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Simning och lärande i ett mångkulturellt perspektiv

Eva Kraepelien Strid

Värdet av att kunna simma för att delta i eller på egen
hand bedriva ett säkert friluftsliv är svårt att ifrågasätta,
oavsett var i landet en elev bor, vilken kulturell identitet
eller vilka socioekonomiska förutsättningar en elev har.
Att kunna simma utgör på så sätt både ett egenvärde och
ett investeringsvärde. Här finns ingen skillnad mellan
majoritets- respektive minoritetskulturer. Känslan av
trygghet och säkerhet när det gäller att ta sig fram i
vatten, d.v.s. att vara simkunnig, kan vara ovärderlig för
den som kommer från en kultur där denna aktivitet inte
har utövats. Etikforskaren Roth betonar att det är cen-
tralt för människor i ett mångkulturellt samhälle att
kunna delta i gemensamma aktiviteter. Detta skapar
trygghet och en självkänsla hos individen. Att kunna
delta i skolans friluftsliv som elev, kan bidra till den
känsla av tillhörighet som Roth beskriver som så viktig i
sin bok Den mångkulturella parken (1998). Att inte vara
simkunnig kan därför bidra till att elevers eller grupper
av elevers självkänsla och trygghet undermineras.

Detta kapitel vill lyfta fram simundervisning i skolan
utifrån ett mångkulturellt perspektiv och särskilt upp-
märksamma villkor och förutsättningar för elever med
annan bakgrund än svensk, d.v.s. elever som har in-
vandrat till Sverige eller har fötts i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands. Med utgångspunkt i ett
didaktiskt perspektiv på kunskap och lärande i simning
inleds detta kapitel med att först behandla frågeställ-
ningar som berör simundervisningens legitimitet, vär-
den och undervisning: Varför är det så viktigt att alla ele-
ver ska vara simkunniga? Vilka elever kan ha problem
med att bli simkunniga? Vad består problemen av? Vem
har ansvaret för att alla elever erövrar den simkunnighet
som läroplanen anger och hur kan en simundervisning
organiseras för att omfatta alla elever? I texten behandlas
inte de problemställningar som rör elever som av medi-

cinska skäl inte kan delta i skolans simundervisning. Ka-
pitlet avslutas med att lyfta fram ett par goda exempel,
där elever som på grund av kulturella eller religiösa skäl
har svårigheter att delta i simundervisningen, ändå blir
både deltagande och simkunniga. Kapitlet förhåller sig
till såväl den tidigare som till den kommande läroplanen
för den obligatoriska grundskolan (Lpo 94, Lgr 11) och
har som grund Skolverkets statistik, rapporter och
andra skrifter som utgår från läroplanens kunskapskrav
för simkunnighet.

Simningens plats i idrott och hälsa

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa är kunskapskra-
vet för simkunnighet mycket tydligt. Planen anger att
simkunnig är den som kan simma 200 meter, varav 50
meter på rygg. Därtill skall eleven i åk 9 också kunna
hantera nödsituationer i och vid vatten samt ha grund-
läggande kunskaper om bad-, båt- och isvett. (Lpo 94;
Lgr 11, se vidare Kraepelien-Strid, 2006).

Idag utgör friluftsliv som kunskapsområde en central
del i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Detta be-
tyder att alla elever ska ges möjligheter att delta i fri-
luftsundervisningen, utan att individuella begränsning-
ar, som t.ex. bristande simkunnighet, ska lägga hinder i
vägen för deltagandet. Ett mål för friluftsliv i skolan är
att eleven ska utveckla ett livslångt förhållningssätt till
friluftsliv, där viljan att vara ute i olika naturmiljöer ska
kunna stimuleras och stöttas genom att eleven känner
sig förtrogen med olika miljöer. Men också att eleven
uppfattar sig ha en förmåga att med säkerhet kunna röra
sig i dessa naturmiljöer. När har då eleven kunskapen att
kunna delta i och genomföra ett säkert friluftsliv? Dessa
frågor bör idrottsläraren ställa sig, oavsett elevers bak-
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grund. I boken Idrottsdidaktiska utmaningar (2007) pro-
blematiserar Nilsson innehållet i begreppet friluftsliv i
relation till begreppet naturmiljöaktivitet (2007). Han
menar att kunna simma är en naturmiljöaktivitet som är
mycket väsentlig för att kunna utföra ett kvalitativt fri-
luftsliv. Nilsson skriver också att det finns ett samband
mellan säkerhet och hur eleven bedriver sitt friluftsliv.
Det krävs således inte bara att vara simkunnig (i en sim-
hall), utan att kunskapen också kan tillämpas i en verklig
miljö. I vårt sjörika land och med våra långa kuster, är
det nästan ett måste att vara simkunnig och ha en god
vattenvana för att kunna delta i ett variationsrikt och
tryggt friluftsliv, både inom skolans ram och på fritiden.

Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) anger att ”Un-
dervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar
och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande
och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” I
den nya läroplanen (Lgr 11) formuleras detta inom ra-
men för Idrott och hälsa på följande sätt:

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla
elever att under hela sin skoltid kontinuerligt del-
ta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att ele-
verna utvecklar en god kroppsuppfattning och
tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom under-
visningen ska eleverna utveckla förmågan att vis-
tas i utemiljöer och naturen under olika årstider
och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
Undervisningen ska även bidra till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer
i samband med fysiska aktiviteter och hur man
agerar i nödsituationer. (Lgr 11)

Elevers simkunnighet och skolans ansvar

Skolverket skriver i sin rapport Elever med utländsk bak-
grund: En sammanfattande bild (2005) att verket, andra
myndigheter och forskare under åren har redovisat flera
olika resultat, där det framgår med stor tydlighet att ele-
ver med utländsk bakgrund som grupp presterar sämre
i det svenska utbildningssystemet än infödda elever.
Forskningen visar också att vissa bakgrundsfaktorer kan
påverka på gruppnivå, d.v.s. att ungdomarna påverkas av

de sociala miljöer de bor och lever i, inklusive den skola
de går i. Skillnaderna mellan elever med svensk eller an-
nan bakgrund går således inte enbart att hänföra till kul-
turell bakgrund utan måste också sättas i relation till so-
cioekonomiska faktorer och uppväxtmiljö. Detta är av
värde att ha med sig när fakta om simkunnighet redovi-
sas nedan.

Skolverkets gjorde en s.k. tillsyn av simkunnighet och
förmågan att hantera nödsituationer vid vatten i årskurs
5 under 2003 (Skolverket, 2004). Rapporten bygger på
samtliga kommuners och fristående huvudmäns redo-
görelser till Skolverket. När det gällde simkunnighet
bedömdes riksgenomsnittet till cirka 95% av eleverna i
Sveriges skolor. Omräknat till elever var det alltså cirka
7400 elever som bedömdes vara icke simkunniga. För
en tredjedel av dessa angav huvudmännen att skälen till
utebliven simkunnighet hade religiösa, kulturella eller
etniska grunder. Skäl som angavs var: flickor som inte
fick bada tillsammans med pojkar och/eller elever som
inte fick bada alls för sina föräldrar, elever som var ovana
vid vatten och bad, invandrade/asylsökande barn och
unga som endast vistats en kortare tid i landet och på
skolan, elever vars föräldrar inte kunde simma och där-
för inte ville att barnet skulle lära sig simma samt mer
allmänt ”utländsk bakgrund och/eller etnicitet”.

Rapportens resultat uppmärksammades också av
Stockholms stad, vars idrottsförvaltning 2008 föreslog,
med Skolverkets rapport som grund, att en satsning på
Stockholms elevers simkunnighet skulle ske. Kommu-
nen konstaterade särskilt att simkunnigheten bland
barn i årskurs 5 var väsentligt lägre i stadsdelarna Kista
(86%), Rinkeby (76%), Spånga Tensta (76%) och Skär-
holmen (82%) jämfört med övriga staden. Stadsdelarna
hade också en högre andel invånare med utländsk bak-
grund än övriga stadsdelar.1
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1 Skolverket definierar elevers migrationsbakgrund på följan-
de sätt:
– Infödda eller Elever med svensk bakgrund: Eleven är född i

Sverige och har minst en förälder som är född i Sverige.
– Födda i Sverige med utländsk bakgrund: Eleven är född i Sve-

rige men båda föräldrarna är födda utomlands.
– Utlandsfödda: Eleven är född utomlands och har därmed in-

vandrat till Sverige.



Problembilder

Två frågor som ofta förknippas med friluftsliv i skolan
och ämnet idrott och hälsa i sin helhet är, dels hur
mycket man får exponera sin kropp inför andra, dels om
och i vilken omfattning, eleverna får umgås över köns-
gränserna (Larsson et al., 2010). Dessa frågor berör
många gånger aspekter som kulturell härkomst eller re-
ligiös trosuppfattning Det finns lärare som redan i års-
kurs 1 i grundskolan tvingas konstatera att en elev inte
kan delta i simundervisningen på grund av skäl som kan
härledas till kulturell identitet eller härkomst.

Utifrån ett didaktiskt förhållningssätt till simunder-
visningen i skolan, är det därför viktigt att som lärare ha
kunskaper om olika religioner och etniciteter för att
kunna förstå de förutsättningar under vilka simunder-
visning kan bedrivas. Det innebär att läraren/skolan be-
höver förhålla sig till elever som är födda i Sverige med
utländsk bakgrund eller som nyligen anlänt och där det
finns anledning att tro att särskild hänsyn måste tas. En
tydlighet krävs i samtalet med föräldrar om vad den
svenska skolan ansvar för, bl.a. att alla elever ska ha upp-
nått målet att vara simkunniga och ha vattenvana. Det
innebär att som lärare ta ansvar för att elever som av nå-
gon anledning inte har denna kunskap, särskilt behöver
uppmärksammas. Dessa elever kan riskera att hamna i
ett utanförskap. Att tidigt föra samtal mellan
idrottslärare och föräldrar bör givetvis stå högt på dag-
ordningen.

Det är av stor betydelse när en elev med utländsk bak-
grund påbörjar sin skolgång i Sverige, att fånga upp ele-
vens simkunnighet. Att t.ex. börja i årskurs 7 och inte
vara simkunnig kan bli både problematiskt och frustre-
rande för eleven, som inte kan eller får delta i undervis-
ningen i ämnet idrott och hälsa i hela dess omfattning.
För skolan är det viktigt att ha en strategi och verksam-
hetsplan samt ekonomiska resurser avsatta, som syftar
till att stötta dessa elevers lärprocess i simkunnighet och
vattenvana och därmed möjlighet att även kunna vara
med i friluftsundervisningen.

Det mångkulturella samhället och
simundervisningen

Roth (1998) skriver att skolmiljön kan betraktas som ett
samhälle i miniatyr, där eleverna lär sig att agera tillsam-
mans inom ramen för en organiserad verksamhet. Vär-
deringskonflikter om vad som är viktigt att lära ut, lä-
rarnas roller och föräldrarnas inflytande blir då särskilt
brännbara om de har kulturella förtecken. Han skriver
också att det mångkulturella samhället utmanar majo-
ritetskulturens värderingar. Inom grundskolans område
finns två grundläggande ”värderingar” angående sim-
undervisningen, dels att den i möjligaste mån ska ske
som samundervisning, dels att alla ska vara simkunniga
senast i årskurs 5 (Lpo 94). I detta ligger en spänning i
sig för vissa religiösa trosuppfattningar och tolkningar
av dessa.

I boken Religionskunskap skriver Rodhe och Nylund
(1999) att religion uppträder i vår värld i många olika
former. Religionerna är inga enhetliga, sammanhäng-
ande företeelser utan världsreligionerna utgörs av reli-
giösa traditioner, som har präglats av de delar av världen
där de dominerar. Inom dem finns stora skillnader och
det går inte att säga att hinduismen, kristendomen eller
islam ”förespråkar”. Bland dem som kallas kristna finns
många olika seder, liksom det finns bland dem som kal-
las muslimer och bland dem som kallas hinduer, buddis-
ter, för att nämna några världsreligioner. Ändå måste
man försöka finna sådant som är framträdande i de olika
religionernas traditioner, samtidigt som man måste vara
medveten om att drag från olika religiösa traditioner
ofta blandas i enskilda människors tänkande och livsfor-
mer. Rodhe menar att Sverige idag är ett multireligiöst
land, d.v.s. ett land med många olika religioner, och att
detta får betydelse för människors vardagsliv, vilket i oli-
ka grad kommer att påverkas av olika religiösa traditio-
ner. Detta i sig kan skapa en osäkerhet, då människans
sätt att agera i olika situationer också kan variera utifrån
situationen som personen befinner sig i, eller kommer
att befinna sig i.

När det gäller simundervisningen ur ett mångkultu-
rellt perspektiv, är det särskilt ett område som ofta
berörs, nämligen värderingskonflikten kring hur t.ex.
muslimskt troende flickor/kvinnor och pojkar/män ska
vara klädda i simundervisningen. Frågan rör deras möj-
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ligheter att vara tillåtna eller att själva vilja exponera sina
kroppar eller delar av denna inför andra under simun-
dervisningen. Värderingskonflikten gäller både för poj-
kar/män och flickor/kvinnor, men i olika stor om-
fattning. Detta problem berör forskaren i religionsve-
tenskap och teologi, Jenny Berglund, i en artikel som
handlar om förhållanden på Amman Waves, en nöjes-
och badinrättning i Jordanien (2007). Berglunds artikel
sätter kön, klädsel, badandet och de alternativa sätten
att klä sig på i relation till islamisk lag.

Hon konstaterar att inom islamisk lagstiftning råder
bland de fem etablerade lagskolorna en konsensus om
att det är obligatoriskt för en kvinna att täcka kroppen,
utom ansiktet och händerna, inför män som hon inte är
nära släkting med. Utöver att kroppen ska täckas, får
kläderna inte sitta ”tight” och därmed visa kroppskon-
turerna. Det råder dock delade meningar mellan lag-
skolorna om vad som ska täckas inför andra ej kända
kvinnor och inför män till vilka äktenskap är förbjudet.
Artikeln poängterar också att varierande badklädsel fö-
rekommer även bland männen och att denna variation
kan hänvisas till vad de olika lagskolorna föreskriver om
varför och vilka olika delar av en mans kropp som ska
täckas. I artikeln framgår att såväl i Sverige som i Am-
man varierar inställningen om muslimska kvinnor anser
det nödvändigt att följa dessa regler eller ej, samt på vil-
ket sätt de ska följas. Bland dem som inte följer an-
visningarna finns också varierande åsikter om vad av en
kvinnas kropp som egentligen behöver döljas. Vad har
då baddräktsmodet på Amman Waves för relevans för
simundervisningen inom ramen för Idrott och hälsa och
friluftsliv?

Till att börja med bidrar Berglunds artikel till att
motverka en stereotyp bild av att muslimska kvinnor
som täcker kroppen inte vill eller kan simma och inte
besöker badinrättningar där det finns män. Variationen
i baddräktsmode kan också sägas ha relevans i förhållan-
de till skolans värld, eftersom det förekommer att kom-
munala skolor frånsäger sig ansvaret för vissa muslimska
flickors simundervisning, just på grund av behovet av
klädsel. Undantagen sker genom att rektorer på enskil-
da skolor skriver ett avtal med flickornas föräldrar som
ger eleverna dispens från simundervisningen. Anled-
ningen till att dessa flickor inte deltar i simundervis-
ningen har ofta att göra med hur flickor förväntas vara

klädda i ett badhus. Baddräktsmodet på Amman Waves
visar på alternativa sätt att klä sig vid bad och öppnar
upp för ett förhållningssätt till bad och simning som kan
inkludera, istället för att exkludera, elever som tidigare
har avstått från simundervisningen på grund av proble-
matiken med att ha tillåtelse att bada med delar av
kroppen täckt.

Ansvar för simkunnigheten

I skollagen (SFS 1985:1100) regleras samhällets och en-
skilda fysiska eller juridiska personers ansvar som hu-
vudmän för de olika skolformerna inom skolväsendet.
Med ansvar avses att undervisningen sker i enlighet med
skollag och övriga bestämmelser (t.ex. mål och riktlinjer
för utbildningen, utbildningsinnehåll och tidsomfatt-
ning). Därmed är det också huvudmännen som har an-
svaret för elevernas simkunnighet. För tillsynen av hur
huvudmännen utövar sin verksamhet är Skolinspektio-
nen ansvarig.

I samband med läroplansreformen 1994 fastställdes
ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen för
den obligatoriska och frivilliga skolan (Lpo94, Lpf94).
Staten skulle framöver ange de övergripande utbild-
ningsmålen och riktlinjerna och kommunen skulle ta
över ansvaret för att realisera dessa. Läroplanen kom att
utgöras av ”mål för skolan att sträva mot” respektive
”mål för eleven att uppnå” samt riktlinjer i ”skall-form”,
vilka angav ansvarsfördelning. Till läroplanen lades
också kursplaner för respektive ämne, strukturerade på
ett likartat sätt, d.v.s. med ”mål att sträva mot” resp.
”mål att uppnå”. I den kommande läroplanen, Lgr11, är
strävansmålen borttagna och regeringen har haft ambi-
tionen att få till tydligare målbeskrivningar och innehåll
samt mer preciserade kunskapskrav (f.d. uppnående-
mål). Ansvaret för genomförandet av simundervisning-
en och målet att nå simkunnighet hos alla elever ligger
således på det övergripande planet på kommunerna.
Hur sedan simundervisningen kommer att organiseras
och utformas ser mycket olika ut beroende på var man
bor i landet, simhallstillgång och elevunderlag, vilket
kommer att framgå i de kommande exemplen.

Eva Kraepelien Strid
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Goda exempel på simundervisning

De följande tre exemplen är vitt skilda till sin utform-
ning. Det första visar en kommuns satsning på att alla
elever ska bli simkunniga. Det andra idrottslärares in-
satser i en svår utbildningsmiljö, och det tredje är ett ex-
empel på en frivilligorganisation som visar på kombine-
rade undervisningssituationer.

Södertälje kommun

I Södertälje kommun ses simning som en del av ett kul-
turarv och följaktligen bad- och vattenmiljöer som
kulturella mötesplatser. Simhallen har därför en given
plats som lärmiljö i undervisningen och att vara simkun-
nig ses som en självklar förmåga hos kommunens skol-
elever.

Kommunen har tecknat ett långsiktigt avtal med Me-
dic Operating Support AB (även Actic Sverige AB) som
ger de 24 skolorna i Södertälje och Nykvarn tillträde till
badanläggningen för simundervisning, alternativt bad
och simning, om motsvarande c:a 33000 inträdestillfäl-
len per år. I avtalet ingår också möjligheten att utnyttja
två simlärare för undervisningen. Utöver dessa simlära-
re finns ytterligare en simlärare som ”betalas” av skolor-
na i förhållande till hur mycket denna lärare nyttjas av
respektive skola för simundervisning.

Simundervisningen sker på skoltid och skolan är hu-
vudansvarig, även juridiskt, för att simundervisningen
vid varje tillfälle uppfyller gällande läro- och kursplaner.
Ansvaret för genomförandet av undervisningen är sim-
lärarnas, som i samverkan med skolans personal, me-
dverkar till att all verksamhet sker på ett tryggt och sä-
kert sätt, där också risker beaktas. Särskild vikt läggs vid
att det finnas en väl fungerande kommunikation och di-
alog mellan simlärarna och skolorna för att måluppfyl-

lelsen ska uppnås. Skolornas ordinarie idrottslärare tar i
de flesta fallen över ansvaret för simundervisningen från
och med årskurs 7 (se tabell 1).

Det framkom vid intervjutillfället med den person
som är ansvarig för simundervisningen i kommunens
simanläggning och för Sydpoolen att ca 30–40% av ele-
verna som får simundervisning har en utländsk bak-
grund. Trots detta når 93% av eleverna i årskurs 5 sim-
kunnighetskravet. Utgångspunkten för simundervis-
ningen är ett rullande grundschema uppbyggt kring när
skolorna kan disponera simanläggningen. Beroende på
skilda simkunskapsnivåer i olika klasser, skolor och års-
kurser, kan de ansvariga simlärarna, i samråd med sko-
lorna, omdisponera schemat så att de mindre simkunni-
ga kan få mer simträningstid.

I tabell 1 visas hur undervisningen är uppdelad i olika
kurser med mål kopplade till respektive kurs. En prov-
vecka för årskurs 5 genomförs veckan efter höstlovet,
vid behov används två veckor.

Under fyra veckor på hösten samt åtta veckor på vår-
en görs en s.k. uppsamling med koncentrerad simun-
dervisning för de elever som går i årskurs 3, 4, 5 och 6,
och som inte har uppnått simkunnighetsmålet. I denna
simundervisning kan också nyanlända elever som har
börjat sin skolgång i årskurserna 7–9 och bara bott i
Sverige en kort tid få delta.

Den ansvarige vid Sydpoolen berättar att vissa pro-
blem kan uppstå när en elev med utländsk bakgrund
som inte är simkunnig, börjar i den klass som han/hen-
nes ålder anger, men där han/hon inte får eller kan delta
i simundervisningen på grund av kulturell identitet. Ex-
empel vis kan elevens kulturella sammanhang (föräldrar,
släkt, församling, motsvarande) ”förhindra” deltagande
genom att attityden till simning är att ”den inte är så
viktig” och/eller att ”mitt barn behöver inte lära sig sim-
ma”. I dessa fall ordnas speciella lektioner för att bereda
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Grundutbildning 1 Kurs om 10 lektioner Årskurs 2

Grundutbildning 2 Kurs om 9 lektioner Årskurs 3

Fortsatt grundutbildning Lektioner efter behov Årskurs 3–6

Påbyggnadsutbildning 1 Kurs om 3–4 lektioner Årskurs 5–6

Påbyggnadsutbildning 2 Idrottslektioner Årskurs 7–9

Tabell 1. Undervisningsmål i simning för Södertälje kommun.



eleverna i vattenvana och ge dem en möjlighet att få
simträna i egen takt och för att ”komma ikapp”. Det
finns också, enligt respondenten, vissa skillnader mellan
dessa elever. Många av flickorna kan vara väldigt rädda i
början och ha dåligt självförtroende för vad man tror sig
klarar av i vattnet. Medan många av pojkarna istället har
en övertro på vad de anser sig kunna och därför får
alldeles för bråttom, vilket blir ett hinder i sig. Denna
skillnad, menar respondenten, är tydligare för barn med
utländsk bakgrund än för dem med svensk.

I huvudsak har eleverna med utländsk bakgrund i Sö-
dertälje kommun en kristen tro, vilket innebär att det
ibland kan bli problem med själva nakenheten inne i
omklädningsrummet. Lärarna får då hålla upp handdu-
kar som skyl när eleverna ska byta om. När de väl har
fått på sig badkläderna kan simundervisningen genom-
föras utan hinder. I simundervisningen deltar även flick-
or som har en muslimsk trosinriktning. Dessa flickor
har enligt respondenten ofta problem med att överhu-
vudtaget visa nakna kroppsdelar och då tillåts de simma
med tights och/eller långärmat. Detta är möjligt om det
gäller några få elever i taget, eftersom det annars kan
uppstå problem med vattenreningen.

Huvudsimsättet i undervisningen är bröstsim, men
man är flexibel och lyhörd genom att också bygga på det
simsätt som tillämpas i det land eleven kommer ifrån.
Trygghet hos eleven och vikten av att skapa säkerhet är
undervisningsmål som prioriteras.

Södertälje kommun kännetecknas av:

– en kommun som satsar målmedvetet och på alla sko-
lorna i kommunen

– ett skickligt och samtränat simlärarteam som skapar
en, gemensam plattform

– en planering som är långsiktig och som ger många
träningstillfällen/årskurs

– en planering som tidigt och konsekvent tar hand om
dem som inte uppnår målen

– en genomtänkt strategi för elever med utländsk bak-
grund

Vårby skola

Vårbyskolan tillhör Huddinge kommun och ligger nära
Mälaren. Skolan har verksamhet för elever i årskurserna

6 t.o.m. 9. Skolan har också mottagnings- och förbere-
delseklasser för dessa årskurser samt en särskoleklass
och en kommunövergripande undervisningsgrupp för
elever med koncentrationssvårigheter. Skolan har fun-
nits sedan 1972 och var från början en skola med elever i
huvudsak med svensk bakgrund. Idag har skolan utveck-
lats till en mångkulturell skola med elever från världens
alla hörn, cirka 98% av eleverna har utländsk bakgrund.
Totalt går ca 200 elever på Vårbyskolan.

I Vårbyskolan sköts simundervisningen av skolans
idrottslärare. Undervisningsformen är i princip särun-
dervisning från årskurs 6, d.v.s. undervisningen sker
uppdelad mellan flickor och pojkar. Själva simundervis-
ningen sker i en närbelägen simhall som drivs av Söder-
törns simsällskap på entreprenad åt Huddinge kom-
mun. Den lektionsbundna simundervisningen sker un-
der vårterminen. Den består av fyra lektionstimmar per
årskurs, uppdelat på två tillfällen för flickor och två för
pojkar.

Skolans elevunderlag med så många elever som börjar
undervisningen i de olika årskurserna, kort tid efter an-
komst till Sverige och ofta med ingen vattenvana alls,
ställer särskilda krav på lärarna och själva utformningen
av simundervisningen. Idrottslärarna lägger ner mycket
tid på att få alla eleverna simkunniga senast i årskurs 9,
eftersom det betyder mycket för eleverna att kunna få
som lägst ett betyget Godkänd i slutbetyg i ämnet idrott
och hälsa. Att inte vara simkunnig när man som elev slu-
tar i årskurs 9 får ju till följd att eleven ännu inte nått
målen i idrott och hälsa och följaktligen inte kan nå be-
tyget godkänd, oavsett vilka kunskapskrav eleven når i
ämnets övriga delar.

Idrottslärarna har också genom åren utvecklat ett di-
daktiskt förhållningssätt som innebär att de är mycket
flexibla och att de noga lyssnar in de elever som inte är
simkunniga. Lärarna försöker utröna vilken nivå eleven
befinner sig på och utgå från denna i undervisningen.
Skolans utveckling mot en mångkulturell sådan har
också inneburit ömsesidiga språkproblem eftersom
svenska inte längre är det gemensamma språket mellan
lärarna och eleverna. De intervjuade lärarna beskriver
hur istället kroppsspråket och tydliga instruktioner blir
mycket viktiga hjälpmedel. Detta innebär också att lära-
ren i regel alltid befinner sig i vattnet under simlektio-
nerna. Språkförbistringen, behovet av ett kroppsspråk
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och tydliga instruktioner ställer dock särskilda krav på
lärarna och deras förhållande till eleverna, men även till
elevernas föräldrar. Här nämns under intervjun särskilt
problemen med att ge instruktioner genom att få ta i
elevernas armar, ben eller bål för att visa en rörelse eller
kroppens flytförmåga.

I Vårbyskolan hade idrottslärarna tidigare möjlighe-
ten att varje måndag bedriva extra simundervisning för
de elever som behövde detta. Ekonomiska skäl har dock
inneburit att detta har upphört. Idag har idrottsläraren,
tillsammans med andra lärare och skolpersonal, startat
en s.k. Hälsomorgon mellan kl. 07.00–07.30, där elever-
na erbjuds ”simning-going-jogging”. Efter passet bju-
der skolan på frukost. Allt detta sker i princip på frivillig
basis.

Idrottslärarna har i samverkan med simhalls- och
skolledningen också påverkat den inre miljön så att om-
klädningsrum och duschar är inbjudande och tillåtande
för alla, oberoende kulturell bakgrund. Behovet av att
kunna skyla sig är viktigt för många elever. Här inflikar
också idrottslärarna, som exempel på en lokal anpass-
ning till det mångkulturella samhällets behov, att led-
ningen för simhallen i Vårby möjliggör kvinnosim. Det-
ta innebär att samtliga fönster täcks med gardiner och
att endast kvinnlig personal tjänstgör i hallen. På mot-
svarande sätt erbjuds manssim och då är bara män och
pojkar välkomna. I hallen arbetar under denna tid en-
dast manlig personal. Dessutom har simhallen en sär-
skild simskola för flickor på lördagar. Simskolan för
flickorna är individuellt anpassad och även under denna
tid är gardiner fördragna för samtliga fönster i sim-
hallen.

Vårbyskolan kännetecknas av:

– äldre, erfarna idrottslärare som vågar och vill söka
lösningar med annorlunda undervisningsmetoder för
elevernas bästa

– idrottslärare som aldrig ger upp kampen att uppnå
simkunnighet hos alla elever

– en utvecklad didaktik där ”kroppsspråket” överbryg-
gar ”språkförbistringen”

– hälsomorgnarna med bl.a. simundervisning och ef-
terföljande frukost, allt på frivillig basis

– inbjudande och ”tillåtande” omklädningsrum och
duschar som också hindrar ”insyn”

Ett utbildningsmaterial

Svenska livräddningssällskapet (SLS) har tagit fram ut-
bildningsmaterial (lärarhandledning och elevhäften) an-
passat för grundskolans årskurser, men även för yngre
barn. Detta avslutande exempel bygger på en peda-
gogisk idé om en integrering av simundervisning och
undervisning i andra ämnen. SLS har tagit fram ett ut-
bildningspaket som heter Visst kan man ha matte &
svenska i simhallen, och ett annat med namn Visst kan
man ha matte & NO i simhallen. Utbildningsmaterialen
innehåller förslag till kreativa övningar som ger vatten-
vana, simträning, läsförståelse, ordkunskap, praktisk
matematik m.m.

En bärande idé är att simundervisning måste få ta den
tid som krävs för att elever ska bli simkunniga och att
denna tid inte ska inkräkta på den övriga undervisning-
en i skolan. För många elever, bl.a. de med utländsk
bakgrund, som har problem med det svenska språket,
kan utbildningsmaterialet vara ett bra hjälpmedel i
undervisningen.

SLS:s material kännetecknas av:

– att söka säkerställa sammanhängande tid för simun-
dervisning

– att inta ett integrerande perspektiv på lärande

Sammanfattning

Sammanfattningsvis lyfts i texten fram följande faktorer
som viktiga i relation till simundervisning i ett mång-
kulturellt samhälle:

– att huvudmannen för skolan, d.v.s. den som är ansva-
rig för att eleverna blir simkunniga, och idrottslära-
ren har en god kontakt och dialog om mål, medel och
resurser

– att idrottsläraren har kunskaper om hur olika religiö-
sa och kulturella bakgrunder hos eleverna kan yttra
sig i olika behov av undervisningsformer

– att idrottsläraren är drivande och har en didaktisk
strategi som kan anpassas till skilda förhållanden

– att idrottsläraren arbetar mot de kunskapskrav som
ska vara uppnådda i årskurs 9 och inte ger ett God-

Simning och lärande i ett mångkulturellt perspektiv

89



känt betyg i idrott och hälsa om inte simkunnighets-
målen har uppnåtts

– att kontakten mellan föräldrar och skola är kontinu-
erlig och att skolans lärare vågar samtala med för-
äldrarna för att påverka deras eventuella negativa atti-
tydgentemot simundervisning

– att möjligheter finns för alla, oavsett utländsk bak-
grund, religion, etnicitet eller annat skäl, att kunna
vistas i gemensamma omklädningsrum, duschar och
simhallar

Efter textens genomgång av de olika exemplen på hur
simundervisning kan organiseras och utformas, kvarstår
ett antal ställningstaganden och problembilder som en
lärare i idrott och hälsa har att reflektera över: Hur kan
skolans simundervisning utvecklas, organiseras och be-
drivas för att säkerställa att alla elever når simkunnig-
hetsmålen? Får eller bör en elev, som inte är simkunnig,
delta i skolans friluftsliv? Finns anledning att verka för
att simkunnighetsmålet lyfts ut ur betyget i idrott och
hälsa, och ges en särskild redovisning i elevens samlade
betygsdokument? Fördelarna med det sistnämnda skul-
le vara att fler elever skulle få Godkänt betyg i ämnet
idrott och hälsa, men utan att vara simkunniga. Elever
som inte uppfyller kunskapskravet simkunnig skulle
därmed kunna utnyttja sitt betyg i ämnet idrott och häl-

sa för ansökan till gymnasiet. En särredovisning av sim-
kunnigheten skulle möjligen också tydliggöra eventuel-
la brister i huvudmannens ansvar, utan att dessa brister
skulle påverka elevernas betyg i ämnet. Det finns förstås
också risker med en särredovisning i betyget, eftersom
en kommun skulle kunna bestämma sig för att satsa än
mindre resurser på att uppnå simkunnighet hos ele-
verna.

Det sistnämnda pekar även mot en problematik som
finns kring simning som lärområde inom ramen för äm-
net idrott och hälsa. Mycket av simdidaktikens fokus är
riktat mot simkunnigheten, uttryckt i meter och sim-
sätt. Att elever ska kunna fördjupa sitt kunnande och
förhållningssätt till simning diskuteras alltför sällan.
Simningens inneboende egenskaper i form av en rörel-
seaktivitet som sker i ett alldeles speciellt element med
möjlighet till både lustupplevelser (egenvärde) och ett
livslångt utövande borde ges ökad uppmärksamhet.
Detta eftersom att vi vet att simning för många unga,
särskilt för flickor, men också för vuxna, är en mycket
uppskattad träningsform (Blomdahl och Elofsson,
2006; RF, 2010). Dessutom är det ett stort antal barn
som längtar efter att få utöka sitt kunnande i att dyka,
simma under vattnet, hoppa från svikten, för att nå en
vidgad rörelserepertoar. Det är dit vi gärna vill nå med
lärandet i simning i ett mångkulturellt samhälle!
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