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Sammanfattning 

2011 kom en ny läroplan, Lgr 11, som ersatte den tidigare läroplanen Lpo 94. Den nya 

läroplanen innehåller bland annat beskrivningar om vad undervisningen i simning ska 

innefatta, till skillnad från Lpo 94. Vi författare har dock upplevt att det inte har skett någon 

förändring i lärarnas sätt att arbeta med simning sedan införandet av Lgr 11.  

Syfte 

Syftet med studien var därför att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa tänker och 

arbetar kring simundervisningen inom årskurs 6-9 i några skolor inom Stockholms län. För att 

utreda detta har vi använt oss av följande frågeställningar; 

- Har lärarnas sätt att arbeta med simundervisningen förändrats sedan införandet av Lgr 11? 

- Hur ser lärarnas ”simdidaktiska” överväganden ut? 

- Känner lärarna sig kompetenta att undervisa i simning?  

Metod 

För att besvara syftet och frågeställningarna genomfördes sex semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med lärare i Idrott och hälsa i olika geografiska områden inom Stockholms län. 

Resultat 

Resultatet av studien visar att ingen av de intervjuade lärarna arbetar annorlunda med simning 

sedan införandet av Lgr 11. Samtliga lärare känner sig kompetenta att undervisa i simning. 

Lärarnas ”simdidaktiska” överväganden var svåra att urskilja och analysera, då endast två av 

de intervjuade lärarna organiserade någon form av simundervisning. 

Slutsats 

Studiens slutsats är att de intervjuade lärarna i Idrott och hälsa upplever sig kompetenta nog 

att undervisa i simning. Detta speglar dock inte deras sätt att arbeta med simundervisning, då 

redan simkunniga elever inte erbjuds möjlighet att utveckla befintliga färdigheter. 
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Förord 

Vi vill tacka de respondenter som tagit sig tid att ställa upp i denna studie trots fullspäckade 

scheman. Vi vill också tacka våra hjälpsamma klasskamrater som hjälpt oss med kontakter till 

urvalet. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till Eva Kraepelien-Strid för stöd, 

handledning och kloka tankar.  

Tack! 
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1 Inledning 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi upplevt ett läroplansskifte, från Lpo 94 till Lgr 11. 

Detta har gett oss möjligheten att uppleva, erfara och praktisera skolverksamheten utifrån 

båda av dessa läroplaner. När vi under utbildningen studerat Idrott och hälsa har vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning noterat att simning inte har varit en vanlig förekommande 

aktivitet under lektionerna i Idrott och hälsa. Den nya läroplanen, Lgr 11, är tydligare än Lpo 

94 med vad undervisningen i simning ska innefatta. Detta gjorde oss nyfikna på om lärarna i 

Idrott och hälsa nu skulle förändra eller utöka sin tid i simhallen. Vi ville därmed undersöka 

om den bristfälliga simundervisningen bara var en tillfällighet som endast förekom på de 

skolor vi författare har haft kontakt med, eller om det var ett mer utbrett fenomen i 

Stockholm.   

1.1 Definitioner 

I studien förekommer uttrycket vi. Detta sker endast då vi författare syftar till oss själva. 

Fortsättningsvis används benämningen författare enbart när vi avser att återge tidigare 

refererad författare. Ämnet Idrott och hälsa har under åren haft olika benämningar. Då vi i 

följande text hänvisar till ämnet, syftar vi till det som idag kallas Idrott och hälsa. Vidare 

kommer lärare i Idrott och hälsa enbart att benämnas som lärare. I de olika styrdokumenten 

som vi studerat används varierande formuleringar så som klass och årskurs för att definiera 

vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på. Fortsättningsvis kommer endast formuleringen 

årskurs att användas. Vi har i studien valt att särskilja på begreppen simundervisning och 

simning. Med simundervisning menar vi att eleverna inte redan i förväg förutsätts besitta de 

kunskaper som läraren ska förmedla. Detta innebär att eleverna genom simundervisning ska 

få tillfälle att lära sig nya kunskaper eller utveckla redan befintliga sådana, med stöd från 

läraren. Med simning menar vi att eleverna tar sig fram i vatten men där syftet inte är att 

utveckla nya kunskaper. Begreppet kompetens förekommer återkommande i studien. 

Kompetens definieras i studien som hur lärarna själva uppfattar sin kunskap, skicklighet och 

trygghet i samband med undervisning. I texten kommer även uttrycket återkoppling att 

användas, även kallad feedback. Med detta begrepp menar vi att elever på något sätt får 

respons på hur de utför rörelser.  
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2 Bakgrund 

2.1 Läroplanshistoria 

Simning har sedan Undervisningsplanen för rikets folkskolor 1919 fram till idag alltid haft en 

betydande roll i styrdokumenten. För att tydliggöra simningens upp och ner gångar i 

läroplanen det senaste seklet kommer läroplaner från 1919 fram till gällande läroplan Lgr 11 

att redovisas. En genomgång av det huvudsakliga syftet med ämnet samt granskning av 

simningens roll i läroplanerna kommer nedan att behandlas.  

2.1.1 1919 – Undervisningsplan för rikets folkskolor 

I 1919 års undervisningsplan får ämnet för första gången en tydligare plats i läroplanen. 

Ämnet får namnet Gymnastik med lek och idrott. Undervisningen syftar till att med hjälp av 

den Lingska gymnastiken främja elevernas allsidiga kroppsutveckling och lära dem god 

kroppshållning, samt väcka elevernas intresse för kroppsövningar och på så sätt stärka 

elevernas ”… kraft, hälsa och levnadsglädje” (Kungliga skolöverstyrelsen 1924, s. 125). 

Gymnastiken har en stor roll i denna läroplan, vilket tydligt märks på det stora omfång 

övningar som ska utföras i gymnastik jämfört med idrott.  

Simning ingår, från årskurs 3, i delen idrottsövningar som innefattar, skridskoåkning, simning 

kälkåkning och skidlöpning. Idrottsövningarna ska genomföras när ”… förhållandena sådant 

medgiva” (ibid: s. 126 ff.). Vidare kan man i anvisningarna för ämnet läsa att det är 

förmånligt om eleverna i samband med undervisning i ämnet har tillgång till en 

badanläggning, där det också är passande att hålla simundervisning vid lämplig årstid 

(Kungliga skolöverstyrelsen 1924, s. 133). Anvisningar för vad som bör undervisas i simning 

finns, och är uppdelat för de olika årskurserna. Eleverna bör börja sin inlärning med torrsim, 

för att sedan utföra simövningar i bröst- och ryggsim med och utan hjälpmedel. När det är 

dags för djupt vatten tränar eleverna bröst- och ryggsim samt att flyta på rygg. Även hopp, 

dykning och livräddning tränas på djupt vatten (ibid: s. 134).  

2.1.2 1955 – Undervisningsplan för rikets folkskolor 

Kungliga skolöverstyrelsen utkom med Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 efter 

påbud av den sittande kungen, Gustav VI Adolf. I kungörelsen framgår att Skolöverstyrelsen 

bland annat ska framställa metodiska anvisningar för undervisningen i olika ämnen (Kungliga 

skolöverstyrelsen 1958, s. 4 f.). Denna läroplan består av allmänna anvisningar för folkskolan, 
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kursplaner för de olika undervisningsämnena, timplaner samt metodologiska 

handledningsskrifter för specifika ämnesområden. Ämnet namnges även i 1955 års 

undervisningsplan för Gymnastik med lek och idrott. Undervisningen i ämnet ska avse att 

tillgodose elevernas rörelsebehov genom att främja deras kroppsliga rörelseförmåga och 

samverkan mellan kroppens olika rörelsefunktioner, samt erbjuda dem en allsidig kroppslig 

utveckling. Målen åsyftar även friluftsliv som metod för att uppnå ett sunt liv (Kungliga 

skolöverstyrelsen 1958, s. 137). 

Simundervisning nämns första gången i årskurs 3, och ska genomföras om möjlighet finns.   

Efterkommande årskurser undervisas i simning och livräddning samt genomför 

simkunnighetsprov. Simning är ett av ämnesområdena där det föreligger en 

handledningsskrift. Denna skrift innehåller allmänna anvisningar för simundervisning, 

ordningsföreskrifter och säkerhetsbestämmelser. Den innehåller även metodik och teknik för 

inlärning av olika simsätt, vattenlekar, grunderna för livräddning samt bestämmelser för 

simkunnighetsprov i skolan (Kungliga skolöverstyrelsen 1962). Först i årskurs 8 genomförs 

simkunnighetsprov med liknande simsträcka som i dagens krav. I tidigare årskurser anpassas 

simsträckan efter elevens ålder.  

2.1.3 1962 – Läroplan för grundskola (Lgr 62) 

1962 års läroplan blir den första att representera grundskolan i Sverige, då grundskolan som 

institution infördes detta år. Ämnet Gymnastik ska tillfredsställa elevernas behov av att röra 

på sig, samt bidra till deras allsidiga utveckling. Undervisningen syftar till att utveckla 

elevernas ledarförmåga, laganda, självdisciplin och hjälpsamhet, samt öka elevernas förståelse 

och intresse för fysisk aktivitet (Skolöverstyrelsen 1964, s. 344). Simning förekommer som 

ett av nio huvudmoment inom ämnet. Anvisningarna till ämnena delas upp på de tre olika 

stadierna som infördes i och med grundskolan, låg- mellan och högstadiet. Eleverna ska i 

lågstadiet vänja sig vid vatten genom vattenvaneövningar. I mellanstadiet syftar 

undervisningen till att ge eleverna allsidiga färdigheter i vatten, samt bröst och ryggsim. I 

högstadiet genomförs sim- och livräddningsprov, och om tid finns ska även crawl tränas 

(Skolöverstyrelsen 1964, s. 355). Det framgår även att skolan bör erbjuda simskola på 

elevernas fritid eller under sommaren, samt att för äldre elever anordna fritidsgrupp för 

simintresserade elever (ibid.). 
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2.1.4 1969 - Läroplan för grundskolan (Lgr 69) 

I Lgr 69 benämns ämnet fortfarande som Gymnastik. Huvudmålet med undervisningen är att, 

precis som i Lgr 62, medvetandegöra eleverna om nyttoperspektivet av fysisk aktivitet. Syftet 

är även att fostra eleverna till goda medborgare, genom att ”… utveckla laganda, 

självdisciplin, hjälpsamhet och ledarförmåga” (Skolöverstyrelsen 1969, s. 166). 

Sandahl (2005, s. 8 f.) betonar dock att denna läroplan fokuserar mer på prestation än tidigare 

läroplaner, och att detta framförallt är tydligt vad gäller simning. 

Läroplanen delas upp i en allmän del och komplementhäften för skolans olika ämnen.  

Simning återfinns både i den allmänna delen och i komplementmaterialet. I komplementhäftet 

anges tydliga riktlinjer för undervisningen i simning samt krav att uppnå på 

simkunnighetsprov i de olika årskurserna. Denna plan är banbrytande på flera sätt, eftersom 

det finns krav för vad eleverna ska klara av på simproven, men framförallt så anges i denna 

läroplan att målet med undervisningen i simning är att alla elever (som inte hindras av fysisk 

eller psykisk handikapp) ska bli simkunniga (Skolöverstyrelsen 1976, s. 12 f.). Vidare anser 

Skolöverstyrelsen att de elever som inte får simundervisning i skolan bör upplysas om var de 

kan delta i simskola under sin fritid, för att sedan inlämna intyg till skolan efter genomförd 

simutbildning. Detta anser Kraepelien-Strid (2007, s. 46) är bevis för hur viktig 

simkunnigheten anses vara under denna läroplansperiod.  

Simningen delas även här upp i de tre stadierna; låg-, mellan- samt högstadium.  

Fokus i lågstadiet ligger på vattenvaneövningar och mycket lek. Simkunnighetsprov ska 

genomföras från årskurs 3, med ökande sträcka och svårighetsgrad med ökad ålder 

(Skolöverstyrelsen 1976, s. 12).  Denna läroplan tydliggör begreppet livräddning bättre än de 

tidigare läroplanerna. Sambandet mellan god simkunnighet och livräddning förs tydligt fram. 

2.1.5 1980 – Läroplan för grundskolan (Lgr 80) 

I kursplanen för ämnet framgår att det har ändrat namn till Idrott. Det framgår också att 

undervisiningen syftar till att utveckla eleverna fysiskt, psykiskt och socialt, samt att generera 

ett bestående intresse för fysisk aktivitet som medel för hälsa och välmående. Detta genom att 

öka förståelsen för vikten av fysisk aktivitet. Nytt för denna läroplan är att alla elever ska få 

möjlighet att delta i undervisningen, även om de har någon form av funktionsnedsättning.  

Denna läroplan fokuserar även på vistelse i naturen genom friluftsliv, samt att eleverna ska 

ges möjlighet att uppleva fysisk aktivitet från olika kulturer (Skolöverstyrelsen 1980, s. 90 f.).  
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Simningen nämns inte lika tydligt i Lgr 80 som i Lgr 69. 

Vattenvaneövningar och lek är i denna läroplan viktigt på lågstadiet, samt att även bröstsim 

och ryggsim ska tränas. Simkunnighetsprov utförs dock utan föreskrifter om hur långt 

eleverna bör kunna simma.  

På mellanstadiet fortsätter undervisningen med att utveckla elevernas simförmåga, samt 

inlärning av fler olika simsätt, klädsim och dykning. Även här utförs simprov utan vidare 

anvisningar om längd. 

Till sist, på högstadiet, behandlas mestadels säkerhet och livräddning, men också 

simkunnighets- och livräddningsprov. 

Nytt för Lgr 80 är införandet av båt- och badvett i lågstadiet (Skolöverstyrelsen 1980, s. 95 

f.). 

2.1.6 1994 – läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo 94) 

I början av 1990-talet sker en decentralisering av skolan. Staten blir nu ansvarig för att 

framställa övergripande mål och riktlinjer, och kommunerna ansvarar för genomförandet av 

dem. Tydligt i Lpo 94, och även i kommande läroplan, blir också att alla barn och ungdomar 

ska ha tillgång till en likvärdig utbildning (Lindensjö & Lundgren 2000, s. 92 ff.). 

Ämnet byter åter igen namn, nu till Idrott och hälsa.  

Nytt för denna läroplan är att det, i de olika kompletterande kursplanerna, finns mål att uppnå 

för eleverna, samt mål att sträva mot. De sist nämnda skall vara till hjälp för lärarna att bygga 

sin undervisning på, i samråd med eleverna. Dessa mål ska inte hindra eleverna i deras 

utveckling och heller inte vara några specifika mål, såsom elevernas mål att uppnå, utan 

stärka elevernas kvalitativa utveckling. De uppsatta målen att uppnå för eleverna i de olika 

skolämnena fungerar som en avstämning av de kunskapskrav som eleverna bör ha uppnått i 

slutet av årskurs 5 och 9, och som även återfinns i de olika kursplanerna (Läroplanskommittén 

1993, s. 18 ff.). I kursplanen kan läsas att ämnet syftar till att ” … utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan” (Skolverket 1994, s. 22). I avsnittet ämnets syfte och mål, har friluftsliv en 

framhållande roll och nämns många gånger. Det framgår även att alla ska kunna delta utefter 

sina förutsättningar, och att ämnet bör användas som medel för samarbete och respekt för 

andra människor. Vad gäller simning är det enda som nämns i kursplanen att eleverna i slutet 

av årskurs 5 ska; ”kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten” (Skolverket 1994, s. 

24). Utöver detta nämns ingeting mer om simning i årskurs 9 mål att uppnå. 
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Däremot kan man tolka målet ”ha kunskaper i livräddande första hjälp” som en del av 

livräddning i simning, men ingenting tyder på detta i kursplanen (ibid.). 

Skolverket redovisade 2004 en tillsynsrapport om simkunnigheten i årskurs 5. Denna 

genomfördes för att undersöka om målen i Idrott och hälsa uppfylldes enligt kursplanen.  

Resultaten visade att 5 procent av skolelever i årskurs fem ej var simkunniga och detta 

medförde en omskrivning av målen att uppnå i simning. Efter omskrivning 2007 ska eleverna 

i slutet av årskurs 5 ha ”god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 

50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten”, samt ha” grundläggande 

kunskaper i bad-, båt-, och isvett” (Skolverket, 2010 s. 3). Även tillskrivning i målen för 

årskurs 9 tillkom i form av att ”eleverna skall kunna hantera nödsituationer i och vid vatten” 

(Skolverket 2010, s. 3).  

2.1.7 2011 – Läroplan för grundskolan (Lgr 11), gällande läroplan  

Den 7 oktober 2010 utfärdades en ny förordning för grundskolan som tog över de tidigare 

gällande läroplanerna. Förordningen ligger till grund för Läroplanen för grundskolan 2011, 

Lgr 11. I förordningen framgår, precis som i läroplanen, skolans värdegrund, övergripande 

mål och riktlinjer för skolan samt kursplaner för de olika skolämnena (SKOLFS 2010:37). 

Kursplanerna har i denna läroplan kompletterats med kunskapskrav för vad eleverna ska 

kunna i slutet av årskurs 6 och 9. Även betygsskalan har förändrats. Elevernas kunskaper 

betygsätts från och med årskurs 6, därav kunskapskrav för årskurs 6. Upplägget på 

läroplanens kursplaner har förändrats från Lpo 94 strävansmål och mål att uppnå till det 

nuvarande centrala innehållet för ämnet. I läroplanen framgår att skolan fortfarande ska 

främja en likvärdig utbildning för alla. I kursplanens centrala innehåll tydliggörs vad som ska 

behandlas i undervisningen (Skolverket 2011, s.3-9). Syftet med ämnet Idrott och hälsa 

sammanfattas genom elevernas förutsättningar att utveckla sina förmågor att;  

”röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang; planera, praktiskt genomföra och värdera 

idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil; 

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och 

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten” 

(Skolverket 2011, s. 51). Det centrala innehållet delas upp i tre huvudkategorier; rörelse, 

hälsa och livstid samt friluftsliv och utevisstelse. Simning och livräddning tas upp under 

rubrikerna rörelse samt friluftsliv och utevisstelse. I årskurs 1-3 ska eleverna arbeta med 

vattenvaneövningar som att flyta och balansera samt leka och röra sig i vatten. Eleverna ska 
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även få möjlighet att simma i mag- och ryggläge. För årskurserna 4-6 beskrivs simningen i 

form av simning i mag- och ryggläge, inget specifikt simsätt anges. För dessa årkurser ingår 

även ”hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap” samt ”badvett och säkerhet 

vid vatten vintertid” (Skolverket 2011, s. 52 f.). I det centrala innehållet för årskurs 7-9 skall 

undervisningen, inom rubriken rörelse, innehålla simning i mag- och ryggläge med olika 

simsätt. Dock anges inte vilka simsätt som ska praktiseras, utan bara att de ska vara olika. 

Eleverna ska även undervisas i hantering av nödsituationer i och vid vatten med hjälp av 

principen för förlängda armen
1
 (Skolverket 2011, s. 54). Kunskapskraven för simning och 

livräddning i årskurs 6 och 9 är näst intill identiska, oavsett vilket betyg eleven strävar efter. 

Kunskapskrav för årskurs 6 är följande; ” Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i 

ryggläge” samt ”Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap 

under olika årstider” (Skolverket 2011, s. 58 ff.). Skillnaden i kraven för årskurs 9 återfinns 

som tillägg i det sistnämnda kravet; eleverna i årskurs 9 ska nämligen kunna använda 

alternativa hjälpredskap (ibid.). 

2.2 Varför är simning viktigt i den svenska skolan? 

Sverige är ett land med 96 000 sjöar och 2 500 km strandremsa, vilket gör att det aldrig är 

särskilt långt till vattnet. En garanti för att du ska kunna njuta av, behärska och bemästra 

vatten är att du är simkunnig och har god vattenkunskap (Svenska Livräddningssälskapet 

(SLS), 2012-10-12). Skolan har därför det fulla ansvaret att se till att alla elever når en fullgod 

simkunnighet, och att denna tränas och kontrolleras regelbundet (Kraepelien-Strid 2010, s. 

170). I Lgr11 står att läsa att ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att 

under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att 

eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” 

(Skolverket 2011, s. 51). Hälsosam livsstil och fysisk aktivitet är grundläggande för 

människors välbefinnande. Positiva upplevelser av friluftsliv och rörelse under uppväxtåren 

är betydande faktorer som kommer att påverka att eleverna senare i livet blir fysiskt aktiva 

(ibid.). För att kunna delta och ta del av undervisningen under exempelvis friluftsliv, och 

känna trygghet i och på vattnet är det också nödvändigt att vara simkunnig. Simning är 

dessutom en god och allsidig träningsform (Kraepelien-Strid 2010, s.164). 

                                                 

1
 Begreppet ”förlängda armen” definieras inte närmare i Lgr 11. ”Förlängda armen” innebär att du bör ha 

någonting mellan dig och den som behöver hjälp vid en livräddningssituation i och vid vatten.   
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Den ökade simkunnighet är givetvis också en orsak till varför drunkningsolyckorna i Sverige 

har minskat drastiskt sedan sekelskiftet 1900. Detta är framförallt en verkan av den 

simundervisning som har bedrivits i skolan och i simskoleverksamheten (ibid.). Trots denna 

positiva trend uppvisar Svenska livräddningssällskapet (SLS) statistik som visar att den 

vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1-6 år är genom drunkning. SLS framför även 

undersökningar som pekar på att bara sex av tio kommuner i Sverige följer läroplanen vad 

gäller simundervisning (SLS 2012-10-09a) Skolverket (2011) skriver i det centrala innehållet 

vad gäller simning att undervisningen i årskurs 7-9 ska innehålla ”badvett och säkerhet vid 

vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, 

enligt principen för förlängda armen” (Skolverket 2011, s. 54). SLS (2012-10-09b) menar att 

de är nöjda med denna formulering. På deras hemsida står att läsa; ”äntligen hade Svenska 

Livräddningssällskapet efter mer än femton år lyckats få med vattensäkerheten i läroplanen 

på ett bra och tydligt sätt”. (SLS 2012-10-09b).  
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3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kommer nedan att delas upp under två huvudkategorier; Nationellt 

och internationellt. Detta för att påvisa skillnader i hur lärare arbetar med ämnet, vem som 

undervisar, och hur detta kan skilja sig åt länder emellan. Vidare i avsnittet berörs hur barn lär 

sig att simma samt simdidaktik.  

3.1 Nationellt 

Kraepelien-Strid (2006) behandlar i sin magisteruppsats Simma eller försvinna hur 

läroplanernas formuleringar kan sammankopplas med simningens ställning och vikt inom 

ämnet Idrott och hälsa. Hon konstaterar att undervisnings- och läroplaner från 

Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919 och fram till Lpo 94 har mycket generellt 

utformade mål för ämnet, och att detta inte förändrar sig över tiden.  Den huvudfråga som 

framförallt genomsyrar uppsatsen är om den allmänna skolans läroplan verkligen leder till en 

ökad simkunnighet bland elever i årskurs 9. Svaret på denna fråga menar författaren att hon 

inte kan ge, eftersom det inte finns några krav beskrivna i då gällande läroplan (Lpo 94) som 

anger vad simkunnighet innebär.  

 

Skolverket redovisade 2004 en tillsynsrapport av skolornas simundervisning. Undersökningen 

syftade till att granska om verksamheterna nådde upp till målen i kursplanen för ämnet Idrott 

och hälsa, samt hur de arbetade med dessa mål. De undersökte även vilka definitioner på 

simkunnighet som existerade hos de olika huvudmännen, hur stor del av eleverna i årskurs 5, 

som ansågs vara simkunniga samt hur simkunnigheten på skolorna kontrollerades (Skolverket 

2004). Studien visade att de existerade många olika definitioner av simkunnighet hos 

huvudmännen, samt att 5 procent av eleverna på skolorna inte ansågs vara simkunniga enligt 

huvudmännens definitioner på simkunnighet. I kursplanen framgick då att eleverna i slutet av 

femte skolåret skulle; 

- kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten  

Tillsynsrapporten resulterade i att målen för simning förtydligades i kursplanen för Idrott och 

hälsa 2007 (Skolverket 2010, s. 3). Eleverna skulle i slutet av femte skolåret då ha: 

- god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, 

hantera nödsituationer vid vatten, 

- ha grundläggande bad-, båt- och isvett. 
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Av de elever som avslutade årskurs 5 våren 2010 beräknades att 8,3 procent av eleverna inte 

skulle nå målen för simkunnighet (Skolverket 2010, s. 3).  

3.2 Internationellt 

En liknande undersökning som Kraepelien-Strid gjort beträffande simningens roll i skolans 

styrdokument har också Révész, Bognár, Salvara, Gita, och Biro (2007) genomfört i Ungern. 

Det har skett relativt många förändringar i de ungerska styrdokumenten de senaste årtiondena, 

dock har simning inte haft en speciellt stor roll i läro- och kursplaner. Trots att simning inte 

var ett inskrivet ämne i styrdokumenten finns det dokumenterat att elever i Ungern deltog i 

simundervisning redan 1805. Simning som moment har funnits med i idrottslärarutbildningen 

sedan 1848, men har under åren haft olika vikt i läroplanerna (Révész m.fl 2007, s. 157). 

Simundervisningen fick en mer betydande roll i läroplanen efter första världskriget på grund 

av den stora mängd drunkningsolyckor under denna tidsperiod. Simningen fick därmed en 

plats i Ungerns nationella styrdokument 1915, men då dock som ett valbart ämne på grund av 

bristen på simanläggningar (ibid). Simning hade en speciellt betydelsefull roll i 

styrdokumenten mellan 1925-1927, men fick mindre betydelse fram till 1941. Författarna 

jämför i artikeln de tre senaste styrdokumenten i Ungern, National Core Curriculum (NCC) 

från 1995, Frame Curricula från 2001 samt NCC från 2003. I NCC styrdokumenten från 1995 

framgår det att eleverna i årskurs 1-6 ska lära sig ett simsätt medan de i senare årskurser (7-8) 

förväntas lära sig fler och svårare simsätt på kortare tid. I styrdokumentet Frame Curricula 

från 2001 däremot fanns en mer utförlig plan för vad eleverna skulle lära sig och dessutom 

mer realistiska mål. Författarna anser att NCC (2003) ställer uppnåbara mål fram till årskurs 

6. Detta förändras i årskurs 7, där eleverna plötsligt förväntas kunna behärska svåra teoretiska 

resonemang om simträning.  Slutligen konstaterar författarna att Frame Curricula (2001) har 

varit den bäst anpassade läroplanen för att lära eleverna att simma, och framförallt, för att 

bibehålla intresset för simning. 

 

I Australien bedrivs mycket av idrottsundervisningen på lågstadiet (primary school) av den så 

kallade ”klassläraren” och inte av specialiserade lärare i Idrott och hälsa som här i Sverige 

(Whipp, Huttan, Grove & Jackson 2011, s. 67 ff.).  Detta har framförallt att göra med 

politiska beslut och bristen på utbildade lärare i ämnet. I Australien har därför ett flertal 

studier genomförts i ämnet. En av dessa studier undersökte framförallt hur klasslärares 
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undervisning i Idrott och hälsa påverkades av att arbeta tillsammans med en specialiserad 

lärare i Idrott och hälsa under sex månaders tid. Resultaten visade en trend mot att de 

medverkande klasslärarnas åsikter och kunskaper inom ämnet ökade, men ingen signifikant 

skillnad kunde dock uppmätas (ibid: s. 70 ff.). Klasslärarna upplevde efter avslutad studie att 

deras förmågor att undervisa i Idrott och hälsa ökade i samband med att deras tro på sig själva 

ökade. 

Studien visade även att det var flera faktorer som påverkade klasslärarnas attityder kring 

idrottsundervisningen och dessa bidrog till att många av lärarna hade otillräcklig undervisning 

eller helt valde bort att undervisa i Idrott och hälsa. Dessa faktorer anges vara en kombination 

av tidsbrist, träning, kunskap, energi, självförtroende och erfarenhet av ämnet (Whipp m.fl. 

2011, s. 68). 

 

Morgan och Hansen (2008) har undersökt förhållandet mellan klasslärares erfarenheter av 

Idrott och hälsa under deras egen skoltid från ”primary school”, och vilken påverkan denna 

bakgrund har på hur de själva undervisar i ämnet. Kvaliten på undervisningen i Idrott och 

hälsa i Australien har fått mycket kritik, då det påstås att klasslärare saknar vilja, kompetens 

och självförtroende att undervisa i ämnet (Hardman & Marshall, 1999). Det framkommer i 

studien att klasslärarna inte prioriterade undervisningen i Idrott och hälsa i samma 

utsträckning som i andra ämnen. Många av lärarna planerade inte lektionerna utifrån 

läroplanen, utan enbart för att få eleverna att ”röra lite på sig” (Morgan & Hansen 2008). 

Större delen av klasslärarna som deltog i studien upplevde att det var avgörande vilken 

idrottsundervisning de själva hade fått under sin skoltid, vilket påverkade hur de hade valt att 

undervisa i ämnet. Förhållandet mellan de aktiviteter de själva hade fått delta i som elever, 

och de aktiviteter de sedan hade valde att undervisa i, med avseende på antalet 

undervisningstimmar per aktivitet, visade sig också vara av stor betydelse.  Författarna 

framhåller att många av lärarna var medvetna om sin bristfälliga undervisning, men upplevde 

att de inte hade kunskapen, kompetensen eller tiden att förbättra den (ibid).  

 

Lynch (2012) förespråkar ett införande av simning och vattensäkerhet i de Australiensiska 

styrdokumenten. Författaren menar att samhället måste agera för att minska den stigande 

drunkningsstatistiken, och hans förslag är att implementera simning och vattensäkerhet in i ett 

av de åtta ”key learning subjects” i läroplanen för primary school (Lynch 2012, s. 267). 
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Författaren argumenterar för att elevernas klasslärare bör stå för simundervisningen i skolan, 

då de har en direkt roll i elevernas vardag. Lynch (2012) påstår att en ökning av sim- och 

vattensäkerhetskompetens bland skolpersonal borde resultera i säkrare simundervisning, då 

fler tillfällen för praxis blir möjliga och dessutom säkrare. Idag sker ofta simundervisningen i 

Australien genom externa simlärare, vilket, enligt författaren, leder till att den ordinarie 

läraren ej är verksam i undervisningen. Lynch (2012) förespråkar att klassläraren och 

simläraren ska samarbeta, då klassläraren bör vara med i och runt vattnet, men även 

implementera simundervisning och vattensäkerhet i klassrummet (Lynch 2012, s. 272). 

Avslutningsvis rekommenderar författaren klasslärare att delta i simning och 

vattensäkerhetskurser, för att öka sin kompetens i ämnet. Lynch (2012) förespråkar en 

inskrivning av simning och vattensäkerhet i läroplanen, samt på lång sikt även i den 

grundläggande lärarutbildningen (Lynch 2012, s. 275 f).  

3.3 Att lära sig simma 

Grunden till att lära sig simma är genom vattenvana. Det är viktigt för de som ska lära sig 

simma att känna sig trygga, och få känna på vattnets egenskaper innan de olika simsätten kan 

börja tränas (Harmer 2001, s. 26; Sjödin 2008, s. 9).  Flera författare påpekar dock vikten av 

att inte enbart träna vattenvana i syfte att snabbt kunna börja arbeta med de olika simsätten, 

utan att vattenvaneträning i sig är mycket viktigt för att öka barnens självkänsla och upplevda 

trygghet i vattnet. Vid vattenvaneövningar och simträning är det viktigt att inte gå för fort 

fram i övningarna (Harmer 2001; Sjödin 2008). Sjödin (2008) understryker lekens betydelse 

för inlärning, eftersom den är ett naturligt inslag i barn och ungdomars vardag. Leken är 

därför ett användbart verktyg i simundervisningen, oavsett om det gäller inlärningen av de 

olika simsätten eller vattenvaneövningar. Andersson-Stenquist (2001, s. 24) poängterar i sin 

bok Simlärare, att oavsett om man undervisar barn, ungdomar eller vuxna så är det viktigt att 

variera sin simundervisning för att engagera flera sinnen, och på så sätt anpassa sin 

undervisning till individernas olika förutsättningar. Även Harmer (2001, s. 27) skriver att 

leken är essentiell för inlärning, och att lärarens framgång borde mätas i elevernas 

självförtroende och glädje av att vara i vatten (ibid: s. 26). Både Sjödin (2008, s. 13) och 

Harmer (2001, s. 26) beskriver vikten av ett situationsanpassat ledarskap vid simundervisning, 

vilket innebär att läraren måste ta hänsyn till olika individers erfarenheter och behov. Det 

finns många olika faktorer som påverkar hur undervisningen varierar, beroende på 
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situationen. Dessa kan vara gruppsammansättningen, ledarens och barnens mål och 

erfarenheter, hur många ledare som finns på plats, antalet undervisningstillfällen, temperatur i 

vattnet och i luft samt tiden för lektionen (Sjödin 2008, s. 13). 

Författaren menar att simundervisningen ofta byggs upp stegvis genom olika delmål för att 

arbeta mot det slutgiltiga målet, vilket innebär att nästa steg i undervisningen genomförs först 

då barnen klarat av de tidigare delmålen (Sjödin 2008, s. 19). Inom simningen väljer ledaren 

ofta att undervisa genom hel-, del- eller blandmetoden. Vilken metod som väljs beror på vad 

som ska tränas. Helmetoden innebär att träna hela den sammansatta övningen eller simsättet. 

Genom delmetoden bryts övningen eller simsättet ned i mindre delar, vilket ofta används när 

mer komplicerade moment eller teknik ska övas. Blandmetoden är precis som det låter, en 

blandning av de föregående metoderna. Blandmetoden väljs ofta som metod då barnen genom 

helmetoden får träna ett helt simsätt och känna att de lyckas, för att sedan låta dem träna på 

det som behöver övas inom det specifika simsättet (Sjödin 2008, s. 49).  

Vilken metod som används avgörs oftast utefter barnens ålder och erfarenhet av simning. 

Generellt brukar man säga att barnen är mottagliga för delmetoden när de kan simma och 

behöver utveckla sin teknik (ibid). 

3.4 Simdidaktik 

Jank & Meyer (1997) menar att didaktiken innefattar frågor om metoder. På ett enkelt sätt kan 

definitonen av didaktik sammanfattas på följande sätt: didaktik= undervisningens och 

inlärningens teori och praktik. Thomas Kroksmark menar att didaktik är ”en idé om att man 

kan undervisa någon något och att man som ett resultat av undervisning kan lära sig något” 

(Comenius 1999, s. 11). Didaktiken har således med lärares yrkesidentitet att göra, och syftar 

till att bygga upp en kunskap kring teori och praktik, och handlar om undervisningsprocesser. 

Eleverna lär sig det läraren bestämmer och planerar att de ska lära sig (Linde 2000, s. 17). Det 

är därför viktigt att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper för att på bästa sätt kunna möta 

elevernas behov. Det finns olika ramfaktorer som lärare i Idrott och hälsa måste ta ställning 

till då de planerar sin simundervisning för att ha möjlighet att skapa goda 

inlärningssituationer. Läraren bör därför fundera över de ”simdidaktiska” frågorna under sin 

planering. Kraepelien-Strid (2010, s. 171) betonar vikten av de didaktiska frågorna vad, hur, 

varför, när, var och vem.  Frågan varför bör läraren ställa sig för att motivera sin 

undervisning. Det kan handla om att ge eleverna möjlighet till en aktiv fritid, minska antalet 
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drunkningsolyckor eller för att få eleverna att känna sig trygga i vatten. Motiveringarna är 

många men det är ytterst viktigt att läraren har klart för sig vilket syfte undervisningen har, 

för att detta ska bli tydligt och ge förståelse för eleverna. När det gäller vad- frågan finns det 

som nämnts tidigare en rad ramfaktorer som läraren måste ta hänsyn till i sin undervisning, 

såsom elevernas erfarenhet, mognad, bakgrund och deras olika förmågor. Det är även viktigt 

med progression i valet av övningar och ordningen på simsätten (ibid.).  

Vidare bör läraren svara på frågorna när och var undervisningen ska ske, och då ta hänsyn till 

elevernas erfarenhet och mognad samt överväga när på terminen (året) det är möjligt att 

genomföra simundervisningen. Avståndet och tillgängligheten till simhall, skolans 

ekonomiska resurser samt tillgänglig personal är bara några ramfaktorer som är avgörande för 

svaren på dessa två frågor. Vem som håller i undervisingen är också en simdidaktisk fråga 

som läraren vid planering bör besvara. Kraepelien-Strid (2010) skriver: ”För att nå en god 

simkunnighet hos eleverna krävs stor kunskap av den undervisande läraren. En lärare i idrott 

och hälsa eller en simlärare måste naturligtvis behärska de färdigheter som eleverna 

förväntas lära sig…” (Kraepelien-Strid 2010, s.172). Med detta i åtanke måste skolans lärare 

ställa sig frågan om de har kunskapen och känner sig trygga i att, på egen hand, genomföra 

simundervisningen, eller om något annat alternativ bör övervägas. Till sist behöver läraren 

som ska undervisa i Idrott och hälsa ställa sig frågan hur undervisningen ska utformas. Även 

här måste läraren ta hänsyn till de ovan nämnda ramfaktorerna när de planerar sitt arbete. 

Läraren måste själv ta ställning till olika pedagogiska modeller att använda sig av i sin 

undervisning, samt göra sin tolkning av läroplanen med dess eventuella frånvaro av tydliga 

mål och riktlinjer.  

Staffan Selander, professor i didaktik, menar att det inte går att sätta likhetstecken mellan 

didaktik och lärande. Han menar att det är många olika faktorer som påverkar 

ämnesdidaktiken, så som styrdokument och politiska intressen som innefattar ett ämne. 

Lärarna är därtill influerade av olika slags utbildning, rutiner och traditioner som i sin tur 

påverkar förutsättningarna för lärprocesser (Selander 2001, s.6 ff.).  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt i studien används en beprövad och mångciterad teori speciellt 

framtagen för att analysera undervisningsmetoder inom Idrott och hälsa. Nixon och Locke 

(1973) beskriver teorin som ”den mest avancerade och signifikanta teorin inom Idrott och 

hälsa i modern tid.” (Nixon & Locke 1973, s. 1227). Citatet kan verka inaktuellt och förlegat 

men många nyare studier ser fortfarande teorin som aktuell (Chatoupis 2009; Goldberger 

1992). Goldberger (1992) har granskat om teorin fortfarande kunde användas 20 år efter 

Nixon och Lockes (1973, s.1227) uttalande. Goldberg (1992) konstaterade att teorin 

fortfarande är signifikant och användbar för att belysa lärandeaktiviteter inom Idrott och 

hälsa. Han menar också att det är nödvändigt att ha kunskap om hela teorin för att fullt ut 

kunna använda den (Goldberger 1992). Därmed kommer teorin, Spektrum av lärstilar, att 

presenteras i korthet nedan.  

4.1 Spektrumet av lärstilar (Spectrum of teaching styles) 

Författaren, idrottsläraren och mångsysslaren Muska Mosston (1925-1994), var verksam på 

många olika universitet i USA under sin levnadstid och kom ursprungligen från Israel. 1966 

introducerade Mosston sin teori om ett spektrum av ”undervisningsmetoder” (lärstilar). 

Mosstons teori bygger på att de ursprungliga förutsättningarna för undervisning är en kedja av 

beslutsfattanden. Han menar att alla undervisnings- och inlärningssituationer bygger på en 

serie av beslut som måste fattas av antingen lärare eller elever. Detta innebär att varje 

handling, medveten eller inte, i undervisningen, är ett resultat av tidigare beslut, och kommer 

att påverka kommande beslut (Mosston & Aschworth 2002). Besluten kan enligt Mosston & 

Aschworth (2002, s. 8) handla om hur lärare hanterar tid, rum och utrustning. I dessa beslut 

ingår också hur de planerar ämnet, väljer sina verbala uttryck och interagerar med eleverna. 

Det vill säga hur lärare konstruerar det sociala klimatet i klassrummet samt hur de skapar och 

genomför kognitiva kontakter med eleverna. Ett annat viktigt beslut är även hur lärare väljer 

att gruppera, placera eller organisera eleverna i undervisningssituationen.   

Beslutsfattandet inom spektrumet skiftar från att läraren tar alla beslut till att eleverna tar alla 

beslut. Varje stil definieras genom dess beslutstaganden, som ger specifik inlärning. De olika 

lärstilarna ger olika gensvar och har olika inlärningsmål. Varje stil har en särskild struktur av 

beslut som definieras av de roller lärare och elever har inom lärstilen (ibid.).  Unikt är också 

att teorin är oberoende av kön, ålder, ämne, årskurs och erfarenhet hos eleverna. Målet med 
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undervisningen bör avgöra vilken lärstil som används för ändamålet (Mosston & Aschwoth 

2002, s. 8 ff.).  Spektrumet består av 11 olika lärstilar som benämns från stil A till stil K. 

Vilken stil som tillämpas avgörs av; ”vem som tar vilka beslut om vad och när” (Mosston & 

Aschworth 2002). Lärstilarna delas även in i två olika kluster, reproduktionsklustret och 

produktionsklustret. Reproduktionsklustret innefattas av stilarna A-F representerar 

undervisning alternativ som främjar reproduktion av tidigare kunskap. Produktionsklustret 

innefattar stilarna F-K och representerar alternativ som inbjuder till att producera ny kunskap, 

det vill säga kunskap som är ny för eleven och i vissa fall ny för läraren och ibland även för 

samhället (Mosston & Aschworh 2002, s. 10). Stilarna kommer nedan beskrivas i korthet för 

att skapa en förståelse för de olika dragen hos lärstilarna i spektrumet. Den sista, ”K stilen”, 

kommer ej att redovisas nedan, då den inte förekommer i klassrummet (Mosston & Aschwoth 

2002, s. 290). 

4.1.1  A. Kommandostilen (The Command style)  

Det som kännetecknar Kommandostilen är att det är läraren (eller ledaren) som 

fattar alla beslut, och eleverna replikerar på dessa. Läraren ger alltså ett kommando för varje 

rörelse, och eleven utför därefter rörelsen. Det övergripande syftet med ”stil A” är att eleverna 

ska utveckla automatik i sitt rörelsemönster.  

4.1.2  B. Övningsstilen (The Practice Style) 

I Övningsstilen är det, liksom i ”stil A”, läraren som beslutar vilka mål som ska uppnås, men 

till skillnad från ”stil A” ger läraren privat återkoppling till eleverna. Denna lärstil är den 

första i spektrumet som innebär att eleven självständigt får öva på att fatta vissa specifika 

beslut. Dessa beslut kan sammanfattas i nio kategorier enligt följande; plats, starttid, ordning, 

takt och rytm, frågor och förtydliganden, intervall, klädsel och utseende, attityd och 

inställning samt stopptid. Detta innebär att ett nytt samspel utvecklas mellan lärare och elev. 

Läraren måste förlita sig på att eleven gör lämpliga beslut inom dessa kategorier, vilket 

kommer att bli aktuellt även i kommande lärstilar. 

4.1.3 C. Interaktionsstilen (The Reciprocal Style) 

De avgörande kännetecknen för Interaktionsstilen är de sociala interaktioner som uppstår 

mellan eleverna då de arbetar i par. Den ena parten utför uppgiften, medan den andre 

observerar. Observatörernas uppgift är att ge omedelbar återkoppling till utövarna, med hjälp 
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av specifika kriterier som konstruerats av läraren. Observatörer och utövare byter sedan roller, 

så att samtliga elever får uppleva att både ge återkoppling som att utföra uppgiften. Läraren 

måste i ”stil C” acceptera en verklighet som innebär att läraren själv inte är den enda källan av 

information, utvärdering eller återkoppling. 

4.1.4 D. Självvärderingsstilen (The Self-Check Style) 

De kvaliteter som definierar Självvärderingsstilen är att eleverna själva genomför och 

bedömer en uppgift utifrån lärarens specifika kriterier. Eleven måste alltså självständigt 

kontrollera sina egna prestationer, och kan på så sätt ges möjlighet att utveckla insikter om 

innehållet i uppgiften, men även utveckla ett mer självständigt arbetssätt.  

4.1.5 E. Inkluderingsstilen (The Inclusion Style) 

Det som kännetecknar Inkluderingsstilen är att elever som befinner sig på olika 

”skicklighetsnivåer” deltar i samma uppgift genom att välja en svårighetsgrad de anser att de 

själva kan utföra. Eleverna kan sedan jämföra resultatet mot lärarens förutbestämda kriterier, 

och måhända justera den utförda prestationen. 

4.1.6 F. Den vägledande upptäckarstilen (The Guided Discovery Style)  

Det som karakteriserar Den vägledande upptäckarstilen är väl genomtänkta frågor, 

formulerade av läraren, som vid rätt rörelsemönster leder eleverna till att upptäcka det av 

läraren förutbestämda mål med undervisningen. Det vill säga läraren söker ett redan 

förutbestämt rätt svar på sina frågor. 

4.1.7 G. Den konvergenta upptäckarstilen (The Convergent Discovery 

Style) 

Det som kännetecknar Den konvergenta upptäckarstilen är elevernas sätt att resonera sig fram 

och upptäcka rätt sätt att lösa uppgiften med hjälp av kognitiva processer. I denna stil, precis 

som i ”stil F”, är det lärarens uppgift att ställa frågor och sätta upp mål med undervisningen. 

Skillnaden är dock att eleverna i denna stil använder sitt logiska tänkande och själva skapar de 

följdfrågor som behöver ställas för att komma fram till det slutgiltiga målet med uppgiften.   
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4.1.8 H. Den mångfaldiga upptäckarstilen (The Divergent Discovery 

style) 

Det som utmärker Den mångfaldiga upptäckarstilen från de två tidigare upptäcktsstilarna är 

antalet lösningar på uppgiften och frågorna. Denna stil kännetecknas av möjligheten för 

eleverna att genom olika kognitiva processer upptäcka flera lösningar på en och samma 

uppgift. Den som leder undervisningen ska framställa uppgifter och öppna frågor som främjar 

olika sätt att tänka. Läraren ska även stötta eleverna och ge dem återkoppling på de olika sätt 

som eleverna utför uppgiften. 

4.1.9 I. Den elevanpassade lärstilen (The Learner Designed Individual 

program style) 

I Den elevanpassade lärstilen arbetar eleverna självständigt genom ett individuellt program 

för att upptäcka olika strukturer för att lösa arbetsuppgifter som formulerats av läraren. 

Elevens uppgift blir således att ta beslut om hur han eller hon ska arbeta för att lösa uppgiften, 

samt producera frågor och upptäcka olika lösningar på problemet. Lärarens roll blir att 

utforma individanpassade uppgifter samt ge individuell återkoppling på elevernas sätt att 

arbeta.  

4.1.10 J. Den elevstyrda lärstilen (The Learner-Initiated Style) 

Den elevstyrda lärstilen är den lärstil i spektrumet där eleverna får maximala 

beslutsrättigheter i klassrummet. Undervisningen och inlärningen sker på elevernas bevåg, då 

det är eleverna som utformar arbetsuppgifterna och sätter upp målen som ska uppnås. 

Eleverna bestämmer även vilken lärar-elev samverkan som ska råda. Denna stil innebär 

således för läraren att acceptera elevernas förmåga att ta beslut och genomföra lärmomentet 

enligt deras villkor och önskemål. 
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5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa tänker och arbetar kring 

simundervisningen inom årskurs 6-9 i några skolor inom Stockholms län.  

5.1 Frågeställningar 

- Har lärarnas sätt att arbeta med simundervisningen förändrats sedan införandet av Lgr 11? 

 

- Hur ser lärarnas ”simdidaktiska” överväganden ut? 

 

- Känner lärarna sig kompetenta att undervisa i simning? 
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6 Metod 

När ett område ska studeras och val av metod ska ske, finns det två huvudtyper av metoder att 

välja mellan; kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder används ofta vid 

naturvetenskapliga forskningsområden. Som namnet på metoden antyder, handlar denna 

metod om att utreda ting som ger siffror som resultat. Med hjälp av frågor som svarar på hur 

många eller hur mycket av någonting, samt i vilken utsträckning angelägenheter sker, kan 

resultaten uttryckas i siffror som kan redovisas i diagram och tabeller genom statistiska 

tekniker (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002, s.114). Kvantitativa arbetssätt används för att 

tydliggöra utbredningen av ett fenomen eller en händelse, som t.ex. enkätundersökningar och 

experimentella undersökningar. Kvalitativa metoder grundas egentligen i att metoderna ej är 

kvantitativa. Bjereld, Demker & Hinnfors (ibid) beskriver kvalitativa metoder som 

undersökningsmetoder där forskaren tar reda på vilka egenskaper en händelse eller ett 

fenomen har, och kännedomen om egenskaperna hjälper forskaren att förstå fenomenet. 

Kvalitativa metoder användes således för att förstå människors syn på verkligheten. Detta kan 

t.ex. göras genom; fältstudier, observationer, djupintervjuer och dylikt.  

Däremot finns det ingen skarp gräns mellan de två metodinriktningarna. I själva verket kan 

metoder från båda inriktningarna med fördel kombineras i olika studier (Bjereld m.fl. 2002, 

s.115).  

6.1 Val av metod 

I denna studie används den kvalitativa intervjumetoden, då syftet är att få så uttömmande svar 

som möjligt (Johansson & Svedner 2010). Då lärarnas tankar, åsikter och upplevelser kring 

simundervisningen sökes anses kvalitativa intervjuer vara en passande metod. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2009, s.284 f.) menar att kvalitativa intervjuer används 

för att synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig samt vill veta hur människor själva uppfattar 

sin omvärld. Då en helhetsbild av fenomenet simundervisning och didaktiska överväganden 

efterfrågades, behövdes fritt associerade svar från respondenterna, vilket inte hade kunnat 

frambringas med hjälp av exempelvis enkätundersökningar.  

Esaiasson m.fl. (2009, s. 257 ff.) belyser två undersökningsmetoder som kan användas vid 

forskningsintervjuer; informantundersökning och respondentundersökning. Den förstnämnda 

används då syftet är att ta reda på hur det ser ut i verkligenheten, för att skildra ett 
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händelseförlopp, beskriva hur det ser ut på en viss arbetsplats eller visa på hur saker och ting 

faktiskt fungerar. Informanterna används som vittnen för hur det ser ut i verkligenheten.  

När intervjuer av respondentkaraktär används, är forskaren ute efter personens egna tankar 

och åsikter angående det som studeras. Vid respondentundersökningar läggs vikt på att 

frågorna vid intervjun ska vara så lika som möjligt, så att jämförelse mellan respondenterna är 

genomförbar. Denna undersökningsmetod används för att urskilja mönster och skillnader i 

respondenternas svar för att sedan tolka och beskriva dem (ibid). 

I denna studie används både informant- och respondentundersökning, då lärarnas 

professionella åsikter om verkligenheten sökes, samt deras egna känslor och upplevelser kring 

sin undervisning. Dock kommer framförallt lärarnas egna åsikter och erfarenheter att 

undersökas, och därför kommer fortsättningsvis de intervjuade lärarna komma att kallas 

respondenter.  

Metodvalet utgår från den semi- strukturerade intervjun, då man utgår från en så kallad 

intervjuguide med specifika frågor som ska besvaras (se bilaga 2). Enligt Bryman (2006, s. 

127) innebär denna typ av intervju att frågorna är mer allmänt utformade än i strukturerade 

intervjuer, och intervjuaren har också större utrymme att ställa uppföljningsfrågor vid 

intresse. Detta val av metod grundar sig framförallt på möjligheten att vara flexibel i 

intervjuerna och kunna ändra riktning om något utanför frågeområdet är av intresse. Detta är 

en fördel med det ostrukturerade inslagen i en stor del av den kvalitativa forskningen (ibid).  

6.2 Urval 

Det kan många gånger vara bekymmersamt att finna respondenter som hart möjlighet att 

medverka i en studie. Urvalsprocessen har därför utgått från ett bekvämlighetsurval, där vi 

genom bekanta kommit i kontakt med lärare lämpade för studien. Bekvämlighetsurvalet utgår 

ej från någon urvalsram som bestämmer vad för typer av kriterier respondenterna måste 

uppfylla, vilket andra urval ofta innefattar (Esaiasson m.fl. 2007, s. 214). Studiens urval har 

dock utgått från vissa kriterier som respondenterna ska uppfylla. Detta innebär att studien 

även utgår från ett så kallat strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att intervjupersonerna 

måste uppfylla ett antal kriterier för att vara aktuella för intervjun samt att antalet 

respondenter är litet i jämförelse med totalurval eller slumpmässigt urval med stort antal 

respondenter (Esaiasson m.fl. 2007, s.188 ff.). För att medverka i denna studie ska 

respondenterna uppfylla följande kriterier; vara undervisande lärare i Idrott och hälsa, 
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undervisa i någon av årskurserna 6-9 samt undervisa i utspridda geografiska områden i 

Stockholms län. Syftet var även att få så jämn könsfördelning som möjligt om det skulle 

förekomma stora skillnader mellan könen. Vid små skillnader kommer differensen negligeras. 

För beskrivning av respondenterna se tabell 1. Avgränsandet till någon av årskurserna 6-9 

beslutades då det är i dessa årskurser som betyg utfärdas i enlighet med Lgr 11. För att 

komma i kontakt med respondenter som uppfyllde kraven kontaktes i första hand lärare som 

arbetat som handledare åt lärarstudenter på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) och 

därefter lärare kända sedan tidigare.  

 

Tabell 1- Beskrivning av respondenterna och deras arbetslivserfarenhet. Bokstaven F står som 

förkortning för förskoleklass. 

6.3 Genomförande 

Sex respondenter, tre män och tre kvinnor, kontaktades via e-post och i ett fall via telefon. 

När respondenterna bekräftat att de ville medverka i studien, bestämdes datum och plats för 

intervjun. Intervjufrågor (bilaga 2) och missivbrev (bilaga 3) skickades i förväg, via mail, till 

respondenterna. Intervjun genomfördes sedan på en plats vald av respondenten, som i fem av 

fallen ägde rum på respondentens arbetsplats och i ett av fallen på ett offentligt café på 

eftermiddagen. Genomförandet av intervjuerna inträffade under en period på tre veckor då 

respondenterna hade tid över för genomförandet. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter.  

Intervjuerna spelades in med inspelningsutrustning då Steinar Kvale (1997) menar att 

intervjuaren kan koncentrera sig mer på ämnet och dynamiken i intervjun. Han menar att 

Namn Antal år som 

verksam Idrott 

och hälsa lärare 

Undervisar i 

årskurs 

Geografiskt 

område 

Simutbildning Kön 

Lärare 1 (L1) 37 7-9 Norrort GIH, utrikes Kvinna 

Lärare 2 (L2) 37 1-9 Storstockholm GIH, Bosön Kvinna 

Lärare 3 (L3) 1 F-6 Innerstan GIH Man 

Lärare 4 (L4) 8 6-9 Nord väst GIH, 

Folkhögskola 

Man 

Lärare 5 (L5) 12 F-9 Västerort GIH Kvinna 

Lärare 6 (L6) 26 7-9 Söderort GIH Man 
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intervjuaren då kan gå tillbaka och lyssna på specifika ord och tonfall, vilket vi hade för 

avsikt att göra. Det kan vara ett problem att vara två intervjuare, då en så kallad 

intervjuareffekt kan förekomma, närmare bestämt att respondenternas svar kan bli olika 

beroende på vem som ställer frågorna (Esaiasson 2009, s. 301). För att undvika denna effekt 

utsågs en intervjuledare, som ställde frågorna ur intervjuguiden, och en assistent. Assistenten 

antecknade under intervjun samt ställde kompletterande frågor i slutet. Två intervjuare kan 

även påverka respondenten negativt genom maktpositioner, där respondenten känner sig i 

underläge, vilket kan påverka intervjusituationen, eller förvirra respondenten (Esaiasson 2009, 

s. 266). Repstad (2009, s. 89) skriver att man ibland är beroende av viktiga informanter, 

exempelvis chefer eller ledare för att få tag i de personer som ska intervjuas. Detta kan utgöra 

ett metodiskt problem, eftersom verksamhetsledaren då kan styra urvalet av personer som ska 

intervjuas. Författaren menar att riskerna med detta inte är så stora, men att man alltid måste 

vara medveten om att resultaten kan bli styrda på detta sätt i en undersökning (ibid.). Då 

kontakt tog direkt med läraren minimerades risken för detta metodiska problem.  

6.4 Analys 

Efter genomförandet av alla intervjuer startade analysen av det inspelade råmaterialet. 

Intervjuerna analyserades först efter att alla intervjuer genomförts för att minska risken för att 

påverkas av analysen och tolkningen av de tidigare genomförda intervjuerna. Det vill säga, 

för att inte omedvetet eller medvetet ställa ledande frågor i återstående intervjuer för att få 

samma eller olika resultat som i tidigare intervjuer. Analysen av råmaterialet startade med att 

både intervjuledaren och assistenten skilt lyssnade igenom alla de inspelade intervjuerna och 

transkriberade textsegment intressanta för studien. Textsegmenten jämfördes sedan mellan 

intervjuledaren och assistenten för att säkerställa att liknande delar transkriberats. Denna 

analys kan liknas med Côte, Salmela, Barias och Russel (1993) interpretational analysis vilket är 

ett sätt att analysera kvalitativ data. Côte m.fl. (1993) beskriver denna analysmetod i två steg, 

creating tags och creating categoriers. Författarna menar att första steget ”syftar till att 

framställa en uppsättning av begrepp som adekvat representerar informationen i 

intervjutranskripten … för att identifiera meningsfull information.” (Côte m.fl. 1993, fritt 

översatt). 

Det andra steget i analysmetoden innebär att textsegmenten från första steget jämförs och 

kombineras till olika kategorier. Detta genom att först lägga ihop de ”tags” (textsegment) med 

samma innebörd i olika kluster för att sedan kategorisera upp de kluster som berör de olika 
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fenomen som ska studeras (Côte m.fl. 1993). På liknande sätt kategorierades de textsegment 

som tagits ut i första analyssteget i flera steg till mättnad av resultaten uppnåddes.  

Detta innebär att intervjuledaren och assistenten gemensamt jämfört, diskuterat och 

kombinerat de olika textsegmentet från första transkriberingen i flera steg för att utarbeta 

kategorier. Efter en viss tids kategorierande återfanns alla för studien väsentliga resultat inom 

någon av de utarbetade kategorierna som redovisat i resultatet (se rubrik 7).  

6.5 Reliabilitet  

Reliabiliteten anger kvalitén och mätnoggrannheten i en studie. Vid hög reliabilitet 

förkommer liten variation i sättet att samla in data (Repstad 2009, s. 83).  

reliabiliteten i studien anses vara relativt hög, då samtliga intervjuer genomförts under så 

identiska förhållanden som situationen tillät. Alla intervjuer utgick ifrån en förutbestämd 

intervjuguide, och intervjuerna genomfördes i samtliga fall i tämligen ostörd miljö. 

Reliabiliteten i urvalet hade kunnat höjas genom att använda ett mer slumpmässigt urval, då 

slumpmässiga urval generellt ger mindre risk för intervjuareffekten. Dock stärks reliabiliteten 

av det faktum att respondenterna är verksamma i olika geografiska områden, representerar en 

bredskalig yrkeserfarenhet samt företräder en jämn könsfördelning. 

Intervjuledaren och assistenten som utsågs behöll samma roll under samtliga intervjuer, vilket 

ökar reliabiliteten. Som tidigare nämnts kan det vara en nackdel att vara två intervjuare. 

Fördelarna med att vara två intervjuare anses dock dominerande, eftersom två personer då kan 

tolka och analysera det som sägs under intervjusituationen, vilket minskar risken för en 

ensidig och vinklad tolkning. Studien hade varit mer tillförlitlig om kompletterande metoder 

använts för att styrka resultaten som exempelvis enkätundersökningar eller observation. På 

grund av tidsbrist var detta dock inte genomförbart. 

6.6 Validitet 

Validitet är ett mått på om studien mäter det den avser att mäta (Bjereld m.fl. 2002, s. 109). 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa tänker och arbetar kring 

momentet simning i årskurs 6-9 inom Stockholms län. Då semistrukturerade intervjuer 

användes framkom respondenternas arbetssätt och tankar kring simning tydligt. Samtliga 

respondenter arbetar som lärare i Idrott och hälsa i årskurs 6-9 i olika geografiska områden 

inom Stockholms län, vilket stärker validiteten ytterligare. Ett fåtal frågor ur intervjuguiden 

uppfattades som oklara av respondenterna. Detta hade kunnat undvikas om pilotintervjuer 
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hade utförts före studien. Oklarheterna kunde dock rättas till och förklaras av intervjuledaren. 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade tolkades frågorna till viss del olika av 

respondenterna. Detta ledde till att de kompletterande frågorna hade stor variation, vilket 

”tvingade” assistenten att ställa frågor som inte var genomtänkta och i vissa fall ledande. 

Spridningen av informationen i intervjuerna försvårade i sin tur analys och tolkning av 

resultatet, vilket minskar validiteten.  

6.7 Etiska överväganden 

Johansson och Svedner (2010) menar att man genom att följa vissa krav och anvisningar som 

är utarbetade av Humanistisk- och samhällsvetenskapliga forskningsrådet visar respekt för de 

personer som ska delta i en studie. Dessa krav, som skyddar en individs identitet, kan 

konkretiseras i fyra huvudpunkter; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6).   

Respondenterna kontaktades innan intervjuerna och delgavs information om vad studien 

skulle handla om, vilken forskningsetik som var gällande och hur intervjun skulle utföras 

(informationskravet). Respondenterna upplystes om att deltagandet var frivilligt, och att de 

när som helst kunde avböja att delta eller avbryta intervjun (samtyckeskravet). De 

informerades även om att uppgifter om enskilda personer eller namnet på skolan inte kommer 

att kunna identifieras av utomstående (konfidentialitetskravet). Respondenterna informerades 

om att allt råmaterial som samlats in under studiens gång är till för forskningsändamål, och 

kommer därför förstöras efter avslutad studie (nyttjandekravet).  
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7 Resultat 

Under detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna. Information om respondenterna och 

deras erfarenheter återfinns i tabell 1. Resultatavsnittet nedan kommer inte att redovisas 

utefter frågeställningarna, utan efter framarbetade kategorier som används i syfte att 

systematisera resultatredovisningen. Detta val av disposition grundar sig i att respondenterna 

lyfte fram intresseväckande tankar och funderingar utanför de rubricerade frågeställningarna. 

Slutligen kommer en sammanfattning av frågeställningarna att kopplas till resultatet. I 

resultatet används begreppet nyanlända elever. Denna formulering syftar till att beskriva de 

elever som nyligen anlänt till Sverige, och därmed aldrig tidigare blivit undervisade enligt det 

svenska utbildningssystemet.   

7.1 Skillnader mellan läroplanerna? 

Samtliga respondenter kan urskilja märkbara skillnader i Lgr 11 jämfört med Lpo 94. 

Respondenterna upplever att målen i simning är tydligare i Lgr 11 än i tidigare läroplan. L3 

har enbart undervisat enligt Lgr 11 och har därför ingen yrkeserfarenhet från tidigare läroplan. 

L3 uttrycker dock liknande åsikter om förändringarna i läroplanen som de övriga 

respondenterna. Samtliga respondenter, med L3 som undantag, anger att de inte arbetar 

annorlunda med simning enligt Lgr 11 jämfört med Lpo 94.   

7.2 Ramfaktorer  

Samtliga respondenter anger tid som en avgörande faktor för genomförande av simning. 

Tiden anses avgörande och ses som en svårighet för respondenterna ur flera avseenden. Dessa 

svårigheter handlar om att få tider i simhallen, tiden för transport till och från simhallen, tid 

för ombyte, att ”ta” tid från sina kollegor samt att den effektiva simtiden anses vara för kort.  

L2 säger: ”Vi har ju bara en simhall här. Det finns inte mer tider i simhallen. Det är 

jättesvårt. Den är alltid upptagen.” 

L5 säger: ”Det svåraste är att få tider i simhallen. Det är jättesvårt!” 

L6 säger: ”Här finns inga tider i simhallen så det bedrivs ingen simundervisning.” 

Tiderna för transport till och från simhallen varierar mellan skolorna. Avståndet till simhallen 

verkar inte vara avgörande för om tiden för transport ses som ett problem eller inte. L4 har en 

mil till närmsta simhall men uttrycker inte detta som ett betydande faktor för genomförandet 
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av simning. L1, L2, L3 och L5 har som längst 15 minuters resväg till simhallen och anger 

restiden som en försvårande faktor för genomförandet av simning.  

Det tar 10 minuter med tåg för L1 att åka till simhallen, respondenten uttrycker följande;  

”Det är långt till simbassängen. Vi måste ta tåg. Det är väldigt bökigt!” 

Flera av respondenterna upplever även den faktiska tiden i simhallen som för kort för att 

bedriva simundervisning, och i vissa fall även för genomförande av simkunnighetsprov. Flera 

av respondenterna upplever också att de inte finns tillräckligt mycket tid och plats i simhallen 

för att genomföra simundervisning. De utför därför enbart ett simkunnighetsprov och har 

ingen undervisning i simning. L6 genomför ingen simning över huvud taget under sin 

lektionstid.  Däremot känner L6 större ansvar för sin mentorsklass och har därför vid ett fåtal 

tillfällen åkt en längre sträcka och simmat med dem på sin fritid. 

L1 säger: ”Jag åker inte med elever och har regelrätt simundervisning.” 

L2 säger: ”En gång om året har vi simprov i årskurs 5 och 9.” 

L3 säger: ”Det viktigaste är att de kan simma 200 meter varav 50 på rygg!” 

L4 säger: ”Vi har ingen undervisning, utan det är mest simprov.” 

L5 säger: ”Vi börjar alltid med att göra ett simprov.” 

L6 säger: ”Alltså då får man ju checka av de som kan simma och någon sort simundervisning 

det blir det ju inte.”  

Simning anges uteslutande som en schemabrytande aktivitet, det vill säga simningen sker inte 

under ordinarie lektionstid. Detta innebär att respondenterna måste förändra även sina 

kollegors arbetsdag. Fler av respondenterna upplever detta som negativt och besvärligt, samt i 

många fall som ett konfliktmoment. 

L5 säger: ”Det verkar för alla ha varit ganska svårt att få ihop simningen. Dels tidsmässigt, 

man måste ju alltid bryta ett schema eftersom det tar längre tid att ta sig iväg till en simhall 

än vad det tar att ha vanlig undervisning och så vidare. Då måste man bråka med lite andra 

lärare för att byta scheman. Sen kanske man dessutom har en till personal med sig och så 

vidare.” 

L3 säger: ”Klasslärarna är ju inte alltid villig att följa med. De är ju mer intresserade av sina 

egna plan. Så att det, ja, få tid att stjäla, stjäla tid från klasslärarna för att kunna ha 

lektionerna, det är väl det svåraste.”   

Däremot anser L4 att det är positivt med schemabrytande aktiviteter och att detta till och med 

kan underlätta för sina kollegor, eftersom det bidrar till förmånen att arbeta i halvklasser.  
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L4 säger: ”Ibland tycker matte-, NO- och svenskalärare att det är bra, då får de 

halvklassundervisning. Då kan ju det vara nyttigt där också, då då, att de får bara killarna i 

svenska en timme. Så kanske svenskläraren kan göra någonting som är viktigt och som kan 

hjälpa dem extra mycket. Då får ju de extra undervisning i de ämnena som de då blir 

halvklass i. Så det är inte negativt, inte det minsta!” 

Studien visar att respondenterna delar upp eleverna i mindre grupper. Detta görs framförallt 

för att säkerställa säkerheten i simhallen samt för att underlätta överskådligheten för läraren. 

Flera av respondenterna grupperar eleverna efter kön.  

7.3 Genomförande av simkunnighetsprov 

Som nämnts ovan bedriver ingen av respondenterna någon form av simundervisning med sina 

ordinarie klasser.  Däremot genomför de respondenter som har möjlighet ett 

simkunnighetsprov för att försäkra sig om att eleverna uppnår kunskapskraven i simning och 

livräddning. I samtliga fall ombeds eleverna att simma 200 meter varav 50 meter på rygg utan 

att på något vis avbryta simningen. Ingen av respondenterna lägger någon vikt vid hur 

eleverna tar sig fram. Detta innebär även att simkunnighetsprovet inte bedöms på liknande 

sätt som under andra rörelsemoment inom Idrott och hälsa, det vill säga utefter hur väl 

rörelsen utförs. Ingen av respondenterna använder simkunnighetsprovet i syfte att urskilja 

betygsskillnader i annat fall än i betygen A eller F. 

L4 säger: ”Där släpper jag lite. Så länge de har klarat det så får de ett A. Sen kan jag ju 

naturligtvis väga in deras tekniska färdigheter, att de kan det på ett teknisk bra sätt, det kan 

jag ju alltid göra, men det gör jag oftast inte. Varför vet jag inte riktigt.” 

L5 säger: ”Jag har nog valt att se lite mellan fingrarna där. Alltså tar de sig 200 meter, både 

gör bröstsimmet och ryggsimmet, fast det kanske är jättetafflig teknik … men nää, jag sätter 

inte IG i betyg, eller ett F nu då. Nej det gör jag faktiskt inte.” 

L1 säger först: ”Jag kan bara säga att jag betygsätterinte simningen” och fortsätter några 

meningar senare med: ”Jag har ofta tänkt på det att de som är simkunniga och de som tränar 

på sin fritid simning måste också ha chansen att visa det.” 

7.4 Återkoppling i samband med simkunnighetsprov 

Flera av respondenterna använder sig av någon form av återkoppling till eleverna i samband 

med genomförande av simkunnighetsprov. Två av respondenterna påpekar vikten av när 

återkopplingen sker.  
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L4 säger: ”Det gör vi efteråt, när vi har gjort simtestet. Jag avbryter inte under testet, det gör 

jag inte. För då tycker jag att jag förstör för mycket för dem om jag ska vara inne och peta.” 

L5 säger: ”Det kan ske efteråt men jag tycker att det är bättre att ta det på en gång. Det är ju 

då man simmar! Just sådana saker på plats. Det är ju faktiskt ett övningstillfälle också. ” 

Några av respondenterna ger återkoppling under och efter genomfört simkunnighetsprov. En 

av respondenterna ger återkoppling enbart efter genomfört simkunnighetsprov.  

7.5 Icke simkunniga elever 

Flertalet av respondenter vidtar åtgärder i någon form för de elever som inte blir godkända på 

simkunnighetsprovet. Det som då sker är att dessa elever blir anmälda till en extern simskola 

som anordnas av kommunen, eller att respondenterna själva undervisar i någon form av 

specialundervisning i simning.  

Några av respondenterna upplever att simkunnigheten på skolan över lag är väldigt låg. 

L6 säger: ”av nyanlända så kan i stort sett 90 % inte simma, så är det. Över en klass idag så 

är det i stort sett 3-4 i varje klass som inte kan simma, om man tar bort de nyanlända.” 

L1 och L2, som har lång arbetslivserfarenhet, upplever att simkunnigheten de senaste åren 

minskat drastiskt.  

L1 säger: ”Däremot upplever jag att eleverna simmar sämre nu … alltså det är mer och mer 

hundsim. Man tar sig fram men alltså jag kan inte säga att de kan simma, men de kan ta sig 

fram.” 

Det framkommer i studien att faktorer som berör föräldrarars simkunnighet, bakgrund och 

eget intresse av simning är betydande för hur elevernas simkunnighet utvecklas.  Dialog och 

samarbete med föräldrar är betydande för de elever som har svårigheter med simningen. 

Samtliga respondenter poängterar att icke simkunniga elever är beroende av stöd både från 

skolan och från hemmet för att utvecklas optimalt.  

L3 säger: ”återigen jätteviktigt med dialog med föräldrar, själv är det svårt att göra mycket 

men med föräldrars hjälp är det lättare!” 

L5 och L3 påpekar svårigheten att få elever att delta i simning när föräldrarna godkänner att 

eleverna är frånvarande. 

L5 säger: ”de har redan bestämt sig, de kommer inte att delta och föräldrarna vet om det här. 

Föräldrarna godkänner, alltså har tappat makten.” 
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7.6 Nyanlända elever 

Studien visar att simkunnigheten bland elever som är nyanlända till Sverige är mycket låg. 

Respondenter upplever detta som en stor svårighet. Fler av respondenterna tror att detta har 

att göra med att många nyanlända elever kommer från länder där det inte finns förutsättningar 

och traditioner att simma samt att det inte är kulturellt betingat på samma sätt som det är i 

Sverige. 

7.7 Kompetens 

Samtliga respondenter känner sig kompetenta att undervisa i simning. Dock upplever L1 att 

det skulle vara fördelaktigt att repetera undervisning i simning, till exempels genom att följa 

en undervisande simlärare.  

Även L3 och L5 har liknande tankar och upplevelser som L1; 

L5 säger: ”Jag har ingen extern utbildning förutom att min son gått på simskola, då har man 

ju fått lite gratis utbildning där. Men det är ju bara ren tur, det var en jättebra 

uppfräschning.” 

L3 säger: ”Tidigare hade vi en simlärare på skolan som var kanon att ha med sig, det löser ju 

allt… Min plan är att använda henne… när hon kommer tillbaks är det henne jag tänker 

rycka för att åka iväg.” 

7.8 Simundervisning 

De respondenter som genomför simundervisning med icke simkunniga elever anpassar 

undervisningen efter individens behov. 

L5 berättar: ”De som har lite vattenvana går ju lite fortare. Vissa kan simma men de orkar 

inte simma 200 meter. Då blir det som ett träningspass nästan, de får simma längder. Då är 

de ganska självgående. Vissa vågar inte, när det är lite djupt. Vissa kan inte alls, då börjar vi 

med lite vattenvaneövningar, då får man lotsa iväg dem… det blir ju ganska individuellt.” 

L5 har simundervisning med icke simkunniga elever under ”Elevens val” en gång i veckan.  

Elever som inte uppnår kraven i simning plockas då ut och deltar i simundervisning. L5 och 

en annan lärare i Idrott och hälsa genomför undervisningen enligt elevernas behov. L5 

befinner sig oftast inte i vattnet under undervisningens gång. Simundervisning erbjuds även 

på sportlov och en vecka under sommarlovet. 
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L4 genomför sin simundervisning under sportlovet då de elever som ej uppnått 

kunskapskraven i simning erbjuds undervisning. L4 befinner sig alltid i vattnet under 

undervisningen och använder sig av mycket olika hjälpredskap. L4 berättar att elever som inte 

kan simma ofta har svårt med att utföra bentag och att det därför ofta är detta de arbetar med. 

Bentagen tränas genom att eleverna håller i kanten och respondenten hjälper dem att vinkla 

benen och fötterna rätt. Bentagen tränas även med hjälp av olika flytredskap. L4 anger att det 

också är vanligt att eleverna tränar på att flyta, både med och utan hjälpredskap. Ingen 

ytterligare lärare medverkar i L4 undervisning.    

7.9 Simskola i tidigare åldrar 

Flera av respondenterna uppger att majoriteten av deras elever har fått någon form av 

simundervisning tidigare under sin skoltid. L2, L3, L4 och L5 anger att deras elever har 

medverkar i simskola i de yngre åldrarna (F-3) på kommunens eller skolans bekostnad.  

Detta anser respondenterna vara en trygghet. 

L4 säger: ”Alla elever i kommunen har gått igenom simskola med samma simlärare därför är 

det väldigt lika kunskaper hos eleverna.”  

L3 säger: ”Det är en väldig trygghet att veta att skolan har simskola ifrån låg ålder och upp.” 

7.10 Förutsättningar och betygsättning 

Resultatet av studien visar att de medverkande respondenternas förutsättningar för att 

genomföra simkunnighetsprov eller undervisning i simning är varierande. Det har 

framkommit att L6 står maktlös inför kommunens brist på tillgängliga simhallar, vilket 

betyder att varken simskola, simkunnighetsprov eller simundervisning kan bedrivas, trots att 

ett stort antal elever inte är simkunniga. L6 berättar att samtliga idrottslärare i kommunen 

måste betygsätta elever i simning utan betygsunderlag.  

L6 säger: ”När vi har haft brobygge mellan skolorna i kommunen har vi tänkt sätta F på alla 

elever… bara för att få kommunen att reagera.”  

L6 upplever situationen som paradox och frustrerande, eftersom kommunen i övrigt har stora 

satsningar på just simning. Det är också denna satsning i form av simklubbsverksamhet, som 

ironiskt nog förhindrar att samtliga grundskolor i kommunen kan bedriva någon form av 

simning med elever under skoltid. Dessa simklubbar, men även gymnasieskolor, bokar upp 

samtliga tider i simhallarna, och har förtur. L6 berättar om en kollega som i frustration har 

vänt sig till Skolverket för att be om råd.  
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L6 berättar: ”Skolverket säger att man får ha lite ”civil olydnad”, alltså godkänna elever som 

inte kan simma, alltså elever som inte kan simma kan få A-betyg, det känns ju jättekonstigt!” 

L6 menar att situationen känns orätt ur ett professionsetiskt perspektiv, och har därför, under 

sin egen fritid, åkt en lång sträcka med sin mentorklass för att genomföra ett 

simkunnighetsprov. Detta är emellertid inte något L6 gör i syfte att samla in betygsunderlag, 

eftersom det skulle leda till en orättvis bedömning i förhållande till de övriga klasserna.   

Samtliga respondenter anser att simning är mycket viktigt ur ren säkerhetssynpunkt.  

L1 säger: ”Sverige har ju så enormt mycket sjöar och vatten och mycket kust så det är en 

självklarhet att man ska kunna simma.” 

L2 säger: ”Det är ju det viktigaste vi har, att kunna simma, för att klara livhanken om man 

skulle ramla i. Det tycker jag nog.” 

L3 säger: ”Simningen är en otroligt viktig punkt.” 

L4 säger: ”Vi bor i ett land med mycket vatten omkring oss, vi badar mycket både på 

somrarna och i simhallen och i sjöar. Det är ju en ren säkerhetsgrej. Så jag tycker att det är 

jättebra att den ligger så hårt på.”  

L5 säger: ”Simningen är ju super super viktig.” 

L6 säger: ”Det är ett otroligt handikapp att inte kunna simma” 

Respondenternas tankar angående betygsättningen i simning går dock i viss mån isär. Trots att 

alla respondenter anger simning som ett betydelsefullt och angeläget moment i 

undervisningen, finns det tankar som tyder på att alla inte uppskattar att simningen ska vara 

betygsgrundande: 

L1 säger: ”Att man ska vara simkunnig för att få godkänt i idrotten. Är det vettigt?” 

L2 säger: ”Och just nu då, så måste de kunna simma för betyget. Och där kan jag tycka att 

det känns lite tufft. De kan inte få ett idrottsbetyg om de inte klarar simningen. Och det här 

känns svårt alltså. Jag har flera tjejer som är jätteduktiga i idrott, men de kan inte simma.” 

7.11 Frågeställningar kopplade till resultat  

Sammantaget visar resultatet av studien att de intervjuade lärarnas sätt att arbeta med 

simundervisningen inte har förändrats sedan införandet av Lgr 11. Det framkommer även i 

studien att lärarna känner sig kompetenta att undervisa i simning. Lärarnas didaktiska 

överväganden handlar framförallt om att organisera simkunnighetsprov som i synnerhet berör 

ramfaktorerna tid, plats och resurser, det vill säga vad, hur och var/när simningen genomförs. 
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Frågan varför simning utförs sammankopplas av samtliga lärare med läroplanens 

kunskapskrav och den livsnödvändiga kunskap som simningen innefattar. Vem som 

undervisar i simning varierar på de olika skolorna. L4 och L5 undervisar i simning enligt vår 

definition på undervisning. De didaktiska val som då är gemensamma handlar om att ge 

eleverna undervisning på individnivå. Gemensamt är också att ”lovundervisning” erbjuds. Det 

som skiljer deras didaktiska val åt är att återkoppling sker vid olika tillfällen i 

inlärningsprocessen, samt valet av lärarens placering i simhallen, det vill säga i vattnet eller 

vid kanten.    
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8. Avslutande diskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras och belysas utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt sammankopplas med tidigare forskning. Diskussionen kommer även att 

avslutas med ett avsnitt som benämns som förslag till förbättring, som berör fler intressanta 

resonemang som väckt tankar och funderingar hos oss under studiens gång. Slutligen kommer 

en metoddiskussion att presenteras. 

8.1 Diskussion  

Om Mosstons Spektrum av lärstilar appliceras på respondenternas sätt att arbeta med simning, 

går att urskilja att framförallt en stil verkar vara dominerande. Denna stil, Inkluderingsstilen, 

används i samtliga fall då simkunnighetsproven utförs. Detta då eleverna befinner sig på olika 

kunskapsnivåer och med olika förkunskaper, men uppmanas utföra samma uppgift enligt 

kunskapskravets förutbestämda kriterier. I den mån lärarna ger återkoppling till eleverna 

under simkunnighetsprovet kan även andra lärstilar i spektrumet urskiljas. Övningsstilen, 

används då läraren ger personlig återkoppling till eleverna, vilket flera av respondenterna gör. 

När däremot lärstilarna appliceras på de respondenter som undervisar i simning, verkar 

istället Kommandostilen vara dominerande. Att endast tre av stilarna i spektrumet används 

skulle kunna ses som diskutabelt, eftersom stilarna fokuserar på beslut som till största del 

fattas av läraren. I praktiken betyder detta att eleverna inte får använda förmågor som 

utvecklar varken samarbetsförmåga, kognitiva processer, eller ett lärande som sker genom 

interaktion med andra. De respondenter som leder simundervisning för elever som inte kan 

simma gör det i harmoni med det Sjödin (2008) och Harmer (2001) anser vara viktig för 

inlärning av simsätt. Flera av de lärstilar som återfinns i spektrumet, och som i nuläget inte 

används hos några av våra respondenter, skulle kunna vara värdefulla att arbeta efter i 

simning. Åtskilliga av dessa lärstilar tillåter elever att själva experimentera fram till olika 

lösningar, integrera med varandra och fodrar ett samarbete mellan eleverna för att de ska nå 

sina mål. Detta samarbete skulle kunna frambringa trygghet hos eleverna, då de kan stötta 

varandra och skapa fler tillfällen för inlärning. Denna potentiella trygghet anges även av 

Sjödin (2008) och Harmer (2001) som avgörande för inlärning av simsätt. Intervjumaterialet 

kan tolkas som att de didaktiska överväganden som respondenterna har fattat är starkt 

sammankopplade med de ramfaktorer som anges begränsa simningens roll i undervisningen. 

Samtliga respondenter tycks sträva efter ett och samma mål med simningen; att samtliga av 
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eleverna ska kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. Hur eleverna simmar, 

förefaller inte vara något som någon av respondenterna lägger vikt vid, så länge de klarar av 

simkunnighetsprovet. Detta betyder att eleverna testas på kunskaper de redan förväntas 

kunna. Syftet med simkunnighetsprovet är således att fånga upp de elever som inte tidigare 

lyckats inhämta dessa förkunskaper, och för att samla in betygsmaterial till de elever som 

lyckats. Det står att läsa i det centrala innehållet i Lgr 11 att olika simsätt ska praktiseras i 

mag- och ryggläge (Skolverket 2011).  

Det borde inte vara ett problem att ge elever personlig utveckling på individnivå i simning. 

Det finns stora möjligheter att i simning se och bedöma centrala delar i Idrott och hälsa, så 

som komplexa rörelser, konditionsträning eller motoriska grundformer (ibid.). Studien visar 

att ingen av respondenterna tar till vara på dessa möjligheter till bedömning, som simningen 

faktiskt skulle kunna ge. Samtliga respondenter har valt att betygsätta enbart elevernas 

prestation på simkunnighetsprovet med betyget A eller F, som visserligen samstämmer med 

kunskapskraven men som borde kunna utvecklas. 

Resultatet visar att alla respondenter upplever ramfaktorn tid som den mest avgörande 

komponenten för genomförande av simning och simundervisning. Diskutabelt är dock varför 

respondenterna accepterar tiden som en så stor försvårande faktor för simning, då momentet 

har en så pass framträdande roll i kursplanen att det inte går att förbise. 

Alla respondenter anger att de känner sig kompetenta att undervisa i simning. Urskiljas kan 

att flera av respondenterna dock upplever att det skulle vara fördelaktigt med en 

”uppfräschning” av simdidaktik. En av respondenterna uttrycker tydligt att hon skulle vilja 

följa en verksam simlärare för att erfara hur denne arbetar med simundervisning, och genom 

detta få nya idéer och lärdomar.  Detta stämmer överrens med det resultat som redovisas i 

Whipp m.fl. (2011) studie. Klasslärarna i studien upplevde att deras kompetens att undervisa i 

Idrott och hälsa ökade i takt med deras självkänsla då de fick följa med en specialiserad lärare 

i Idrott och hälsa. Flera av respondenternas uttalande kan tolkas som att de har liknande 

behov.   

Resultatet av vår studie kan tänkas vara missvisande. Det finns en möjlighet att 

respondenterna har en större kompetens inom simundervisning än många andra lärare i Idrott 

och hälsa. Resultatet som presenteras kan även upplevas som motsägelsefullt när 

respondenterna hävdar att de har stor kompetens inom simning, men trots detta använder 

endast två av respondenterna denna kompetens för faktisk undervisning. I likhet med Morgan 
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och Hansens (2008) studie är respondenterna medvetna om deras bristfälliga, i flera fall 

obefintliga, undervisning. Respondenterna upplever dock inte att det är deras egen kompetens 

och kunskap som är hindret för att förbättra undervisningen. Precis som i Morgan och 

Hansens (2008) studie upplever respondenterna, som nämnts tidigare, tiden som en avgörande 

faktor för deras bristfälliga simundervisning 

Trots att respondenterna anger att Lgr 11 är tydligare i både kunskapskrav och centralt 

innehåll jämfört med Lpo 94, uppger ingen av respondenterna att de arbetar annorlunda med 

simning. Kunskapskraven för årskurs 6 och 9 är snarlika. Eleverna förväntas i slutet av båda 

årskurserna kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg samt hantera nödsituationer vid 

vatten vid olika årstider. Skillnaderna består endast i hur nödsituationerna ska behandlas. I 

årskurs 6 ska eleverna kunna hantera en situation med ”alternativa hjälpredskap”, medan 

elever i årskurs 9 ska kunna hantera ”principen för förlängda armen”. 

8.2 Kritik och förslag till förbättring 

Vi vill inte ifrågasätta eller rikta kritik till den undervisning som framkommit i vår studie för 

de elever som inte kan simma. Däremot ställer vi oss frågande till varför de elever som kan ta 

sig fram i vattnet, men under så bristfälliga former att flera av respondenterna kallar deras 

simstil för ”hundsim”, inte får möjligheten att utveckla sina simkunskaper? Varför nöjer sig 

lärarna med att eleverna klarar ett simkunnighetsprov, trots att många av dem har bristfälliga 

kunskaper i samtliga simsätt? 

 Vi anser att detta gör simningen till ett unikt moment, som inte kan återfinnas på liknande 

sätt i någon form inom Idrott och hälsa, eller under vilket annat skolämne som helst. Under 

vilka andra områden i skolans värld utformas ett test som endast baseras på tidigare 

erfarenheter, utan möjlighet till träning innan utförande, utveckling eller undervisning? För att 

illustrera detta tar vi ett diagnosiskt test i matematik som exempel. Testet görs visserligen i 

syfte att testa elevernas tidigare kunskaper, men innebär inte att eleverna ska sluta träna 

matematik om testet visar att de behärskar plus och minus. Varför strävar de tillfrågande 

respondenterna inte efter att i simning ge eleverna personlig utveckling eller nycklar som 

skulle kunna leda till ett potentiellt framtida intresse eller ett livslångt lärande? Vi menar att 

eleverna borde få möjlighet att utveckla sina kunskaper i simning oavsett vilken nivå de 

tidigare befinner sig på.   
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Är det inte paradoxalt, att samtliga av våra respondenter beskriver simningen som ”en 

självklarhet”, ” super super viktig”, ”det viktigaste vi har”, eller som ett ”otroligt handikapp 

att inte kunna simma”, men samtidigt bara bedriver simundervisning för de elever som inte 

klarar av simkunnighetsprovet, och i vissa fall inte ens det. Vi anser att undervisningen i 

simning borde prioriteras högre, när både lärarna själva och kursplanen motiverar simningen 

som angelägen och central. 

Borde inte respondenterna, som känner sig kompetenta nog att undervisa i simning, också ha 

kunskapen att utnyttja tiden de har till sitt förfogande i simhallen, till någonting utöver 

simkunnighetsprovet? Vi anser att respondenterna borde ha förmågan att motivera simningens 

roll i läroplanen, och få ledningen att inse hur viktig simkunskap faktiskt är. Vi ifrågasätter 

hur lärare i Idrott och hälsa, med all den kunskap som ingår i deras utbildning, kan tillåta att 

personal som inte har specialiserad yrkesprofession i ämnet, får avgöra vilka moment som ska 

utföras. Det framgår tydligt i läroplanen att simning är ett mycket viktigt moment. Med detta i 

åtanke ställer vi, precis som Kraepelien-Strid (2010), frågan om lärarna har kunskapen och 

känner sig trygga i att, på egen hand, genomföra simundervisning, eller om något annat 

alternativ bör övervägas?  

Vår studie visar att det är svårt för de tillfrågade respondenterna att få plats och finna tider i 

simhallen, vilket kanske är allomfattande även på andra orter. Kanske borde lärarna i Idrott 

och hälsa börja överväga ytterligare alternativ utöver att genomföra simningen inomhus i en 

simhall? Sverige har mycket kust och sjöar, så varför inte använda dessa? Skulle tillfällena för 

simning kunna utnyttjas bredare?  Kan Idrott och hälsa till exempel interageras med 

naturkunskap eller svenska? Tillfället för schemabrytande aktivitet borde kunna utnyttjas mer 

effektivt. Övrig personal på skolan skulle på så sätt även få möjligheten att arbeta med 

eleverna i halvklass eller rent av ha utomhusundervisning i samband med simundervisningen. 

Om läraren har en god planering och använder sina resurser på rätt sätt ser vi bara goda 

möjligheter med utomhusundervisning. Vi anser därmed, att respondenternas motiv för 

utebliven simundervisning många gånger kan ifrågasättas. Kan det vara så, att lärare eller 

andra yrkesgrupper som blivit hemtama och rutinmässiga i sin profession, till viss mån ser 

svårigheter istället för möjligheter? Eller existerar det i den svenska skolan problematik som 

är omöjlig att förändra utan kraftfulla hjälpinsatser från statliga beslutstagare? Är det bara en 

tillfällighet att vår studie visar ett så skrämmande resultat som att en av de tillfrågande lärarna 

uppmanas att bortse från centrala delar i kursplanen? Hur ser simundervisningen egentligen ut 
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på de orter i Sverige där avståndet till simhallarna är betydligt längre än i 

Stockholmsregionen, och där resurserna måhända är sparsammare? Frågan vi således kan 

ställa är, om utbildningen inom varje skolform verkligen är likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas, som skollagen föreskriver (Skolverket 2011)? 

Vi vill även ifrågasätta vilket sätt att hantera nödsituationer som anses vara bäst anpassat till 

respektive årskurs. Är det rimligt att förteckna kunskapskravet för årskurs 9 till en specifik 

princip, men att göra kravet valbart för årskurs 6? Borde inte elever i årskurs 9 vara bättre 

lämpade för valbarheten? Det skulle kunna tolkas som att eleverna inte behöver utveckla sina 

sim- och livräddningskunskaper från årskurs 6 för att få godkänt i årskurs 9. Detta skulle 

också innebära att elever som blir godkända i simning och livräddning i årskurs 6 inte skulle 

behöva undervisas mer i simning. Intresseväckande är även den förändring i kunskapskraven 

för årskurs 9 som skett.  Skärskådas den nya formuleringen i Lgr 11, framgår att eleverna nu 

ska hantera nödsituationer vid vatten, till skillnad från i föregående läroplan, Lpo 94, då 

eleverna skulle kunna hantera säkerhet i och vid vatten (Skolverket 2010). Vi skulle vilja 

hävda att den omformuleringen kan göra stor skillnad i undervisningen. Vi anser att ett sådant 

uttryckssätt bjuder in till en stor tolkningsmöjlighet, och inte alls är förenlig med SLS 

uttalande om att vattensäkerheten nu finns med i läroplanen på ett ”bra och tydligt sätt” (SLS 

2012-10-09b).  Omskrivningen skulle kunna innebära i praktiken att eleverna inte alls 

behöver träna simning, eller överhuvudtaget befatta sig med vatten då de ska praktisera 

nödsituationer vid vatten, vattensäkerhet eller badvett.  Skulle exemplet dras långt, skulle 

detta kunna innebära att en elev inte ens skulle behöva vara simkunnig för att få godkänt i 

dessa delar. Formuleringen i och vid vatten återfinns dock fortfarande i det centrala innehållet 

för årskurs 7-9. Vi ifrågasätter starkt varför denna formulering har försvunnit från 

kunskapskravet! 

8.3 Metoddiskussion 

Vi upplevde under studiens gång att både intervjuledaren och assistenten var relativt oerfarna 

att leda intervjuer. Detta ledde till att intervjutekniken blev bättre för varje intervju, men 

skulle kunna minska studiens reliabilitet eftersom variationen i intervjutekniken var märkbar. 

Vi förmodar att kvalitativa intervjuer ger olika resultat och användbar information beroende 

på hur vana respondenterna är vid semistrukturerade intervjuer, där de tillåts sväva ut i sina 

svar. Vi upplevde att några av frågorna i vår intervjuguide var svåra att förstå för 
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respondenterna, vilket ledde till att intervjuledaren fick vidareutveckla frågorna. Detta 

problem hade möjligtvis kunnat motverkas om vi genomfört en pilotintervju innan 

intervjuerna. Då hade vi förmodligen blivit varse vilka frågor som hade brister och åtgärdat 

dem. Respondenternas olika erfarenheter gjorde att de i flera fall tolkade frågorna olika. Det 

utgjorde inget större hinder för resultatet, dock inriktades de kompletterande frågorna i slutet 

av intervjun på varierande frågor. De kompletterande frågorna blev därför också i flera fall 

ogenomtänkta och ledande. Det faktum att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval i studien 

underlättade processen att få tag i respondenter, men minskar naturligtvis reliabiliteten på 

studien. Tillförlitligheten på studien hade därför ökat om vi använt oss av ett mer 

slumpmässigt urval, dock anser vi att detta hade varit mer angeläget om vi inriktat oss på en 

mer generaliserande studie.   

Vi är också medvetna om att kompletterande metoder, så som observationer eller 

enkätundersökningar, skulle göra vår studie mer tillförlitlig. Önskvärt hade då varit att 

komplettera de kvalitativa intervjuerna med observationer av lärarnas arbete i simhallen. 

Detta alternativ var dock inte genomförbart då få av respondenterna hade inbokad tid i 

simhallen under studiens genomförande. Förmånligt kunde också ha varit att välja en 

kvantitativ metod, så som enkätundersökning som huvudmetod, och komplettera dessa med 

kvalitativa intervjuer. Alternativet skulle kunna användas för att göra en större generalisering 

av resultaten. Detta var dock inte syftet med studien så även detta alternativ valdes bort.  

I början av intervjubearbetningen valde vi att inte transkribera hela det inspelade 

intervjumaterialet i syfte att spara tid. Vi upplevde emellertid att detta arbetssätt snarare 

fördröjde processen, eftersom vi behövde lyssna igenom materialet ett flertal gånger och i 

slutändan likväl transkribera större delar av intervjuerna. En transkribering av hela materialet 

hade troligtvis också minskat antalet tolkningsscheman.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning och avslutningsord 

Under studiens gång har många intressanta frågor och funderingar uppkommit. Studien visar 

att simkunnigheten hos elever som är nyanlända till Sverige är mycket låg. Detta är givetvis 

ett problemområde som är oerhört viktigt att belysa för att öka simkunnigheten i Sverige. Det 

skulle vara intressant med mer forskning som åskådliggör problematiken med orsak bakom 

elevers bristfälliga simkunnighet med fokus på nyanlända elever. 
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Det skulle även vara intressant att göra en mer allomfattande studie i Sverige som undersöker 

hur många lärare som faktiskt godkänner elever i Idrott och hälsa trots uteblivet 

betygsunderlag i simning. I samband med en sådan studie skulle det vara relevant att jämföra 

lärares arbete med simning i olika delar av landet, exempelvis genom att jämföra tätort med 

glesbyggd. 

 

Studiens slutsats är att de intervjuade lärarna i Idrott och hälsa upplever sig kompetenta nog 

att undervisa i simning. Detta speglar dock inte deras sätt att arbeta med simundervisning, då 

redan simkunniga elever inte erbjuds möjlighet att utveckla befintliga färdigheter. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa tänker och arbetar 

kring simundervisningen i någon av årskurserna 6-9 inom Stockholms län.  

Frågeställningarna löd som följande: 

- Har lärarnas sätt att arbeta med simundervisningen förändrats sedan införandet av Lgr 

11? 

- Hur ser lärarnas ”simdidaktiska” överväganden ut? 

- Känner lärarna sig kompetenta att undervisa i simning?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Engelska sökord: Swimming, curriculum, education, Swim*, child*, teach*, physical 

education, school och teaching styles.  

Svenska sökord: Simundervisning, simning, utbildning, läroplan, simkunnighet, didaktik och 

lärstilar, inlärning, vattenkunskap. 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Stockholms universitetskatalog, Libris, Ebsco, Google Scholar, 

Skolverkets publikationsdatabas samt svenskalivräddningssällskapet.se.   

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco peer reviewed och fulltext: Physical education and swim* and teach*and curriculum 

genererade en av artiklarna till tidigare forskning. 

Ebsco peer reviewed och fulltext: swimming and child* and school resulterade även de i en 

artikel till tidigare forskning. 

Ebsco peer reviewed och fulltext: teach’ and physical education and ability and school and 

education frambringade den sista använda artikeln från denna databas. 

Ebsco peer reviewed och fulltext: Spectrum of teaching syles gav träffar som användes för 

styrkandet av teorivalet i studien.  

Google scholar: simundervisning och läroplan gav resultat för en magisteruppsats som 

användes. 

Google scholar: Vad är simkunnighet,   

Skolverkets publikationsdatabas: simkunnighet genererade två publikationer till 

forskningsläget. 

Svenska livräddningssällskapets hemsida: vad är simkunnighet genererade den kunskap som 

är hämtad från svenska livräddningssällskapet.   
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Bibliotekskatalogerna (GIH, Libris och Stockholms universitets): läroplan, simning, teaching 

styles, didaktik. Dessa ord användes alla var för sig i sökandet av information i de olika 

bibliotekskatalogerna.      

  

 

Kommentarer 
Att hitta material om simundervisning var över lag inte svårt, dock var de flesta texter 

studentuppsatser vilket inte får förekomma som tidigare forskning i denna typ av studie. Vi 

hade emellertid stor användning av dessa uppsatser i avseendet att granska deras referenser. 

Detta ledde till mycket bra tidigare forskning för vår del. Vi har även genom vår utbildning 

fått ta del av mycket bra litteratur gällande simundervisning, didaktik, metodik och läroplaner 

vilket vi kunde nyttja till forskningsläget i denna studie. Det var dock svårare att finna väl 

genomförda studier som undersöker liknande områden som vi ville syna. 

Den databas som gav mest resultat var Ebsco men vi hade till trots mest nytta av 

bibliotekskatalogerna (där även vissa av de arbeten som vi funnit via Google scholar finns i 

tryckt form). 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Intervjuguide - Simning 

1. Inledning 

 Hur länge har du arbetat på skolan? 

 Undervisar du i några andra ämnen? 

 Hur länge har du arbetat som idrott och hälsa lärare? 

 Var utbildade du dig till lärare? 

- Ingick simundervisning i din utbildning? 

 Vilka åldersgrupper arbetar du med nu, har du undervisat i andra åldersgrupper? 

 

2. Arbetssätt  

 Berätta lite om hur simundervisningen generellt ser ut idag. 

 Hur ser det ut på skolan? 

 Beskriv en lektion i simning. 

 Hur tänker du när du planerar din simundervisning? 

 Upplever du att det är stor spridning på simkunskap hos eleverna i samma årskurs? 

 Hur arbetar du med de elever som har svårt för simning? 

 

3. Erfarenhet 

 Hur upplever du att simundervisningen är idag jämfört med tidigare? 

- På vilket sätt? 

 Hur upplever du att det är att undervisa i simning? 

 Vad anser du är avgörande för en god simundervisning? (Så att eleverna lär sig 

bäst) 

 Erbjuds ni någon form av kompetensutveckling på skolan? 

 

4. Kompletterande frågor 

 Varför undervisar du i simning? 

 Vad undervisar du i simning? 

 Hur undervisar du i simning? 

 När undervisar du i simning? 
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Bilaga 3 

Missivbrev 

 

 

 

 

Hej  

Vi kontaktar dig med information om den planerade intervjun (datum och tid).  

Syftet med vår studie är att se hur lärare i Idrott och hälsa tänker och arbetar kring 

simundervisningen i årskurs 6-9 inom Stockholms län. Vi är intresserade av om den faktiska 

simundervisningen har förändrats under din tid som lärare, och hur dina ”simdidaktiska” 

övervägande ser ut. Vi är även intresserade av dina upplevelser av hur det är att leda 

simundervisning. Studien i sin helhet kommer att innefatta intervjuer med dina och andras 

erfarenheter och upplevelser om simundervisning. 

Du som informant kommer att ha möjlighet att utforma dina svar med stor frihet, men vi 

kommer att utgå ifrån en intervjuguide (se bifogat dokument), men avvikelser kan ske 

exempelvis i form av följdfrågor.  

Du har rätt att avbryta intervjun när du vill utan motivering, eftersom ditt deltagande är 

frivilligt. 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning, eftersom det kommer att 

underlätta vårt arbete både under och efter intervjun. Detta material kommer endast vi ha 

tillgång till, och efter avslutad studie kommer inspelningarna att raderas. Identifiering av 

enskilda personer eller namn på skolan kommer inte framgå i studien. Kodning av dessa 

uppgifter kommer att ske. Efter publicering kommer givetvis du och andra att få tillgång till 

studien.  

Vi uppskattar din medverkan i studien, och dina tankar och åsikter är betydelsefulla för oss 

och vår studie! 

 Kontakta gärna oss innan studien om du har övriga frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Josefine Pettersson   Sofie Ring 

Gymnastik och idrottshögskolan  Gymnastik och idrottshögskolan 

Mobil: 0763 06 8881   070 247 27 80 

Mail: josefine.l.pettersson@gmail.com  sofie.ring.7258@stud.gih.se  
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