vid en 

nödsituation i vatten. För elever i skolår 4-6 kan 80 % simma 25 meter. För samma 

åldersgrupp är det tre av tio elever som klarar uppnåendemålen för säkerhet vid vatten i ämnet 

Idrott och hälsa i kursplanen.11  Ett minimikrav från SLS är att grundskolorna ska följa de 

nordiska ländernas riktlinjer vad gäller definition av simkunnighet och säkerhet vid vatten. 

Den nordiska definitionen på simkunnighet är: ” simkunnig är den som faller i vattnet, får 

huvudet under ytan och efter att tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 meter i en 

följd varav 50 meter ryggsim” .12 Endast ca 30 % av elever i skolår 4-6 klarar detta.13 

 

2003 gjorde Skolverket en undersökning där samtliga kommuner och ansvariga huvudmän för 

friskolor var inblandade. Kommunen och huvudmännen hade fått sig tilldelade en enkät med 

frågor angående simundervisningen. Enkäten ställde frågor som ” Hur definieras 

simkunnighet i huvudmännens verksamhet” ? samt ” Hur stor andel av eleverna som gick ut 

skolår 5 våren 2003 var simkunniga” ?14 De svar som rapporterades visade på en relativt hög 

                                                
9  Svenska Livräddningssällskapet, Badvett & Säkerhet, s.4. 
10 Svenska Livräddningssällskapet, pressinfo 2003-06-02, Den ljuva sommartid nu…, s. 2. 

11 Ibid., s. 1. 
12 Svenska Simförbundet, Vattenprovet – en satsning inom handslaget, (häfte, 2004), s. 2. 
13 Livräddningssällskapet,  Den ljuva sommartid nu…, s. 2. 

14 Ulrika Lindmark, Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten, Dnr 2003:3260, Rapport, avdelning för 

utbildningsinspektionen  Skolverket, 2004-06-10, s. 2. 
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siffra för simkunnighet, 94 % för den kommunala skolan respektive 96 % för friskolorna.15 

Definitionen på simkunnig var dock olika från kommun till kommun. Detta innebär att en del 

ansåg att simkunnig var den som kunde simma ett visst antal meter med ett eller flera simsätt, 

andra menade att hantera nödsituationer vid vatten samt livräddning var en av definitionerna 

medan några höll sig till den tidigare nämnda nordiska definitionen.16 Skolverket skriver i sin 

rapport att resultatet ger en översiktlig bild av simundervisningen och den kan komma att 

fungera som underlag för vidare inspektion i framtiden.17 

 

1.2.3 Pågående projekt i Sverige, 2004-2007. 

Vattenprovet är ett projekt där SSF vill undersöka hur simkunnigheten för barn i skolår 1-5 

ser ut i kommunerna. SSF har som mål att simkunnigheten ska bli 100 % bland skolbarnen. 

Simkunnighetsmålen för SSF är de samma som den nordiska definitionen för simkunnighet 

vilken presenterades 1996 på en simkonferens i Åbo där de olika Simförbunden enades om en 

gemensam definition. Projektet Vattenprovet kommer att sträcka sig över en treårs period, 1/9 

2004 – 30/6 2007 och startade med ett pilotprojekt i UV höstterminen 2004.18 Kommunens 

samtliga barn i skolår 1-5 bjöds in till simhallen hösten 2004 för att göra ett simkunnighetstest 

i tre nivåer.  

 

Nivå 1: Barn i skolår 1-2, silverfisken, vilket innebär att simma 25 meter 

bröstsim eller annat simsätt. Hoppa i på grunt vatten. 

Nivå 2: Barn i skolår 3-4, bronshajen, vilket innebär att simma 100 meter på 

djupt vatten. 

Nivå 3: Barn i skolår 5, Vattenprovet, hoppa i på djupt vatten, simma 200 meter 

varav 50 meter på rygg.19 

 

Alla barn i skolår 3-5 som inte är simkunniga enligt den nordiska definitionen på 

simkunnighet erbjuds inom projektet gratis simundervisning under skoltid. I detta fall 

anordnar VSS 6 stycken 45- minuters lektioner per elev kostnadsfritt. Till de elever som 

                                                
15 Lindmark,  s. 4. 
16 Ibid., s. 3. 
17 Ibid., s.  2. 
18 Simförbundet, Vattenprovet, s. 1 

19 Ibid., s.  2. 
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erbjuds simskola skickas ett brev till föräldrar/målsman om vidare information inför 

simskolan. Transporten till och från simskolan kommer då att utföras av föräldrarna.20 

 

Projektet bygger på ett samarbete mellan kommunen, simklubben och simhallspersonalen.  

Den roll som kommunen har är att se till att skolan tar fram klasslistor över barnen. Listorna 

ska finnas tillgängliga för simledarna. Kommunen ska även upplåta simhallen utan kostnad 

för simklubben samt ordna transporten av barn till och från skola. 

Föreningens roll är att de står för organisationen runt omkring simtestet och de övriga 

aktiviteterna i simhallen under projektdagen. För att kunna genomföra ett projekt som detta är 

det viktigt att ha kommunen som stöd när föreningen ansöker om bidrag från SSF. Det är 

bidrag iform av handslagspengar.�” Regeringens Handslag med idrotten tillför nya resurser till 

idrottsrörelsen som skapar ökade möjligheter att utveckla den lokala idrottsverksamheten.” 21
� 

När ansökan gått igenom och beviljats får klubben 10 000 kr i stimulansbidrag vilket inte 

behöver redovisas. Meningen är att detta ska täcka kostnader som uppstår under 

projektdagen. Det finns möjlighet att söka bidrag för övriga kostnader som transporter och för 

simlärare (bilaga 1).22  

 

Det är om det första pilotprojektet inom Vattenprovet som denna uppsats handlar om dels om 

själva simkunnighetstestet, dels om genomförandet. Jag blev tillfrågad att vara projektledare 

för detta. När jag fick denna möjlighet att genomföra detta projekt var det min förhoppning 

att de misstag som gjorts vid det första projekttillfället inte skulle komma att återupprepas 

igen. Genom tidigare erfarenheter från andra studier vet jag att förberedelser och information 

är avgörande för att kunna genomföra ett projekt.  

 

1.2.4 Tidigare studier, nordiska projekt liknande Vattenprovet. 

Carola Sjödin är representant för Sverige i Nordic Education Group (NEG) vilka arbetar för 

att utveckla simundervisning i Norden. Enligt Carola finns det inte ett så stort utbud av 

simkunnighetsprojekt i de nordiska grannländerna. För ett par år sedan var det ett projekt i 

Norge som hette ” swöm for livet” . Någon information om detta har jag inte lyckats att finna. 

Studier där man testar simkunnigheten såsom SSF: s studie Vattenprovet går inte att påvisa.  

Det har varit problem med att hitta litteratur som tar upp ämnet simkunnighet i Norden.  

                                                
20 Simförbundet, Vattenprovet, s. 2 
21 www.rf.se 
22 Simförbundet, Vattenprovet, s. 3. 
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Därför har jag varit i mailkontakt med Jan Olsson som är generalsekreterare i SSF och ställt 

frågor till honom angående simkunnighet i Norden. De frågor som ställdes:  

 

1. Jag undrar i fall du vet om det förekommer någon liknande kampanj angående 

simkunnighet såsom Vattenprovet? 

2. Du kanske har hört eller vet om det förekommer något simkunnighetstest eller 

liknande i de nordiska länderna?  

 

Jan Olson svarade: 

– ” Inte så vitt jag vet i kontakterna med övriga nordiska länder” . ” De är imponerade av vårt 

projekt (Vattenprovet, min anmärkning) och planerar att göra liknande satsningar”  citat Jan 

Olson. 

 

Det finns dock en pågående studie i Norge. Det är ett skolprojekt, Skolesvømmen 2004-2005 

där de genomför ett simtest med eleverna. Ett syfte med projektet är att visa vilken skola som 

har högst simkunnighet bland eleverna. Simtestet är ett klasstest som riktar sig mot Norska 

Simförbundets simmärken. Dessa simmärken är anpassade till olika åldrar och svårighetskrav 

(bilaga 2). När som helst under skolåret går det att genomföra de olika simtesterna på 

eleverna. Det riktmärke som skolan har är att alla registreringar av skolans klasser ska skickas 

in till Norska Simförbundet innan 15 maj varje år. Målet med skolsimniningen är att eleverna 

ska bli trygga med att vara vid och i vatten, få simkunskap som de kommer att få användning 

och glädje av hela livet. De mål som ska följas är enligt norska skolplanen, L 97. 

I skolsimningen 2003/2004 var det 12 063 elever som deltog. De var fördelade på 151 skolor. 

Det var 85 % dvs. 10 254 elever som klarade av simkunnighetskraven för sin ålderskategori.23 

 

Det finns inte något projekt dokumenterat som påminner om SSF: s projekt Vattenprovet, 

vilket konstaterats i det material som studerats angående simkunnighet.  

 

 
 
 
 
 
                                                
23 http://www.svomming.no/index.php?menuid, Skolesvømmen  2004-2005, 08.10.04, Tore de Faveri (Sist oppdatert 11.02.05),  2005-03-

15, kl. 11.17. 
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1.3 Syfte 
Mitt syfte med denna undersökning har varit att jämföra och se om det finns några skillnader i 

de nordiska ländernas kursplaner för grundskolan gällande simning. Jag har också genom en 

pilotstudie velat undersöka hur simkunnigheten ser ut för barn i skolår 1-5 i Upplands Väsby, 

Sverige. Ytterligare ett syfte har varit att utvärdera projektarbetet som legat till grund för 

pilotstudiens genomförande.   

 

1.4 Frågeställning 
Frågeställningar som jag kommer att fördjupa mig i: 

 

• Finns det någon dokumentation om simkunnigheten i våra grannländer Norge, Finland 

och Danmark gällande skolår 1-5?  

• Vad står det i svenska, norska, finska och danska läroplanen för ämnet Idrott och hälsa 

angående simning? 

• Hur ser simkunnigheten ut för barn i skolår 1-5 i UV, Sverige idag? 

• Vilka förberedelser har genomförts i pilotstudien och vilka slutsatser kan dras från 

projektets planerande? 

• Hur upplevde klasslärarna genomförandet av pilotstudien? 

• Kan läroplanen för ämnet Idrott och hälsa angående simning förändras eller få ett 

förtydligande?  

 

 

2 Metod  
Mitt arbete har bestått av tre delstudier. Delstudie 1 är en litteraturstudie gällande de nordiska 

ländernas kursplaner för grundskolan. Jag har granskat om det är någon skillnad i 

kursplanerna gällande simning mellan våra grannländer Norge, Finland och Danmark. 

Delstudie 2 är en kvantitativ studie där jag genomförde ett pilotprojekt, Vattenprovet för SSF. 

I denna studie testades simkunnigheten för samtliga barn i skolår 1-5 i UV. Delstudie 3 är en 

kvalitativ beskrivning av pilotprojektets uppbyggnad och en kvantitativ utvärdering av 

projektet genom enkäter till samtliga klasslärare.  
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2.1 Delstudie 1, grundskolans läroplaner i Norden 
Jag har studerat grundskolans läroplaner för skolår 1-5 gällande simkunnighet i Norden samt 

läst artiklar från SSF, SLS och Skolverket, se käll- och litteraturförteckning s. 36. Jag har 

tagit del av litteratur skriven av ordföranden i Simförbundets utbildningskommitté som också 

är representant för Sverige i NEG.24. Litteratursökning av källor har skett via nätet och även 

på SSF: s, SLS: s och Skolverkets hemsidor. Sökningen på ovan nämnda hemsidor har 

genomförts via Google med sökord som kombinerats med varandra, för sökord, söksträngar 

och antal träffar (bilaga 3).  

 

2.2 Delstudie 2, genomförande av simkunnighetstestet 
2.2.1 Projektdagarna 7-8/9 och 14-15/9 2004. 

Som projektledare för Vattenprovet planerade och genomförde jag simkunnighetstestet i 

Väsby kommun. Projektet pågick under v. 37 och v. 38 samt reservtid i v. 39, 2004. 

  

Det var beräknat till att 10-12 simlärare skulle arbeta i simhallen från kl. 08.00-16.00. Varje 

simlärare ansvarade för 2-3 barn, som samtidigt var i vattnet. Medan några barn gjorde 

simtestet fick skolkamrater sitta med ryggen mot bassängen vid sin färgmarkering. Där fick 

eleverna försöka lösa den frågesport som klassläraren fick med plastmappen. Barnen löste 

frågesporten gemensamt med sin klasslärare som tog ansvar för barnen uppe på land. Vid 

varje grupp fanns det möjlighet att kasta ring i hink. Dessa aktiviteter hade till uppgift att 

aktivera väntande barn så att de barn som simmade inte skulle bli störda av sina 

klasskamrater. Det fick inte vara några barn som sprang omkring eller hade fri lek i vattnet. 

Varje klass hade en timme avsedd tid för simprovet och inget annat.  

 

Simlärarna tog hand om de intygskort som låg i plastmappen. Korten var redan i fyllda med 

barnets namn, skola och klass. Det var 2-3 barn som ropades upp per gång. De barn som 

skulle simma togs åt sidan och fick frågorna:  

1. Hur långt har du simmat förut? 

2. Har du tagit några simmärken och vilka i så fall?   

3. Har du varit och badat eller simmat i en 25 meters bassäng tidigare? 

                                                
24 Carola Sjödin, HURRA! JAG SIMMAR! Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, 2004, .s 48. 



 17

Av dessa frågor som ställdes till barnen bildades en uppfattning om deras tidigare erfarenhet i 

liknande bassäng. Simlärarna var alltid beredda att vara med barnen i vattnet om det fanns 

misstanke om rädsla hos barnen.  

 

Utifrån de tre simkunnighetsnivåerna fick barnen själva tala om på vilken nivå de ville 

simma, se nedan. 

Nivå 1: Barn i skolår 1-2, silverfisken, vilket innebär att simma 25 meter 

bröstsim eller annat simsätt. Hoppa i på grunt vatten. 

Nivå 2: Barn i skolår 3-4, bronshajen, vilket innebär att simma 100 meter på 

djupt vatten. 

Nivå 3: Barn i skolår 5, Vattenprovet, hoppa i på djupt vatten, simma 200 meter 

varav 50 meter på rygg.25 

Varje barns prestation dokumenterades på det simintygskort som fanns. Hade barnen simmat 

något eller allt av ovanstående nivåer prickade simläraren för det. På baksidan av alla kort 

skrevs kommentarer om simteknik eller om barnet borde rekommenderas till simskola. 

Dokumentationen av barnens färdigheter redovisas i resultatet.   

 

Efter simningen fick lärarna tillbaka alla korten för att lämna dem vidare till personerna i 

foajén. Där sorterades korten tillbaka till plastmapparna. Det gjordes en insamling av 

frågesporten. Lärarna fick med sig en reservtid för de barn som inte var närvarande under 

simprovet.  

Åter igen väntade barnen i sina färghörnor på bussen medan lärarna ordnade med papperen 

tills det var dags att åka tillbaka till skolan. För eleverna tog utflykten till simhallen två 

timmar allt som allt dvs. en timme i simhallen och en timme för transport fram och tillbaka.  

 

2.3 Delstudie 3, projektplanering och utvärdering 
2.3.1 Möten 

1. Uppstartarmöte mellan VSS och SSF ägde rum fredag 30/4 2004 på Scandic hotell i 

UV. SSF presenterade projektet. Det beslutades att jag som projektledare skulle hålla i 

och delegera de uppgifter som ska göras inför simkunnighetstestet.  

 

                                                
25 Simförbundet, Vattenprovet, s. 2 
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2. Möte mellan kommun, simhallsansvarig, SSF samt VSS förlöpte den 4/6 2004 på 

kommunhuset i UV. Det togs beslut om ansvarsfördelningen mellan de olika 

inblandade. Vattenprovets datum för genomförande bokades till 2 veckor i september, 

v. 37 och v. 38. En reservtid i v. 39 bokades för de barn som inte skulle vara 

närvarande dessa 2 veckor. 

 

3. Jag hade ett flertal möten med simhallsansvarig under juni månad 2004. Vi beslutade 

om hur många timmar och dagar som Vattenprovet skulle ta. Fördelning av simtiden 

blev 24 timmar under 4 dagar, dvs. 6 timmar per dag i 4 dagar. Projektdagarna 

planerades till tisdag och onsdag i v. 37 och v. 38. I UV är det ca 2300 barn som går i 

skolår 1-5, vilket innebar att det var ca 100 barn i simhallen per timme under 

pågående simkunnighetstest. Vi beslutade om att det borde vara mellan 10 och 12 

stycken simlärare per dag under dessa projektdagar. Simlärarna har ett arbetspass 

fördelat över dagen med tre timmar på förmiddagen och tre timmar på eftermiddagen. 

Alla simlärare kom att ha en timmes lunchrast samtidigt, för att kunna prata igenom 

förmiddagen och diskutera hur det har fungerat. Det är viktigt att tänka på att alla 

behöver ett avbrott från den ljudnivå som blir i en simhall. 

 

4. I vecka 36 hade jag möte med alla simlärare där jag visade hur en dag i simhallen 

kommer att gå till (bilaga 4). Alla fick information om vad var och ens uppgift 

kommer att bli. Simlärarnas T-tröjor har olika färger vilka kommer användas som 

färgmarkering både i foajén, omklädningsrummet och ute i simhallen. Dessa färger är 

till för att underlätta för klasserna, vart de ska ta vägen och vilken simlärare som är 

deras. 

 

2.3.2 Planering av sim- och busstid. 

För att kunna göra en tidsplanering i simhallen var jag tvungen att få alla klasslistor från alla 

skolor. Jag kontaktade UV kommuns växel och blev kopplad till utbildningsförvaltningen. De 

skickade alla klasslistor till mig. Det tog tid att få listorna men det som verkligen krävde tid 

var att få in rätt antal barn per timme utan att behöva splittra klasser. För att schemat med 100 

barn i timmen skulle hålla mixade jag skolor med varandra. Som till exempel en klass fem 

från en skola kom på samma tid som tre stycken klass tre från en annan skola (bilaga 5 a-b). 

Listorna med busstiderna skickades till kommunen som vidarebefordrade dem till 

bussbolaget. De kunde se antal elever, från vilken skola och vilka tider som alla blivit 
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tilldelade (bilaga 5 c-d). Efter denna planering kunde bussbolaget göra ett kör-schema till sina 

chaufförer.  

 

2.3.3 Information, missivbrev till samtliga skolor.  

Skriftlig och muntlig information till alla inblandade är avgörande för att lyckas genomföra 

ett projekt. Vattenprovet informerades till samtliga rektorer via brev från kommunen. Breven 

skickades ut i v. 24 innan sommarledigheten v. 26. Kommunens information skulle innefatta 

att Vattenprovet är ett projekt som har stor prioritet inom kommunen.  

 

Missivbrev 1 skrev jag till samtliga klasslärare. Jag ville ge en kort information om 

kommande projekt vilket skulle vara en påminnelse av den information som gavs innan 

sommarledigheten. Detta brev kom ut v. 32 första veckan efter sommaruppehållet (bilaga 

6 a). 

 

Missivbrev 2 till samtliga klasslärare innehöll klassens tidsbokning i simhallen samt 

färgmarkering som klassen blivit tilldelad. Detta brev skickade jag ut v. 33 (bilaga 6 b). 

 

Missivbrev 3 skickade jag till samtliga rektorer och huvudmän. I detta brev skickade jag 

den information som kommunen skulle ha gjort i v.24. Information om Vattenprovet som 

pilotprojekt och dess prioritet i kommunen (bilaga 6 c). 

 

Missivbrev 4. Jag skickade ett nytt och mer förtydligande brev till berörda klasslärare för 

skolår 1-5. Det skickades ut under vecka 34 (bilaga 6 d). Samtliga klasslärare informerade 

sina elever och deras föräldrar/vårdnadshavare angående kommande projekt.  

 

2.3.4 Muntlig information till samtliga skolor. 

Jag ringde till alla skolor och bokade tid för att komma ut till skolorna. Jag stod till 

förfogande för lärarnas frågor. Det är viktigt att följa upp utskickad information med ett 

personligt besök.  

Vid dessa tillfällen hängde jag samtidigt upp planscher om Vattenprovet (bilaga 7). Dessa 

hängdes väl synliga för eleverna så att de skulle känna sig lockade att vilja åka till simhallen. 

Detta skedde under v. 35. 
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2.3.5 Förberedelser 

Fördelningen av simlärare var uppdelat på två personer i foajén och 2-3 stycken per 

färgmarkering/grupp/klass (röd, gul, grön eller blå). Vid några tillfällen kom det fem klasser 

vilket gjorde att vi hade en extra färg att ta till (vit). I de grupper som hade tre stycken 

simlärare, var en av simlärarna förberedda på att ta hand om vit grupp när det tillfället 

uppstod.  

 

Första barngruppen kom vid kl. 08.15. Barnen ställde sig vid den färgmarkering som de fått 

sig tilldelad via informationsbrev. För att underlätta för de två personer som tog emot i foajén 

hade de sim- och busstidsschema över skolorna. När klasserna anlände till simhallen kunde 

de två personerna se på schemat och pricka av klasserna allt efter som de kom till simhallen. 

När de anmälde sin ankomst fick varje klasslärare en iordningställd plastmapp med 

information till klassen. I plastmappen fanns det riktlinjer för simhallens besök, klasslista, ett 

simintygskort per elev, frågesport och information angående reservtid (bilaga 8 a-d). 

  

Jag hade i förväg skrivit in alla elevers namn, klass och skola på simintygskorten. På baksidan 

av intygskorten skrev simlärarna in barnens färdigheter i simning. Den informationslapp om 

reservtid för de elever som inte var närvarande, fylldes i och lämnades tillbaka till 

klassläraren. Jag hade iordningställt plastmappar för 100 klasser vilka låg i den ordning som 

klasserna förväntades att komma. Dessa förberedelser är oerhört viktiga för att få allt att 

fungera på ett smidigt sätt. 

Till simlärarna skickade jag ett påminnelse brev från mötet i v. 36. Detta brev fungerade som 

en lathund under projektdagarna (bilaga 9). 

 

Efter det att klassläraren fått den plastmapp med information gick klassen till det 

omklädningsrum med den färgmarkering som de blivit anvisade. Det fanns fyra 

omklädningsrum, två för flickor och två för pojkar. Omklädningsrummen var markerade med 

två färger per rum röd/grön, blå/gul för flickor och röd/grön, blå/gul för pojkar. 

  

Det var samma slags färgmarkering att följa inne i simhallen, vilket gjorde det lättare för 

klasserna att veta var de skulle ta vägen i simhallen. Barnen hade fått anvisning om att gå till 

sin färg och invänta simlärarna, vilka hade T-tröjor med den färgmarkeringen. Simlärarna 

gjorde en kort presentation om säkerhetsrutiner och hur simtestet skulle gå till för respektive 

grupp. 
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2.3.6 Utvärdering och uppföljning 

För att jag skulle få en så klar bild som möjligt av hur projektdagarna hade gått, skickade jag 

ut ett brev till alla klasslärare. De fick svara på frågor angående projektet. I samma brev 

informerades det också om kommande simskolor. Det redovisades dessutom om hur 

lotteridragningen kommer att presenteras via VSS: s hemsida, vilken klass som vunnit 

frågesporten och vilka elever som blivit vinnare av cykel (bilaga 10). 

 

2.4 Metodisk reflektion  

Delstudie 2, Vattenprovets genomförande bestod av ett simtest där simkunnigheten mättes 

från SSF: s tre simkunnighetsnivåer vilket jag anser vara mätbart och ha stort värde. Jag 

bedömer det som rimligt att delstudie 3, projektplanering och utvärdering kommer att kunna 

göras om igen. Projektet är uppbyggt och dokumenterat på sådant sätt att det kommer att 

kunna reproduceras till andra kommuner. Alla som deltagit i projektet har simledarutbildning 

via SSF och därav bedömer jag att projektet har stor reliabilitet. Under projektets första dagar 

var inte jag som projektledare närvarande, detta medförde för mig extra noggranna 

planeringar och förberedelser inför kommande projektdagarna. 

 

2.5 Bortfall av barn i skolår 1-5. 
Genom uppföljning via telefonsamtal till samtliga barns familjer visade det förklarliga skäl 

som sjukdom och resor till det bortfallet som fanns. Analys av bortfallet som ålder, kön och 

bakgrund har inte gjorts utan jag har tittat på barnen i skolår 1-5 som helhet. Efter projektets 

slut var bortfallet 107 barn av 2248 dvs. 4,8 %. Samtliga frånvarande barn kontaktades per 

telefon av representanter från VSS. Bortfallet minskade en aning efter det att vi inkluderat de 

barn som varit på reservtiden. Slutligen blev bortfallet totalt 45 barn av 2248 dvs. 2 %.  

 

 

3. Resultat 
3.1 Delstudie 1, grundskolans läroplaner 
3.1.1 Den svenska läroplanen Lpo 94, ”skolans mål för ämnet Idrott och hälsa”.26 

Skolans kursplan redovisar de mål som skolan sätter både inom olika ämneskategorier och 

åldrar. Kursplanens mål ska uppnås under femte, respektive nionde skolåret enligt Lpo 94. 

                                                
26 www.sls.a.se/simkun/skolans,  Skolans mål, s.1. 
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Utöver uppnåendemålen anges även mål att sträva mot. Målbeskrivningarna är generella för 

en ständig anpassning till samhällsutvecklingen. Det krävs att den lokala skolan erbjuds en 

mer konkret form av målen från respektive skolledning.27  

Skolans mål gällande simundervisning och livräddning finns formulerat i kursplanen för 

ämnet Idrott och hälsa. Se nedan. 

Skolans mål: 

 

• Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av femte skolåret: 

” Eleven skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten” . 

• Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

” Eleven skall ha kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen, känna till 

allemansrätten och kunna orientera sig i okänd natur genom att använda olika 

hjälpmedel” .28 

 

3.1.2 Den norska läroplanen L 97 – 13 ”Kroppsövning, lärplan för 10-åriga 

grundskolan”.29 

I norska läroplanen under kapitel 13, kroppsövning i L 97 står de mål som är uppsatta för 

elever i skolår 1-10. De är uppdelade i fyra olika målområden samt tre åldersgrupper.  

I tabell 1 kan man utläsa att det finns fyra målområden per skolår, se nedan: 

 

Tabell 1. Den norska läroplanen L 97, mål som är uppsatta för elever i skolår 1-10. 

Uppdelade i fyra olika målområden per åldersgrupp. 30 

Småskulesteget 
(klass 1-4) 

Sansemotorikk Eg og dei andre Leikkultur Naermiljö natur 

Mellomsteget 
(klass 5-7) 

Kroppsmedvit og 
rörelseglede 

Samarbeid og 
sosialt samvaer 

Idrett og dans Ut i naturen 

Ungdomssteget 
(klass 8-10) 

Fysiska aktivitet 
og helse 

Idrett Dans Friluftsliv 

Min egen förklaring 
till de olika 

målområdena. 

Uppleva rörelse- 
glädje, förtrogenhet 

i olika aktiviteter 

Kunskap, utveckla 
trygghet till kroppen 
via fysisk aktivitet. 

Kunskap om fysisk 
aktivitet som en del 
av kulturen, livsstil. 

Kunskap och 
förståelse för 

människan i naturen. 
 
                                                
27 www.sls.a.se/simkun/skolans,  Skolans mål, s.1. 
28 Ibid. 
29 www.utdanningsdirektoratet.no, laerplaner, grunnskole, 2004 03 25, Laerplanverket for den 10-åriga grunnskule-L97, s. 265-271, 2005 

02 23, kl. 09.53. 
30 Ibid. 

Ålder Målområden fyra stycken 
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Läroplanens mål för simning går att finna under sansemotorikk för skolår 1-4 och under 

kroppsmedvit og rörelseglede för barn i skolår 5-7.  

Målen gällande simning lyder som nedan. 

 

• Mål för skolår 1 står under sansemotorikken och lyder ” bli trygg i vatten genom lek 

och praktisk aktivitet” . Detta kan också förläggas till skolår 2.  

• Mål för skolår 3 och 4 står under sansmotoriken och lyder som ” öva sig på att bli 

trygg i vatten och att hålla sig flytande” .  

• Målen för skolår 6 står under Kroppsmedvit og rörelseglede och syftar till att 

” eleverna ska öva och lära sig livräddning i vatten”  och att de ska lära sig att ” simma 

en längd ryggsim och en längd bröstsim” , detta kan även anpassas till skolår 5 eller 

7.31 

(min översättning) 

Det som står under målen för skolår 6, att simma en längd kan vara av olika innebörd 

beroende på vilken storlek simbassängen har; 12,5 meter, 25 meter eller 50 meter. 

 

3.1.3 Den finska läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. 

Grundskolans läroplan har nyligen omarbetats. För årskurserna 1–2 i grundskolan trädde 

de i kraft hösten 2003. Medan de högre årskurserna och gymnasiet först kommer att träda i 

kraft hösten 2005.32  

I läroplanens mål för skolår 1-4 gällande simning så har endast de lägre årskurserna dvs.1-

2 fått sina mål ändrade. 

 

• Målen för skolår 1-4 är att eleven skall ” lära sig hälsofrämjande och trygga former av 

motion, lära sig att simma” . Detta innebär att eleven ska ha vattenträning och 

simövningar.  

• I slutet av skolår 4 görs en profil för goda kunskaper och ” eleven ska kunna simma på 

många sätt i simdjupt vatten” . 

Målen för skolår 5-9 är att ” utveckla sin simkunnighet och lära sig livräddning”  vilket 

betyder att eleven ska ha simning och livräddning i vatten.33
                                   (min översättning) 

                                                
31 www.utdanningsdirektoratet.no 
32 www.edu.hel.fi/page.asp?section=148 
33 www.oph.fi/svenska,läroplans och examensgrunder, 2004-09-07,grundläggande utbildning, utbildningsstyrelsen grunderna för läroplanen 

för den grundläggande utbildningen 2004, s. 246-248, 2005-03-18, kl. 18.35. 
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Tolkningen av målen är att det inte finns någon bestämd sträcka för eleven att simma. 

Generellt visar målen att eleverna ska kunna simma och lära sig livräddning. 

  

3.1.4 Den danska grundskolans ”leaseplan ; idrott, Hvad er felles Mål?”34 

Förklaring till ” Hvad er felles Mål” ? är ” vad är gemensamma mål”  för ämnet idrott i den 

danska läroplanen. Läroplanen innehåller uppgifter om undervisningens progression i ämnet 

idrott.  

Färdighets mål för skolår 1-5 står skrivet i läroplanen fördelat på två ålders nivåer. 

 

• För skolår 1-2 skall eleven ta lärdom av ” omklädning och bad som är en del i dansk 

idrottstradition” . 

• För skolår 3-5 skall eleverna ” träna grundläggande färdigheter i simning och liv-

räddning i vatten” . Undervisningen omfattar ” bröst- och ryggsim, crawl, livräddning 

och avklädning i vatten samt kortare distans simning” .35 

(min översättning) 

 

3.2 Delstudie 2, pilotprojekt Vattenprovet 
Med Vattenprovet gör jag en kartläggning över hur simkunnigheten ser ut bland barn i skolår 

1-5 i UV kommun. SSF och VSS mål för 100 % simkunnighet är samma som de nordiska 

riktlinjernas definition av att vara simkunnig dvs. hoppa i på djupt vatten, simma 200 meter 

varav 50 meter på rygg. För att se de andra simkunnighetsnivåerna se sid. 16. 

 

Det är 2248 stycken elever som går i skolår 1-5 i UV kommun. På följande sidor visas 

resultaten av simkunnigheten bland eleverna i UV. Resultaten visas på två olika sätt, i tabell 2 

s. 25 samt figur 1 s. 26.  

 

 

 

 

 

 

                                                
34  www.faellesmaal.uvm.dk/fag, Hvad er falles Mål?, idraet, leaseplan, senast modifierad 2005-03-11 kl. 15.25, 2005-0319 kl. 14.58. 
35 Ibid. 
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Tabell 2. Simkunnigheten fördelat över antalet barn mätt i % för olika färdigheter per 

skolår. 

  
Skolår 1 Skolår 2 Skolår 3 Skolår 4 Skolår 5 Totalt 

Antal elever/årskurs (n) 433 409 469 431 506 2248 

Bortfall elever/årskurs (n) 21 5 53 0 28 107 

Bortfall i %/årskurs 4,8 % 1,2 % 11,3 % 0,0 % 5,5 % 4,8 % 

Simmande elever (n) 412 404 416 431 478 2141 

   

 Ej simkunnig 58,7 % 48,0 % 7,9 % 7,7 % 2,7 %  

 Silverfisken 33,7 % 28,2 % 16,6 % 8,4 % 3,1 %   

 Bronshajen 2,4 % 6,9 % 15,1 % 10,7 % 6,5 %  

 Vattenprovet 5,1 % 16,8 % 60,3 % 73,3 % 87,7 %  

      

Tabellen visar hur simkunnigheten ser ut för barn i skolår 1-5 idag i UV. Det är 87,7 % 

simkunnighet bland de barn som går i skolår 5 dvs. de ska hoppa i på djupt vatten, simma 200 

meter varav 50 meter på rygg. Av det resultat som framkommit under projektdagarna i UV så 

är inte VSS och SSF uppsatta mål för simkunnighet uppnådda med 100 %.  

 

På sidan 26 i figur 1 presenteras samma simkunnighetsresultat från tabell 2 i ett liggande 

diagram. Figuren visar simkunnigheten i UV fördelat över antalet % i olika färdigheter per 

skolår. 
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Simkunnighetsresultat från tabell 2 i ett liggande diagram. 
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Figur 1. Simkunnigheten fördelat över antalet barn mätt i % för olika färdigheter per 

skolår. 

Skolår 1, n = 412 st =100 %, Skolår 2, n = 404 st =100 %, Skolår 3, n = 416 st =100 %, 

Skolår 4, n = 431 st =100 %, Skolår 5, n = 478 st =100 % 

 

Enligt resultatet från min studie kan utläsas att det är ca 88 % av eleverna i skolår 5 som är 

simkunniga. För skolår 3 är det ca 60 % simkunnighet dvs. knappt vartannat barn i tredje 

klass kan inte räknas som simkunnig enl. nivå 3.  

 

3.3 Delstudie 3, utvärdering av upplägget till Vattenprovet 
Efter vårt projekt i UV skickade jag utvärderingar, frågor till samtliga klasslärare. Vad tyckte 

de om dessa dagar? Jag gjorde 100 utskick och fick 59 svar tillbaka, 59 % som svarade. Från 

utvärderingssvaren har projektet fått bra gensvar. Resultatet visar angående första frågan ” Har 

ni fått tillräcklig information innan Vattenprovet”? har 74 % svarat för att de fått tillräckligt 

med information jämfört med 12 % som inte tycker de fått information. 13,5 % kommer inte 
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ihåg från vem informationen kom. Svar till fråga 5 ” Fungerade mottagandet bra i foajén” ? 

visade det sig att 96 % svarade ja och 4 % svarade nej. Nästan samma resultat 96 % för ja och 

3,5 % för nej, redovisas i fråga 6 ” Var det bra organiserat i simhallen” ?  

Med dessa resultat visar det att en stor majoritet var positiv till hur projektet har skötts 

informationsmässigt via brev, i foajén, i simhallen med frågesport och lekar för de barn som 

inte var i vattnet just för tillfället samt simlärarnas arbete (bilaga 11).  

 

 
4 Diskussion och slutsats 
I min diskussion har jag försökt kartlägga mina egna tankar och funderingar över vad min 

slutsats kommer att bli angående ämnet simkunnighet. Vad har jag kommit fram till? Har jag 

fått svar på mina frågor? För att få svar på de två sistnämnda frågorna i ovanstående mening 

måste jag till en början titta på mitt syfte som också är en av frågorna i min frågeställning.  

 

Det vill säga, ”Hur ser simkunnigheten ut för barn i skolår 1-5 i Sverige idag”? 

Gemensamt för SLS, SSF och Skolverket är att de anser det råder brist i simkunnigheten 

bland svenska skolbarn. Det finns dokumenterat i tidigare studier resultat på simkunnighet för 

skolbarn i Sverige. SLS skriver i sina artiklar, som kom ut år 2003 att det är 71 % av de barn i 

skolår 1-3 som kan simma 25 meter. Av de elever i skolår 1-3 är det varannan elev som vet 

hur man gör vid en nödsituation vid vatten. För elever som går i skolår 4-6 är det två av tio 

som inte är simkunniga och tre av tio som klarar Lpo 94: s mål för säkerhet vid vatten.36 

 

Det resultat som SLS presenterar 2003 kan jämföras med det resultat som jag fick fram i UV 

för elever i skolår 1-5, 2004. SLS visar att det är 71 % av de elever i skolår 1-3 som kan 

simma 25. Om man jämför det med UV elever i skolår 1-3 där resultatet är ca 63 % av 

eleverna som kan simma 25 meter, visar detta att simkunnighetssiffran i detta pilotprojekt har 

sjunkit.  

Tittar jag på elever i skolår 4-6 och jämför SLS resultat med UV: s resultat så är det 80 % år 

2003 respektive 95 % år 2004 som kan simma 25 meter av eleverna.37 Detta visar att eleverna 

i skolår 4-6 år 2004 har 15 % bättre simkunnighet än för eleverna år 2003. 

 

                                                
36 Livräddningssällskapet, Den ljuva sommartid nu…, s. 1. 
37 Ibid. 
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I den simkunnighetsundersökning år 2003 som SLS genomförde ställdes simkunnighetsfrågor 

till föräldrar med barn i skolår 1-9. Genom att praktiskt testa barnens färdigheter visade det 

sig att 10-20 % av de som sagt sig vara simkunniga inte klarade av testet att simma 25 meter. 

Självrapportering visar på en överskattning av simkunnigheten med 10-20 %. 

  

Den simkunnighetstest som jag genomförde på samtliga barn i skolår 1-5 i UV kommun 

testades utifrån 3 simkunnighetsnivåer. Nivåerna har jag tidigare nämnt i delstudie 2 s.17. Jag 

undersökte samma fördelning av elever i skolår 1-5 men gör en beräkning på simkunnigheten 

från den definition som vi gick efter i Vattenprovet, visar siffrorna detta resultat. För elever i 

skolår 1-3 var det ca 28 % simkunnighet samt för elever i skolår 4-5 var det ca 81 % 

simkunnighet, dvs. hoppa i på djupt vatten, simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Av de 

elever som går i skolår 5 kan ca 88 % simma efter den definition vi använde oss av i 

Vattenprovet. I skolår 3 är det lite drygt varannan elev ungefär 60 % som är simkunniga. 

 

Jag tycker att från de resultat som presenterats så är siffrorna lika i skolår 4-6 respektive 

skolår 4-5 för SLS simkunnighetstest 2003 och UV simkunnighetstest 2004. Siffrorna för 

simkunnighet var 80 % respektive 81 % men definitionen på att vara simkunnig skiljer sig 

avsevärt åt, 25 meter jämfört med 200 meter simning. 

Trots resultatet är VSS: s och SSF: s mål på 100 % simkunnighet baserat på den nordiska 

definitionen inte uppnådd till fullo. Vi kommer att fortsätta arbeta för att öka simkunnigheten 

för de yngre barnen i Upplands Väsby genom ett fortsatt samarbete mellan UV kommun, VSS 

och SSF. 

Vattenprovet som projekt kommer att pågå fram till våren 2007.38 

 

Skolverket gjorde en undersökning för att beskriva hur simkunnigheten ser ut bland 

skolbarnen i skolår 1-5 i Sverige. Undersökningen gjordes år 2003 där Skolverket skickade ut 

enkäter till samtliga kommuner och ansvariga huvudmän för friskolor. Enkäten ställde frågor 

som ” Hur definieras simkunnighet i huvudmännens verksamhet” ? samt ” Hur stor andel av 

eleverna som gick ut skolår 5 våren 2003 var simkunniga” ?  De inrapporterade svaren visade 

på relativt höga siffror för simkunnighet, 94 % respektive 96 % för kommunala respektive 

friskolor.  

                                                
38 Simförbundet,  Vattenprovet, s. 2 
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Med de svar som kom till Skolverket fanns det olika varianter av definition på simkunnighet. 

Det vill säga, simma ett visst antal meter, trygghet och säkerhet i vatten, hantera nödsituation, 

livräddning, klädsim samt att hämta saker från botten. Det höga resultat på simkunnighet som 

presenterades är baserat efter den definition som angivits i rapporten.39 

 

Jag tycker att trovärdigheten för dessa siffrors resultat på simkunnighet kan diskuteras. Det 

bör beaktas att tolkarna är lekmän i ämnet simning och detta leder till att det finns lika många 

tolkningar av skolans mål gällande simning som det finns rektorer och huvudmän för 

skolorna. 

 

Detta leder mig till att försöka få svar på varför simkunnigheten ser den ut som den gör i 

Sverige idag” ?  Ja, svaret på denna fråga är svår att klarlägga men det finns hypoteser om 

varför det ser ut som det gör idag. Tolkningen av skolans mål gällande simning kan 

diskuteras. I kursplanen står målen skrivet under ämnet Idrott och hälsa i Lpo 94 och lyder att 

” elever i slutet av skolår 5 ska kunna simma och hantera nödsituation vid vatten” 40  

Att kunna simma, vad betyder det? Att hantera nödsituation vid vatten, det är inte ens i vatten. 

Det står inte skrivet i målen om vad ” vid vatten”  betyder. Betyder det att eleverna ska lära sig 

att larma 112 eller? Jag tycker att formuleringen av skolans mål gällande simning är vag, i-

princip säger målen ingenting. Jag anser att formuleringen skapar utrymme för fria tolkningar 

av vad som definierar som simkunnighet.  

Definitionen på simkunnig är olika från kommun till kommun. Det vill säga, en del menar på 

att simkunnig är den som kan simma ett visst antal meter med ett eller flera simsätt Medan 

andra tycker att vara trygg och känna sig säker i vatten är en definition på simkunnig. 41  

 

I den undersökning som SLS redovisar i artikeln ” Den ljuva sommartid nu…”  visas det att en 

stor grupp barn i skolorna inte får simundervisning. Det på grund av att skolorna inte lever 

upp till läroplanens mål. Enligt SLS generalsekreterare Torsten Nitér, är SLS oroade och 

förvånade över den inställning kommunerna har gällande barnens simkunnighet och 

färdigheter angående säkerheten vid vatten. Att det är kommunen som ansvarar för barnens 

                                                
39 Lindmark, s. 4. 
40 www.sls.a.se/simkun/skolans, s. 1. 
41 Lindmark, s. 3. 
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simkunnighet enligt Lpo 94 verkar det inte finnas någon förståelse för. När skolorna inte lever 

upp till läroplanernas mål kommer simkunnigheten på sikt att bli allt sämre menar SLS. 42 

 

Jag kan se att med de olika tolkningar på att vara simkunnig som existerar, kan man få vilken 

statistik som helst över hur simkunnigheten är på en skola. Jag tror att det kan bli en 

intressekonflikt över hur målen ska tolkas. Är ansvariga på skolan intresserade eller inte 

intresserade av simning kommer det att avgöra vilken definition på simkunnighet som 

skolorna ska följa. Jag tycker dock att skolornas tillgång till simhall kan diskuteras. Finns det 

inte möjlighet till simhall så är det svårt att bedriva simundervisning för skolelever.   

 

Då kommer jag till fråga 1 som är ”Finns det någon dokumentation om simkunnigheten i 

våra grannländer Norge, Finland och Danmark gällande skolår 1-5”? För att få reda på 

hur det ser ut i våra grannländer har jag sökt svar i litteraturstudien. Av litteraturen att döma 

finns det inte så mycket dokumenterat angående simkunnighet i våra grannländer.  

Jag kontaktade två personer, Carola Sjödin och Jan Olson vilka arbetar i nära kontakt med de 

nordiska simförbunden. Ingen av dem kan visa på någon tidigare dokumentation angående 

simkunnighet för barn i skolår 1-5. Carola Sjödin tror sig veta är att det fanns ett projekt i 

Norge för ett par år sedan som hette ” swöm for livet” . Jag har dessvärre inte lyckats få tag på 

vare sig information eller material om detta projekt.  

Det finns dock ett pågående skolprojekt i Norge vilket är uppbyggt på ett annorlunda vis 

jämfört med SSF, Vattenprovet. Det Norska Simförbundet är ansvarigt för skolprojekt, 

Skolesvømmen 2004-2005. Projektet vänder sig till skolorna för att se vilken skola i Norge 

som har bäst simkunnighet bland sina elever. Simtestet är ett klasstest som riktar sig mot 

Norska Simförbundets simmärken. Av det resultat som redovisades i skolsimningen 

2003/2004 var det 85 % av eleverna som klarade av kravet för sin klass. Det var 10 254 

stycken av 

12 063 elever som deltog, fördelat över 151 skolor.43 

 

Enligt Jan Olson finns det stor efterfrågan från våra grannländer på att få utföra liknande 

studier, som det projekt jag nyligen genomfört i UV kommun. Ett citat från Jan Olson ” De 

Nordiska Simförbunden är imponerade av vårt projekt och planerar att göra liknande 

satsningar” .  
                                                
42 Livräddningssällskapet, Den ljuva sommartid nu…, s. 1. 
43 http://www.svomming.no/index.php?menuid, Skolesvømmen 
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I delstudie 1 har jag sökt svaren till fråga 2. ”Vad står det i svenska, norska, finska och 

danska läroplanen för ämnet Idrott och hälsa angående simning?” Gemensamt för de 

olika läroplanerna i Norden är att eleverna ska lära sig att simma och bli trygg i vatten. Det 

står inte specificerat hur många meter simningen innebär.  

 

De olika målen för skolår 5-6 i de nordiska länderna presenteras i följande text: 

Den svenska läroplanen Lpo 94, Idrott och hälsa, skolans mål för elever i skolår 1-5 gällande 

simning:  

” I slutet av skolår 5 ska eleverna ska kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten” .44  

 

Den norska läroplanen L 97 – 13 ” Kroppsövning, lärplan för 10-åriga grundskolan: 

” Eleverna ska öva och lära sig livräddning i vatten och de ska lära sig att simma en längd 

ryggsim och en längd bröstsim, detta kan även anpassas till skolår 5 eller 7” .45 

 

Den finska läroplaner för den grundläggande utbildningen 2004: 

” Eleverna ska utveckla sin simkunnighet och lära sig livräddning vilket betyder att eleven ska 

ha simning och livräddning i vatten” .46 

 

Den danska grundskolans ” leaseplan, idrott, Hvad er felles Mål: 

” Eleverna ska träna grundläggande färdigheter i simning och livräddning i vatten. 

Undervisningen omfattar bröst- och ryggsim, crawl, livräddning och avklädning i vatten samt 

kortare distans simning” .47 

 

Efter fråga 2 så har jag funderat på om det är det någon skillnad på de olika ländernas 

läroplaner inom ämnet Idrott och hälsa angående simning?”  Svaret går att utläsa under fråga 

2, det vill säga att det inte är någon större skillnad. Gemensamt för dessa läroplaner är att 

eleverna ska lära sig att simma och bli trygga i vatten. Det har inte skrivits någon given 

distans mätt i meter vad eleverna i skolår 5-6 ska simma för att räknas som simkunnig. 

Det finns dock några få skillnader i läroplanerna för elever i skolår 5-6. Den norska 

läroplanen är ensam om att ha angivit en viss sträcka som eleverna ska kunna simma. Denna 

                                                
44 www.sls.a.se/simkun/skolans s. 1. 
45 www.utdanningsdirektoratet.no, laerplaner, grunnskole, s. 265-271.  

46 www.oph.fi/svenska, läroplans och examensgrunder, s. 246-248. 

47 www.faellesmaal.uvm.dk/fag. 
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sträcka kan variera beroende på vilken storlek bassängen har 12,5 meter, 25 meter eller 50 

meter. I den svenska läroplanen står det att eleverna ska kunna hantera nödsituationer vid 

vatten. Detta till skillnad från de andra nordiska läroplanerna där det står livräddning i vatten. 

Jag vill återkomma med den kommentar som jag skrev angående varför simkunnigheten ser 

ut som den gör. Det vill säga, det står inte skrivet i målen om vad ” vid vatten”  betyder. 

Betyder det att eleverna ska lära sig att larma 112 eller? Ja, jag ser detta som riktigt diffust.  

 

1996 enades de nordiska länderna om en gemensam definition på simkunnighet i Norden. Jag 

tycker det är bra att simförbunden och livräddningssällskapen i Norden är eniga och att de 

utifrån den definitionen kan arbeta för en bättre simkunnighet bland skolbarnen. 

  

Genom att använda de nordiska ländernas enighet om en gemensam definition gällande 

simning, hoppas jag kan lösa svaret på min sista fråga som är ” Kan läroplanen för ämnet 

Idrott och hälsa angående simning förändras eller få ett förtydligande” ? Egna tolkningar 

av läroplanen Lpo 94 angående simning kan bli problem. Till exempel när det ska det göras 

studier som ska visa hur simkunnigheten är bland barn i skolår 1-5. Detta innebär att en del 

anser att simkunnig är den som kan simma ett visst antal meter med ett eller flera simsätt, 

andra menar att hantera nödsituationer vid vatten samt livräddning är en av definitionerna 

medan några håller sig till de nordiska riktlinjernas definition. Genom de olika tolkningar 

som finns i vårt land skapar detta en viss förvirring om vad simkunnighet är. Skolverket säger 

att simkunnighet kommer att minimera tillbuden i Sverige.48 Resultatet från Skolverkets 

rapport kommer att tjäna som underlag för vidare inspektion i framtiden.49 

 

I det resultat som presenteras med projektet Vattenprovet vill SSF visa hur graden av 

simkunnighet faktiskt ser ur i skolår 1-5 i Sverige. I sitt projekt definierar de simkunnigheten 

enligt den nordiska definitionen på simkunnighet. Med denna definition vill SSF få ett 

förtydligande i nuvarande läroplan för att förhindra olika tolkningar av vad simkunnighet är. 

SSF vill också starta en diskussion om att sänka åldern till skolår 3 för uppnåendemålen i 

Idrott och hälsa angående simkunnighet.50   

 

                                                
48 Lindmark, s. 1. 

49 Ibid., s..2. 
50 Simförbundet, Vattenprovet,  s.1-3. 
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Jag tycker att det är intressant att SSF vill sänka åldern för uppnåendemålen i Idrott och hälsa. 

Med stöd av det resultat som jag fick från elever i skolår 3 i UV skulle det innebära att 

vartannat barn inte är simkunnig enligt Vattenprovets definition för simkunnighet. Jag tycker 

det är viktigt att påpeka att det blir svårare för barnen att ta sig ner till simhallen när de är 

äldre. Det är mycket som händer i puberteten hos skoleleverna. Det är inte lika självklart att 

byta om tillsammans med andra eller att visa sig i duschrummet. Detta kan medföra att 

eleverna inte kommer till simundervisningen.  

 

SLS, SSF och Skolverket är enig om ett förtydligande i Lpo 94. Det som är intressant i denna 

diskussion är att Kent Härstedt (s) i en motion till riksdagen kommit med följande förslag till 

regeringen. Han menar att efter motivering av resultatet från Skolverkets rapport, behöver 

kursplanen preciseras för att fastställa en nationell definition på simkunnighet. Den definition 

av simkunnig som SLS rekommenderar är likvärdig med den nordiska definitionen. Det finns 

en lärdom i vattensäkerhet som sträcker sig 100 år tillbaka. Detta borde vara en rimlig nivå 

för definition av simkunnighet i svenska läroplanen, enligt Kent Härstedt.51 Med denna 

motion till regeringen vill Kent Härstedt ge ett förslag om ett förtydligande i läroplanens mål 

gällande simning samt att krav bör ställas på landets skolor så de organiserar simundervisning 

för eleverna.52  

 

Det är glädjande att läsa motioner som Kent Härstedts. Det visar att det inte bara är 

simföreningar och simförbund som strävar efter bättre simkunnighet bland skolbarnen. 

Tanken på att få till ett förtydligande av målformuleringen i Lpo 94 borde göra den mer 

lättförståelig, vilket kommer att minska den förvirring som lätt kan uppstå när det gäller 

tolkningen av vad det innebär att vara simkunnig.  

 

För att Vattenprovet som projektet skulle fortsätta ville SSF ha en utvärdering av 

pilotprojektet i UV. Utvärderingen är en del av svaren till fråga 4 ” Vilka förberedelser har 

genomförts i pilotstudien och hur väl stämde genomförandet mot planen” ? och till fråga 

5, ” Hur upplever klasslärarna genomförandet av pilotstudien? Som svar till fråga 4 Det 

är viktigt med noggranna förberedelser och att information om studien kommer fram till alla 

inblandade. Hade jag inte gjort alla förberedelser som rapporteras i mitt arbete är det inte 

                                                
51 Kent Härstedt, Motion till riksdagen 2004/05:Ub400 Simkunnighet 2004-10-04, www.riksdagen.se/debatt/motioner, 2005-02-24, kl. 

12.14, s. 2. 

52 Ibid. s.2. 
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säkert att projektet fått den respons som det fått. Genom en enkät om utvärderingsfrågor till 

alla klasslärare har jag fått svar på fråga 5. Från utvärderingssvaren har projektet fått ett bra 

gensvar. Det var många positiva svar angående hur projektet har skötts informationsmässigt 

via brev, i foajén, i simhallen med frågesport och lekar för de barn som inte var i vattnet just 

för tillfället samt simlärarnas arbete. Det är viktigt med utvärderingar för att få svar på frågor 

som vad skulle ha gjorts istället. Dessa svar ligger till grund för eventuell  fortsättning av 

Vattenprovet. 

 

SSF hade 100-årsjubileum höstterminen 2004 och då hade de planerat en stor 

Jubileumskonferens 15-17 oktober. Till denna konferens blev jag inbjuden att presentera och 

prata om pilotprojektet Vattenprovet i UV. Min tanke med att presentera projektet var att jag 

ville ge en helhetssyn kring hur vi genomförde detta i UV kommun. Vi var fyra talare. Hans 

Chrunak från SSF talade om Vattenprovets uppkomst. Den idé som han började fundera kring 

hösten 2003 resulterade i SSF: s projekt. Nästa talare var Barbro Dahl från UV kommun som 

talade utifrån kommunen och skolans sida, att samarbete är viktigt. Ulrika Sandmark 

representerade VSS och talade om det pilotprojekt som gick av stapeln vårterminen 2004. 

Slutligen var det jag som presenterade hur vi hade byggt upp och genomfört Vattenprovet. 

För oss fyra tog det drygt två timmar att presentera Vattenprovet på Globen hotell (bilaga 12).  

SSF: s målsättning är att genomföra Vattenprovet i 100 kommuner under projekttiden som 

sträcker sig över tre år, 1/9 2004 – 30/6 2007. 

 

Jag har efter genomförandet av pilotprojektet Vattenprovet i UV blivit kontaktperson till de 

simförbund som kommer att genomföra projektet i respektive kommun. Relevant material 

finns sammanställt i en pärm som de olika kontaktpersonerna för förbunden kan titta i och få 

hjälp med hur de kan arbeta i sin kommun. Projektet är uppbyggt så att det skall vara 

överförbart till andra föreningar.  

 

Jag blev intervjuad av Bo Linnros för Väsby journalen vilket resulterade i att projektet fick en 

stor uppmärksamhet i kommunen (bilaga 13). I Väsbybladet fick vi dagens ros och det känns 

jättekul att fått vara med och kunna genomföra ett projekt som Vattenprovet.   
 

SSF bjöd in mig till deras ” Kick off för simlärare”  vårterminen 2005 för att jag skulle prata 

om projektet, även detta på Globen hotell. Det är en ny erfarenhet för mig att föreläsa, men 

det är otroligt roligt vilket jag har förhoppning om att kunna fortsätta med i framtiden.  
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4.1 Avslutande tankar 
Jag tycker det har varit intressant att göra en kartläggning över barns simkunnighet i skolår 1-

5. Som jag ser det får vi klart för oss hur det faktiskt ser ut bland våra barn med att vara 

simkunnig. Hur många barn behöver simskola? Jag tolkar det som att det blir billigare för 

kommunerna att arrangera simskolor för ett visst antal barn som inte är simkunniga, istället 

för att organisera simskolor till alla barn i en kommun. Fördelningen av vilka elever i skolår 

1-5 som ska gå i simskola skiljer sig åt från kommun till kommun. I UV ordnar kommunen 

simskolor för klass 2 och 4. Simundervisningen är 10 stycken lektioner à 30 minuter. Andra 

kommuner kan ha simskola för elever i skolår 3 och 5.  

 

4.2 Fortsatt och vidare forskning 
Vattenprovet fortsätter och har i dagsläget, maj 2005 startat i 12 kommuner över landet. Det 

har ännu inte offentliggjorts något resultat om hur simkunnigheten ser ut i dessa kommuner 

för elever i skolår 1-5. UV kommer att till hösten 2005 göra en fortsättning av projektet. VSS 

kommer att sänka simkunnighetsmålen till elever i skolår 4 och lägga till livräddning för 

elever i skolår 5.  

 

En av mina funderingar kring detta viktiga ämne är att utveckla ett samarbete mellan SSF, 

SLS och IH samt planera för en gemensam utbildning till att utbilda simlärare. Flera 

människor som har simlärarutbildning kommer att kunna skapa flera tillfällen för att bedriva 

simskolor för barn. En tanke är att få denna utbildning att fungera på IH vilket skulle leda till 

att blivande idrottslärare också får en simlärarutbildning. Då har vi fått ut kunskap och 

kompetens angående simkunnighet till skolorna så att simningen åter igen kan få en högre 

status.  

 

Det sista ordet är ännu inte sagt och jag hoppas att detta är ett framtida projekt som kommer 

inom kort. 
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6 Bilagor 
Bilaga 1 Bidragsansökan 
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Bilaga 2  Skoleswömmen 2004-2005 
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Bilaga 3 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 
VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Simkunnighet 
Svenska simföbundet 
Simkunnighet i norden 
Simkunnighetshistoria 
Pedagogy swimming 
Läroplaner, norska, finska, danska 
Skolverket 

 

 
VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Har valt simkunnighet för det är det som intresserar mig. Har från dessa sökningar från 
detta ord kollat vidare på de nivåer som jag hamnat. Försökt att leta mig fram inom historien 
bakom simkunnighet. 
Läroplaner för att bilda mig en uppfattning de olika läroplanerna och tolka dess innebörd för 
att se vad det innebär för simkunnigheten. 

 
HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal träffar 

1. Google 
2. Google 
3. Google 
4. ERIC 

1. Svenska simförbundet 
• utbildning – handslaget 
• barn – vattenprovet 
• simmärken – nytt om simkunnighet 

2. Simkunnighet i Norden 
• simkunnighet under 100 år 

3.1 skolplaner Finland 
3.2 skolplaner Norge 
3.3 skolplaner Danmark 
4. Skolverket 

• Lpo 94 
5. Pedagogy – swimming - learning 
   Pedagogy - swimming - teaching 

1.             6850 
2.                 60 
3.1             136 
3.2             122 
3.3               90 
4.        322 000 
                4950                
5.                   3 

 
KOMMENTARER: 

 
Det står inte så mycket på andra databaser, främst står det från Usa eller Australien. Jag 
vill jämföra simkunnigheten i Norden.   
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Bilaga 4 

Inför vattenprovet: 

Möte v. 36 torsdag 26/8-04 kl.13.00 i Vilundaparken, möte mellan simlärarna. 
 
Genomgång inför dagarna:  
 

• Färgmarkering (röd, blå, grön, gul och vid enstaka tillfällen vit) Varje 
simlärare har en färgad tröja av var sort nämnd ovan. Två st. lärare per 
färg. Foajén har samma färgmarkeringar samt omklädningsrum och på 
olika platser inne i simhallen. Alla klasser har fått sig en färg tilldelad i 
ett utskick till klasslärarna. 

 
• Ankomst till simhallen, klassen anmäler sig vid bordet där de prickas av 

att de kommit. 
 

• Plastmapp, får varje klasslärare vid ankomsten vilket innehåller 
intygslappar för simkunnighet, infolapp vad de ska göra samt frågesport. 

 
• I simhallen väntar varje klass vid sin färg. Klassläraren skriver barnens 

namn och klass på de små korten medan en simlärare pratar med 
eleverna om vad som kommer att hända. Barnen sitter i sin grupp och 
löser uppgiften som de fått, samtidigt kommer det ske ett byte av barn 
som är i bassängen. Alla är inte i bassängen samtidigt! Simläraren 
skriver i på smålapparna vad barnen har presterat samt att signera 
korten. Barnen får tillbaka dessa kort. 

 
• Efter simtestet duschar alla och samlas därefter uppe i foajén vid sin 

färgmarkering. Småkorten lämnas in till ” kassan”  för att stämplas och 
läggas i separat kuvert märkt lottdragning. Frågesportslapparna läggs i 
samma kuvert märkt lottdragning. Resultatet på smålapparna föres över 
till två klasslistor en till läraren och en behåller vi för simskolor. Barnen 
åker tillbaka till skolan. 

 
• Lunch 11.30-12.30 

 
• Fika kommer att finnas inne i simhallen te, kaffe och kex. 

 
• Alla simlärare ska vara ombytta till baddräkt samt t-tröja som är enligt 

färg. 
 

• Övrigt 
 

  
Vi syns i Vilundaparken med ett glatt humör! 
 
Marie Sparrman 
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Bilaga 5 a, Simtids schema. 

SKOLA 
 

ÅRSKURS KLASSER DAG VECKA TID Antal 
elever 

Hassel 1 a Tisdag 7/9 37 08.30-09.30 25 

 2 a   08.30-09.30 28 

 3 a   08.30-09.30 22 

 1-3 a   08.30-09.30 25(=100) 

Smedsgärs 1 a b   09.30-10.30 43 

 3 a b   09.30-10.30 55(=98) 

 2 a b   10.30-11.30 44 

 4 b c   10.30-11.30 53(=97) 

L U N C H   

Centr. 5 1   12.30-13.30 31 

Runby 3 a b c   12.30-13.30 71(=102) 

Smedbynav 3 a b   13.30-14.30 46 

 4 a b   13.30-14.30 53(=99) 

Smedbynav 5  b Onsdag 8/9 37 08.30-09.30 25 

Bollstanäs 5 a b   08.30-09.30 53(=78) 

 1 a b   09.30-10.30 48 

 2 a b   09.30-10.30 59(=107) 

 3 a b   10.30-11.30 53 

 4 a b   10.30-11.30 40(=93) 

L U N C H   

Bredden 1 1-3d, b   12.30-13.30 52 

 3 1-3e, b   12.30-13.30 57(=109) 

 2 1-3f, b   13.30-14.30 52 

 4 c d   13.30-14.30 43 

 2-3-4 Lilla 
gruppen 

  13.30-14.30 6(=101) 

 4 b   14.30-15.30 19 

 5 b c d   14.30-15.30 76(=95) 
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Bilaga 5 b, Simtids schema. 

SKOLA 
 

ÅRSKURS KLASSER DAG VECKA TID Antal 
elever 

Runby 4 a b c Tisdag14/9 38 08.30-09.30 83(=83) 

Runby 1 a b c   09.30-10.30 69 

Fresta 1 a   09.30-10.30 25(=94) 

Runby 2 a b c   10.30-11.30 69 

Fresta 2 a   10.30-11.30 26(=95) 

L U N C H   

Smedsgärs 5 a b c   12.30-13.30 83(=83) 

Fresta M 2-3-4 a b   13.30-14.30 40 

 M 1 a   13.30-14.30 16 

 4 a b   13.30-14.30 40(=96) 

 3 a   14.30-15.30 26 

 5 a b   14.30-15.30 45 

Smedsgärs 4 a    14.30-15.30 28(=99) 

Odenslunda 1 a b Onsdag15/9 38 08.30-09.30 40 

 2 a b   08.30-09.30 37 

 1-3s    08.30-09.30 11(=88) 

 3 a b   09.30-10.30 42 

 4 a b   09.30-10.30 38(=80) 

 5 a b   10.30-11.30 40 

Vik 1 a b   10.30-11.30 37 

Smedbynavet 5 a   10.30-11.30 25(102) 

extra 1 a-1 a-2 
b-1 b-2 

LU N 11.30-12.30 50 

extra 2 a-1 a-2 
b-1 b-2 

C H 11.30-12.30 37(87) 

Vik 3 a b   12.30-13.30 55(=104) 

 4 a b   13.30-14.30 40 

 5 a b   13.30-14.30 49(=89) 

Runby 5 a b c   14.30-15.30 70 

 S A 1-5    14.30-15.30 12 

 S 1-5    14.30-15.30 11(=93) 
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Bilaga 5 c, busstidsschema 

SKOLA 
 

ÅRSKURS KLASSER DAG VECKA BUSSTID 
Från-åter       

Antal 
elever 

Hassel 1 a Tisdag 7/9 37 08.00-10.00 25 

 2 a   08.00-10.00 32 

 3 a   08.00-10.00 22 

 1-3 a   08.00-10.00 25(=100) 

Smedsgärs 1 a b  promenad 09.00-11.00 43 

 3 a b  promenad 09.00-11.00 55(=98) 

 2 a b  promenad 10.00-12.00 44 

 4 b c  promenad 10.00-12.00 53(=97) 

Centr. 5 m  promenad 12.00-14.00 27 

Runby 3 a b c   12.00-14.00 71(=98) 

Smedbynav 3 a b   13.00-15.00 46 

 4 a b   13.00-15.00 53(=99) 

Smedbynav 5  b Onsdag 8/9 37 08.00-10.00 25 

Bollstanäs 5 a b   08.00-10.00 53(=78) 

 1 a b   09.00-11.00 48 

 2 a b   09.00-11.00 59(=107) 

 3 a b   10.00-12.00 53 

 4 a b   10.00-12.00 40(=93) 

Bredden 1 1-3d, b   12.00-14.00 52 

 3 1-3e, b   12.00-14.00 57(=109) 

 2 1-3f, b   13.00-15.00 52 

 4 c d   13.00-15.00 43 

 2-3-4 Lilla gruppen   13.00-15.00 6(=101) 

 4 b   14.00-16.00 19 

 5 b c d    14.00-16.00 76(=95) 
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Bilaga 5 d, busstidsschema 

SKOLA 
 

ÅRSKURS KLASSER DAG VECKA BUSSTID 
Från-åter       

Antal 
elever 

Runby 4 a b c Tisdag 14/9 38 08.00-10.00 83(=83) 

Runby 1 a b c   09.00-11.00 69 

Fresta 1 a   09.00-11.00 25(=94) 

Runby 2 a b c   10.00-12.00 69 

Fresta 2 a   10.00-12.00 26(=95) 

Smedsgärs 5 a b c  promenad 12.00-14.00 83(=83) 

Fresta M 2-3-4 a b   13.00-15.00 40 

 M 1 a   13.00-15.00 16 

 4 a b   13.00-15.00 40(=96) 

 3 a   14.00-16.00 26 

 5 a b   14.00-16.00 45 

Smedsgärs 4 a  promenad 14.00-16.00 28(=99) 

Odenslunda 1 a b Onsdag15/9 38 08.00-10.00 40 

 2 a b   08.00-10.00 37 

 1-3s    08.00-10.00 11(=88) 

 3 a b   09.00-11.00 42 

 4 a b   09.00-11.00 38(=80) 

 5 a b   10.00-12.00 40 

Vik 1 a b   10.00-12.00 37 

Smedbynavet 5 a   10.00-12.00 25(102) 

extra 1 a-1 a-2 
b-1 b-2 

  11.00-13.00 50 

extra 2 a-1 a-2 
b-1 b-2 

  11.00-13.00 37(87) 

Vik 3 a b   12.00-14.00 55(=104) 

 4 a b   13.00-15.00 40 

 5 a b   13.00-15.00 49(=89) 

Runby 5 a b c   14.00-16.00 70 

 S A 1-5    14.00-16.00 12 

 S1-5    14.00-16.00 11(=93) 
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Bilaga 6 a, Missivbrev 1. 

Vattenprovet 

Till berörd personal för skolår 1-5. 

Som Ni säkert känner till ska vi öka simkunnigheten för de yngre i Upplands Väsby kommun. 

Genom ett samarbete mellan Väsby simsällskap (VSS) och Vilundaparken kommer vi att 

göra simprov för alla elever i skolår 1-5. 

 

I Sverige är det viktigt att våra medborgare kan simma för det finns mycket vattendrag i vårt 

land. Att öka simkunnigheten minimerar tillbuden. 

Vi följer de Nordiska riktlinjerna för simkunnighet vilket innebär: hoppa i på djupt vatten och 

simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Vårt mål är att alla som går i årskurs 5 klarar detta 

vilket också står i läroplanen. De yngre barnen har delmål på 25meter och 100 meter allt efter 

deras förmåga. 

 

Under vecka 37 och vecka 38 tisdag och onsdag kommer alla elever att genomföra 

vattenprovet. Detta tar 1 timme.  

Skolans inbokade tider kommer till Er under vecka 33. 

Vid frågor kontakta: 

 

Marie Thörnblad    Marie Sparrman 

Vilundaparken    Väsby simsällskap 

Telefon: 590 971 29    Mobil: 073 616 69 23 
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Bilaga 6 b, Missivbrev 2 

Välkommen till Vattenprovet 

Till klasslärare för årskurs 1-5. 

Nu är det dags att få Er klass tidsbokning till Vattenprovet som vi har presenterat i tidigare 

utskick. 

Vattenprovet är en test för att se hur simkunnigheten är. Vi följer de Nordiska riktlinjerna för 

simkunnighet vilket innebär att hoppa i på djupt vatten och simma 200 meter varav 50 meter 

är på rygg. Vårt mål är att alla som går i årskurs 5 klarar detta vilket också står i läroplanen. 

De yngre barnen har delmål på 25meter och 100 meter allt efter deras förmåga. Detta kommer 

att följas upp med gratissimskola för de som inte är simkunniga. Simskolans tider kommer att 

presenteras senare under höstterminen -04.  

Under vecka 37 och vecka 38 tisdag och onsdag kommer alla elever att genomföra 

vattenprovet. Detta tar 1 timme.  

Barnen kommer att få ett intyg för vilka märken de klarar av. Det finns möjlighet att kunna 

köpa vid vattenprovets tillfälle, märkestagningskvällarna samt under simhallens öppettider i 

receptionen.  

Din klass är inbokad: 

Vecka: 37 
Dag: tisdag 7/9-04 

Tid: kl. 08.30-09.30 

 
Ta med en fullständig klasslista samt att varje barn ska ta med badkläder, tvål, handduk samt 

hänglås eller 5 krona till omklädningsskåpen. 

Vid frågor kontakta: 

 

Marie Thörnblad    Marie Sparrman 

Vilundaparken    Väsby simsällskap 

Telefon: 590 971 29    Mobil: 073 616 69 23 
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Bilaga 6 c, Missivbrev 3 

Vattenprovet 

Som Ni säkert känner till förekommer det ett samarbete mellan Svenska simförbundet (SSF), 

Utbildningsförvaltningen, Vilundaparken och Väsby simsällskap (VSS), där vi ska öka 

simkunnigheten för de yngre i Upplands Väsby kommun. Vi kommer att genomföra ett 

simprov för alla elever i skolår 1-5.  

I Sverige är det viktigt att våra medborgare kan simma för det finns mycket vattendrag i vårt 

land. Att öka simkunnigheten minimerar tillbuden. 

Vi följer de Nordiska riktlinjerna för simkunnighet vilket innebär ” att hoppa i på djupt vatten 

och simma 200 meter varav 50 meter är på rygg” . Vårt mål är att alla som går i skolår 5 ska 

klara detta. De yngre barnen har delmål på 25 meter och 100 meter allt efter deras förmåga. 

 

I ett tidigare möte med ovanstående nämnda beslutades det att detta simprov ska ske tisdag 

och onsdag under v.37 och 38. Alla elever kommer att genomföra vattenprovet som tar en 

timme per klass. De elever som är sjuka får en möjlighet att komma hit på förmiddagen den 

21 september. Transporten ombesörjes av var och en för den dagen. 

Simhallen kommer att vara till enbart för skolans elever dessa dagar och vi skickar med ett 

schema där Era elever är inbokade. Det är viktigt att klasslärarna ansvarar för att busstiderna 

hålls då det inte finns möjlighet för någon tidsförskjutning. 

 

Klassläraren behöver ta med fullständig klasslista samt närvara under simtestet. Inne i 

simhallen kommer simlärare att vara ansvariga för de elever som vistas i vattnet medan de 

elever som är på land ligger under lärarens ansvar. Det kommer inte att finnas tid för fri lek i 

vattnet utan eleverna är här för att utföra vattenprovet. Hela klassen kommer dock inte vara i 

vattnet samtidigt men det är av största vikt att eleverna följer de riktlinjer som tilldelas pga. 

säkerheten. Det kommer vara ca 100 elever per timme i simhallen. Med Vattenprovet, som 

har stor prioritet inom kommunen önskar vi att med gemensamma krafter öka 

simkunnigheten bland de yngre i vår kommun. 

 

Vid frågor kontakta: 

Marie Thörnblad    Marie Sparrman 

Vilundaparken    Väsby Simsällskap (VSS) 

Telefon: 590 971 29    Mobil: 073 616 69 23 
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Bilaga 6 d, Missivbrev 4  

Välkommen till Vattenprovet! 

 I ett tidigare möte med Svenska Simförbundet (SSF), utbildningsförvaltningen, 

Vilundaparken och Väsby simsällskap (VSS) beslutades det att ett simtest skulle ske, för att 

kontrollera simkunnigheten bland de yngre i vår kommun. Detta simprov kommer att utföras 

tisdag och onsdag under v.37 och 38. Alla elever i skolår 1-5 kommer att genomföra 

vattenprovet vilket tar en timme per klass. 

Simhallen kommer att vara till enbart för skolans elever dessa dagar och vi skickar med ett 

schema där Era elever är inbokade. I detta utskick finns också en busstid som är viktig att Du 

ser till att barnen passar, då det inte finns möjlighet till någon tidsförskjutning.  

I det utskick som Ni fått Er tilldelade under v. 33 har det visat sig att uppstod en viss 

förvirring över de många olika simtider, hur man ska ta sig till simhallen och 

ansvarighetsfrågor? 

Därför kommer det en ny aktuell bokning av Er klass: 

 Vecka: 37    

 Dag: onsdag 7/9.04   Färgmarkering: RÖD 

 Simtid: kl. 12.30-13.30  Busstid: kl.12.00-14.00  

Klassläraren behöver ta med en fullständig klasslista samt närvara under simtestet. Inne i 

simhallen kommer simlärare att vara ansvariga för de elever som vistas i vattnet medan de 

elever som är på land ligger under lärarens ansvar. Det kommer inte att finnas tid för fri lek i 

vattnet utan eleverna är här för att utföra vattenprovet. Hela klassen kommer dock inte vara i 

vattnet samtidigt men det är av största vikt att eleverna följer personalens anvisningar för att 

inte äventyra säkerheten. Det kommer vara ca 100 elever per timme i simhallen. 

Varje barn behöver ta med sig badkläder, tvål, handduk samt hänglås eller 5-krona till 

omklädningsskåpen. 

Gå till röd markering i omklädningsrum, inne i simhallen samt uppe i receptionen efter 

simprovet. 

Barnen kommer att få ett intyg för vilka simmärken de klarar av. Det finns möjlighet att köpa 

detta vid tillfället för Vattenprovet, VSS märkestagningskvällar samt under receptionens 

öppettider. 

Vid frågor kontakta: 

Marie Thörnblad    Marie Sparrman 

Vilundaparken    Väsby Simsällskap (VSS) 

Telefon: 590 971 29    Mobil: 073 616 69 23 



Kan du simma? Kom och visa!

Genom ett samarbete mellan Svenska simförbundet, Väsby simsällskap VSS och Vilundaparken
kommer vi att göra simprov för alla elever i årskurs 1-5. Vi vill öka simkunnigheten för de yngre i

Upplands Väsby kommun.

Under vecka 37 och vecka 38 tisdag och onsdag kommer alla elever att genomföra
Vattenprovet.

Märkestagning och lotteri

Har du klarat av att simma 200 m får du vattenprovets t-shirt samt att du har möjlighet att köpa
silverfisken 25m, bronshajen 100m, simborgarmärket 200m eller jubileumsmärket.

Du som är med på Vattenprovet får en lottsedel till Vatteprovets lotteri, där en cykel kommer att
lottas ut på vår hemsida www.vss.se.

Bilaga  7
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Bilaga 8 a  

 
 
 

VATTENPROVET 

 
INFORMATION 

• Fyll i lappen med information om ditt namn, skola och årskurs. 

• Denna lapp tar du med dig in i simhallen.  

• Glöm inte att duscha! 

• När du kommer in i simhallen går du till din färgmarkering som din 
klass har fått. Sätt dig ner och invänta simlärare. 

 
• En simlärare tar hand om dig när det är din tur. Denne skriver in vad du 

simmat och därefter får du tillbaka lappen. 
 

• När du simmat klart och bytt om tar du med dig lappen till den 
färgmarkering som du har ute i entrén för att invänta din klass. 

 
• Visa upp din lapp vid märkesförsäljningen där du får en stämpel på 

baksidan vilket fungerar som en lott. Du har möjlighet att vinna en 
cykel. Vinnaren kommer att presenteras på vår hemsida www.vss.se. 

 
• Har du klarat av att simma 200 m får du vattenprovets t-shirt samt att du 

har möjlighet att köpa silverfisken, guldfisken, bronshajen, 
jubileumsmärket eller simborgarmärket.  
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Bilaga 8 b 
Vattenprovet 

Intyg för märkestagning 
 
Du har klarat av:   Simma 25 meter, Silverfisken. 

 

    Simma 100 meter, Bronshajen. 

 

Hoppa i på djupt vatten och simma 200 
meter varav 50 meter på rygg, 
simborgarmärket. 

 

Vilundaparken   Datum: 

 

Namnteckning: 

 

Det finns möjlighet att kunna köpa simmärken vid Vattenprovets tillfälle, VSS:s 

märkestagningskvällar samt under simhallens öppettider i receptionen.  
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Bilaga 8 c 
FRÅGESPORT 

 
1. Hur ofta går de Sommar Olympiska spelen?  1. Var annat år 
     X. Var tredje år 
     2. Var fjärde år 
 
 
2. Hur många meter ska man simma   1. 25 meter 
i märket Bronshajen?    X. 100 meter 
     2. 200 meter 
 
 
3. Väsby simsällskap (VSS) har haft en simmare  1. Terese Alshammar 
med individuellt i OS-final, vad heter hon?   X. Anna-Karin Kammerling 
     2. Josefin Lillhage 
 
 
4. Hur djup är bassängen på det grundaste?   1. 60 centimeter 
     X. 80 centimeter 
     2. 100 centimeter 
 
 
5. Vad heter Sveriges största sjö?   1. Vänern 
     X. Vättern 
     2. Mälaren 
 
 
6. Vad heter chokladfabriken i Upplands Väsby?  1. Cloetta 
     X. Fazers 
     2. Marabou 
 
 
7. Vad heter Sveriges kung?    1. Carl-Philip 
     X. Karl-Gustaf 
     2. Karl-Oskar 
 
 
8. I en nödsituation ex vid en drunknings olycka,   1. 118 
vart ska man då ringa efter hjälp?   X. 112 
     2. 110 
 
 
9. Hur mycket ska man simma för att vara simkunnig?  1. 100 m varav 25 m på 
rygg 
     X. 200 m varav 50 m på rygg 
     2. 300 m varav 75 m på rygg 
 
 
10. Varför är det viktigt att vara simkunnig?    
 
Motivera klassens svar och skriv en slogan (reklamfras) på 10 ord om simkunnighet. 
 
Lämna in uppgiften i kassan uppe i foajén när ni går.  
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Bilaga 8 d 
Reservtid 

För de elever som är sjuka eller av andra anledningar inte kunnat närvara idag erbjuds att få 

en möjlighet att komma hit på förmiddagen den 21 september. Transporten ombesörjes av var 

och en för den dagen. 

Din simtid är: 

Dag: tisdag 21/9-04 

Klocka:  

 

 

Vid frågor kontakta: 

Marie Thörnblad    Marie Sparrman 

Vilundaparken    Väsby Simsällskap VSS 

Telefon: 590 971 29    Mobil: 073-616 69 23 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

Bilaga 9 

Hej Alla simlärare! 

Nu går det av stapeln, Vattenprovet! 

Vecka 37, tisdag 7 september och onsdag 8 september i Vilundaparken. Vi samlas kl. 08.00  i 

foajén. Under vattenprovets gång ska alla vara ombytta till badkläder samt tröja. Namnlapp 

får ni av Ullis samt vem ni jobbar i par med. Ta med egen matsäck som vi intar på vår lunch. 

Vattenflaskor och frukt är bra att ta med som mellis. 

Förslag på hur det kan se ut: 

• En klass kommer till simhallen där klassläraren går fram till Lottie/Lisa och prickas av 

och får en mapp innehållande klasslista, småkort, frågesport samt reserv tids lapp.  

• Barnen byter om och går in i simhallen till sin färgmarkering som de redan har fått sig 

tilldelad.  

• Simlärare i samma färg möter upp dessa elever och börjar med att presentera sig och 

tala om vad som kommer att hända under dagen. Börja med de 3 första på klasslistan 

och arbeta er igenom den. När ni har tagit med er en liten grupp barn frågar ni om de 

har gått i simskola, tagit några märken eller om dem aldrig har varit i simskola 

överhuvudtaget. De barn som inte har varit med om ngt ser ni som om det inte kan 

simma så man är extra uppmärksam.  

• Barnen kommer att göra ett simprov för att se om de är simkunniga. Simkunnig är 

man vid 200 m varav 50 rygg. Barnen får inte sätta ner fötterna på botten för att skjuta 

ifrån eller att vila. Det är sträcksimning. Vi börjar på det djupa i bassängen och 

simmar mot grunt men om vi bedömer det som att några barn är oroliga över att de 

inte kan simma startar vi på det grunda. 1: or bör simma 25 m, 3: or 100 m och 5: or 

200 m. Sv. Simförbundets upp nåendemål kommer att vara att man ska vara 

simkunnig i 3: an därför kommer barn från årsk. 3 och framåt att erbjudas simskola 

om de inte har klarat vattenprovet. De minsta barnen som inte klarat 25 m är önskvärt 

att de få gå i simskola. Det arbetas på det. 

• Barnen samlas återigen i klassen och inväntar bussen uppe i foajén där alla smålappar 

lämnas in till simläraren i foajén som stämplar alla kort för framtida utlottning av en 

cykel. Frågeformuläret läggs i ett kuvert för utlottning av choklad. 

 

Lycka till 

Marie Sparrman 
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Bilaga 10 

Tack, för att Ni var med och gjorde vattenprovet till en glad och trevlig stund i 

simhallen.  

 

I detta projekt kommer det att erbjudas simskola för de elever som inte är simkunniga enligt 

de Nordiska riktlinjerna. Detta kommer att utföras på lite olika vis, årskurs 2 och 4 kommer 

att utföras av Vilundaparken och årskurs 3 och 5 av Väsby Simsällskap.  

Vilundaparken kommer troligen igång under v. 40-41 och får kallelse av Marie Thörnblad 

medan VSS kommer att kalla sina elever inom det snaraste. 

 

Lotteridragning om vilken flicka och pojke som vunnit cykeln kommer att visas under VSS 

hemsida under höstterminen –04. Frågesporten som är under bearbetning kommer också att 

redovisas via hemsidan. Chokladvinsten och cyklarna kommer att lämnas ut av VSS personal 

till dem som har vunnit. 

 

Vi vore tacksamma om ni kunde svara på några utvärderings frågor som följer nedan. 
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Vi önskar att Ni vill svara på en del frågor hur Ni upplevde dagen i simhallen. Vi vill gärna få 

tankar om vad som var bra och vad som kan bli bättre, om det är något som Ni saknade. 

Ringa in Ert svar: 
  

1. Har ni fått tillräcklig information innan vattenprovet? 
• Ja, från utbildningsförvaltningen.  
• Ja, från Väsby simsällskap (VSS).  
• Ja, från Vilundaparken.    
• Nej, inte från någon ovanstående.  
• Vet ej från vem    

Kommentarer:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Har det varit någon information som Ni saknat? 
• Ja     
• Nej    

Kommentarer:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Fungerade busstransporten till och frånsimhallen?  
• Ja     
• Nej    

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 

 
 
4.  Fungerade mottagandet bra i foajén?  

• Ja     
• Nej    

Kommentarer:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5.  Var det bra organiserat i simhallen?  
• Ja     
• Nej    

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 
 

6.  Är Ni nöjda med simlärarnas jobb?  
• Ja     
• Nej    

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
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7. Låg vattenprovet på en bra tid på dagen?  
• Ja     
• För tidigt    
• För sent    

Kommentarer:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
   
 

8. Låg tidpunkten för vattenprovet på en bra vecka på terminen?  
• Ja     
• För tidigt    
• För sent    

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
   
 

9. Är det något som Ni saknat/saknar och skulle vilja ha information om? 
    

Kommentarer:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Tack för Er medverkan! 

Vänliga hälsningar 

Marie Sparrman VSS 
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Bilaga 11 Resultat från utvärdering 

Vi önskar att Ni vill svara på en del frågor hur Ni upplevde dagen i simhallen. Vi vill gärna få 

tankar om vad som var bra och vad som kan bli bättre, om det är något som Ni saknade. 

Ringa in Ert svar: 
  

1. Har ni fått tillräcklig information innan vattenprovet? 
• Ja, från utbildningsförvaltningen. 10 % 
• Ja, från Väsby simsällskap (VSS). 59 % 
• Ja, från Vilundaparken.   5 % 
• Nej, inte från någon ovanstående. 12 % 
• Vet ej från vem   13,5 % 

Kommentarer:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Har det varit någon information som Ni saknat? 
• Ja    21 % 
• Nej   79 % 

Kommentarer:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Fungerade busstransporten till och frånsimhallen?  
• Ja    88 % 
• Nej   12 % 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 

 
5.  Fungerade mottagandet bra i foajén?  

• Ja    96 % 
• Nej   4 % 

Några kommentarer: 
- Rörigt i foajén, oklart vart man skulle och hur det skulle gå till, dock 

medveten om många barn. 
 

6.  Var det bra organiserat i simhallen?  
• Ja    96 % 
• Nej   3,5 % 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 

7.  Är Ni nöjda med simlärarnas jobb?  
• Ja    96 % 
• Nej   4 % 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Låg vattenprovet på en bra tid på dagen?  
• Ja    78,5 % 
• För tidigt   1 % 
• För sent   20 % 
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Några kommentarer: 
- de yngre hade slutat 
- under elevernas mattid – stressigt 
- måste arbeta övertid så min egen planeringstid fick förläggas på 

kvällstid 120 min. 
   

9. Låg tidpunkten för vattenprovet på en bra vecka på terminen?  
• Ja    90 % 
• För tidigt   10 % 
• För sent    

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 

10. Är det något som Ni saknat/saknar och skulle vilja ha information om? 
10.2 Vet ej   1 st. 
10.3 Simskola   5 st. 
10.4 Nej   8 st 

 
 
Några övriga kommentarer: 

- Teknik? 

- Varför 200 meters krav enligt riktlinjer i vattenprovet!? 

- Besvikna barn som inte fick tröjor efter 150 meter bröstsim! 

- Tröjor som delas ut vid tillfället, andra ledsna. 

- Onödig stor drive, kan återgå till gamla rutiner. 

- Simskolan när den börjar, för vilka elever? 

- Hur går informationen ut till föräldrar? 

- Mer personal i omklädningsrummen. 

- Finns inte skåp till alla! 

- Vänta på bussen. 

- Bra organiserat. 

- Svårt att få personal från skolan att följa med till och från samt att vara i 

omklädningsrummen. 

- Hela klassen blivit lovad simskola under vattenprovet men inte enligt 

simhallspersonalens simlärare, sura miner! 

- Simläraren stod på ena sidan medan eleven var på andra 

- Simlärare godkände fast eleven hade foten i botten! 
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Bilaga 12 

Program för SSF’s Jubileumskonferens 15-17 oktober 2004 

Fredag 15 oktober   
14.30 – 16.00 Incheckning, registrering, kaffe  
   

16.00-18.30 Varför världen inte längre ser ut som den 
brukar 

Troed Troedsson, socionom 
och samhällsanalytiker 

   

20.00 Middag  
   
Lördag 16 oktober (Se separat seminarieprogram)  
9.00-10.30 • Svenska Simförbundet i framtiden Styrelsen 
 • Simlinjen – från vattenvana till 

nybörjartävling 
 

Lena Andersson-Stenquist  

 • Specificitet, muskelfysiologi och 
simning 

Niko Martikainen, simtränare 
och muskelfysiolog 
 

 • Att utvecklas från aktiv till ledare i 
förening och förbund 

Henrik Sjöberg, Stockholms 
Fotbollförbund 

   

10.30-11.00 Kaffe  
   

11.00-12.30 • Svenska Simförbundet i framtiden, 
forts. 

 

 • Simlinjen… forts.  
 • Förenings- och tävlingsfostran inom 

ungdomsidrotten 
Tomas Peterson, forskare vid 
Malmö Högskola 
 

 • Handslaget – inspiration och 
information 

Karin Hellström, SSF 

 • Antidoping – nya regler och 
förfaranden från 1 juli 2004 

Bengt Eriksson, SSF’s 
antidopingkommitté 

   

12.30-14.00 Lunch  
   

14.00-15.30 • Att vara idrottsledare innebär mer än 
bara idrott – att förebygga och reagera 
mot mobbning, sexuella trakasserier 
och homofobi  
Så jobbar vi mot mobbning i NKK 

SISU Idrottsutbildarna, BRIS  
 
 
 
PA Blomqvist,  
Norrköpings KK 
 

 • Syns du inte så finns du inte. Hur ökar 
vi attraktionskraften gentemot media? 

Hans Chrunak samt 
företrädare för media. 

 • Karlskrona SS kombinerar 
ledarutbildning med simskola 

Ytterligare en förening kommer att 
medverka 

Ronny Juhlin, Karlskrona SS 
 
 

 • Simidrottens ledarutbildning Karin Hellström, SSF 
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15.30-16.00 Kaffe  
   

16.00-18.00 • Praktiska regelfrågor i simning, för 
simtränare och andra intresserade 

Jan Nordlund, SSF’s 
regelkommitté 
 

 • Vattenprovet – ett projekt för ökad 
simkunnighet 

Hans Chrunak, Karin 
Hellström, SSF 
Marie Sparrman, Väsby SS  
samt företrädare för Upplands 
Väsby kommun 
 

 • Simidrottsdatabasen OCTO Fridolin Bic, IC-control 
Berth Johansson, SSF 
 

 • Pedagogiska grepp och metoder SISU Idrottsutbildarna 
   

20.00 Middag  
   
Söndag 17 oktober   
9.00-11.30 Gruppvisa diskussioner med avbrott för 

kaffe 10.00-10.30: 
 

   
 Svenska Simförbundet i framtiden, 

fortsättning och konklusion från lördagen 
 

Styrelsen 

 Simlandslagens redovisning samt 
planering 

Hans Bergqvist 
Ulrika Sandmark 
 

 Konstsimskick-off Konstsimskommittén 
 

 Diskussion om PK’s långtidsplan Polokommittén 
 

 Tränarträff simhopp Hoppkommittén 
   
 Kursledarutbildning – simlärarkandidat( Lena Andersson-Stenquist 
   
11.30-12.00 Gemensam avslutning  
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Bilaga 13 Veckans ros 
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