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Abstract 

This study aims to examine the way of teaching swim lessons. In addition, the study also 

examines the actual swimming proficiency of pupils in the 9th grade in different areas in 

Sweden.  

 

These are the question specifics which this study wishes to examine. 

1. How do teachers define the ability to swim?  

2. How do swim lessons differ, regarding to which area they are conducted in?   

3. How many of the 9th grade pupils in each examined community passes the bar for 

swimming proficiency? 

4. What does PE teachers do if one or several of the 9th grade pupils fails to show an 

adequate swimming proficiency?  

5. How do results in swimming proficiency differ regarding to different schools in 

different parts of the country?  

 

Method  
This study consists of two major surveys, one based on material gathered from qualitative 

interviews and the other on material gathered from observations. Four PE teachers and one 

swimming instructor were interviewed, as well as six different 9th grade classes, with a total 

of 145 pupils. In the observation the pupils participated in a swim test, where they should 

swim 200 meters from which 50 meters must be on their back and were categorized in three 

categories. These were: passed, completed with rest and failed. Schools in the following three 

communities have been studied; Karlskrona, Stockholm and Skellefteå. Our theoretical 

perspective has been the theory of the Swedish curriculum and the frame factor theory.  

 

Results  
The conclusive result shows that preconditions vary between different communities. Swim 

lessons are conducted in numerous ways and each examined PE teachers has shown diverse 

ways to describe swimming proficiency. Relevant resources such as time and economy also 

vary in how swimming lessons are conducted. Swimming proficiency amongst the examined 

pupils tends to be relatively high, even though several of the pupils rested while conducting 

the examination. The result also states that PE teachers tends to let the pupils whom are 

resting during the examination pass the bar of swimming proficiency, using the motivation 

that these pupils actually can reach to pass the bar if they only put some effort into it.  

 

Conclusion 
Throughout the various definitions, the numerous preconditions and methods to examine 

swimming proficiency, we believe that the general comparison of the Swedish school system 

is to be endangered. Above this we believe that the general pupil needs to exercise their 

swimming skills, throughout continuous swimming lessons and not with a single test, in order 

to secure the fact that that pupils in question truly can swim.  

 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att undersöka hur simundervisningen bedrivs samt hur simkunnigheten hos 

elever i årskurs 9 på olika områden i Sverige ser ut.  

 

De frågeställningar som vi önskar att besvara är:   

1. Hur definierar lärarna simkunnighet?  

2. Hur ser simundervisningen i respektive område ut? 

3. Hur många av eleverna i årskurs 9 i respektive område når upp till kunskapskraven i 

simning? 

4. Vad gör idrottsläraren om elever inte når upp till kunskapskraven i årskurs 9? 

5. Hur skiljer sig resultaten mellan utvalda skolor i respektive landsdel? 

 

Metod 

Studien består av två undersökningar, en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ 

observationsstudie. Vi har intervjuat fyra lärare i idrott och hälsa och en siminstruktör samt 

observerat sex olika klasser som går i årskurs 9, totalt 145 elever. I observationsstudien 

genomförde eleverna ett simtest, där de skulle simma 200 meter varav 50 meter på rygg och 

bedömdes utifrån tre kategorier. De olika kategorierna var: godkänd, genomförde med vila 

och icke godkänd. Undersökningen är genomförd i tre olika områden som vi har valt att 

benämna vid dess kommun. De undersökta områdena är: Karlskrona, Stockholm och 

Skellefteå. Studiens teoretiska utgångspunkt är läroplansteorin och ramfaktorsteorin  

 

Resultat 

Vårt resultat visar på att förutsättningar skiljer sig åt mellan olika områden. 

Simundervisningen bedrivs på varierande sätt och utöver det definierar lärarna simkunnighet 

olika. Resurser som tid och ekonomi skiljer sig också åt för att bedriva simundervisningen.  

Simkunnigheten bland eleverna är hög, dock genomför ett större procentantal av eleverna 

testet med vila. Vårt resultat visar också på att lärare godkänner elever som vilar under testet 

med motiveringen att de ”egentligen” kan, då eleverna bara är ”lite lata”.   

 

Slutsats 

Genom de varierande definitionerna från lärarna, de olika förutsättningarna och metoderna för 

att testa simkunnigheten menar vi att skolväsendets likvärdighet hotas. Utöver det, anser vi att 

eleverna behöver träna mer på sin simkunnighet, genom en omfattande simundervisning 

istället för att bara genomföra ett simtest. Detta för att säkerhetsställa att eleverna verkligen är 

simkunniga. 
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1 Inledning 

Vi vill inleda vår undersökning med en kortare historia. Detta är Malins berättelse om hur hon 

lärde sig simma och det är ett av de starkare minnen hon har från sin barndom. Titeln på vår 

uppsats har inspirerats av den här historien. 

 
”När jag var liten så älskade jag att befinna mig i och vid vattnet, jag gillade färgen på vattnet och 

att man kunde se hela vägen ner till botten. Att röra sig i vattnet var både häftigt och spännande. En 

dag gick jag och min pappa till simhallen. Vi simmade ut till den djupa delen av bassängen och 

pappa höll i mig så att jag skulle känna mig trygg i vattnet. Pappa började långsamt släppa sitt grepp 

om mig, han tittade mig i ögonen och sade ”simma nu annars sjunker du!” hans blick utstrålade: du 

fixar det här, Malin! Han släppte taget om mig och jag började genast sparka med benen och simma 

hundsim med mina händer. I fem sekunder kändes det som att jag var odödlig, som att inget i världen 

kunde stoppa mig. Han tog tag i mig igen, simmade tillbaka mot det grunda och log. Du fixade det, 

sade han.” 

 

Ämnet idrott och hälsa bär ansvaret för att elever ska få med sig grundläggande kunskaper 

och färdigheter som kan guida dem genom ett fortsatt aktivt liv även efter studietiden. En 

hälsosam livsstil som präglas av fysiska aktiviteter är primärt för vårt välbefinnande. Om vi 

under uppväxten får en positiv upplevelse till rörelse och av vistelse i naturen så är chansen 

större att vi blir fortsatt fysiskt aktiva under vuxenåren. (Skolverket 2011a, s. 83)  

 

Lundvall (2004, s.25) beskriver att de variabler som behöver tillgodoses för att en fysisk 

aktivitet ska behållas genom livet. Dessa variabler innebär att aktiviteten är lätt att genomföra, 

går att genomföra på egen hand samt att den inte kräver kostsam utrustning. I studiens slutsats 

beskriver Lundvall att lärarna behöver uppmärksamma de aktiviteter under skolåren som har 

potential att bidra till ett livslångt liv i rörelse (ibid., s.26). Kärnan i ämnet idrott och hälsa är 

fysisk aktivitet som är utformad så att alla kan delta på sina egna villkor. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om faktorer som påverkar både hälsan och den fysiska 

förmågan genom livet. Att behärska färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en stor 

tillgång för både individen och samhället (Skolverket 2011b, s.1-5). I kapitlet Idrottsdidaktik 

– konsten att undervisa i idrott utgår Meckbach och Lundvall (2007, s. 27) från Lars-Magnus 

Engströms undersökning från 1969. Undersökningen visade att idrottslärarens kompetens och 

bakgrund påverkar vilka aktiviteter som får ta plats i idrottsundervisningen samt att de olika 

momenten i idrott och hälsa prioriteras olika tidsmässigt. Tidigare undersökningar visar också 
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att undervisningen i idrott och hälsa till stor del präglats av lärares och elevers egna intressen 

(Sandahl 2004, s.66). 

 

Vi har valt ut ett moment inom ämnet idrott och hälsa som vi anser har stor betydelse för 

elever både nu och i en överskådlig framtid. Simning är en av få aktiviteter som nämns 

specifikt i kunskapskraven. Där står det att eleverna ska kunna simma 200 meter varav 50 

meter på rygg i slutet på årskurs 6 och årskurs 9 för att få ett godkänt betyg i idrott och hälsa 

(Skolverket 2011b, s. 5-6). Kraepelien-Strid (2007, s.164) förklarar att den svenska livsstilen 

förutsätter simkunnighet, då man vid många tillfällen befinner sig i närheten av eller i vatten. 

Vikten av att vara simkunnig speglar sig i att drunkning är en av de vanligaste dödsorsakerna 

bland barn och ungdomar. Trots detta, visar undersökningar att simning inte får lika stor plats 

i idrottsundervisningen som andra moment (Redelius 2004, s.157). Kraepelien-Strid 

diskuterar i sitt arbete Simma eller försvinna (2006, s.73) att de uppfattningar som finns om 

simkunnighet bland elever i årskurs 9 är baserade på enkäter och studier som i sin tur inte är 

grundade på påvisbar simkunnighet hos eleverna. Då det saknas normer för definitionen av 

simkunnighet så definieras det istället av lärarens och elevens egna antaganden om vad som 

borde räknas som simkunnighet.  

 

Studien genomförs därför genom ett flertal observationer och intervjuer på olika områden i 

Sverige för att belysa hur simkunnighet och förutsättningar kan skilja sig åt.  

 

2 Bakgrund  

Vattenvana är grunden för att lära sig simma och vägen till simkunnighet. Men vad är 

definitionen av simkunnighet? De nordiska simförbunden (NSF) samt Svenska 

livräddningssällskapet (SLS) har tillsammans enats om en definition;  

 

”Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit 

sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.”.  

(Sjödin 2008, s.9-10)  

 

Efter Skolverkets undersökning 2004 om elevers simkunnighet i årskurs 5, konstaterades det i 

ett pressmeddelande att skolorna och kommunernas definition av kursplanens mål om 

simkunnighet varierade kraftigt över landet. Skolverket fick i uppdrag av regeringen att 
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förtydliga målen för simundervisning och detta bidrog till de nuvarande kunskapskraven, det 

vill säga att samtliga elever i årskurs 5 och årskurs 9 ska kunna simma 200 meter varav 50 

meter i ryggläge och hantera nödsituationer vid och i vatten (Skolverket pressmeddelande 

2006). I vår undersökning har vi valt att utgå från kunskapskravens definition av 

simkunnighet: eleverna ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge (Skolverket 

2011b, s.5-6). 

 

Simkulturen ser olika ut världen över. Olika länder och deras kulturer är avgörande för hur 

ofta elever får träna på att simma och om de till slut blir simkunniga eller inte. I Europa 

varierar simkunnighet och simundervisning stort, det är till exempel vanligt att 

simundervisning inte alls bedrivs i skolorna utan sker på föräldrarnas initiativ. I Europa har de 

inte heller någon gemensam och övergripande definition av simkunnighet. I de nordiska 

länderna värdesätts simkunnighet på ett liknande sätt, definitionen av simkunnighet är 

densamma och simundervisning bedrivs och erbjuds i de flesta skolor (Sjödin 2008, s.40).  

 

Under 30-talet satsades det på att alla Sveriges medborgare skulle vara simkunniga, 

kommunerna gjorde stora satsningar vilket gav resultatet att i princip alla barn i Sverige 

kunde simma. Denna ökning av simkunnighet varade fram till början av 1980-talet, men 

började sedan avta i samband med trendförändringar i samhället och simkunnigheten blev 

betydligt lägre (ibid., s.11). En av dessa trendförändringar är badkulturen. Tidigare gick 

människor till simhallen för att lära sig simma, träna och motionssimma, vilket resulterade i 

ett ökat antal simhallar i hela landet. Fler och fler av dessa simhallar har sedan byggts om från 

träningsanläggningar till äventyrsbad och nu är simhallen ett eftertraktat äventyrs- och 

utflyktsmål. På äventyrsbaden runtom i landet ställs sällan kravet på att vara simkunnig och i 

samband med trendbytet av träningsanläggning till äventyrsbad har olyckor och olyckstillbud 

ökat. (ibid., s.157f) Idag är det flera faktorer som påverkar barn och ungdomars simkunnighet 

och en av dessa är att simundervisning inte prioriteras på samma sätt som tidigare. Sverige har 

också många medborgare som är nyinflyttade och kommer från andra kulturer där simning 

och simkunnighet inte är en del av uppväxten. (ibid., s.11) 
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2.1 Styrdokument 

Studien kommer att utgå ifrån det centrala innehållet i idrott och hälsa, kunskapskraven samt 

betyg och bedömning för ämnet. I hänseende till det är tre punkter från det centrala innehållet 

i kursplanen inom kunskapsområdet Rörelse viktiga:  

 ”Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till 

musik” 

 ”Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar 

rörelseförmågan och hälsan”  

 ”Olika simsätt i mag- och ryggläge” 

 

Kunskapsområdet Rörelse handlar om att utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika 

fysiska sammanhang. De kunskaper som ska bedömas utifrån punkterna ovan, förutsätter att 

eleverna får möjlighet att öva och pröva sina rörelser i skiftande miljöer med olika redskap 

och material. Ramfaktorer, som närhet till simhall kan skilja sig åt mellan skolor med olika 

förutsättningar. Därför kan valet av aktiviteter i samband med ramfaktorer påverka 

undervisningens utformning. (Skolverket 2012a, s.2-5) 

 

Simning är en av få aktiviteter som konkret står med i kunskapskraven. I det centrala 

innehållet står simundervisning med uttryckt som ”olika simsätt i både rygg- och magläge”. 

Simundervisningen börjar redan i grundskolans tidiga år (årskurs 1-3) då eleverna ska 

utveckla sin vattenvana genom lekar i vatten. Eleverna i årskurs 4-6 som redan fått träna upp 

sin vattenvana ska få fortsätta träna och utveckla sin simförmåga. När eleverna går i årskurs 

7-9 är det simkunnigheten som är i fokus, eleverna ska kunna simma 200 meter varav 50 

meter på rygg. Kursplanen anger inte att eleven ska använda några särskilda simsätt utan 

eleven ska kunna få ett godkänt betyg oavsett vilket sätt den simmar på. (Skolverket 2012b) 

 

Skolverket har utformat ett bedömningsunderlag som har till syfte att stödja lärare i deras 

bedömning av eleverna. Det är viktigt att de betygsätts likvärdigt och rättvist på alla skolor i 

landet. Oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har, ska utbildning och bedömning 

i skolan vara likvärdig enligt lag. Elevens uppfattning om vad som är viktigt i ett skolämne 

befästs av de grunder som läraren gör sin bedömning och sätter betyg på, vilket speglar sig i 

lärarens val av aktivitet och innehåll under idrottslektionerna (Skolverket 2012a, s.2-5).  

Vid betygsättning markerar skolan vilken kunskap som anses som giltig och den kunskapen 

värdesätts framför annan kunskap. Karin Redelius (2008, s.23ff) skriver att det som ligger till 
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grund för betygsättningen är en signal på vad som är viktigt i ett ämne. Vad som sker på 

lektionerna, vilket innehåll lektionerna har och hur innehållet motiveras och bedöms är därför 

av stor betydelse. För att bedömningen i landets skolor ska vara likvärdig och rättvis krävs det 

att bedömningen är giltig och relevant, noggrann och tillförlitlig. Detta innebär hur väl lärare 

lyckas bedöma det som ska bedömas. För att öka förutsättningarna för en likvärdig och rättvis 

bedömning som både är relevant och tillförlitlig bör lärarna utgå från de kunskapskrav som 

eleverna ska uppnå. Lärarna bör endast ta med aktiviteter i undervisningen som är relevanta 

mot kunskapskraven samt försöka bedöma elevernas kunskap vid upprepade tillfällen. För att 

eleverna ska nå upp till målen ska de ges kontinuerlig feedback på hur de når upp till 

kunskapskraven, detta för att få stöd i sitt lärande när de ska genomföra en aktivitet eller 

uppgift. (Skolverket 2012a, s.2-4) Kunskapskraven gällande simundervisningen i årskurs 9 är:  

 

Betyg E. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan 

även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge  

Betyg C. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan 

även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.  

Betyg A. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser  i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan även 

simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.   

(Skolverket 2011b, s.5-6) 

 

2.2 Idrottslärarens roll i simundervisningen 

Simundervisningen kan bedrivas av både idrottsläraren och-/eller personal på simhallar 

exempelvis siminstruktörer. Det är alltid skolan och idrottsläraren som ansvarar för att planera 

undervisningen samt bedömningen av elevernas simkunnighet (Skolverket 2012b). 

Kraepelien-Strid (2007, s.170-171) betonar att simundervisningen bör ledas av någon som har 

goda kunskaper om och färdigheter i simning samt simdidaktik. Idrottsläraren och övrig 

personal bör vara kompetenta inom området för att eleverna ska ha god möjlighet att bli 

simkunniga. De didaktiska frågorna vad, varför, hur, när, var och för vem är viktiga att 

läraren reflekterar över. Utifrån denna reflektion kan undervisningen anpassas efter elevernas 

förmågor, mål och förutsättningar att simundervisningen från varje lektionstillfälle kan bli 

bättre.  
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För att få en god kvalitet på simundervisningen behöver läraren göra både en kortsiktig och 

långsiktig planering. Utöver att planera och genomföra undervisningen bör läraren i idrott och 

hälsa utvärdera och analysera undervisningen för att nå en förbättring. Planeringen ska 

innehålla både en detalj- och en grovplanering och den ska utformas utefter de mål som finns 

med i kursplanen för idrott och hälsa. Har läraren gjort en planering utefter styrdokumenten är 

det sedan lättare att följa elevernas utveckling och avgöra om de når upp till kunskapskraven 

eller inte. Genomförandet av simundervisningen bör sträva efter att nå alla elever och detta 

kan ske genom att anpassa undervisningen så att alla elever kan delta. Dokumentation bör ske 

både under och efter lektionen för att utvärdera förloppet. Utvärderingen bör följa upp hur det 

gått för eleverna, men också innehålla en analys av hur undervisningen gick. Det sista steget 

för att få kvalitet i undervisningen är att förändra och utveckla det som krävs för att nå de 

uppsatta målen. För att simundervisningen ska öka i kvalité måste förändringarna ske utifrån 

det läraren har kommit fram till i analysen (Sjödin 2008, s.126).   

 

3 Forskningsläge 

Aldvin Torlakovic (2009, s.14-17) har i sin studie undersökt om barn i grundskolans yngre 

åldrar kan utveckla färdigheter i simning genom att träna intensivt under en bestämd period. I 

studien deltog 88 grundskoleelever från Hercegovina, Bosnien och Sarajevo. De elever som 

deltog i studien fick totalt 12 timmars undervisning i simning utöver skolans schemalagda tid 

och programmet var utformat av professorer i fysisk aktivitet och idrott. Undervisningen 

genomfördes på morgonen under vardagar tills de 12 timmarna var uppnådda. Eleverna fick 

genomföra ett förtest och ett eftertest och delades in i grupper utefter deras färdigheter. 

Grupperna bestod av 6-7 elever och de olika grupperna var: non-swimmer, floater, semi- 

swimmer, swimmer beginner och swimmer. I denna studie översätts de olika grupperna till: 

icke-simkunnig, flytare, semi-simmare, nybörjare och simmare. När studien avslutades 

analyserades resultatet för att se om eleverna bytt grupp och blivit mer simkunniga. Vid varje 

undervisningstillfälle fick eleverna öva på sina färdigheter, nedan visas hur 12 

timmarsprogrammet var utformat.  
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Figur 1. Schematisk undersökning av utbildningsprogrammet (Torlakovic 2009, s.15) 

 

Studiens resultat visar att elever i grundskolans yngre åldrar kan utveckla en ökad 

simkunnighet med en intensiv period med simundervisning. Torlakovic drar slutsatsen, utifrån 

att drunkning är en av de vanligaste dödsorsakerna, att alla barn borde få lära sig simma och 

att intensivträning kan vara ett sätt att öka simkunnighet hos barn. (ibid., s.18) 

 

I en studie av Berukoff och Hill (2010, s.409-421) undersöktes relationen mellan 

simkunnighet och olika påverkansfaktorer dvs. self-efficacy, fear of drowning, perceived 

swimming risk, previous swimming opportunities, body image, and perceived athletic skill. I 

denna studie översätts dessa påverkansfaktorer till självtillit, rädsla för att drunkna, upplevd 

risk, tidigare erfarenheter, kroppsbild och upplevd prestations förmåga. I undersökningen 

deltog 144 elever i åldrarna 13-18 år som hade sitt ursprung från Spanien. Simkunnigheten 

hos eleverna mättes med en checklista ”Swimming Performance Checklist” och 

påverkansfaktorerna uppmätte de med enkätundersökningar. Ett av studiens resultat visade på 

ett positivt samband, nämligen att vissa faktorer som rädsla och självtillit påverkar 

simkunnighet. Eleverna fick skatta utifrån Banduras Efficacy Scale hur säkra de var på sin 

förmåga att kunna simma, skalan gick från 1 (inte alls säker) till 10 (extremt säker). Ett av 

studiens mest framträdande resultat visar att självtillit har en stor påverkan på elevernas 

simförmåga. Berukoff och Hill skriver att barn borde börja simma i en tidig ålder för att få en 

positiv upplevelse av simning som kan minska rädslan att drunkna samt bidra till att de 

känner en större trygghet i vattnet. De barn som inte kan simma bör även få individuell hjälp 

för att känna sig trygga och för att förbättra sin självtillit, detta för att förbättra 

simkunnigheten och minska risken för drunkningsolyckor. (ibid., s.409-421)  
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I en undersökning av Amateur Swimming Association (2013, s.6) blev det tydligt att nästan 

hälften av barnen i grundskolans yngre år inte är simkunniga i England. Trots 

rekommendationer från Department of Education om 22 timmars simundervisning under ett 

år har de flesta skolor i genomsnitt bara 8 timmar och 15 minuter per år. Skolan är inte 

skyldig att visa upp några bevis på hur simundervisningen bedrivs och vilket innehåll 

undervisningen har. Detta kan få konsekvenser då de flesta skolor är resultatinriktade och vill 

att deras elever ska ta examen med höga betyg. Exempelvis kan konsekvenserna bli att vissa 

elever får godkänt trots att de inte är simkunniga eller att simundervisning prioriteras bort då 

det inte finns några krav på hur den ska bedrivas.  

 

Sommar innebär bad och värme, något som alltid aktualiserar diskussionen om simkunnighet 

och drunkningsolyckor och under 2014 lämnade SLS ut uppgifter om att simkunnigheten 

ökar. I en undersökning av Novus i uppdrag av SLS har man frågat 4 674 personer i åldern 

18-79 år om de kan simma enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen. Resultatet visar att 

78 % av de tillfrågade anser sig kunna simma, varpå 13 % har svarat nej och 9 % är inte 

säkra. I den föregående undersökningen från 2012 angav 73 % att de kan simma 200 meter, 

varav 50 meter på rygg, 12 % att de inte klarar av det och 15 % att de inte vet, vilket tyder på 

en uppåtgående trend. Det är viktigt att betona att denna undersökning bygger på en 

självuppskattad förmåga, det vill säga det gjordes inte några specifika tester för att verifiera 

deras förmåga. (Svenska livräddningssällskapet 2014a). Samtidigt lämnar SLS ut dystra 

uppgifter om att antalet drunkningsolyckor ökar, under 2013 drunknade totalt 129 personer 

och bara i juni och juli 2014 har över 60 personer omkommit.  Så höga siffror som i nuläget 

har inte förekommit sedan 2006 enligt tidigare sammanställningar (Svenska 

livräddningssällskapet 2014b). Följande tabeller sammanställer antalet drunkningsolyckor i 

Sverige från januari 2013 fram till juli 2014 (Svenska livräddningssällskapet 2014c). 

 

Tabell 1. Omkomna genom drunkning under 2014 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Barn 1    2 2       

Kvinnor  1 1 1 1 1 8 2     

Män 3 3 3 7 6 19 31 18     

Totalt 4 4 4 8 9 22 39 20     

Tot. Året. 4 8 12 20 29 51 90 110     
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Tabell 2. Omkomna genom drunkning under 2013 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Tot. mån. 4 1 7 17 10 14 29 21 11 6 6 3 

Ackumulerat 

hela året. 

4 5 12 29 39 53 82 103 114 120 126 129 

 

Jämförs det totala antalet omkomna från januari – augusti är det tydligt att antalet olyckor har 

ökat från föregående år. Det stora problemet är dock inte simkunnigheten, utan snarare 

konditionen. I en artikel i DN säger Anders Wernesten, statistikansvarig på SLS, att det stora 

problemet är dålig kondition. ”Det är inte simkunskapen som saknas utan orken. Många har 

inte längre den kondition som krävs för att simma på öppet vatten. Det är inte som att simma i 

bassäng. Det är både kallare, mer strömt och smutsigare” (Ritzén 2014). En annan bidragande 

faktor kan vara överskattning, det inte är helt ovanligt att individer överskattar sin egen 

förmåga och ger sig ut på djupare vatten än vad som är lämpligt.  

 

Vad kan det ökande antalet drunkningsolyckor bero på? Studier visar att fler och fler skolor 

skär ner på simundervisning av olika skäl. Skolverket har gjort två nationella utvärderingar, 

en 1992 och en 2003 som har haft som huvudsyfte att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i 

grundskolan. I samband med utvärderingen från 2003 gjordes en analys av undervisningen i 

idrott och hälsa, där två trender kan urskiljas. Den ena trenden handlar om hur ofta lärarna har 

tillgång till olika undervisningsplatser, där tillgången till simhall minskar. Den andra trenden 

bör tas på stort allvar, denna tyder på att elever kan uppnå inte bara godkänt utan även de 

högre betygen i idrott och hälsa utan att vara simkunnig. (Skolverket 2005, s. 98) Tidigare 

nämndes det att Skolverket kan urskilja en negativ trend när det handlar om tillgång till 

lokaler. Frågeställningen angående tillgång till lokaler skiljer sig något mellan de båda 

undersökningsåren och är inte direkt jämförbar, men i rapporten finns en jämförelse mellan att 

aldrig ha tillgång till en specifik lokal och att aldrig använda densamma. I samband med NU-

92 angav 30 % av lärarna att de aldrig har tillgång till simhallen och 2003 visar resultaten att 

37 % av lärarna aldrig använder sig av simhallen. Även om lärarna till synes har tillgång till 

ändamålsenliga lokaler nämns fortfarande simhallen som ett typexempel bland svårigheter. 

(ibid., s. 149) 

  

Den bristande tillgången till simhall skulle kunna svara på frågan om varför elever uppger att 

de inte undervisats i de moment som lyfts fram i styrdokumenten. I den grupp som uppnår de 
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högre betygen verkar det som att de undervisas i och möter en större mängd av 

lektionsinnehåll än övriga och när det gäller simning uppger en majoritet av eleverna att de är 

simkunniga. Trots att simning är en färdighet som är betonad med ett tydligt kunskapskrav, är 

det förvånande att det ändå finns elever som uppger att de inte är simkunniga. Cirka 3 % av 

de elever som får minst betyget Godkänd uppger att de inte kan simma. Andelen är dock 

högst bland de som ej uppnått målen (12 %) och lägst bland de som nått Mycket Väl Godkänd 

(0,4 %). (ibid., s. 157) 

 

Redelius (2004, s.157) undersökning visade att över 70 % av eleverna i årskurs 9 (n=677) 

aldrig eller endast en eller ett par gånger per år hade aktiviteter som simning och orientering. 

Vid Björn Sandahls (2004, s.52-54) kartläggning av den schemalagda idrottsundervisningen i 

grundskolan under åren 1968, 1984 och 2001 var gymnastik och bollspel de aktiviteter som 

fick ta störst plats i undervisningen. Kartläggningen visade att simundervisning knappt fick 5 

% av den totala undervisningstiden under dessa år. I samband med Sandahls undersökning 

2001 genomfördes en jämförelse av hur mycket undervisningstid simundervisningen blev 

tilldelad i årskurs 3, 6 och 9. Jämförelsen visade att eleverna i årskurs 3 hade 7 % 

simundervisning, eleverna i årskurs 6 hade 4,8 % och eleverna i årskurs 9 hade 2,5 % av sin 

undervisningstid till simning. Detta tyder på att eleverna för varje år som går får träna mindre 

och mindre på sin simkunnighet. 

 

År 2004 utförde Skolverket en tillsyn utav simundervisningen i Sverige med syfte att 

undersöka hur skolorna arbetar med och lever upp till kursplanens mål och formuleringar i 

idrott och hälsa. Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer i vatten 

undersöker eleverna i årskurs fem och det dåvarande målet var ”att kunna simma och hantera 

nödsituationer vid vatten” (Skolverket 2004, s. 1). Kursplanens mål saknar en specifik 

definition vilket resulterade i att varje skola och lärare fick definiera och konkretisera vad 

simkunnighet är. Detta blev ett tydligt hot mot skolans likvärdighet i landet. Avsaknaden av 

en nationellt fastställd definition ledde till att skolorna uppgav olika varianter, där de allra 

flesta definierar simkunnighet genom ett visst antal meter, medan andra pratar om trygghet 

och säkerhet i vattnet. Den vanligaste definitionen bland både kommunala och fristående 

skolor överensstämmer med Svenska livräddningssällskapets definition: ”simkunnig är den 

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

simma 200 meter i en följd, varav 50 meter på ryggsim”. Av den totala andelen svaranden var 

det 64 % av de kommunala skolorna som använde sig av den definitionen och 67 % av de 
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fristående skolorna. Resterande skolor använde sig av egna definitioner, vilka varierade från 

både längre och kortare sträckor än SLSs definition. Anmärkningsvärt är att 5 % av samtliga 

skolor inte anger en någon specifik sträcka och att 6 % av de kommunala-, samt 9 % av de 

fristående skolorna saknar definition. Dessa skolor kan egentligen inte avgöra vem som är 

simkunnig. (ibid., s. 3) 

 

I samband med tillsynen av simundervisningen undersöktes hur stor andel av alla elever i 

årskurs 5 som är simkunniga. Sammanlagt kunde 94 % av eleverna i kommunala skolor och 

96 % av eleverna i fristående skolor simma våren 2003. Utav totalt 118 910 elever kunde inte 

7 369 elever simma. Skolverket tillägger att det är ett orimligt krav att huvudmännen ska få 

alla elever att nå alla mål i alla ämnen, men att det är deras ansvar att eleverna ska ges 

förutsättningar för att nå målen. Därför fick samtliga huvudmän möjlighet att redovisa om det 

fanns några särskilda skäl till att alla elever inte kunde simma. De vanligaste skälen bland de 

kommunala skolorna för att elever inte kan simma visade sig vara religiösa/kulturella/etniska 

skäl (37 %), medicinska/sociala skäl (44 %) och ekonomiska/organisatoriska skäl (19 %). 

(ibid., s. 5) Bland de ekonomiska/organisatoriska skälen räknas här bland annat brist på lärare, 

brist på simlärare, avstånd till simhall, avsaknad av bassäng i närheten, elevers behov av stöd, 

frånvaro, ovilja och ointresse, kostnader och för lite träning. Utifrån dessa resultat påminde 

skolverket samtliga huvudmän om sitt ansvar att ge förutsättningar för eleverna att kunna lära 

sig simma med ett viktigt tillägg. Det var att organisatoriska skäl eller brister på resurser inte 

utgör något godtagbart skäl för att elever inte lär sig simma, utan Skolverket förutsätter att 

varje huvudman vidtar åtgärder för att alla elever ska lära sig simma (ibid., s. 8).  

 

Kraepelien- Strid (2006, s. 52, 61-63) har i sin studie ”Simma eller försvinna” undersökt hur 

simundervisning för den obligatoriska skolan framställts i styrdokumenten från 1900-talet och 

framåt samt gjort en deskriptiv studie som har sin grund från Skola-Idrott-Hälsa projektet 

(SIH-projektet). De frågeställningar som Kraepelien-Strid besvarar är utvalda från SIH-

projektet och berör simning och simkunnighet. En övervägande del av lärarna som deltog i 

studien ansåg att det var mycket viktigt eller ganska viktigt att lära eleverna att simma. Trots 

detta svarar mer än hälften av lärarna att de bara har simundervisning mellan noll till tre 

gånger per läsår. Kraepelien-Strid drar slutsatsen att lärarnas attityd till att anordna 

simundervisning inte stämmer överens med attityden till hur viktigt de tycker det är att lära 

eleverna simma. Vid kartläggningen av hur många elever i årskurs 9 som är simkunniga 

uppskattade 80 % av eleverna att de klarar av att simma en sträcka på 200 meter, medan 
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lärarna uppskattade att 95 % av eleverna skulle klara detta. Kraepelien-Strid anser att 

skillnaden mellan elevernas och lärarnas uppskattning av simkunnighet är alldeles för stor. 

Det sista resultatet i studien handlar om vilka förutsättningar (tillgång till simhall) som 

idrottslärarna hade. Studien visade att mindre än en tredjedel av lärarna oftast kunde utnyttja 

en simhall under lektionstid, drygt en tredjedel kunde utnyttja en simhall ibland och lite mer 

än en tredjedel av lärarna hade tillgång till en simhall enbart under idrott-/friluftsdagar. 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt  

3.1.1 Läroplansteorin 

Göran Linde har utformat sin läroplansteoretiska modell efter den engelska pedagogen Basil 

Bernsteins läroplansteori från 1971. Bernstein beskriver läroplansteorin med ”Curriculum 

defines what counts as valid knowledge” vilket översätts till ”En läroplan anger vad som 

räknas som giltig kunskap”. Linde reflekterar över vem som bestämmer vad som ska räknas 

som giltig kunskap: är det läroplansmakaren eller de som tillämpar läroplanen? Skolverket 

försöker definiera den giltiga kunskapen genom styrdokument, trots detta blir inte innehållet i 

undervisningen densamma som den egentliga läroplanen. (Linde 2012, s. 7) Innehållet i 

läroplanen, det vill säga stoffurvalet, behandlas sedan under tre övergripande rubriker: 

formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan.  

  

Formuleringsarenan är den arena där läroplanen och de gällande föreskrifterna formuleras. 

Arenan innehåller bestämmelser om vilka ämnen som ska studeras, vilka mål som gäller för 

undervisningen, vilket innehåll som varje ämne ska ha samt hur mycket tid varje ämne får. 

(ibid., s. 23) Med andra ord är det lärostoff som skrivs ned i läroplanen ett urval ur en större 

mängd kunskap (ibid., s. 44). Hela världens kunskapsutbud kan inte förmedlas i ett dokument, 

därför klassas kunskapen olika och fastställs som giltig kunskap i läroplanen. För att sedan 

detta kunskapsutbud ska kunna förmedlas till eleverna, måste det ske i ett upplägg av tids- och 

styckesindelning.  

 

Transformeringsarenan. Denna arena handlar om läroplanens transformering, hur den 

tolkas genom tillägg och fråndrag. Dessa tolkningar kan bero på olika faktorer, som 

skolledare, lärare, elever och föräldrar (ibid., s. 55-56). Faktorer som påverkar lärarna kan 

vara t.ex. deras bakgrund, erfarenheter och utbildning. En lärare kan till exempel brinna för 

någonting och anse att detta är det viktigaste med sitt ämne, vilket kan leda till att läroplanen 
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tolkas på ett sådant sätt att just detta stoff väljs ut i undervisningen (ibid., s. 70). För att 

undvika att undervisningen blir för personligt präglad bör denne fundera över sitt urval, 

förslagsvis genom att formulera lokala pedagogiska planeringar med sina kollegor. Ett annat 

sätt att reflektera över frirummet för en personlig tolkning, beskriver Linde är studera lärarnas 

”repertoar”. Linde utgår ifrån fyra olika repertoarer: den potentiella-, den manifesta-, stoff- 

och förmedlingsrepertoaren. Den potentiella repertoaren är de lektioner som läraren planerar 

utifrån sin bakgrund och sina erfarenheter medan den manifesta repertoaren är de faktiska 

lektioner läraren genomför. Ju rikare den potentiella repertoaren är, ju mer strategiskt utvald 

blir den manifesta repertoaren (ibid., s. 58). Detta exempel förtydligar hur urval av 

lektionsinnehåll skulle kunna reflektera lärarens egen kompetens och erfarenheter. De sista 

repertoarerna: Stoffrepertoaren och förmedlingsrepertoaren handlar om innehållet av 

lektionen och de metodiska tillvägagångssätt läraren använder sig av. Vissa lärare äger 

tillexempel en stor stoffrepertoar och varierar sina övningar, medan andra använder samma 

material år ut och år in.  

  

Realiseringsarenan innebär verkställande av undervisningen utifrån läroplanen. 

Verkställandet består av att läraren undervisar medan eleverna deltar. Faktorer som 

gruppstorlek, kommunikation och aktivitet i klassrummet står i centrum för realiseringen. Att 

läroplanen har realiserats innebär att den mottagna läroplanen och dess stoffurval behandlats 

samt att en viss klassrumsinteraktion inträffat. Klassrumsspråket är av stor betydelse i 

realiseringsarenan. Detta innebär det språk och den interaktionen som sker mellan lärare och 

elever. En aspekt är också vad eleverna har uppfattat av undervisningen, vad mottagaren 

uppfattar och sändaren avser kan nämligen skilja sig åt. Därav är det av vikt att läraren tydligt 

beskriver syftet med lektionsinnehåll eller övningar. (ibid., s. 73, 84) 

 

 

3.1.2 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorsterorin är en del inom läroplansforskningen som behandlar vilka faktorer som 

påverkar undervisningen. Som ovan beskrivet tolkas läroplanen beroende på lärares 

intentioner, rutiner och repertoarer. Utöver detta påverkar begränsande ramar och praktiska 

betingelser som lägger grund för ramfaktorsteorin. Ramfaktorer kan således vara allt ifrån tid, 

lokal och undervisningsmaterial samt reglerande ramar så som betygsystem och 

kompetenskrav på lärarna. Teorin studerar relationen mellan resultat, undervisningsförlopp 

och begränsande yttre betingelser. Vilka möjligheter och begränsningar till undervisningen 
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finns det? Hur påverkar de undervisningsprocessen och hur påverkar det de slutliga 

resultaten? (Linde 2012, s.17, 21). Linde reflekterar över att ramfaktorsteorin haft ett stort 

inflytande och en stor betydelse för dagens skolpolitik. Detta genom en ökad medvetenhet om 

hur ramfaktorer med möjligheter och begränsningar påverkar undervisningen och de resultat 

som skolorna producerar. (ibid., s.59) 

 

3.1.3 Sammanfattande bakgrund och forskningsläge 

Simundervisning är ett livsviktigt moment i skolan och en livsviktig kunskap i dagens 

samhälle. Sverige är ett kustland och närhet till sjöar, hav och stränder finns överallt. 

Badkulturen har förändrats under åren och har lett till att drunkningsolyckorna ökat. Under 

2014 har hittills 110 personer omkommit i drunkningsolyckor i Sverige.  

 

År 2004 visade en undersökning att över 7000 elever i årskurs 5 inte var simkunniga. 

Skolverket skärpte då kraven och i styrdokumenten står nu simning tydligt formulerat, 

kunskapskravet lyder: eleverna ska klara av att simma 200 meter varav 50 meter på rygg, för 

att erhålla ett godkänt betyg. För att eleverna ska kunna nå dessa kunskapskrav ska skolan och 

huvudmannen ansvara för att undervisningen blir av och att eleverna får optimala 

förutsättningar. Det finns faktorer som både möjliggör och begränsar undervisningen. Dessa 

kan vara allt från tid, lokaltillgång, rädsla, elevernas tilltro till sin egen förmåga samt lärarens 

kompetens och intresse till undervisning i simhallen. 

 

Eva Kraepelien-Strids studie från 2006 ”Simma eller försvinna” undersökte hur 

styrdokumenten, avseende simundervisning, avspeglades i undervisningen och i den faktiska 

simkunnigheten bland elever i årskurs 9. Kraepelien-Strid reflekterar över att svaret på hennes 

huvudfråga ”Leder Lpo94 till önskad simkunnighet i år 9?” inte går att besvara då det inte 

finns några krav beskrivna i styrdokumenten från Lpo94. Hon beskriver att det finns 

uppfattningar om hur många elever i årskurs 9 som är simkunniga men att dessa uppfattningar 

är grundade på enkäter och studier som gjorts på egna antaganden om vad som är 

simkunnighet (2006, s.76). Som tidigare beskrivet i avsnittet om styrdokument (se rubrik 

1.1.4) står det i den nya läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr11) att eleven ska kunna 

simma 200 meter varav 50 meter på rygg i årskurs 6 och årskurs 9 för att erhålla ett godkänt 

betyg i idrott och hälsa. Istället för att förlita oss på antaganden och uppskattningar om 

simkunnighet kommer observationer och simtester utföras på elever i årskurs 9 utifrån de krav 
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och bestämmelser som beskrivs i styrdokumenten. Utöver detta intervjuas idrottslärare för att 

få en tydligare bild om simundervisningens möjligheter och begränsningar. 

 

4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur simundervisningen bedrivs samt hur simkunnigheten hos 

elever i årskurs 9 på olika områden i Sverige ser ut. 

 

1. Hur definierar lärarna simkunnighet?  

2. Hur ser simundervisningen i respektive område ut? 

3. Hur många av eleverna i årskurs 9 i respektive område når upp till kunskapskraven 

i simning? 

4. Vad gör idrottsläraren om elever inte når upp till kunskapskraven i årskurs 9? 

5. Hur skiljer sig resultaten mellan utvalda skolor i respektive landsdel? 

 

5 Metod  

Denna studie består av två undersökningar, en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ 

observationsstudie. Frågorna till intervjustudien är delvis egenformulerade och delvis 

inspirerade av andra undersökningar som berör samma forskningsområde, exempelvis 

Kraepelien-Strids Att simma eller försvinna (2006) samt Simkunnighet är viktigt, eller…? 

(2007). De olika delstudierna i undersökningen riktar sig mot två målgrupper, där de 

medverkande lärarna intervjuas medan eleverna blir observerade i ett test av deras 

simkunnighet. I testet utgår vi från läroplanens kunskapskrav för simkunnighet.   

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar bedömer vi att intervju och observation är de 

två lämpligaste metoderna. I intervjuerna eftersöks en uppskattning av hur många av lärarens 

elever som är simkunniga, deras egen definition av att vara simkunnig samt faktorer som 

hindrar eller möjliggör simundervisningen. Genom observation söks därefter ett svar på hur 

många av eleverna som utifrån kunskapskravet i Lgr11 bedöms vara simkunniga. I de två 

följande avsnitten kommer våra val av undersökningsmetoder att motiveras. 
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5.1 Intervju 

En stor del av studiens frågeställningar handlar om lärarens syn på simundervisningen och 

vilka faktorer som möjliggör eller begränsar simundervisningen. Intervjun är således en 

åsiktsintervju och då är en kvalitativ intervjustudie passande, eftersom en djupare inblick i 

lärarens tankar eftersöks (Krag Jacobsen 1993, s. 15). Genom att använda öppna frågor och 

följdfrågor kan vi få en djupare förståelse av de faktorer som respondenten väljer att belysa. 

För att budskapet med intervjun ska bli tydligt är det viktigt att utforma en frågehandledning 

innan intervjun. Det kan genomföras på olika sätt och vi har valt att använda oss av en 

intervjuguide (ibid., s.19, 188).  

 

Intervjuguiden är en checklista med en uppsättning av teman och ämnen som skall undersökas 

och den underlättar att svarspersonerna i studien skall få möta relevanta och likartade teman. 

Temana i undersökningen behöver inte komma i någon särskild ordningsföljd, men det är upp 

till utfrågaren att formulera de konkreta frågorna. Att använda sig av en intervjuguide har 

flera fördelar, dels är den inte lika tidskrävande som till exempel den ostrukturerade intervjun 

och den är inte heller lika beroende av intervjuarens kvalifikationer. Avgörande för vårt val att 

använda en intervjuguide var att den ökar chansen att få en uppsättning av så pass 

strukturerade intervjuer, att resultaten kan bearbetas och jämföras med varandra (ibid., s. 19). 

I utformandet av vår intervjuguide utgår vi ifrån studiens frågeställningar och försökte 

formulera intervjufrågor som kunde tänkas uppfylla frågeställningarna. Detta dels för att 

säkerställa att alla frågeställningar har en chans att bli besvarade och dels för att säkerställa 

likartade intervjuer.  

 

Med både intervjuaspekten och en form av frågehandledning i åtanke beslöt vi oss för att 

använda oss av en semi-strukturerad intervjumetod. I den semi-strukturerade intervjun utgår 

intervjuaren ifrån en standarduppsättning av frågor, men anpassar sig som utfrågare efter 

situationen i datainsamlingen. Genom att ändra ordningen på frågorna eller att ställa 

följdfrågor söks ytterligare svar som kan öka informationsmängden. (Gratton & Jones 2010, s. 

156) 

 

Det finns olika hjälpmedel för att underlätta efterarbetet med en intervju. Gratton och Jones 

(2010, s. 163) skriver att intervjuer måste registreras i någon form, det är inte möjligt att 

enbart lita på minnet. Valet står oftast mellan nedskrivna anteckningar eller ljud- och 
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filminspelning. Att använda sig av nedskrivna anteckningar har två fördelar. Den första är att 

risken för tekniska problem (som dåligt ljud eller att batteriet tar slut) elimineras och den 

andra är att vi direkt kan sålla ut vilka svar som är relevanta eller inte. Att ta anteckningar kan 

dock leda till att fokus förflyttas från den svarande till anteckningsblocket och resulterar i att 

information går förlorad. Enbart en chans till att genomföra varje intervju står till förfogande 

och vi har bestämt oss för att använda ljudinspelning med den intervjuades samtycke i 

kombination av korta anteckningar. Denna metod kräver mer tid till efterarbete för att sålla 

bort irrelevanta svar, men chansen att kunna hålla fokus och ställa ytterligare frågor 

övervinner den uppgiften. (ibid., s. 164) 

 

5.2 Observation 

När sportrelaterade artiklar undersöks verkar det som att det förekommer två huvudmetoder 

för studier, nämligen enkäter eller intervjuer. Kellehear (1993, s.1) menar att:  

 
”There is today, in social science circles, a simple and persistent belief that knowledge about people 

is available simply by asking. We ask people about themselves, and they tell us”. 

 

Vid vissa tillfällen är det lämpligare att använda alternativa undersökningsmetoder. En 

fördel med observation är att undersökningens reliabilitet och validitet kan höjas, då den 

observerande mäter ett faktiskt beteende och inte ett återgivet beteende. Observation är 

en lämpligare undersökningsmetod, eftersom svagheter som förekommer i samband 

med intervjuer eller enkäter kan undvikas. Under ifyllandet av en enkät eller 

utfrågningen under en intervju kan den svarande förvränga sanningen på grund av 

faktorer som rädsla eller skam. Detta kan slutligen resultera i ett missvisande resultat 

(Gratton & Jones 2010, s. 176). 

 

Som observationsmetod har vi valt att använda oss av en icke deltagande observation. Icke 

deltagande observationer är lämpliga när fenomenet, eller undersökningsobjektet blir direkt 

observerat. Att använda sig av observation har både för- och nackdelar. Fördelar kan bland 

annat vara att frågeställningen får ett omedelbart svar. Istället för att förlita sig på en individs 

tillbakatankar eller missvisande uppskattning, kan observatören observera svaret medan det i 

själva verket sker (Gratton & Jones 2010, s. 180). Ytterligare en fördel med denna 

undersökningsmetod är att den kan användas i frågeställningens naturliga arena, nämligen 

simhallen.  
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5.3 Urval 

Studien kommer att genomföras på tre skolor på olika platser i Sverige. De berörda områdena 

är Karlskrona kommun, Stockholm Kommun och Skellefteå Kommun. Valet utav kommuner 

är ett bekvämlighetsurval, då vi har anknytningar till samtliga städer som skolorna ligger i. 

För att vara tydliga i studien kommer områdena i uppsatsen genomgående benämnas utefter 

områdets kommun, det vill säga Karlskrona, Stockholm eller Skellefteå. Vid urvalet av 

deltagare fick slumpen avgöra. Vi kontaktade sex skolor i de tre utvalda områdena och utgick 

sedan utifrån de svar vi fick på vår förfrågan om de vill delta i undersökningen. Av sex 

tillfrågade skolor så fick vi svar från tre skolor som då representeras av en skola från 

respektive kommun. I Karlskrona deltog tre klasser, i Stockholm deltog en klass och i 

Skellefteå deltog två klasser. De elever som var på plats under lektionstillfället har alla 

deltagit i simtesterna, totalt 145 elever. Bortfallet på 22 elever innefattar de elever som inte 

varit närvarande under lektionstillfället då simtestet genomfördes. Där av har en bedömning 

av dessa elevers simkunnighet inte varit möjlig att göra, bortfallet kommer därför inte räknas 

med i undersökningens resultat. 

 

Vi har valt att genomföra studien med elever i nionde klass med motiveringen att eleverna då 

går sitt sista år i den obligatoriska skolan. Detta medför att det är deras sista år då de har 

möjlighet att klara av kunskapskravet i simning innan deras betyg fastställs.  

 

En av idrottslärarna som deltog i undersökningen fick hjälp med simundervisningen av en 

utbildad siminstruktör från personalen på simhallen. Vi tog då beslutet att intervjua 

siminstruktören och valde att inte använda vår intervjuguide, vi frågade istället om hans roll i 

undervisningen. Utöver detta ställdes följdfrågor utefter vad respondenten svarade och vi har 

valt att transkribera och använda de delar av intervjun som berörde vår undersökning. 

Sammanlagt har vi då intervjuat fyra idrottslärare och en siminstruktör samt observerat sex 

olika klasser i årskurs 9 på tre olika områden.  

 

 

5.4 Etiska principer 

De lärare och elever som deltog i studien informerades om de forskningsetiska principerna 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 389). De etiska principerna är:  
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 Informationskravet – alla lärare och elever måste informeras om undersökningen och 

dess syfte. Detta skedde genom ett missivbrev som skickades ut samt visades för 

lärare och elever innan intervjun och observationen påbörjades. Den korta 

presentationen innan undersökningstillfällena gav tillfälle för de som deltog i studien 

att ställa frågor. 

 Samtyckeskravet – Lärarna och eleverna informerades om att deltagandet i studien var 

frivilligt och att de när som helst under undersökningen kunde avbryta om de ville.  

 Konfidentialitetskravet – Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan 

om sekretess. Deltagarna i studien informerades därför att deras uppgifter och deras 

deltagande är anonymt. 

 Nyttjandekravet – Eleverna och lärarna informerades om att all insamlad information 

endast kommer användas för forskningens ändamål.  

 

5.5 Procedur 

Vid kontakt med vår simlärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, Eva Kraepelien-Strid, 

fick vi idén om att observera simlektioner och i samband med vår observation intervjua 

idrottslärarna. Vi skickade ut ett missivbrev (se bilaga 2) till rektorer och idrottslärare på olika 

skolor i de områden vi ville undersöka. En av skolorna hade en vecka avsatt för simning 

under hösten och som tur var låg den i början av terminen. Detta ledde till att vi kunde 

genomföra undersökningen i en tidig fas i uppsatsskrivandet. I denna skola intervjuade vi två 

idrottslärare som arbetade tillsammans med all simundervisning samt observerade en 

simlektion med 26 elever. En av de andra skolorna gav oss tre alternativ på tider i simhallen 

och vi kunde då välja vilket datum som passade oss bäst. I samband intervjuade vi en 

simlärare och en siminstruktör samt observerade tre simlektioner med totalt 79 elever. Den 

tredje skolan som deltog hade fri tillgång till simhallen och vi fick bestämma vilka dagar och 

tider som passade oss bäst utifrån när eleverna i årskurs 9 hade lektion. Läraren bokade sedan 

in sina klasser i simhallen till det datum vi besökte dem. Här intervjuade vi en idrottslärare 

och observerade två simlektioner med 40 elever. Vår tanke var att intervjua två idrottslärare i 

detta område men på grund av bortfall så blev det bara en.  

 

Vid sammanställning av vår intervjuguide och vårt observationsschema fick vi feedback av 

vår handledare. Vi genomförde en pilotstudie där vi intervjuade en idrottslärare. Vi valde att 

genomföra intervjuerna före varje simlektion på alla områden, detta för att säkerhetsställa att 
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informationen samlades in under liknande förutsättningar. Till intervjuerna avsattes minst 30 

minuter då vi ville ha gott om tid för följdfrågor. I simhallen är akustiken inte optimal, därför 

valde vi att använda oss av en lugnare miljö utanför simhallen med få störmoment, 

exempelvis: lärarrum eller mötesrum. Respondenten blev informerad om de forskningsetiska 

principerna och vi frågade om det gick bra om vi spelade in intervjun. Under intervjun 

användes två olika inspelningskällor då vi ville vara säkra på att intervjuerna spelades in med 

en god kvalitet. Genom detta kunde vi sedan välja ut vilken av inspelningarna som blev bäst. 

Vi valde att en av oss skulle utföra samtliga intervjuer medan den andre observerade, lyssnade 

aktivt och antecknade vid behov. Lärarna informerades om att vi valt att genomföra vår 

intervju på detta sätt för att undvika förvirring. 

 

Till vårt observationsschema valde vi att dela upp resultatet efter tre bedömningskategorier: 

godkänd, genomförde med vila och icke godkänd. Dessa variabler har valts utifrån 

styrdokumenten och från tidigare forskning. Styrdokumenten beskriver tydligt att eleven ska 

simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge för att erhålla ett godkänt betyg i idrott och hälsa. 

Forskningen visar på att det inte är vetskapen om hur man simmar som är bristande utan att 

man inte orkar simma. Vi önskade att genomföra en pilotstudie för att säkerställa att 

observationsmetoden och observationsschemat var de lämpligaste. Efter kontakt med lärare i 

närheten blev vi erbjudna ett tillfälle då pilotstudien skulle äga rum, men pilottestet uteblev på 

grund av förhinder och inget nytt tillfälle gavs. Det finns en möjlighet att pilotobservationen 

hade kunnat stärka undersökningen genom att identifiera faktorer som skulle kunna försvåra 

datainsamlingen på förhand. Obser 

 

 

 

 

Inför varje testtillfälle presenterade vi oss och studien samt de forskningsetiska principerna. 

Vi ansvarade sedan för fyra elever var åt gången, detta för att observationen noggrant kunde 

genomföras. Innan testet fick eleverna informationen att de skulle simma 200 meter varav 50 

meter på rygg och försöka att simma hela sträckan i ett utan att gå eller stå på botten. De 

informerades om att de närsomhelst kunde avbryta testet. Alla elever som var på lektionen 

deltog i undersökningen och testen fortskred utan några vidare motgångar eller problem.  
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5.6 Validitet och reliabilitet 

Vid en undersökning är det viktigt att överväga hur sanningsenligt resultatet kan bli. Kommer 

metoden att bidra till sanna svar på frågeställningarna? Två nyckeldelar som avgör hur 

sanningsenlig en undersökning är, är validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) 

(Gratton & Jones 2010, s. 94). De två begreppen kommer att diskuteras var för sig i 

kommande avsnitt. 

 

5.6.1 Validitet 

Validitet anses handla om i vilken utsträckning till exempel observationer verkligen speglar 

eller fångar de fenomenen som är av intresse (ibid., s. 95). För att höja validiteten i studien 

följs Gratton och Jones (2010, s. 182) rekommendationer för hur en 

observationsundersökning bäst planeras. Första steget är att definiera variablerna för 

undersökningen, vad är det egentligen som skall undersökas? I den här undersökningen ska 

frågan ”hur många simkunniga elever finns det i varje klass?” besvaras under vår observation. 

Nästa steg blir då att definiera ”vem är simkunnig?”. I denna studie kommer vi att utgå från 

läroplanens tolkning av SLS:s definition av att vara simkunnig. Eleverna ska enligt 

kunskapskraven för årskurs sex till nio klara av att simma 200 meter varav 50 meter i 

ryggläge (Skolverket 2011). Kunskapskravet specificerar inte något särskilt simsätt eller 

någon särskild teknik, därför handlar det helt enkelt om ett distansmål 

 

Nästa steg är att välja ut en lämplig målgrupp och när undersökningen skall genomföras 

(Gratton och Jones 2010, s. 182). Studien undersöker elever i årskurs nio och tidsmässigt är 

det lämpligast att genomföra respektive undersökning av varje klass när de har tillgång till 

simhall. Planen är att undersöka alla i målgruppen under en och samma lektion. Tredje 

rekommendationen är att avgöra hur variablerna skall registreras. Behövs till exempel 

inspelningsutrustning, eller kan vi förlita oss på enbart penna och papper (ibid., s.182)? Vi 

bedömer att det är lämpligt att använda oss av ett observationsschema, det vill säga en färdig 

checklista, där vi enkelt kan bocka av vilka elever som klarar av testet och att vi undviker att 

missa detaljer.  

 

För att standardisera intervjuerna kommer en av oss att ansvara för att intervjua 

respondenterna, medan den andra för anteckningar. Genom att samma person är 

huvudintervjuare i samtliga undersökningar samt ställer frågor enligt intervjuguiden, ämnar vi 
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att stärka validiteten. För att höja validiteten ytterligare kommer vi att betona anonymiteten i 

studien innan varje intervju samt att påminna att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. 

En svaghet med intervjuer kan vara att deltagaren försöker ge ”rätta” svar, eller svar som 

frågeställarna förväntas vilja ha. 

 

5.6.2 Reliabilitet 

Två nyckelord för reliabilitet när det handlar om testadministration är standardisering och 

kontroll. I en optimal serie av tester bör den omgivande miljön vara densamma från 

testtillfälle till testtillfälle, det kan handla om temperatur, ljus eller luftfuktighet. Vissa 

faktorer kan vara svåra att påverka, istället har vi valt att standardisera instruktionerna. 

Genom att ha en huvudinstruktör för testet försöker vi säkerställa att instruktionerna ges på 

samma sätt inför varje test. (ibid., s. 132) 

 

5.7 Databearbetning 

Efter insamlandet av data återstod bearbetning av materialet. Samtliga intervjuer spelades in 

med två olika bandspelare för att säkerställa att ingen intervju skulle gå förlorad och 

transkriberades sedan. Eftersom att intervjuerna var semistrukturerade efter intervjuguiden (se 

bilaga 4) kunde det transkriberade materialet lätt ordnas in i tabeller utifrån svarande och 

område under respektive frågeställning. Vid bearbetningen av materialet var målet att på ett 

överskådligt sätt klarlägga likheter och skillnader mellan de olika områdena. Detta 

underlättades vid jämförelsen genom att resultaten markerades med olika färger, till exempel 

grön för likheter och röd för skillnader, för att förenkla skrivprocessen. 

 

Vid varje observationstillfälle användes samma observationsschema (se bilaga 6). Efter varje 

observationstillfälle räknades resultatet från de tre olika kategorierna: godkänd, genomförde 

med vila och icke godkänd ut efter både kön och helgrupp. Resultaten användes sedan för att 

skapa diagram i Excel utifrån de tre olika kategorierna och de utvalda områdena. 
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6 Resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer resultaten från varje delundersökning att redovisas. 

Resultatredovisningen utgår från frågeställningarna och deras respektive intervjufrågor.  

 

6.1 Hur definierar lärarna simkunnighet? 

Första frågan i samtliga intervjuer var vad lärarna ansåg att simkunnighet var för dem. Svaren 

skiljer sig något mellan samtliga respondenter och variationen sträcker sig från att eleverna 

enbart ska kunna flyta och förflytta sig i vattnet till Svenska Livräddningssällskapets 

definition. Återkommande innebörder av att vara simkunnig var att eleverna ska kunna hålla 

sig flytande, förflytta sig en sträcka utan särskilt krav på simteknik och vattenvana. Följande 

citat förtydligar innebörden av att vara simkunnig. 

 

”Simkunnighet för mig är väl att man har en vattenvana framförallt, tycker jag. Ehh, Att man vågar 

vara i vattnet och att man kan simma. Alltså att man klarar av på något sätt att ta sig framåt och 

bakåt. Ehm, och att man, egentligen lite som skolverket säger också, att man ska kunna simma en 

bit.[---]. Så simkunnighet är att man kan simma en bit och klara sig på djupt vatten.” 

 (Stockholm 1) 

 

”Att hålla sig flytande. Jag kräver ingen som helst, alltså speciellt simsätt, mer än kanske på 

ryggsimmet. Man annars så, så de som kommer från andra kulturer, de gör helt annorlunda än vad 

vi gör. De har ofta fantastisk vattenvana, men det ser inte roligt ut, om man säger så. Men, så att, 

jaa, man klarar att hålla sig flytande 200 meter och 50 på ryggsim. Det är det som är simkunnighet 

för mig. Inte att man simmar på ett speciellt sätt” 

 (Karlskrona 1) 

 

”Simkunnighet för mig är samma som svenska livräddningssällskapets, det är: du ska kunna simma 

200 meter varav 50 meter på rygg. Den definitionen använder vi. Det är ju den definitionen som 

står i skolans kunskapskrav. [---]. Definitionen kräver 50 meter på rygg men den beskriver inte något 

krav att eleven ska simma i magläge, detta innebär att eleven kan simma 200m i ryggläge och klara 

kunskapskravet” 

 (Skellefteå) 

 

I ett försök att få respondenterna att smalna av sina svar av vad det innebär att vara 

simkunnig, bad vi dem att definiera simkunnighet med några få ord. Svaren här blev något 

mer likartade och nyckelorden är fortfarande att eleverna ska kunna flyta och ta sig framåt en 

bit utan krav på simsätt.  
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”Att det ska vara vattensäkert, det är väl för mig vad jag menar. Det ska vara, utan några som helst 

problem, i ett bra vattenläge och kunna ta sig framåt. Det är vad simkunnighet är för mig.” 

 (Karlskrona 1) 

 

”Ja, att man kan simma. Man kan ta sig fram i vattnet. Och det behöver inte vara genom bröstsim 

eller hur det, utan man kan ta sig fram i vattnet på något sätt. Liksom, utan att sjunka.” 

 (Stockholm 1) 

 

En av respondenterna börjar beskriva ett krav på teknik, att eleverna ska kunna simma 

”någorlunda bra”. Trots följdfrågor ges ingen vidare beskrivning av vad som menas med 

”någorlunda bra”. 

 

”Enklare att definiera det är att kunna simma åtminstone 50 meter någorlunda bra. [---] Ja, 

Någorlunda bra, så att du kan flyta och kunna behärska det.”  

 (Stockholm 2) 

 

Den lärare som tidigare nämnde SLS definition håller fast vid sitt svar, men börjar måla upp 

200 meter varav 50 meter på rygg som ett mål som ska uppnås under åren i skolan. Denne 

säger: 

 

”ja det kan ju kanske bero vilken ålder det är. Men jag använder mig av den definitionen, Punkt. 

Det går som inte å, nej. DÅ är du simkunnig, stämpel – OK. Så tänker jag.” 

 (Skellefteå) 

 

6.2 Hur ser simundervisningen i respektive område ut? 

När det handlar om hur eleverna undervisas i simning skiljer sig resultaten mycket mellan de 

olika områdena. En tendens visar att de skolor med ett bredare spektrum av aktiviteter och 

undervisningsmoment har större tillgång till simhallen än de som inte har lika bra 

förutsättningar. Följande citat speglar detta spektrum väldigt väl: 

 

”Vi har ju egentligen ingen simundervisning, vi har en simtest. Är det sedan elever som inte kan 

simma, då har vi simundervisning med dem.” 

 (Karlskrona 1) 

 

”De ska klara simkunnigheten men så använder jag det också som motionsform och vi kan ju lyxa 

oss och köra vattengympa och lekar och sådana här saker. Vi hinner ju även träna upp tekniken, det 
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står ju inget o tekniken i simkunnigheten, men vi kan ju lägga oss på en högre nivå så vi tränar ju 

även teknik för att utveckla simsätten.”  

 (Skellefteå) 

 

”När vi är där med högstadiet sådär brukar vi alltid värma upp lite i hallen, leka lite sådär och 

sedan kör vi ett litet simtest sådär. [---] Då övar vi på vattenvana, övar på att ta oss fram, vi har 

olika redskap och hjälpmedel som hjälper de att lära sig.  

 (Stockholm 1) 

 

I stort sett berättar alla respondenter att de försöker att ta sig till simhallen minst en gång per 

termin för att genomföra ett simtest. De elever som inte klarar detta test får sedan extra 

simundervisning för att uppnå målen, men metoderna skiljer sig (mer om detta finns att läsa i 

en senare frågeställning).  

 

Samtliga lärare i undersökningen anger att det är de själva som undervisar i simning, men ofta 

i kombination med ytterligare en kollega eller inhyrd personal. Skälet till detta anges vara 

säkerhet och kompetens, det vill säga att någon skall kunna hjälpa till att hålla uppsikt över 

eleverna under undervisningens gång och att läraren behöver hjälp. Detta syns genom citaten:  

 

”Det är jag och så han som jag trodde skulle vara här. En siminstruktör från badhuset som har 

hållit på med det här i många år. Vi hjälps åt och han hoppar in när det behövs. Han är fantastiskt 

rutinerad. Det är inte alls jag, kan jag säga, vad det gäller sådant.” 

 (Karlskrona 1) 

 

”Vi brukar vara två, minst. Det är alltid så att jag och min kollega åker tillsammans, så att vi är 

två. Då kan en hålla extra utkik liksom och en kan bedriva undervisningen ordentligt” 

 (Stockholm 1) 

 

”Nej det är jag som idrottslärare som håller i simundervisningen, jag kan få hjälp av de snälla här 

på badhuset ibland är det ju så om vi har någon sådan specialgrej så kan de rycka in någon gång. 

Men i stort så är det jag som är ansvarig för det.” 

 (Skellefteå) 

 

I anslutning till intervjun i Karlskrona gavs möjligheten att prata med en av simhallens 

siminstruktörer, som påpekar ett problem bland idrottslärarna i staden. Han har uppfattningen 

att idrottslärare idag känner en stolthet gentemot sitt yrke och sin kompetens för att medge att 

de behöver hjälp. Detta är något som skulle kunna bli skadligt för simundervisningen. 



26 

 

 

”Denna idrottslärare är ju en mycket annorlunda då han vågar ta hjälp, många andra idrottslärare 

är så stolta att de vill försöka själva in i det längsta. Denna lärare gör väldigt mycket själv men 

vågar ta hjälp av mig som siminstruktör när det är elever som inte kan simma.”  

 (Karlskrona 2) 

 

Gällande betydelsen av simundervisningen i skolan framgår det i samtliga intervjuer att den är 

väldigt viktig. Varför simundervisningen är nödvändig anger alla är på grund av säkerheten, 

att det är livsviktigt att kunna simma. En av respondenterna förklarar att det även ligger i 

skolans uppdrag att uppfostra elever:  

 

”Jättestor! Jättemycket betydelse! Det är ju vi som ser dem, vi som har barnen från det att de är sex 

år, och vi har gott om tid på oss att lära de att simma och vi ska, precis som att vi ska lära de allting 

annat i samhället, måste vi lära de simma med.”  

 (Stockholm 1) 

 

Ytterligare skäl till varför simundervisningen är viktig ligger bland annat i det kulturella arvet 

som betonas i Lgr11, men även det sociala arvet.  

 

”Simningen är ju livsviktigt. Alla barn, eller många barn är ju ute och leker på somrarna vid sjöar 

och vid vatten, det är jätteviktigt att man ska kunna simma. Alla barn ska få kunna simma, så att 

de känner sig trygga med det.” 

 (Stockholm 2) 

 

”Genom att du kan simma själv och du klarar vattnet, du älskar vattnet, du kan också föra det 

vidare själv. Till dina barn eller till dina elever eller till dina kompisar, till familjen eller huvud 

taget, det är väldigt viktigt.” 

 (Stockholm 2) 

 

När det handlar om lärarens uppdrag att betygsätta elever och tilldelning av tid verkar dock 

uppfattningarna variera. En lärare anser att simundervisningen inte bara är viktig för 

säkerheten utan även för att simkunnighetskravet är ett av de få specifika kunskapskrav som 

finns. En annan lärare i studien anser att simundervisningen tappar betydelse i åldrarna, när 

eleverna börjar högstadiet förutsätts de vara simkunniga. Istället börjar läraren tala om 

simningens gemytliga värde, att det är en trevlig upplevelse att vistas i simhallen. 
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”Den har ju stor betydelse. Dels så är det ju ett kunskapskrav som du måste uppfylla för att få betyg 

i idrott.  Så den är ju väldigt viktigt. Du stjälper ju hela betyget i ämnet idrott och hälsa om du inte 

kan simma. Så den har ju jättestor betydelse. Och det är ju en livräddande grej också, det är ju inte 

bara för betyg utan det kan ju vara livsviktigt. Så den är viktig.” 

 (Skellefteå) 

 

”Alltså, jag skulle tro att den är mycket mer betydelsefull på lågstadiet. Det är ju då de lär sig att 

simma, för hos mig… alltså när de kommer till högstadiet så ska de ju kunna simma. Så att, det är 

väl i sådana fall mer så att man hjälper de som inte kan simma när de börjar på högstadiet. Det är 

väl den… sedan är det många som tycker att det är väldigt trevligt att vara här. Jag kommer ihåg 

när vi kom hit en gång och det var 32 grader varmt här, det var när det hade blivit något fel. Det 

var 32 grader varmt i vattnet och jag fattade inte varför de inte vill gå upp… Vissa tycker ju att det 

är kallt och så där va, men de var i och plaskade. Sedan kände jag på vattnet och det var ju riktigt 

härligt.” 

 (Karlskrona 1) 

 

Flera av de svarande uppger att det är relativt lätt att undervisa i simning. Tre faktorer som 

verkar vara avgörande är kompetens, förutsättningar och engagemang från både lärare och 

elever. Ytterligare en faktor kan vara elevernas självsäkerhet, uppger två av de deltagande 

lärarna. Det handlar till exempel om utlämnande situationer som att byta om eller visa upp sig 

i badkläder inför sina klasskamrater. Två av respondenterna förklarar att de känner sig trygga 

med att undervisa i simning och att det är roligt. En av dem upplever ett ökat engagemang 

från eleverna sedan kunskapskravet i simning förtydligades:  

 

”Just nu är det ännu mera tacksamt eftersom att nu vet alla att de måste kunna simma för att få ett 

idrottsbetyg och det höjer ju faktiskt motivationen hos en del, det gör det ju, att de vill lära sig det 

här.”  

 (Skellefteå) 

 

Förutsättningarna verkar spela en avgörande roll för hur lärarna upplever att det är att 

undervisa i simning. Antingen kan förutsättningarna vara på lärarens sida och öka lusten 

samtidigt som sämre förutsättningar kan försvåra arbetet: 

 

”Mja, jag tycker det är lika roligt som allt annat, haha. Nämen jag tycker det är kul och med de 

förutsättningar jag har här så är det bra. För att jag har bra förutsättningar så blir det ju också 

bra. Det är tacksamt” 

 (Skellefteå) 
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”Nää, det är bra. Naturligtvis eftersom att våra möjligheter är svårare. Vi kommer dit med många 

elever på en gång för att genomföra den här kontrollen, och då blir det inte sådär jätte bra direkt. 

Men förhållandevis på med de resurserna som vi har det är ganska bra ändå. Vi kan inte göra så 

mycket mer, det blir väldigt få tillfällen.” 

 (Stockholm 2) 

 

Gällande kompetensen uppger en lärare att denne känner sig tillkortakommande. Läraren 

utför sitt test och ber sedan siminstruktören om hjälp om tillvägagångsättet med de elever som 

inte kan simma.  

 

”Ja, jag vet ju inte om jag undervisar i simning. Jag gör en test på dem och sedan… alltså där 

känner man sig ju lite tillkortakommande, men det är ju tur att jag har instruktören. Han kan ju allt 

sådant och specialgrejer, alla knep som han kan är super. Det är inte många fall som han inte lyckas 

med, men med all den kompetensen som finns så tycker jag att det går jättebra.” 

 (Karlskrona 2) 

 

Nästan alla lärare uppger att de börjar med ett test för att avgöra vilka elever som behöver 

extra simundervisning. De elever som klarar testet får enbart simma de enstaka tillfällen som 

erbjuds per läsår, medan ”svagare” elever erbjuds extra mycket tid i hallen. Samtliga 

svaranden uppger att respektive klass har ungefär ett till två tillfällen simning per läsår, utom 

skolan i Skellefteå som uppger att de simmar ungefär åtta – tio gånger per läsår. Övriga skolor 

berättar att de gärna skulle se att eleverna fick simma oftare, men faktorer som de inte kan 

påverka förhindrar möjligheten att ta sig till simhallen. En lärare beskriver sin situation som 

följande: 

 

”[…] man kommer aldrig in i simhallen så mycket. Vi har en timme i veckan och jag är den enda 

skolan jag vet som har det, även de som har en simhall på skolan. Det är ju så många andra som 

vill komma in, här t.ex. är det ju militären som vill ha mycket och sedan är det ju alla låg- och 

mellanstadier. Det blir ju krig om platserna.”  

 (Karlskrona 1) 

 

I Karlskrona berättade idrottsläraren att hans skola hade mest tid i simhallen av skolorna i 

kommunen och att de andra skolorna inte kunde förstå hur de fått så bra tider i simhallen när 

den är så pass uppbokad som den är. Idrottsläraren tillägger också:  

 

”Jag trodde ju att när det kom som krav i betygen, jag kan tycka att det är väldigt fyrkantigt. Men 

samtidigt så tycker jag ändå att det har blivit positivt av det för att vi simmar ju mycket mer och det 
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tycker jag är jätte bra! Så att det som jag tyckte från början det tycker jag inte längre. Så jag tycker 

det varit en positiv förändring”  (Karlskrona 1) 

 

Alla utom en respondent uppger att de känner att de har tillräckliga resurser för att bedriva 

simundervisning. Samtliga respondenter som känner sig nöjda med sina resurser berättar om 

en lokal lösning för att underlätta undervisningen. Dessa lösningar handlar om allt från att 

skolan använder sig av siminstruktör, eleverna får åka gratis till simhallen och att skolan har 

speciallösningar med simhallen.  

 

”Ja, det tycker jag verkligen. Speciellt med tanke på att vi har siminstruktör. Det är helt perfekt, 

[…].” 

 (Karlskrona 1) 

 

”Ja, absolut! Vi får åka gratis till simhallen och vara där hur mycket vi vill egentligen. Vi har alla 

hjälpmedel och redskap som finns, om vi skulle behöva dem. Ja, vi har alla möjligheter! Det är 

jättebra.” 

 (Stockholm 1) 

 

”Vi har faktiskt en ganska bra deal för hos oss så, [...], men skolan betalar in en klumpsumma till 

badhuset. […]. Sen är det ingen som räknar på att ”nu har ni förbrukat er tid här och kan inte 

simma mer” utan vi simmar så mycket vi vill och jag kan lägga in varenda lektion i simhallen om 

jag vill.” 

 (Skellefteå) 

 

Utöver det uppger respondenterna att det inte alltid är perfekt. En av respondenterna uppger 

att han önskar mer resurser för att kunna erbjuda ytterligare tillfällen i simhallen och mer 

träning för eleverna. Förutom den ekonomiska faktorn anges tiden som ett stort problem. 

Tiden för simundervisningen får ofta tas från andra lektioner och en respondent uppger att 

man ibland får ”passa på medan man kan” och åka till simhallen:  

 

”Vi försöker ju att åka på idrottslektionerna, men nu som vi lägger det i år till exempel, så har vi ju 

en hälsovecka på höstterminen. Under hälsoveckan kommer de ju att vara schemabrytande, så då 

åker vi dit med våra nior bland annat.”  

 (Stockholm 1) 
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Under denna fråga uppger lärarna att de stora, avgörande faktorerna är tid och pengar. 

Förutom kostnadsfrågan, att skolor ofta inte har råd att åka till simhallen berättar en 

respondent att denne som lärare lever under tidspress.  

 

”Det är väl väldigt svårt för alla för att vi ligger lite under tidspress, att man ska hinna med det. 

Just för att det går oftast tid från annan undervisning också, och de vill inte släppa så lätt helst.”  

 (Stockholm 1) 

 

I Skellefteå påpekade idrottsläraren att kommunerna måste se till så att möjligheterna för att 

bedriva en framgångsrik simundervisning finns.  

 

”För jag menar simmar du inte så blir du inte simkunnig heller utan du måste ju träna, så de flesta 

skolor har alldeles för lite tillgång till-, eller att det hänger på ekonomin så att de inte har råd att 

fara, så det tror ja att man måste inse... Har man ett så starkt krav i läroplanen så måste man 

tillskjuta medel till det, så är det ju. Jag kan ju känna mig frustrerad, trots att jag har det hur bra 

som helst, att jag nästan på min fritid får göra extra-extra simning utan att ha någonting för dom. 

Så det är ju ändå inte bra. SÅ här har man inte täckning för det här.” 

 (Skellefteå) 

 

6.3 Hur många av eleverna i årskurs nio i respektive område når upp till 

kunskapskraven i simning? 

För att besvara vår frågeställning har vi genomfört ett simtest på varje skola med totalt sex 

klasser och utöver detta har vi ställt våra respondenter fyra frågor. Dessa berör hur många av 

eleverna som de uppskattar når upp till kunskapskravet att ”eleven ska simma 200 meter 

varav 50 meter på rygg”, hur idrottslärarna testar simkunnighet, i vilken årskurs 

simkunnigheten testas samt om det är en större skillnad bland eleverna i årskurs 9.  

 

I Karlskrona har genomfördes simtester på tre klasser. Av 79 elever genomförde 56 elever (71 

%) simtestet med kommentaren ”godkänt”, 20 elever (25 %) genomförde testet med vila och 

tre elever (4 %) klarade inte av att simma 200 meter varav 50 meter på rygg och fick då 

kommentaren ”icke godkänd”.  Under intervjun bad vi läraren att uppskatta hur många av sina 

elever som är simkunniga i dagsläget. Svaret var: 

 

”Ifjol var det fantastiskt resultat. Av de som gick ut nian ifjol så var 100 % simkunniga. Och de som 

går i nian i år, nu är det ju vissa som har tillkommit och vissa som har försvunnit, men av ca 70-80 

elever är det 3 som inte kan simma.” 
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 (Karlskrona 1) 

 

I Skellefteå observerade vi två klasser bestående av totalt 40 elever. Vid simtesterna visade 

det sig att 1 elev (2 %) inte kunde simma, 8 elever (20 %) genomförde simtesterna med vila 

och 31 elever (78 %) klarade simtesterna och fick ”godkänt”. Innan lektionen uppskattade 

idrottsläraren att 100 % av hennes elever just nu var simkunniga. Vi citerar hennes svar på 

frågan ”hur många av eleverna i årskurs 9 är simkunniga?”:   

 

”I år? Hm. Ja just nu har jag tre nya asylsökande pojkar som jag aldrig sett simma, men de säger 

att de kan simma. Dom har simning imorn för första gången. Så kan de simma så har vi 100 % som 

kan simma i årskurs 9.” 

  (Skellefteå) 

 

I Stockholm intervjuades två idrottslärare som båda fick uppskatta hur många av deras elever 

som var simkunniga, båda idrottslärarna hjälptes åt med all simundervisning för årskurs 9. 

Den ena sa:  

 

”Just nu? Just nu av alla elever som går i nian idag så är det 100 %.” Den andra idrottsläraren 

svarade istället såhär: “Det är inte alla. Konkret i procent kanske 90... det är en väldigt hög siffra 

som klarar av det, 95 % kanske… av 100 elever. Mellan 93 och 95 % någonstans, 100 elever… det 

finns alltid några som inte kan simma tyvärr”.  

 (Stockholm 1) 

 

Vi observerade en årskurs 9:a med totalt 26 elever. 23 elever (88 %) klarade simtestet, tre 

elever (12 %) genomförde testet med vila och ingen av eleverna fick icke godkänt. 

 

I diagrammen nedan presenteras resultaten överskådligt. Figur 1 visar andelen elever utifrån 

de tre kategorierna från respektive område. Figur 2 visar andelen elever per kategori utifrån 

det totala antalet deltagande elever. Sista figuren, Figur 3, visar lärarnas uppskattning av hur 

många av eleverna som bedöms vara simkunniga.  
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Figur 1. Andel elever per kategori utifrån område. 

I figuren förtydligas resultatet från simtesterna. Resultaten från de utvalda områdena 

presenteras sida vid sida för att lättare kunna jämföras. Det är tydligt att de flesta eleverna 

genomför ett godkänt test, samtidigt så genomför en andel av eleverna testet med vila. Det är 

få elever som inte genomför ett godkänt simtest, i Stockholm hamnade ingen elev under 

kategorin icke godkänd.  

 

 

Figur 2. Andel elever per kategori av totala antal deltagande. 

I denna figur ges en överskådlig bild av det totala antalet elever sammanslaget från alla tre 

områden (145 elever) och de är uppdelade utefter respektive kategori.  Majoriteten av 

eleverna som deltagit i undersökningen genomför testet med kategorin godkänd.  
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Figur 3. Lärarnas uppskattning av elevernas simkunnighet.  

Diagrammet ovan beskriver i procent hur många elever i årskurs 9 som lärarna från respektive 

område uppskattar som simkunniga. Respondenterna från Stockholm har olika uppfattning 

om hur många som är simkunniga av en och samma grupp. 

 

Respondenterna utför alla ett simtest som är utformat efter kunskapskravet ”eleven ska simma 

200 meter varav 50 meter på rygg”. Vissa av lärarna låter alla elever simma sträckan 

samtidigt och kollar av om eleverna kan simma eller inte, medan andra låter eleverna simma 

några åt gången. I Karlskrona har de delat upp sträckan så att eleverna får simma 150m, har 

en uppsamling när alla är klara och sedan simma 50 meter på rygg runt bassängen medan 

skolorna i Stockholm och Skellefteå utför simtestet med en sammanhängande sträcka. 

Siminstruktören i Karlskrona har tidigare undersökt simkunnigheten hos elever i årskurs 3. 

Vid intervjun svarade han såhär. 

 

”I 3:an så kommer de in dubbla klasser. Då samlar vi dom och vi är alltid ensam, allmänheten är 

inte här. Sedan tar vi varsin klass och testar elever en åt gången för att eleverna ska vara säkra och 

få personlig feedback. Det blir rätt opersonligt när 1500 ungar ska testas. Det är annars lite 

industrimässigt då så många ska testas, så att man försöker säga några ord till ungarna ”vad 

solbränd du är!”. Det kan ju lätta upp för dagen att få veta att man är lite speciell”  

 (Karlskrona) 

 

Alla respondenter testar simkunnigheten på sina elever minst en gång per år från årskurs 7-9. 

De dokumenterar elevernas simkunnighet så att de från år till år vet om eleverna tidigare 

klarat kunskapskravet i simning eller inte.  

 

De undersökta skolorna har olika förutsättningar för att bedriva sin simundervisning. I 

Skellefteå kan simtesterna utföras i princip när som helst under året, då de har fri tillgång till 
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simhallen. I Karlskrona har de en avsatt dag i simhallen varje vecka. Detta innebär att de 

elever som missar ett tillfälle där simkunnigheten prövas lätt kan ta igen det. I Stockholm har 

skolan tillgång till simhallen under en vecka per termin, missar man detta svarar en av lärarna:  

 

”Jamen, då går vi tillbaka och kollar då, ”ja den här hade i fyran och har visat att den kan simma”. 

Och simning är ju, har man lä., det är ju som att cykla, när man lär sig simma så kan man oftast 

simma liksom. Så då kan man gå tillbaka och kolla, ja om man inte kunde simma eller han kunde 

simma.” 

 (Stockholm 1) 

 

Lärarna inom idrott och hälsa frågades om de upplevde att det är stor skillnad på 

simkunnigheten bland eleverna i årskurs 9. Olika svar gavs men alla indikerade att ”man blir 

bra på det man tränar på”. Nedan är svaren från respektive område: 

 

”Hur duktiga de är? Ja, det är fantastisk skillnad. Det varierar mellan den som inte kan simma och 

den som går på simträning här, så det är väldigt stor skillnad. Det kan jag säga! Det är som allt 

annat, ju mer man tränar desto bättre blir man.” 

 (Karlskrona 1) 

 

”Allihopa kan ta sig fram, men självklart skiljer sig tekniken. Men tekniken är ju ingenting vi 

bedömer, utan vi bedömer ju bara att de kan ta sig fram liksom. 200 meter och 50 meter på rygg, 

men sedan så övar vi självklart på tekniken, så att de förbättrar sin teknik. Men det är fortfarande 

ingenting som vi bedömer”  

 (Stockholm 1) 

 

”Mmm. Ja. Du har ett stort spann, som på allting annat. Det är dom som just får ihop det och 

simtränar du så är du ju jätte duktig, Så det är ett sort spann där också..” 

 (Skellefteå) 

 

6.4 Vad gör idrottsläraren om elever inte når upp till kunskapskraven i 

årskurs 9? 

Samtliga respondenter svarar att de erbjuder extra hjälp så att eleverna ska få lära sig simma. I 

Skellefteå försöker idrottsläraren ta sin egen tid genom att lägga in simundervisning till de 

elever som inte klarat kunskapskravet på håltimmar eller extrainsatt simundervisning. Medan 

idrottslärarna i Stockholm kontaktar skolledning och även hemmet för att säkra att eleven får 

extrahjälp utöver skolans egen undervisning. I Karlskrona försöker idrottsläraren prata med 



35 

 

eleverna för att reda ut var problemet ligger, är de rädda för vatten? Blir de nervösa inför 

simtesterna?  Känner de sig uttittade? Behöver de mer träning? Utefter vad eleverna känner 

och vill planeras och anpassas simundervisningen.  

 

Några av de deltagande lärarna uppgav att de har elever som inte är simkunniga enligt 

kunskapskravet. Skolverket har uppmärksammat att elever fått godkänt i idrott och hälsa trots 

att de inte är simkunniga. Alla respondenter är eniga om att en elev inte kan få godkänt i idrott 

och hälsa om den inte når upp till kunskapskravet. De intervjuade lärarnas svar anges nedan 

och detta anses vara en fråga som berör en viktig ståndpunkt. 

 

”Alltså jag har en specialgrej som jag gör som jag tycker är ganska bra. Av dom som kommer i 

7:an och inte kan simma men försöker att lära sig simma får godkänt. Men kan dom inte simma i 

9:an så kan de inte få godkänt när de går ut. Därför då skulle jag göra fel, egentligen. Eeh. Och 

då kanske jag skulle göra fel mot dom också. Men så har jag gjort att alla som kommer och 

försöker lära sig simma får godkänt fram tills 9:an, och då ska de kunna simma. Vill de kunna 

simma så lär de sig det redan i 7:an.” 

 (Karlskrona 1) 

 

”Nej. Det är F då, det är regelmässigt. Måste följa reglerna där. Det finns givetvis 

undantagsregler, men då ska ju de undantagsreglerna, det ska ju vara befogat liksom av något 

annat, exempelvis ett handikapp eller liknande. Man kan inte få ett godkänt e så.” 

 (Stockholm 1) 

 

”Alltså. För att staden säger nej ”han ska inte få idrottsbetyg”... Eeeh. Vad jag tycker... nä… jag 

tycker väl att det är rätt, man ska inte ha idrottsbetyg... det tycker jag. Absolut. Jag tycker simning 

är väldigt viktigt. Att kunna simma. Jag blir väldigt glad när barn kan simma. Vi som håller på 

med idrott vi vet hur viktigt det är att kunna simma.” 

 (Stockholm 2) 

 

”Nej. Inte om jag vill behålla jobbet idag, så kan jag inte det, näe. Det är klart och tydligt 

definierat, de är nästan det enda som är klart och tydligt definierat, så är det. Så nej, tyvärr. Och 

det är jättetråkigt för en del, vi kan ju ha de som är, oftast asylsökande som är jätteduktiga på 

idrott men kan inte simma, så då får de jobba på det. Nämen det är glasklart.” 

 (Skellefteå) 
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7 Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka hur simundervisningen bedrivs samt hur simkunnigheten hos 

elever i årskurs 9 på olika områden i Sverige ser ut. Nedan presenteras våra frågeställningar: 

 

1. Hur definierar lärarna simkunnighet?  

2. Hur ser simundervisningen i respektive område ut?  

3. Hur många av eleverna i årskurs 9 i respektive område når upp till kunskapskraven i 

simning?  

4. Vad gör idrottsläraren om elever inte når upp till kunskapskraven i årskurs 9?  

5. Hur skiljer sig resultaten mellan utvalda skolor i respektive landsdel? 

 

Vi skulle vilja inleda vår diskussion med att citera skollagen § 9, gällande skolans 

likvärdighet, som lyder: 

 

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 

oavsett var i landet den anordnas” (Skollagen 2010:800) 

 

Resultaten från studien tyder dock på att undervisningen i simning inte har samma 

förutsättningar. Det hittades skillnader som berör såväl resurser för simundervisning, tillgång 

till simhall samt hur simkunnigheten kontrolleras.  

7.1 Simundervisning utifrån ramfaktorsteorin 

Trots den tydliga definitionen från styrdokumenten definierar lärarna i denna studie 

simkunnighet på olika sätt. Det återkommande kravet hos respondenterna är att eleverna ska 

kunna hålla sig flytande och ta sig framåt en sträcka utan några krav på simteknik och 

vattenvana. En viss grad av ”vattensäkerhet” framstår också som ett krav från en av 

respondenterna, även om denne själv inte riktigt kan beskriva vad den menar. Respondenten 

bads att kort definiera simkunnighet för att ta reda på vad de ansåg är viktigast, vilket 

resulterade i att två av tre lärare ändrade sina svar. Först hade dessa lärare inte några krav på 

hur eleverna tar sig framåt i vattnet, men en av dem ändrar sedan svaret till att eleven ska 

genomföra en kortare sträcka på 50 meter ”någorlunda bra”. Här poängteras en bedömning 

av själva utförandet, utan någon ytterligare beskrivning. ”Någorlunda bra” skulle till exempel 

kunna mätas i tid eller teknik, alltså en ren prestation.  
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Kunskapskravet i simning kräver inte något speciellt simsätt utan låter idrottslärarna tolka hur 

simtestet ska utformas och hur eleverna ska bedömas. Intressanta resultat kring detta och 

lärarnas personliga tolkning och utformning av simundervisningen visar sig i respondenternas 

svar. En av lärarna säger att det viktiga är att eleven håller sig flytande och inte att de simmar 

på något speciellt sätt. En annan lärare svarar att de övar på tekniken men att det ingenting de 

bedömer, de bedömer att eleverna kan ta sig framåt. Ena läraren tillägger att simkunnighet är 

att ta sig fram i vattnet, det behöver inte vara genom bröstsim eller något specifikt simsätt. Är 

specifika simsätt en viktig del inom momentet simning eller inte? I sådana fall varför? 

Behöver Skolverket förtydliga kunskapskravet så att det än mer speglar det centrala innehållet 

och bör de olika simsätten skrivas ut för att undvika orättvisa och egna tolkningar? En av 

lärarna beskriver ett av problemen med nuvarande kunskapskrav då denna säger: 

 

”[---]. Definitionen kräver 50 meter på rygg men den beskriver inte något krav att eleven ska 

simma i magläge, detta innebär att eleven kan simma 200m i ryggläge och klara 

kunskapskravet”. 

 

Detta får oss att reflektera kring de olika simsättens betydelse och varför magläge inte 

finns med i kunskapskravet när ryggläge finns med. En motivering till att exempelvis 

bröstsim ska formuleras i kunskapskravet kan vara att bröstsimmet är lämpligt vid en 

livräddningssituation då man måste se den individ som behöver räddning.  

 

Vad kan då dessa skiftande definitioner bero på? Ett möjligt svar på frågan kan ligga dold i 

historien. Det finns studier som tyder på att de tidigare otydliga och ospecificerade 

läroplanerna lett till att lärare fått definiera och konkretisera undervisningens innehåll 

(Skolverket 2004, s.3). Några av de deltagande lärarna i idrott och hälsa har varit verksamma 

inom skolan under en längre tid och därför även planerat sin undervisning utifrån olika 

styrdokument. Resultatet från denna studie ligger i enlighet med resultatet från Skolverkets 

tillsyn, då skolorna uppgav olika definitioner. De allra flesta skolor definierade 

simkunnigheten genom att simma en viss sträcka, men flera beskrev även simkunnighet med 

ord som trygghet och säkerhet i vattnet (ibid., s.3). Ytterligare ett exempel för detta kan vara 

att en av de intervjuade lärarna, som nyligen tagit sin lärarexamen, använde SLS definition i 

större utsträckning än de andra under intervjuerna. Det skulle alltså kunna handla om att 

lärarkåren har fastnat i gamla hjulspår och inte påverkats av förändringens vindar. 
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Tidigare i diskussionen nämndes Skollagen, som föreskriver att utbildningen ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Denna likhet innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt, eller att resurserna ska fördelas exakt lika, men att 

undervisningen ska anpassas efter varje individs behov och förutsättningar (Skolverket 2011, 

s. 8). Resultaten från denna studie tyder inte på att undervisningen utformas på samma sätt på 

alla platser i Sverige, men inte heller att förutsättningarna är desamma. Skillnader finns både 

gällande tillgång till simhall, hur ofta eleverna får simma och undervisningens aktiviteter. I 

denna studie visade det sig till exempel att en lärare knappt bedriver någon simundervisning 

utan bara genomför tester, trots en stående tid i simhallen varje vecka. I motsats till detta 

uppger en annan lärare att denne i princip kan planera samtliga sina lektioner i simhallen och 

att denne använder simhallen för mycket mer än bara simning, till exempel olika 

motionsformer som vattengympa eller lekar. Enligt Lgr11 (Skolverket 2011, s. 51) ska 

eleverna bland annat erbjudas förutsättningar för att utveckla sin förmåga 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, 

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

 

Den stora frågan utifrån resultaten är hur likvärdig simundervisningen blir och vilka 

förutsättningar eleverna ges jämfört skolor emellan i hänsyn till dessa punkter. Blir de olika 

undervisningsinnehållen, alltså de olika vägarna till det gemensamma målet rättvis? Vi tror att 

en elev som får möta flytövningar, vattengymnastik och andra aktiviteter i vattnet får en större 

chans att nå de komplexa målen som föreskrivs i läroplanen än någon som enbart får simma 

tester. Av denna studie att döma är de största faktorerna som påverkar undervisningen 

ekonomi och tid. Lärarna hinner inte alltid åka till simhallen, en lärare i studien uppger att 

denne lever under tidspress. Läraren fortsätter att berätta att denne ibland får ”passa på” 

medan det blir schemabrytningar, såsom temaveckor. I vårt arbete har vi reflekterat över hur 

man kan tackla denna tidspress och ifall en ”passa-på”-vecka kan vändas från något 

tidspressat negativt till något positivt. Har läraren inte tillgång till simhall ofta har det visat sig 

i studier att det finns två metoder man kan använda sig av. Den ena handlar om 

intensivträning, där man har sett att barn i grundskolans yngre åldrar kan utveckla sina 

färdigheter i simning genom intensiv simträning under en bestämd period (Torlakovic 2009, s. 

14-17). Den andra studien av Berukoff och Hill (20102, s. 409-421) tyder på att simkunnighet 
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innefattar flera faktorer, bland annat rädsla och självtillit. Genom att arbeta med psykiska 

aspekter innan simundervisning kan man därför underlätta inlärningen. Flera av 

respondenterna i vår studie uppger att simundervisningen är känslig på flera sätt, framförallt 

för att den är så pass utlämnande. Det handlar bland annat om att byta om innan och efter 

lektionen, visa sig inför varandra i badkläder och utföra en uppgift på något man kanske inte 

är särskilt bra på.  

 

Det har även visat sig i denna studie att simundervisningen får olika stor del av 

idrottsundervisningen på de utvalda platserna. Utifrån resultaten i denna studie är det 

egentligen bara en lärare som utan problem kan välja själv hur mycket undervisning som ska 

ske i simhallen och att hon använder sig av simhallen i en större utsträckning än de andra. 

Ramfaktorteorin utgår ifrån olika faktorer som tid, ekonomi och resurser (såsom redskap, 

tillgång till lokal, hjälpmedel, etc.) och man kan ställa sig frågan: i vilken grad påverkar 

ramfaktorer undervisningen? I respondenternas svar kan man ana svar på frågan, både 

gällande tid, lokal och ekonomi. En av de deltagande lärarna påpekar att denne ibland får 

kompromissa med andra lärare och ta tid från annan undervisning för att hinna med 

simningen. Denne uppger även att man på skolan försöker simma minst en gång per termin, 

men att det inte alltid hinns med. Utöver det, får de elever som är i behov av extra 

undervisning åka några fler gånger, men den simundervisningen sker ofta privat på skolans 

bekostnad. Resultaten från denna studie speglar de resultat från 2004, då Redelius 

undersökning visade att 70 % av 677 tillfrågade elever i årskurs nio uppgav att de endast har 

aktiviteter som simning en eller ett par gånger per år (Redelius 2004, s.157). I vår studie 

uppger två av tre lärare att de endast har simundervisning en till två gånger per termin. 

Tidsfaktorn består av olika variabler och många av dem är sådana som inte går att påverka. En 

av respondenterna liknar tillgången till simhallen som en kamp mot andra intressenter som 

vill åt de lediga tiderna i simhallen. En annan förklarar att avståndet till simhallen kräver 

transport via lokaltrafiken, vilket inte alltid är möjligt beroende på tidtabellens utformning. I 

denna studie uppger ändå respondenterna att de är relativt nöjda med deras situation och att de 

har hittat lokala lösningar som underlättar undervisningsmöjligheten.  

 

Även om lärarna har tillgång till simhallen innebär simundervisningen fortfarande svårigheter 

och hos en av respondenterna anas en viss frustration. Denne påpekar att eleverna inte blir 

simkunniga om de inte får träna. Respondenten anser att skolorna måste förses med pengar 

för att realisera läroplanens starka krav. Vår tolkning av resultatet är att det inte räcker med att 
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veta hur man simmar, utan man måste även orka. Kanske kan en förklaring till det ökade 

antalet drunkningsolyckor ligga just här i? Studier visar att skolor skär ned på 

simundervisningen och även om tiden skulle tillåta det, är det för dyrt att skicka iväg hela 

klasser till simhallen flera gånger (Skolverket 2005, s. 147). Av den anledningen väljer många 

skolor att enbart skicka de som inte kan simma på extra undervisning i simskolor på skolans 

bekostnad, men delegerar uppdraget till det privata hemmet. På två av tre skolor i vår studie 

får de som klarar av simtesterna ingen möjlighet till att fortsätta träna.  

 

7.2 Simundervisning utifrån läroplansteorin 

Nedan kommer resultaten att diskuteras i hänsyn till läroplansteorin utifrån formulerings- och 

realiseringsarenan. En av de största utmaningarna idrottslärare har är att man under skoltiden 

ska uppmärksamma aktiviteter som har potential att bidra till ett liv i rörelse (Lundvall 2011a, 

s.83). Skolämnet har ett ansvar, förvaltat av läraren, att eleverna ska få kunskaper och 

färdigheter till livet i stort. Om eleverna får en positiv upplevelse till rörelse, ökar chansen att 

de håller fast vid sitt intresse för fysisk aktivitet under vuxenåren (Skolverket 2011a, s. 83). 

Därför tror vi det är viktigt att eleverna möts av ett brett spektrum av aktiviteter, just för att de 

ska få möjlighet att hitta en motionsform som passar dem. I dagsläget finns det dock studier 

som tyder på att innehållet i undervisningen varierar mellan skolor och lärare, då lärarens 

kompetens, bakgrund och intressen är avgörande för vilka aktiviteter som presenteras i 

undervisningen (Sandahl 2004, s. 66). Urvalet av aktiviteter och innehåll på lektionerna 

speglar på så vis det läraren uppfattar som viktigt och grundar sin bedömning på och på så vis 

ger innehållet av aktiviteter eleverna en uppfattning vad som är viktigt i ämnet (Skolverket 

2012a, s. 2-5). Vidare bekräftar även Redelius (2008, s. 23-26), att det som utgör grunden för 

bedömning sänder ut signaler på vad som är kärnan av ett ämne.  

 

Formuleringsarenan berör vad undervisningen innefattar, vilka mål den har, hur mycket tid 

och vilket innehåll den får (Linde 2012, s. 7). Vi valde att fråga samtliga respondenter om hur 

viktig de anser att simundervisningen är och alla har svarat att den är viktig. Intressant är att 

se hur lite tid simundervisningen ändå tilldelas och det är tydligt att attityden till 

simundervisning inte återspeglar tidfördelningen rättvist enligt deras svar. Kraepelien-Strid 

(2006, s. 52, 61-63) har även i sitt arbete dragit slutsatsen att lärarnas attityd till att anordna 

simundervisning inte stämmer överens med hur viktigt de anser att det är. Tidigare nämndes 

även lärarens kompetens som en avgörande faktor till urvalet av innehåll av undervisningen. 
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Vi sökte i vår studie svar på frågan hur upplever du att det är att undervisa i simning? och i 

svaren märktes olika grader av kompetens. Flera av lärarna angav att de kände sig kompetenta 

och de var säkra, både i sin egen simfärdighet, men även också säkerhet. En av 

respondenterna uppgav att denne kände sig något tillkortakommande och att det var tur att det 

fanns en siminstruktör att hyra in. Utöver det var det även samma respondent som inte hade 

någon större undervisning, utan enbart lät eleverna utföra simtester. Kopplat till tidigare 

nämnda studier och Lindes läroplansteori är det möjligt att dessa faktorer skulle kunna 

förminska betydelsen av simundervisningen hos eleverna. I sådana fall går realiseringen av 

läroplanen emot den grad av betydelse som läroplanen faktiskt försöker att förmedla. 

 

Utifrån realiseringsarenan diskuterar Linde hur undervisningen verkställs gentemot läroplanen 

och verkställandet består traditionellt utav att läraren undervisar medan eleverna deltar. 

Faktorer som tid, gruppstorlek och materiella förutsättningar står ofta centralt för 

realiseringen (2012, s. 73). En av deltagarna berättar under intervjun att de har goda resurser, 

det vill säga tillgång till ett stort urval av material. Ytterligare en berättar att de har ”en bra 

deal” med simhallen och att det ökar lusten att vara i simhallen. 

 

7.3 Kontroll av kunskapskrav 

Vårt resultat tyder på att lärarna genomför sina simtester genom att alla elever simmar 

samtidigt, detta trots stora grupper upp mot 30 elever i varje klass. Vår tolkning är att lärarna 

vill vara tidseffektiva, då de utöver simtestet hinner bedriva en kortare simundervisning. Vi 

tror dessvärre att det kan vara svårt att ha koll på varje elevs simkunnighet när en stor grupp 

simmar samtidigt och i olika tempon. En negativ trend som skolverket visat i sin 

undersökning tyder på att elever kan uppnå både ett godkänt betyg men även de högre 

betygen i idrott och hälsa, utan att vara simkunniga (Skolverket 2005, s. 98). Vi reflekterar då 

över om idrottslärarna kan göra en likvärdig och rättvis bedömning i detta fall? Kan det vara 

elever som ”glider igenom” och blir godkända trots att de egentligen inte når upp till 

kunskapskravet? Att vara tidseffektiva har både fördelar och nackdelar. I detta fall tror vi det 

bästa för en noggrann och tillförlitlig bedömning är om eleverna får simma några stycken åt 

gången. Fördelen kan vara att idrottsläraren får en tydligare bild på hur eleven tar sig framåt i 

vattnet samt att eleven får mer utrymme i vattnet och en mer rättvis bedömning. I vår studie 

har det visat sig att läraren ofta inte är ensam i simhallen utan har annan personal med sig. Vi 

tror att läraren kan nå en mer rättvis bedömning om denne delar upp ansvaret, till exempel att 
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den medföljande personalen bedriver undervisningen medan idrottsläraren testar några elever 

i taget. Denna lösning förutsätter dock att den medföljande personalen är kompetent inom 

området, men på så vis skulle tidspressen under lektionen kunna undvikas.  

 

En tanke som väckt vårt intresse till reflektion är vad lärarna egentligen bedömer? Blir 

eleverna godkända om de genomför simtestet med vila? Det vill säga om de går på botten, 

stannar upp och pratar lite med vänner eller om de drar sig framåt med hjälp av 

bassängkanten? Samtliga lärare som deltog i vår studie bedömer att deras elever är 

simkunniga trots de ovanstående alternativen. ”Man ser ju att de kan simma, de är bara lite 

lata” är en kommentar som en av lärarna uppgett. Övriga deltagande lärare har beskrivit 

liknande händelser med andra ord, det verkar som om att avbrottet inte har någon påverkan på 

resultatet. Vårt resultat visar att majoriteten av de deltagande eleverna är simkunniga, men 

hela 21 % av totalt 145 elever genomför simtestet med vila. Ritzén (2004) säger: 

 
”Det är inte simkunskapen som saknas utan orken. Många har inte längre den kondition som krävs 

för att simma på öppet vatten. Det är inte som att simma i bassäng. Det är både kallare, mer strömt 

och smutsigare”.  

 

Detta citat väckte vår uppmärksamhet då vårt resultat tyder på detsamma. Vi tolkar vårt 

resultat som att de flesta elever i årskurs 9 vet hur man simmar, men de har inte orken eller 

viljan att simma hela sträckan. Som Ritzén nämner ovan, är det stor skillnad på att simma i 

öppet vatten och att simma i en simhall. Om eleverna inte orkar simma 200 meter utan vila i 

en simhall kanske de inte överlever en situation där väder, vind och andra förhållanden 

påverkar. Hur bör lärarna då förhålla sig till detta? En av idrottslärarna i vår studie 

genomförde ingen simundervisning, utan bara tester. Majoriteten av dennes elever blev 

”godkända”, men samtidigt genomförde 24 % av eleverna i detta område testet med vila. 

Författarna av rapporten från Amateur Swimming Association (2013, s.6) nämner ett problem 

som de anser kan få stora konsekvenser, det vill säga att skolan inte är skyldig att visa upp 

några bevis på hur simundervisning bedrivs och vilket innehåll den har. Detta problem kan 

kopplas till skolverkets farhågor att elever får godkänt i idrott och hälsa trots att de inte kan 

simma. I likhet med vårt resultat är det tydligt att simundervisningen har valts bort och fokus 

har lagts på simtesterna. Kanske bör idrottslärare fokusera på teknik och kondition i 

simundervisningen, för att slutligen ha ett simtest där eleverna får visa vad de lärt sig. Detta 

för att avgöra om eleven klarar av att simma 200 meter varav 50 meter på rygg utan vila eller 
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inte. Vi anser att en tydligare beskrivning för att standardisera simtesterna skulle bidra till en 

rättvisare och en mer likvärdig bedömning.  

 

För att simundervisningen ska uppnå en god kvalitet krävs det att läraren gör både en kort- 

och långsiktig planering. Om läraren noggrant planerar sin undervisning utefter 

kunskapskraven och dokumenterar det som sker under lektionerna är det lättare att följa 

elevernas utveckling och avgöra om eleverna når upp till kunskapskraven (Sjödin 2008, 

s.126). Samtliga lärare i vår studie kontrollerar elevernas simkunnighet varje år från att 

eleverna påbörjar de senare åren i grundskolan. De dokumenterar och registrerar elevernas 

simkunnighet så att de vet vilka av eleverna som behöver få extra simundervisning. Lärarna 

beskriver vidare att det inte spelar någon större roll om eleverna missar något tillfälle i 

simhallen eftersom lärarna dokumenterat deras simkunnighet under åren. Vi tolkar 

respondenternas svar som positivt, då bedömningsunderlaget för Lrg11 tillsammans med 

Sjödin (2008) styrker att dokumentation är en avgörande faktor för en rättvis bedömning. Vi 

undrar dock om elever som inte bedriver en omfattande simundervisning får en möjlighet att 

utveckla sin simkunnighet, genom att enbart utföra simtester? Vi anser det även viktigt att 

reflektera över om läraren i sådana fall uppmärksammar denna utveckling eller är det primära 

att bara uppnå kunskapskravet? 

 

Det finns ett uttryck myntat John Dewey som säger ”det du tränar på, blir du bra på”. En av 

våra respondenter svarar vid intervjun ”simmar du inte så blir du inte simkunnig”. Trots detta 

har några av lärarna i studien svarat att simning är en kunskap som är beständig. En av lärarna 

jämför simning med cykling: lär man sig simma så kan man simma. Kopplat till Ritzéns citat, 

där hon bekräftar att problemet ligger i ork och kondition och inte i att eleverna inte vet hur 

man simmar, är det intressant att de deltagande lärarna säger som de gör. Är man simkunnig 

om man en gång lärt sig simma? Eller behöver man träna för att behålla sina färdigheter? Det 

stora problemet och kanske ett av våra intressantaste resultat är just detta. Trots att 

simkunnigheten är hög så har många av eleverna inte konditionen för att orka hela sträckan. 

Vi skulle vilja ha en tydligare definition av kunskapskraven, men även ett större ansvar från 

skolan. Den tydligare definitionen bör beskriva hur sträckan ska simmas, det vill säga om det 

är okej att eleverna vilar eller inte. Om momentet simning innehåller en omfattande 

simundervisning istället för bara ett simtest, menar vi att simkunnigheten kommer förbli hög 

med andra vinster. Dessa skulle kunna vara bättre teknik, kondition, kunskaper och 
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färdigheter. Ett förslag kan också vara att simtestet måste genomföras utan vila för att se om 

det är konditionen som brister, eller om eleverna bara är ”lite lata”.  

 

Simkulturen ser olika ut världen över, vilket är avgörande för hur ofta barn och ungdomar 

simmar och huruvida de blir simkunniga eller inte (Sjödin 2008, s.40). I skolverkets rapport 

beskrivs några av de vanligaste skälen till att elever inte kan simma, dessa är till exempel 

religiösa, kulturella och sociala skäl (Skolverket 2004, s. 8). Som ovan beskrivet är det skolan 

som ansvarar för att eleverna blir simkunniga. Vårt resultat visar att det är 3 % av totalt 145 

elever som inte är simkunniga. Utifrån vår intervju svarar samtliga idrottslärare att de erbjuder 

sina elever extra simundervisning ifall det är någon som inte är simkunnig. Det kan handla om 

extrainsatta simlektioner, simskola eller hjälp av föräldrarna som ser till att eleven kan öva 

extra på hemmaplan. En av våra respondenter använde sin egen tid genom håltimmar eller 

extra timmar utöver skoltid för att hjälpa sina elever. Samtliga respondenter var också väl 

medvetna om att det var skolans ansvar att eleverna lärde sig simma, men vårt resultat visar 

på att sättet som skolorna erbjöd hjälp på, varierade. Vid analys och reflektion av detta 

resultat anser vi det positivt att alla lärare var medvetna om att simkunnigheten var skolans 

uppdrag. Det tyder på att lärarna inte beskyller brister i simkunnighet på någon annan, utan att 

de förstår att det är deras uppgift att hjälpa de elever som behöver extra träning.  

 

Ett ytterligare intressant resultat vi vill lyfta är att lärarna anser att det blivit mer simning i 

skolan sedan kraven förstärktes i läroplanen. Detta ser vi som en positiv förändring och vi 

funderar då om det är början på en ny era. Kommer simkunnigheten i landet fortsätta vara hög 

och kommer vi vända på statistiken som visar på att drunkningsolyckor ökar?  

 

Vid jämförelse av simkunnigheten områdena emellan kan vi inte avgöra några större 

skillnader då de flesta eleverna var simkunniga. Märkvärt är att bortfallet från två områden är 

stort. De elever som inte var närvarande vid dessa tester är ett ”mörkertal” där vi inte kan 

avgöra om de är simkunniga eller inte. Trots att lärarna vid de berörda områdena uppskattat 

dessa som simkunniga.  

 

7.4 Fortsatt forskning 

Några av lärarna nämner vid intervju att nyinflyttade elever ofta har svårt med simning då de 

kommer från helt andra bad- och simkulturer. En av våra respondenter beskriver att det ofta är 
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de som ”drar ner statistiken” och att det är kämpigt att hinna lära dessa elever om de flyttat till 

Sverige under ungdomsåren. Vi menar att simning är ett av de moment som alla elever 

kommer ha stor nytta av. Simkunnighet handlar inte bara om överlevnad utan också om 

inkludering och gemenskap. Så till vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att 

undersöka inkludering i simundervisning och hur simundervisning bedrivs på olika platser i 

landet som täcker kommuner med större invandrartäthet.  

 

När respondenterna besvarade vår fråga om eleven kan uppnå ett godkänt betyg om de inte är 

simkunniga svarade samtliga lärare att de inte godkänner elever ifall de inte uppnått kraven. 

Trots att detta är betryggande tillägger en av lärarna att han godkänner eleverna om de 

försöker att lära sig simma i årskurs 7 och 8. Men om eleven fortsatt inte klarat av 

kunskapskravet i årskurs 9 ändrar han det godkända betyget till icke godkänt. Detta fick oss 

att höja ögonbrynen och fundera. Hur har denna lärare tolkat styrdokumenten? Vi vill sätta 

detta i ett bredare perspektiv. Då tolkning och realisering av läroplanen utförs av skolor och 

lärare runt om i landet är det intressant om utbildningen och bedömningen blir likvärdig eller 

inte. Detta kan vara ett förslag till vidare forskning då man kan belysa bedömning av specifika 

kunskapskrav och hur den skiljer sig mellan olika lärare och olika områden.  

 

Vårt resultat visar på intressanta skillnader och likheter från skolornas simundervisning. 

Samtliga lärare anser att simundervisningen är viktig, men trots detta så får undervisningen en 

liten del i ämnet idrott och hälsa. Vi tror det är viktigt att alla samarbetar med tolkning och 

realisering av styrdokumenten. Detta bör ske i alla led, det vill säga kommun, skola och lärare 

där de satsar ekonomi och resurser till de moment i skolan som de anser är viktiga för 

elevernas framtid som exempelvis simundervisning och simkunnighet. Intressant till vårt 

kommande yrke är hur simtesterna utförs i respektive område. Vi anser att det är viktigt som 

lärare att ge eleverna en chans till en rättvis och noggrann bedömning, men den största frågan 

är då hur vi lärare ska gå till väga. Detta är en viktig fråga som vi egentligen inte har något 

korrekt svar på då vi ännu inte är verksamma i yrket. Vi står inför att göra vår egen tolkning 

av styrdokumenten och ge våra elever så goda möjligheter som möjligt för att nå upp till de 

kunskapskrav som ställs. Om man som lärare sedan inte har rätt resurser eller kompetens för 

att hjälpa varje enskild elev anser vi det viktigt att man vågar ta hjälp från annan kompetent 

personal, som exempelvis siminstruktörer.  
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7.5 Slutsats 

I studien finns det tendenser som tyder på att förutsättningarna för simundervisning skiljer sig 

mellan skolor i Sverige. Dessa skillnader handlar om såväl undervisningsinnehåll, materiella 

förutsättningar och resurser, såsom tid och material. De flesta eleverna i studien är 

simkunniga och klarar av simtestet. Skillnader har även funnits bland lärarna angående deras 

test av elevernas simkunnighet och även här tror vi att likvärdigheten utsätts för ett hot. Vad 

bedömer lärarna är godkänt? Får eleverna stanna eller gå på botten under testet bara för att 

läraren ”vet” att de egentligen kan, men bara är ”lite lata”? Vi anser att ett tydligare krav än 

”eleverna ska kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg” är brukligt med till exempel 

anvisningar om hur ett test lämpligast genomförs.  
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Bilaga 1- Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur simundervisningen bedrivs i grundskolans senaste år samt 

simkunnigheten hos elever i årskurs 9.  

 

Frågeställningar  

1. Hur definierar lärarna simkunnighet?  

2. Hur ser simundervisningen i respektive område ut? 

3. Hur många av eleverna i årskurs 9 i respektive område når upp till kunskapskraven i 

simning? 

4. Vad gör idrottsläraren om elever inte når upp till kunskapskraven i årskurs 9? 

5. Hur skiljer sig resultaten mellan utvalda skolor i respektive landsdel? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Simning, simundervisning, simkunskap, swimming, school, children, simkunnighet, 

läroplansteorin, ramfaktorsterorin, Kraepelien-Strid 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Diva, Ebsco, skolverket.se, svenska livräddningssällskapet 

Sökningar som gav relevant resultat 

Gih:s biblotekskatalog: simning, simundervisning, simkunskap, simkunnighet, 

läroplansteorin, ramfaktorsteorin 

Skolverket: Kursplaner, betyg och bedömning, simkunnighet 

Diva: simning, simundervisning, simkunskap, simkunnighet, Kraepelien-Strid 

Ebsco: swimming, school, children 

 

Kommentarer 

Svårt att hitta internationell forskning. Vi tror det grundar sig i att simkunnighet och svenska 

skolans kunskapskrav inte används på samma sätt världen över. 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Missivbrev till lärare 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Just nu skriver vi vårt examensarbete på avancerad nivå, vilket berör hur skolor 

på olika platser i Sverige bedriver sin simundervisning. Vårt mål med detta arbete är att 

belysa vilka faktorer som påverkar simundervisningen, samt ifall tillägget med en definition 

av simkunnighet i ämnesplanen bidragit till en mer likvärdig undervisning. För att öka den 

förståelsen önskar vi att intervjua lärare i idrott och hälsa. Den informationen som vi får in 

kommer enbart att behandlas av oss och kommer att hemlighållas. Att delta i intervjun är helt 

frivilligt, likaså att besvara våra frågor. På nästa sida kan du läsa om studiens syfte och 

frågeställningar. Vi hoppas att ni vill delta i denna undersökning. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

David Hällman   Malin Kågström 

073-8451597    070-3666394 

d.haellman92@gmail.com   mallan90_09@hotmail.com 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur simundervisningen bedrivs i grundskolans senaste år samt 

simkunnigheten hos elever i årskurs 9.  

 

Frågeställningar  

1. Hur definierar lärarna simkunnighet?  

2. Hur ser simundervisningen i respektive område ut? 

3. Hur många av eleverna i årskurs 9 i respektive område når upp till kunskapskraven i 

simning? 

4. Vad gör idrottsläraren om elever inte når upp till kunskapskraven i årskurs 9? 

5. Hur skiljer sig resultaten mellan utvalda skolor i respektive landsdel? 

 

Etiska överväganden 

Vår studie följer de forskningsetiska principerna. Dessa är: 

 Informationskravet – Som deltagare ska du informeras om 

undersökningen och dess syfte.  

 Samtyckeskravet – Som deltagare ska du informeras om att deltagandet 

är frivilligt och att du får avbryta undersökningen när som helst.  

 Konfidentialitetskravet – Frågan om konfidentialitet har ett nära 

samband med frågan om sekretess. Som deltagare i studien förblir du 

anonym, samt uppgifter och information om och av dig kommer att 

hemlighållas.  

 Nyttjandekravet – uppgifterna kommer endast att användas för 

forskningens ändamål.  

 

 

 

 

  



 

Bilaga 3 – Missivbrev till elever 

 

 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Just nu skriver vi vårt examensarbete på avancerad nivå, vilket berör hur skolor 

på olika platser i Sverige bedriver sin simundervisning. Vårt mål med detta arbete är att 

belysa vilka faktorer som påverkar simundervisningen, samt ifall tillägget med en definition 

av simkunnighet i ämnesplanen bidragit till en mer likvärdig undervisning. För att öka den 

förståelsen önskar vi att observera elever under en simlektion. Under denna lektion kommer 

de deltagande eleverna att få göra ett test för att se om de uppnår kunskapskravet för simning. 

Testet går ut på att erlägga en sträcka av 200 meter, varav 50 meter på rygg, utan krav på 

särskild tid eller teknik.  

 

Undersökningen kommer att ske vecka XX under skoltid Vi har kontaktat din rektor, som har 

gett oss tillåtelse att genomföra studien, men deltagandet är helt frivilligt. Den information 

som vi får in kommer enbart att behandlas av oss och kommer att hemlighållas. Om du INTE 

vill delta, ber vi dig att kontakta oss innan utvald idrottslektion. Våra kontaktuppgifter finner 

du längre ned och på nästa sida kan du läsa om studiens syfte och frågeställningar.  

 

 

Vi hoppas att du vill delta i denna undersökning. 

Tack på förhand! 

 

David Hällman   Malin Kågström 

073-8451597    070-3666394 

d.haellman92@gmail.com   mallan90_09@hotmail.com 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur simundervisningen bedrivs i grundskolans senaste år samt 

simkunnigheten hos elever i årskurs 9.  

 

Frågeställningar  

1. Hur definierar lärarna simkunnighet?  

2. Hur ser simundervisningen i respektive område ut? 

3. Hur många av eleverna i årskurs 9 i respektive område når upp till kunskapskraven i 

simning? 

4. Vad gör idrottsläraren om elever inte når upp till kunskapskraven i årskurs 9? 

5. Hur skiljer sig resultaten mellan utvalda skolor i respektive landsdel? 

 

Etiska överväganden 

Vår studie följer de forskningsetiska principerna. Dessa är: 

 Informationskravet – Som deltagare ska du informeras om 

undersökningen och dess syfte.  

 Samtyckeskravet – Som deltagare ska du informeras om att deltagandet 

är frivilligt och att du får avbryta undersökningen när som helst.  

 Konfidentialitetskravet – Frågan om konfidentialitet har ett nära 

samband med frågan om sekretess. Som deltagare i studien förblir du 

anonym, samt uppgifter och information om och av dig kommer att 

hemlighållas.  

 Nyttjandekravet – uppgifterna kommer endast att användas för 

forskningens ändamål.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 4 – Intervjuguide 

Intervjuguide utifrån frågeställningarna 

 Hur definierar idrottslärarna simkunnighet?  

 Vad är simkunnighet för dig?  

 Hur skulle du definiera simkunnighet? 

 Vilka faktorer möjliggör eller begränsar simundervisningen? 

Läroplansteori  

 Berätta om skolans simundervisning? Följdfrågor: Hur organiseras den? Vem 

undervisar? (Badhuspersonal: På vilket sätt är du delaktig i simundervisningen?) 

 Vilken betydelse tycker du att simundervisningen i skolan har? Hur upplever du att 

det är att undervisa i simning?  

Ramfaktorer  

 När, hur många tillfällen per termin har varje klass simning?  

 Var, har ni tillräckliga resurser (närhet till simhall, resurser, tid, ekonomi) för att 

bedriva undervisningen? Beskriv er situation utifrån svaret.  

 Hur anser du att förutsättningarna (ramfaktorer) påverkar simundervisningen? 

 Hur många av eleverna i årskurs 9 når upp till kunskapskraven i simning?  

 I vilken årskurs kontrolleras simkunnigheten? Hur kontrollerar ni att eleverna är 

simkunniga? 

 Hur många elever når upp till kunskapskraven för årskurs 9? Försök att uppskatta i 

procent hur stor andel av dina elever som kan simma 200 m. (hur stor är skolan, hur 

många elever i årskurs 9 finns?)  

 Upplever du att det är en stor skillnad på simkunnigheten bland eleverna? 

 

 Vad gör idrottsläraren om elever inte når upp till kunskapskraven i årskurs 9?  

 Hur går ni tillväga om en elev inte når upp till kunskapskraven? Vad har ni för 

resurser?  

 Anser du att elever kan bli godkända inom ämnet idrott och hälsa trots att de inte når 

upp till kunskapskraven i årskurs 9? 

 

 

 



 

Bilaga 5 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

 

1. Vad är simkunnighet för dig? Hur skulle du definiera simkunnighet? 

2. Berätta om skolans simundervisning? Följdfrågor: Hur organiseras den? Vem undervisar? 

(följdfråga 2: På vilket sätt är du delaktig i simundervisningen?) 

3. När, hur många tillfällen per termin har eleverna i årskurs 9 simning?  

4. Var, har ni tillräckliga resurser (närhet till simhall, resurser, tid, ekonomi) för att bedriva 

undervisningen? Beskriv vidare/berätta mer… 

5.  Hur anser du att förutsättningarna (ramfaktorer) påverkar simundervisningen? 

6. Vilken betydelse tycker du att simundervisningen i skolan har? Hur upplever du att det är att 

undervisa i simning?  

7. I vilken årskurs kontrolleras simkunnigheten? Hur kontrollerar ni att eleverna är 

simkunniga? 

8. Hur många elever når upp till kunskapskraven för årskurs 9? Försök att uppskatta hur stor 

andel av dina elever i årskurs 9 som kan simma 200 m varav 50m på rygg.   

9. Upplever du att det är en stor skillnad på simkunnigheten bland eleverna i årskurs 9? 

10. Hur går ni tillväga om en elev inte når upp till kunskapskraven? Vad har ni för resurser?  

11. Anser du att elever kan bli godkända inom ämnet idrott och hälsa trots att de inte når upp till 

kunskapskraven i årskurs 9? 

 

  



 

Bilaga 6 - Observationsschema  

Observationsschema 

Definition:  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

Förtydligande:  - Definitionen avgör inte något simsätt/särskild teknik.  

- Eleven ska klara att simma sträckan utan att stanna.  

 

 

Elev (1=kille, 2=tjej) Godkänd = 1 Genomför med vila = 2 Inte godkänd = 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


