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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om eleverna som har ett godkänt betyg i idrott och hälsa 

från grundskolan kan simma när de kommer upp på gymnasiet. Frågeställningarna har varit 

följande: Hur många elever upplever att de kan simma? Hur många av dem kan simma? Finns 

det något samband mellan kön, bakgrund och etnicitet och elever som inte är simkunniga?  

 

Metod 

Undersökningen gjordes på 213 elever på en gymnasieskola. Elevernas betyg från 

grundskolan togs fram från gymnasieantagningen. Eleverna fick besvara en enkät huruvida de 

kunde simma eller inte. Vidare genomfördes en observation när eleverna simmade. Därefter 

sammanställdes, jämfördes och analyserades resultaten. 

 

Resultat 

Enkäten visade att 94 procent av eleverna ansåg sig vara simkunniga. Av skolans 213 elever 

besvarade 206 elever enkäten och 13 av dessa elever svarade att de inte kunde simma. Åtta av 

de icke simkunniga eleverna hade ett godkänt betyg från grundskolan. Observationerna visade 

att 88 procent av eleverna var simkunniga. Totalt kunde 178 elever observeras, 22 av dessa 

kunde inte simma. Av dessa 22 elever hade 17 ett godkänt betyg i idrott och hälsa från 

grundskolan. Sambandet mellan de elever som inte kunde simma var att samtliga var pojkar 

och att majoriteten av dessa elever inte var uppvuxna var uppvuxna och hade gått stora delar 

av grundskolan i något annat land. 

 

Slutsats 

Utifrån observationerna framkom att 17 av 22 elever hade fått ett godkänt betyg men var inte 

vara simkunniga. Åtta av 13 elever som angett att de inte var simkunniga i enkäten hade ett 

godkänt betyg. Det innebär att bedömningen av kunskapskraven ser olika ut på 

grundskolorna, men framför allt att lärare har satt godkända betyg trots att eleverna inte kan 

simma. I enkäten svarade 94 procent att de var simkunniga, vilket är liknande siffror som 

Skolverket presenterat i sina rapporter. Majoriteten (63 %) av de icke simkunniga var 

uppvuxna i ett annat land, deras bristande simkunnighet kan bero på att inga tillräckliga 

resurser har tillförts för att lära dem att simma. 
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1 Inledning 

Jag har en vän som inte kan simma, när detta uppdagades blev jag självklart väldigt förvånad. 

”Va, kan inte du simma?”. Min vän älskar sport och är en duktig idrottare. Hon gick ut 

grundskolan och gymnasieskolan med betyget MVG i idrott och hälsa. Jag har frågat henne 

hur det kommer sig att hon lyckats uppnå dessa betyg utan att vara simkunnig. Hon har då 

berättat att hon aldrig behövt simma i skolan. Varje gång det var dags för simundervisning 

hade hon olika bortförklaringar till varför hon inte kunde delta. Jag har alltid tyckt att detta är 

märkligt, och det är en av anledningar till att intresse för ämnet uppstått. Jag skrev 2006 en B-

uppsats där simkunnigheten hos elever i årskurs fem jämfördes mellan två olika skolor i 

Stockholmsområdet. På den ena skolan var majoriteten av eleverna svenskar, på den andra 

skolan hade majoriteten av eleverna ett annat ursprung och etnicitet. Resultatet visade att det 

inte var någon större skillnad på elevernas simkunnighet i dessa två skolor. Något som 

däremot var väldigt anmärkningsvärt var hur olika dessa skolor bedrev sin simundervisning. 

Det visade sig att den ena skolan inte bedrev någon simundervisning utan kontrollerade bara 

eleverna i årskurs tre och fem. Anledning till att det var så handlade mycket om ekonomiska 

resurser, enligt idrottsläraren som intervjuades. Medan i den andra skolan fick alla elever i 

årskurs tre, som behövde, gå i simskola utöver idrott och hälsaundervisningen i en 12 veckors 

period. Sedan testades alla elever igen i årskurs fyra och fem. De elever som inte kunde 

simma gick idrottsläraren sedan och simmade med en till två gånger i veckan på sin 

planeringstid. Skolan som lade ner tid och resurser på simundervisningen var den skolan som 

hade många elever med utländsk bakgrund (Samuelsson 2006, s.14 ff.). 

  

Nu har jag själv arbetat som idrottslärare på ett gymnasium i fem år och när jag har haft 

simundervisning med mina elever har jag upptäckt att det är många elever som faktiskt inte 

klarar av kraven för att klassificeras som simkunniga. Dessutom har det varit svårt att få alla 

elever till simhallen. För en del elever är just detta det känsligaste momentet i idrott och hälsa. 

Eleven blir på ett helt annat sätt utsatt här jämfört i andra moment. Dels så måste de visa upp 

sin kropp för sina klasskamrater och dessutom så märks det så tydligt om de inte behärskar att 

simma. 

 

Ofta ses det som en självklarhet att alla kan simma. En anledning kan vara den starka kultur vi 

har i Sverige vad det gäller bad och simning. Landet omfattas av en lång kustresa och många 

sjöar, och att bada i en sjö på sommaren är för många lika självklart som att se på Kalle Anka 
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på julafton. Många börjar med babysim redan när de bara är några månader, och för många 

barn är ett besök i simhallen ett återkommande nöje under uppväxten. Barnen sätts ofta i 

simskola innan de börjar i skolan, eller under skolans första år. Redan i kursplanen för årskurs 

ett till tre finns att simma och flyta med i det centrala innehållet (Skolverket 2011a, s. 52). 

Trots det så finns det många vuxna som inte kan simma och många som är osäkra på sin 

simförmåga. Svenska livräddningssällskapet gjorde 2012 en undersökning om simkunnighet. 

I undersökningen uppgav tre av tio, alltså motsvarande två miljoner att de är osäkra på om de 

är simkunniga. För att anses som simkunnig i Livräddningssällskapets undersökning, liksom i 

denna uppsats ska personen kunna simma 200 meter, varav 50 meter ryggläge. (Svenska 

livräddningssällskapet 2012, s. 10)  

 

Definitionen av simkunnighet som används i Sverige togs fram genom en studie som gjordes 

av Robert Stallman vid Norges Idrottshögskola i slutet på 1990 -talet. Undersökningen 

gjordes i 14 olika länder, på fyra olika kontinenter. Studien resulterade i åtta olika punkter. 

Utifrån dessa punkter kom de nordiska simförbunden och livräddningssällskapen fram till en 

gemensam definition. (Sjödin 2008, s. 9) 

 

Ett viktigt uppdrag som skolan har är att undervisa och lära eleverna det som är skrivet i 

läroplanerna och kursplanerna. Sedan ska elevernas förmågor bedömas och betygsättas enligt 

kunskapskrav. Simning är ett kunskapskrav som ska ha uppfyllts av eleven när denne slutar 

både årskurs sex och nio. (Skolverket 2011a, s. 54 ff.) 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1800- talet kunde endast 12 procent av Sveriges befolkning simma och omkring 

1100 personer omkom årligen till följd av drunkning (Svenska livräddningssällskapet 2013). I 

dagens samhälle är betydligt fler människor simkunniga, men långt i från alla. Redan under 

1940-talet hade antalet drunkningsolyckor halverats till cirka 500 personer om året. 

Halveringen tros bero på att Sverige då hade inlett en satsning på simning och kunskap om 

vattensäkerhet. (Svenska livräddningssällskapet 2014, s. 2) Sedan dess har antalet 

drunkningsolyckor sjunkit stadigt fram till 2012. År 2013 omkom 129 personer i 

drunkningsolyckor i Sverige. Det innebar en ökning med 32 personer från föregående år. En 

orsak till ökningen beror till stor del på en stegring av antalet badolyckor. Detta kan vara en 

följd av att vi 2013 hade en väldigt varm och fin sommar i Sverige. Svenska 
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livräddningssällskapet har en nollvision kring drunkningsolyckor, denna vision har de inte 

lyckat uppnå ännu. (Svenska livräddningssällskapet 2014, s. 1)  

1.1.1 Definition och kunskapskrav 

Skolverket gjorde 2004 en kartläggning om hur simkunnigheten såg ut bland femteklassare 

runt om i landet. Då kom de bland annat fram till att skolornas definition av simkunnighet såg 

väldigt olika ut. (Lindmark 2004, s. 3 f.) Till följd av de olika definitionerna på skolorna 

bestämde sig Skolverket tillsammans med Utbildningsdepartementet att från och med 2007 

definiera kunskapskravet och göra ett tillägg i kursplanen om vad ”att kunna simma” innebär. 

Definitionerna blev då: 

Att alla elever senast i slutet av det femte skolåret skall ha god vattenvana, vara trygg i 

vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg och hantera nödsituationer vid 

vatten, ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett. 

 

Att alla elever senast i slutet av det nionde skolåret skall kunna hantera nödsituationer i 

och vid vatten, ha kunskaper i livräddande första hjälp. (Skolverket 2006, s. 3) 

När läroplanen gjordes om 2011 fortsatte Skolverket att ha denna bestämda definition av vad 

som krävs av eleven för att anses simkunnig. Nu tillkom det även att när eleven slutar nionde 

klass ska den klara av simkraven som tidigare bara återfanns i årskurs fem (Skolverket 2011a, 

s. 55 ff.). I gällande kursplans kunskapskrav för idrott och hälsa på grundskolan står det: 

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 

50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten 

vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika 

årstider. För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 

meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Första hjälpen och hjärt- 

och lungräddning, Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera 

nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap enligt principen för förlänga 

armen, under olika årstider. (Skolverket 2011a, s. 54 ff.) 

Detta är den enda del i ämnet idrott och hälsa där kunskapskraven är så exakt definierade. 

När den nya läroplanen kom 2011 så lades det alltså till en definition i kursplanen för ämnet 

om att även när eleven slutar årskurs nio ska den kunna visa att den kan simma. När eleven 

sedan kommer upp i gymnasiet och läser kursen Idrott och hälsa 1 så återfinns inget i 

kursplanerna eller i kunskapskraven om att eleven ska kunna simma, däremot står det i 
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ämnets syfte att: ”eleverna ska ges möjligheten att utveckla kunskaper i att hantera 

nödsituationer vid fysiska aktiviteter” (Skolverket 2011b, s.83). I det centrala innehållet finns 

även en punkt som lyder enligt följande: ”Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel 

livräddande aktiviteter vid blödning och drunkning” (Skolverket 2011b, s. 85). För att klara 

av dessa moment skulle det kunna tolkas som att eleverna ska vara simkunnig. 

 

I kursplanen för gymnasiet igår även friluftsliv och i det centrala innehållet finns det tre 

punkter som berör ämnet friluftsliv:  

- Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

- Metoder och redskap för friluftsliv. 

- Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. (Skolverket 2011b, s. 84 f.) 

 

Kunskapskraven för momenten rörande friluftsliv i Idrott och hälsa 1 ser ut enligt följande: 

För betyg E krävs följande: 

”Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom 

kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och 

kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal 

framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.” (Skolverket 

2011b, s. 85) 

För betyg C krävs följande: 

”Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i 

naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som 

sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och 

kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.” 

(Skolverket 2011b, s. 86) 

För betyg A krävs följande: 

”Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i 

naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, 

motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat 

beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, 

friluftsliv och samhället i övrigt.” (Skolverket 2011b, s. 86) 

 

I båda dessa områden, det vill säga att utföra livräddande aktiviteter och att genomföra 

friluftsliv bör det vara av stor vikt att eleven som utför dessa är simkunnig.  
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För att börja studera på gymnasiet finns vissa antagningskrav. Kraven för att komma in på ett 

yrkesprogram på gymnasiet är att eleven ska ha godkänt i svenska, matematik och engelska 

plus fem andra ämnen. För att komma in på ett högskoleförberedande program krävs det att 

eleven ska ha godkänt i svenska, matematik och engelska plus ytterligare nio andra ämnen. 

(Gymnasieantagningen 2011) Det finns alltså inget som säger att eleven måste ha godkänt i 

idrott och hälsa för att bli antagen till en gymnasieutbildning. Därför så läser flera elever 

kursen Idrott och hälsa 1 utan att vara godkänd i ämnet från grundskolan.  

1.1.2 Förtydligande i kursplanen i Lgr11 

Även om kunskapskravet är tydligare nu i kursplanen så finns det fortfarande möjligheter för 

att kraven kan tolkas olika. Något som framkommit är att eleverna har kunnat simma hur de 

vill så länge de simmar i mag- och ryggläge. Detta har skapat tolkningar och diskussioner om 

vad ett godkänt simsätt egentligen är, är det till exempel okej att simma så kallat hundsim? 

Med anledning av detta kom Svenska simförbundet i mars 2014 ut med ett förtydligande av 

kunskapskraven för simning i skolan.  

Så här skrev de i deras pressrelease:  

Kunskapskravet för simkunnighet i läroplanen är tydligt när det gäller hur många meter 

eleverna ska klara av, men vagare när det gäller tolkningen av exempelvis utförande 

och val av simsätt. Svenska Simförbundet vill som ett stöd till skolor, kommuner och 

andra intressenter bidra med ett förtydligande av läroplanen för att underlätta 

bedömningen av eleverna. (Svenska simförbundet 2014)  

Svenska simförbundet skrev även att eleven ska använda det simsätt som passar dem bäst. 

Dock ska eleven klara av att simma 150 meter i magläge med något av simsätten crawl, 

bröstsim eller fjärilsim. I ryggläge ska de simma ryggsim. Genom detta förtydligade av 

simkunnigheten hoppas förbundet att de ska kunna hjälpa idrottslärarna i simundervisningen, 

så att den blir både enklare och roligare. De påpekar också att simkunnighet är en färskvara 

och bör övas kontinuerligt. Simförbundet jobbar för en ökad och livslång simkunnighet, samt 

att alla barn ska vara simkunniga så tidigt som möjligt, dock senast vid 12 års ålder. (Svenska 

simförbundet 2014, s. 1)  

1.1.3 Omdiskuterat moment 

Även om Skolverket nu valt att förtydliga målet är detta ett ständigt omdiskuterat ämne. På 

Facebook finns bland annat en grupp för idrottslärare där ämnet ofta kommer upp till 
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diskussion. Flera gånger har det hänt att idrottslärare har fört diskussioner kring elever som 

har klarat av samtliga moment inom ämnet i årskurs nio, men inte visat att de kan simma 200 

meter varav 50 meter på rygg. Dessa lärare frågar då övriga medlemmar i gruppen om de 

måste sätta ett F på dessa elever. (Facebook 2014) Enligt Skolverkets kunskapskrav ska dessa 

elever ha ett F i slutbetyg. Skolverkets direktiv gällande detta är tydliga, om en elev inte 

uppfyller kunskapskravet för E i sin helhet ska eleven erhålla betyget F. (Skolverket 2011c, s. 

12) 

1.1.4 Undantagsbestämmelsen 

Vissa elever har fysiska eller psykiska problem som gör att de inte kan utföra och klara av 

simundervisningen. Det kan vara allt ifrån att eleven är förlamad till att den upplevt ett 

trauma. För att eleverna ska klara av kursen idrott och hälsa i grundskolan måste de visa att de 

kan simma. 

 

I 15 kap. 26 § skollagen (2010:800) finns en undantagsbestämmelse, ofta kallad för 

pysparagrafen, som innebär att läraren, om särskilda skäl finns, har möjlighet att bortse från 

enstaka delar av kunskapskraven när betygsättningen sker. Sådana särskilda skäl kan vara en 

funktionsnedsättning, till exempel Aspergers syndrom, synskada och rörelsehinder. 

Undantagsbestämmelsen finns för att inte hindra elever med en funktionsnedsättning att 

erhålla ett godkänt betyg. Undantagsbestämmelsen innefattar dock inte saker så som trauma, 

rädsla, eller att man gått i skolan i ett annat land, religiösa och kulturella skäl, anledningar 

som har med utseendet att göra såsom övervikt och utslag, eller tillfälliga besvär. De senare 

anledningarna är vanligt förekommande skäl till att elever inte kan simma (Skolverket 2010, 

s.7 f.). 

1.2 Forskningsläge 

1.2.1 Drunkning 

Enligt Svenska livräddningssällskapets statistik är nio av tio som omkommer till följd av 

drunkning män (Svenska livräddningssällskapet 2014, s. 1). Om simkunnighet i förhållande 

till drunkning finns mycket liten forskning gjord. Det finns inga tydliga bevis på att 

drunkningsolyckorna sker till följd av bristande simkunnighet. Bortsett från, i samband med 

båtolyckor. En anledning till det är att de som simmar bra förmodligen utsätter sig för större 

risker i vattnet (Jansson 2004, s. 922). En anledning till att det finns mycket liten forskning 
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om detta är att runt om i världen så använder vi oss av olika definitioner på simkunnighet. Det 

kan skilja allt ifrån 50 till 200 meter. En annan anledning är att de flesta studier om 

simkunnighet görs genom självskattning och dessa speglar inte alltid verkligheten. Till 

exempel är det ofta fler män än kvinnor som anser sig vara bättre simmare, men fler män än 

kvinnor omkommer till följd av drunkning (Stallman, m fl 2012, s. 123 f.). 

 

I andra länder pekar statistiken också på att det är flest män som omkommer till följd av 

drunkning. I USA gjordes en studie med syfte att ta reda på varför så många fler män än 

kvinnor drunknar, framför allt i yngre åldrar. Studien visade att män var mer benägna att ta 

risker, vistas i fler sorters miljöer där en drunkningsrisk finns, har en större tro på sig själva 

vad det gäller sina simkunskaper, samt dricker mer alkohol i eller i närheten av vatten. 

(Howland, m fl 1996, s. 93 ff.) 

 

Alla drunkningstillbud med barn (0-17år) som skett i Sverige mellan 1998 och 2007 har 

analyserats i en studie. Totalt var det 106 barn som drunknade under denna period. Resultaten 

visade bland annat att majoriteten av dessa barn var pojkar. En tredje del av alla var födda i 

något annat land än Sverige. I gruppen barn mellan 13-17 år var 40 procent påverkade av 

alkohol vid drunkningstillfället. Majoriteten av all drunkning skedde under sommarhalvåret 

på eftermiddagen och kvällen. Vanligaste platsen för drunkning var på badplatser. 18 procent 

av de som drunknade uppgavs vara simkunniga, 36 procent uppgavs inte vara simkunniga. 

(Schyllander, m fl 2013 s. 177 ff.) 

 

Eva Kraepelien-Strid har skrivit en D-uppsats som handlar om simning och simkunnighet i 

skolan. Undersökningen är ifrån 2006 och där resonerar hon kring att långt ifrån alla 

drunkningsolyckor har med bristande simkunnighet att göra, utan att många olyckor sker på 

grund av ett riskfyllt beteende eller bristande omdöme, så som till exempel att personen är 

påverkad av alkohol. (Kraepelien-Strid 2006, s. 18 f.) 

1.2.2 Simkunnighet 

Skolverket har gjort återkommande uppföljningar om hur simkunnigheten ser ut bland landets 

femteklassare. De senaste undersökningarna är från 2004 och 2010. I den senaste, som 

gjordes 2010 visade det sig att 7800 elever i årskurs fem inte kunde simma, vilket motsvarar 

8,3 procent av landets femteklassare (Skolverket 2010, s. 2). Dessa elever klarade därmed inte 

heller kravet för godkänd i ämnet Idrott och hälsa i årskurs fem. Anledning till att det var på 
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årskurs fem elever detta skedde, var att undersökningarna gjordes innan skollagen ändrades 

2011. Kravet att kunna simma återfanns då i årskurs femskursplan för ämnet idrott och hälsa 

istället för årskurs sex som det finns i gällande kursplan, Lgr11. 

1.2.3 Simkunnighet i andra länder 

Under 2011 undersökte Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund och 

forskningsinstitutet LIKES tillsammans med Utbildningsstyrelsen simkunnigheten bland 

finländska sjätteklassare. 5295 elever deltog och 72 procent av dem (i enlighet med de 

nordiska kraven på simkunnighet) svarade att de var simkunniga. I denna undersökning var 

antalet simkunniga (procentuellt) samma för både pojkar och flickor. (Kankaapää & Rajala 

2011, s. 10 f.) 

USA rapporterade 1997 att över 4000 amerikaner drunknat under året. För att försöka ta reda 

på anledning till det gjordes en undersökning om simkunnighet av National Center for Injury 

Prevention and Control. 5234 vuxna män och kvinnor i åldrarna 18-72 fick besvara en fråga 

som handlade om hur långt de kunde simma. Valen de hade att välja på var: inte alls, mindre 

än en bassänglängd, vet inte, en till två bassänglängder eller mer än två bassänglängder. Det 

visade sig att 37 procent av de som svarade hade begränsade simkunskaper då de uppgav att 

de endast kunde simma två eller färre än två längder. (Branche, Gilchrist & Sacks 2000, s. 

110 f.) 

 

I Nya Zeeland gjordes en nationell undersökning bland 2202 high school elever. 

Undersökningen visade att mer än hälften (54 %) ansåg att det kunde simma 100 meter eller 

mindre. Nästan två av fem (39 %) ansåg att det kunde simma mindre än 50 meter. 

Undersökningen visade att det fanns en stor variation mellan, kön, socioekonomisk status och 

etnicitet. Fler pojkar än flickor svarade att de kunde simma längre distanser. Europeiska 

studenter ansåg sig ha hög simkunnighet och elever från Asien och Söderhavet ansåg sig ha 

låg simkunnighet. Elever tillhörande familjer med hög socioekonomisk status ansåg sig också 

ha en bättre simkunnighet än elever tillhörande familjer med låg socioekonomisk status. 

(Moran 2008, s. 114-119). 

1.2.4 Definition av simkunnighet 

Definitionen av simkunnighet har visat sig se väldigt olika ut på skolarna runt om i landet. 

Detta uppdagades bland annat i den rapport om simkunnighet i årskurs fem som gjordes på 
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uppdrag av Skolverket 2003. Enligt rapporten kunde 94 procent av eleverna i de kommunala 

skolorna simma, och 96 procent av eleverna i friskolorna, i enlighet med kraven i kursplanen 

(Lpo 94). I undersökningen fick skolorna också uppge hur de definierade simkunnighet. Det 

visade sig då att cirka 64 procent av det kommunala och 67 procent av friskolorna använde 

sig av samma definition som står skrivet i kunskapskraven idag. Andra uppgav längder mellan 

25 m till150 m, längder på 250 meter eller mer, eller ingen definition alls. (Lindmark 2004, s. 

4) 

 

Therese Åström student vid GIH i Stockholm har gjort ett självständigt arbete på avancerad 

nivå om definiering och bedömning av simkunnighet. Åström intervjuade sju lärare om deras 

bedömning av elevernas simkunnighet. Resultatet visade att två av dessa lärare hade en annan 

definition än Svenska livräddningsförbundet definition av simkunnighet. (Åström 2013, s. 26) 

Även Kraepelien-Strids magisteruppsats visar liknande siffror, där hade två av åtta lärare en 

annan definition än Svenska livräddningssällskapet (Kraepelien-Strid 2006, s. 62). 

1.2.5 Betyg och bedömning  

I skolorna diskuteras ofta likvärdig bedömning. Bedöms verkligen eleverna likadant av olika 

lärare och på olika skolor (Lundahl 2011, s. 67). I flera ämnen genomförs nationella prov, 

genom att jämföra resultaten på dessa och elevens slutbetyg så har Skolverket sett att betygen 

skiljer sig åt. Det är en stor skillnad beroende på vilken skola och vilken lärare eleven har 

(Skolverket 2009, s. 6). Detta kan tolkas som att lärare bedömer elever på olika sätt (Lundahl 

2011, s. 68).  

 

Alli Klapp Lekholm (2009, s.76 f.) har gjort en omfattande forskningsstudie om betyg och 

bedömning. I denna studie kom han fram till att läraren väger in mer faktorer i betyget än vad 

som egentligen är tanken. Studien visade att betygen sätts inte bara efter den kunskap eleven 

uppvisat, utan också efter personliga egenskaper samt motivationen och intresset att lära sig 

mer. Studien visar också att flickor får ett högre betyg än pojkar trots att de gjort samma 

prestation på de nationella proven. Elever vars föräldrar har en låg utbildningsnivå blir 

betygsatta mer utifrån personliga egenskaper. Detta kan enligt Klapp Lekholm tolkas som att 

det sker en viss kompensatorisk betygsättning. 

 

I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan som skedde 2003 (2003, s. 79) gjordes en 

fördjupad analys av resultaten i idrott och hälsa. Rapporten visade att majoriteten av eleverna 
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kunde simma. Dock angav drygt tre procent av eleverna som hade ett godkänt betyg att de 

inte kunde simma. Om detta skrev Karin Redelius år 2008 en artikel i tidningen Svensk 

idrottsforskning. Rubriken för artikeln är: MVG i idrott och hälsa - vad krävs då? Där 

resonerar hon kring att eleverna uppger att de inte kan dansa, orientera sig skogen eller simma 

men kan ändå erhåller ett högt betyg i ämnet. Enligt eleverna så handlar det om att göra sitt 

bästa och ge allt för att få ett högt betyg, istället för att bedöma om det klarat av 

kunskapskraven. Redelius resonerar då om detta skulle kunna ske i till exempel matematik 

eller engelska, att eleverna får ett högt betyg om det gör så gott de kan men inte kan inte visa 

att de uppfyller kunskapskraven. (Redelius 2008, s. 23-26)  

1.2.6 Vem kan inte simma och varför? 

I Skolverkets rapport som gjordes 2010 visade det sig att av det var lite fler pojkar än flickor 

som inte var simkunniga i årskurs fem. 8,9 procent av pojkarna och 7,6 procent av flickorna 

nådde inte målen i de kommunala skolorna, och i friskolorna var det 8,4 procent av pojkarna 

och 7,6 procent av flickorna som inte nådde målen för simkunnighet. (Skolverket 2010, s. 6)  

 

Skolverkets rapporter har visat att medicinska och sociala skäl är den vanligaste anledningen 

till att elever inte kan simma. Och den vanligaste anledningen av de skäl som ingår i denna 

grupp är rädsla. På andra plats kommer religiösa och kulturella skäl. (Skolverket 2010, s. 7 f.). 

 

Kraepelien-Strid (2011, s. 85) har skrivit ett kapitel rörande simning i boken Lärande i 

friluftsliv. Där tar hon upp att det är viktigt att som idrottslärare ha kunskaper om olika 

etniciteter och religioner för att förstå under vilka förutsättningar undervisningen kan 

bedrivas. Att de elever som har en utländsk bakgrund eller är nyanlända till Sverige behöver 

uppmärksammas. Skolan/läraren ska föra en tydlig dialog med föräldrarna om skolans ansvar. 

Det är viktigt att tidigt fånga upp elevens simkunnighet och att lägga resurser på eleven om 

den inte är simkunnig. Detta för att förhindra bland annat utanförskap och ge eleven möjlighet 

till att delta i friluftslivsundervisningen.  

1.2.7 Möjligheter till simundervisning 

En viktig aspekt när det gäller simning i skolan är ramfaktorerna. Det handlar om att skolans 

ramar kan ge eller inte ge möjlighet till att utföra moment (Lundgren 1999, s. 33 f.). I detta 

fall handlar det om tillgång, möjligheter och ekonomiska resurser för att bedriva 

simundervisning. För att alla elever ska kunna erbjudas samma möjlighet att lära sig simma 
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och behålla sina kunskaper. Vidare att de elever som behöver extra tid och stöd ska ha 

möjligheten att träna extra, så behöver skolorna lägga ner resurser på detta. Att ekonomi läggs 

på simundervisningen och att skolan har tillgång till en simhall är ett måste, det är skolans 

ansvar att se till att eleverna är simkunniga och att simundervisning bedrivs. (Kraepelien-Strid 

2007, s. 168 f.) 

I Kraepelien-Strids uppsats (2006, s. 61) visade det sig att väldigt lite tid ägnades år 

simundervisning i skolan, endast cirka 5 procent av undervisningen i idrott och hälsa bestod 

av simning. Detta kan jämföras med bollspel som upptog ca 60 procent av undervisningen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om eleverna som har ett godkänt betyg i idrott och hälsa 

från grundskolan kan simma när de kommer upp i gymnasiet. 

1.3.1 Frågeställningar 

Hur många elever upplever att de kan simma?  

Hur många av eleverna kan simma? 

Finns det något samband mellan kön, bakgrund och etnicitet och elever som inte är 

simkunniga?  

1.4 Hypotes 

Hypotesen är att undersökningen kommer visa att ett flertal elever inte kan simma. 

Förmodligen kommer några av dessa trots bristande simkunnighet ha ett godkänt betyg i 

idrott och hälsa från grundskolan. När det gäller vilka elever som inte kan simma är en 

hypotes att det främst är elever som är födda i ett annat land än Sverige och som gått stora 

delar av grundskolan i ett annat land än i Sverige. 

 

2 Metod 

Undersökningarna i denna uppsats har gjorts på en gymnasieskola belägen i en förort till 

Stockholm. Den genomfördes på alla årskurser och elever på skolan. Totalt så ingick 213 

elever i undersökningen. Den utfördes med hjälp av information från gymnasieantagningen. I 

denna information fanns alla elevers betyg i idrott och hälsa från årskurs nio. Eleverna fick 
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sedan besvara en enkät huruvida de var simkunniga eller inte. Slutligen observerades eleverna 

när de simmade. Elevernas idrottslärare har informerat om elevernas olika bakgrunder.  

2.1 Urval 

Anledningen till att valet föll på denna skola var att det var en skola som jag hade möjligheten 

att komma till och utföra mina tester. Dessutom hade skolan en bra spridning på vart eleverna 

kommer ifrån. På skolan fanns elever som var bosatta i flera olika områden runt om 

Stockholm. De hade gått i olika grundskolor. De hade olika etniska, sociala och 

socioekonomiska bakgrunder. På så sätt är många olika samhällsgrupper representerade. Dock 

så är det väldigt få flickor på skolan. 

 

Undersökningen utfördes på tre olika årskurser. De första två årskurserna har gått 

grundskolan och fått betyg i den gamla skolformen, Lpo 94. Den sista årskursen har läst 

grundskolan i den nya skolformen, Lgr11. 

 

I uppsatsen är eleverna indelade i tre olika grupper, grupperna är baserade på det år de började 

studera på denna gymnasieskola. Samtliga elever på denna skola har studerats. 

Totalt deltog 213 elever. Varav 201 var pojkar och 12 var flickor. 

 

Tabell 1- Antal elever 

Antagningsår Elever Pojkar Flickor 

2011 59 53 6 

2012 72 67 5 

2013 82 81 1 

 

2.2 Datainsamling 

Första steget var att via gymnasieantagningen få ut grundskolebetygen på samtliga elever på 

skolan. Efter att dessa hade samlas in delades en enkät ut till eleverna på en av deras 

lektioner, i enkäten skulle de svara på om de kunde simma. Frågan hade också en förklaring 

på vad det innebär att kunna simma (200 meter varav minst 50 meter på rygg - utan att vila). 

Jag har varit närvarande när tio av tolv klasser fyllt i enkäten och har då också förklarat 



13 

 

innebörden även muntligt. För övriga två klasser har en lärare från skolan funnits med. Den 

läraren fick i uppgift att förklara vad det innebär att kunna simma. Eleverna har besvarat 

enkäten för hand förutom de elever som antogs 2013, de har fått göra sin enkät elektroniskt, 

via en enkät som skickades ut via en mall på Google. Frågan såg likadan ut i båda enkäterna. 

De elever som inte besvarade i enkäten har fått påminnelser, muntligt och via e-post, om att 

besvara denna. Till slut uppnåddes en total svarsfrekvens på 97 procent, det vill säga 206 

elever av skolans 213 deltog i enkätundersökningen. Det var högre svarsfrekvens (99 %) 

bland de elever som besvarade enkäten manuellt än bland de som besvarade den elektroniskt 

(92 %). Eleverna som besvarade enkäten manuellt fick flera tillfällen på sig att göra om den 

än de som besvarat den elektroniskt. 

 

Slutligen så gjordes simtester, eleverna fick då simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

Totalt deltog 178 (16 %) elever av skolans 213. Eleverna simmade i en 25 meters bassäng i en 

simhall. Detta gjordes för att undersöka om de verkligen uppfyllde kraven för att klassas som 

simkunniga. Genom samtal med elevernas idrottslärare fick jag information om elevernas 

bakgrunder. 

2.3 Databearbetning 

Efter att ha samlat in elevernas tidigare betyg, deras svar på enkäten och resultatet av 

observationerna lades all information in i dator. Programmet som användes var Numbers på 

en MacBook Pro dator. Först lades namnen på alla elever in, sedan lades deras betyg från 

grundskolan in, deras svar på enkäten samt resultatet av observationen. All data 

sammanställdes, först kategori för kategori, sedan hur de förhöll sig till varandra. Först 

sammanställdes elevernas betyg från grundskolan. Efter det sammanställdes resultaten av 

enkäten och resultaten av observationerna. Sedan jämfördes betygen med simkunnigheten och 

enkätsvaren med observationerna. Genom dessa sammanställningar kunde statistik tas fram i 

form av diagram och tabeller. Dessa sammanställningar presenteras i resultatdelen. 

2.4 Validitet & Reliabilitet 

Metoden bestod av tre delar. I del ett inhämtades data med elevernas grundskolebetyg i idrott 

och hälsa från Gymnasieantagningen. I del två fick eleverna besvara en enkät och i del tre 

observerades eleverna när de simmade. Metoden i del ett och resultatet av denna metod är 

opåverkbar, då resultatet skulle bli det samma vem som än tog fram dessa siffror. 
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I del två, som innebar att eleverna fick besvara en enkät, gavs bara två svarsalternativ till 

eleverna. Det kan ha funnits elever som inte vetat om de var simkunniga eller inte, och för 

dessa fanns inget utrymme att framföra det i enkäten. Jag har inte varit närvarande vid 

samtliga tillfällen då eleverna fyllt i enkäten. För två av tolv deltagande klasser i 

undersökningen har en lärare på skolan förklarat på vilket sätt och hur långt eleven ska klara 

av att simma för att anses som simkunnig. Då läraren fått tydliga instruktioner om vad som 

skulle framföras bör det inte haft någon inverkan på resultaten. Om eleverna fått besvara 

enkäten efter genomfört simtest, skulle det kunna vara så att fler elever då besvarat att de inte 

kunde simma. Då det faktiskt kan varit så att de inte vetat om de var simkunniga eller inte. 

Samt att vissa elever kan ha haft en övertro på sig själva. 

 

 I den tredje delen, fick eleverna simma i en simbassäng och deras simkunnighet 

observerades. Observationerna antecknades på ett papper. Avsikten var att undersöka 

elevernas simkunnighet. Beroende på vem som gjort observationen skulle bedömningen av 

elevernas simkunnighet kunna se annorlunda ut. En annan observatör skulle kunna tolka 

elevernas förmåga att kunna simma eller inte på ett annat sätt och satt andra gränser hur 

simningen skulle utföras. I denna undersökning har eleverna tillåtits att ta andra simtag än de 

gängse i bröstsim, crawl eller ryggsim. Så länge de klarade av att simma 200 meter utan att 

stanna, varav 50 meter var i ryggläge. De elever som till övervägande del använt sig av ett 

annat simsätt såsom hundsim eller en allmän flaxning med armarna har inte orkat simma hela 

sträckan utan att ta långa pauser. En annan observatör skulle kanske ha kunna kallat dessa 

elever för simkunniga. Tvärtom finns det säkert några som skulle varit hårdare i sin 

bedömning och krävt rena simsätt hela tiden.  

 

Uppsats tillförlitlighet vad det gäller urvalet är delvis hög då det finns en bra spridning bland 

eleverna, de kommer från olika områden i Stockholm och har olika bakgrunder. Ett problem 

är dock att undersökningsgruppen består till största del av pojkar. Således finns det ingen 

jämn könsfördelning i undersökningen, därför blir det svårt att dra några slutsatser kring 

skillnader vad det gäller betyg och simkunnighet mellan könen. 

2.5 Bortfall 

I enkäten finns ett bortfall på 5 procent, vilket innebär att sju elever inte har besvarat enkäten. 

I observationerna finns det ett bortfall på 16 procent, vilket innebär att det är 35 elever som 
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inte kunnat observeras om de är simkunniga eller inte. Två av dessa elever har inte heller 

besvarat enkäten. 

2.6 Etiska aspekter 

För att inte avslöja vilka individer det handlar om är elevernas namn och skola anonyma. 

Eleverna som går på skolan har godkänt att delta i undersökningen genom ett brev som 

skickades till dem, omyndiga elever fick frågan skickad till deras vårdnadshavare. Om 

eleverna eller vårdnadshavaren önskade så kunde de hoppa av undersökningen. Ingen valde 

att göra det. 
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3 Resultat 

3.1 Enkätsvar 

Alla elever fick fylla i en enkät där de fick besvarade frågan: ”Kan du simma?” Svaren 

sammanställdes och resultaten av den sammanställningen visas i stapeldiagrammet (figur 1).  

Figur 1 – Antalet simkunniga elever enligt enkäten 

 

Flest icke simkunniga elever var det bland eleverna som antogs 2013, då sex elever svarade 

att de inte var simkunniga. Lägst antal var det för antagningsåret 2012, då tre elever svarade 

att de inte var simkunniga. 

 

Med tanke på att elevantalet varierar mellan åren visas även resultatet procentuellt i tabell 2. 

 

Tabell 2- Procent simkunniga elever enligt enkäten 

Antagningsår Kan simma Kan inte simma Ej svar 

11 93 % 7 % 0 % 

12 94 % 4 % 2 % 

13 86 % 6 % 8 % 

 

Tabell 2 visar att antalet ”kan inte simma” svar varierar mellan 4 procent (2012) till 7 procent 

(2011). Totalt var det 6 procent som svarade att de inte kunde simma. Alla elever har inte 

svarat på enkäten, av den anledningen finns det även ett antal ”ej svar”. För elever antagna 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2011 2012 2013 

A
n

ta
l 
e

le
v
e

r 

Antagningsår 

Kan du simma? 

Simkunnig 

Ej simkunnig 

Ej svar 



17 

 

2011 svarade samtliga elever på enkäten. De elever som antogs 2013 var det 8 procent som 

inte besvarade enkäten.  

3.1.1 Sammanställning av allas svar på enkäten 

Majoriteten (91 %) av eleverna svarade att de kunde simma, 6 procent svarade att de inte 

kunde simma, samt 3 procent besvarade inte enkäten. Då 3 procent av eleverna inte svarat på 

enkäten redovisar figur 2 endast resultatet bland de som svarat. Resultaten visar att 94 procent 

av eleverna anser sig simkunniga och 6 procent av eleverna anser att de inte kan simma. 

Siffrorna presenteras i diagrammet nedan (figur 2). 

 

Figur 2 – Sammanställningar av samtliga elevers svar 

 

3.2 Resultat av observationerna 

I nästa steg observerades totalt 178 elever när de simmade. Utifrån observationerna bedömdes 

elevernas uppfyllelse av kraven för simkunnighet. Kraven för att vara simkunnig innebar att, 

de liksom i Skolverket kunskapskrav i årskurs sex och nio, visade att det kunde simma 200 

meter varav 50 meter i ryggläge. 

 

I tabellen och diagrammen i detta avsnitt visas resultatet av dessa observationer. I tabellen 

(tabell 3) presenteras resultaten årsvis med utgångspunkt för antagningen av eleverna. 
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Tabell 3 – Procent simkunniga elever enligt observationerna 

Antagningsår Kan simma Kan inte simma Ej visat 

11 80 % 8 % 12 % 

12 76 % 10 % 14 % 

13 75 % 10 % 15 % 

 

I diagrammet (figur 3) presenteras resultaten för samtliga elever som deltagit i studien. 

Figur 3 – Sammanställning av samtliga elever (n=213) 

 

I diagrammet (figur 4) presenteras endast resultatet bland dem som har deltagit i 

observationerna, det vill säga 178 elever. 

Figur 4 – Sammanställning av endast de elever som simmat (n=178) 
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3.3 Betyg från grundskolan 

Stapeldiagrammet nedan (figur 5) visar en sammanställning av alla antagna elevers (213) 

betyg i idrott och hälsa.  

 

Figur 5 – Antalet godkända och icke godkända elever från årskurs nio 

 

Resultatet visar att det skiljer sig mellan eleverna från de olika antagningsåren Flest antal 

elever med ett icke godkänt betyg i idrott och hälsa antogs till skolan 2013, då var det 16 

elever som inte hade godkänt i ämnet. Lägst antal elever var det för året 2011, då det endast 

var fem elever som inte var godkända. 

 

Då det varit olika antal elever som antagits dessa år presenteras i tabell 4 hur betygen i idrott 

och hälsa från årskurs 9 ser ut procentuellt sätt.  

Tabell 4 – Procent godkända respektive icke godkända elever 

Antagningsår Godkänd Icke Godkänd 

11 92 % 8 % 

12 79 % 21 % 

13 80 % 20 % 

 

Flest antal icke godkända procentuellt sätt var det för eleverna för antagningsåret 2012, då 21 

procent av de antagna eleverna inte hade ett godkänt betyg. Minst andel av icke godkända vad 
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det i elevgruppen (85) som antogs 2011,Totalt så var det 36 elever som inte hade ett godkänt 

betyg från årskurs nio, vilket motsvarar 17 procent av eleverna som börjat på denna skola. 

3.4 Inte simkunnig men godkänd  

Uppsatsen syfte var att ta reda på om de elever som inte kan simma har ett godkänt betyg från 

grundskolan. I detta avsnitt redovisas därför förhållandet mellan ett godkänt betyg och 

simkunnighet. 

3.4.1 Betyg från grundskolan på de elever som svarat att de inte kan 

simma 

Totalt så var det 13 elever som svarade att de inte var simkunniga i enkäten. Fem av dessa 

elever hade inte ett godkänt betyg från grundskolan. Detta innebär att 62 procent av dessa 

elever svarade att de inte kan simma men hade ett godkänt betyg. Vid observationen så 

klassades dock två av dessa 13 elever som simkunniga, en hade ett godkänt och en hade ett 

icke godkänt betyg från grundskolan. 

3.4.2 Betyg från grundskolan på de elever som inte visat att de kan 

simma 

Totalt simmade 178 elever, 12 procent av dessa elever kunde inte simma, vilket i denna 

undersökning motsvarar 22 elever. Av dessa 22 elever som har klassats som icke simkunniga 

var fem icke godkända från grundskolan. Det innebar att 17 av dessa elever hade minst 

betyget G eller E från grundskolan. I figur 6 visas ett cirkeldiagram om hur resultatet ser ut 

procentuellt sätt. 

Figur 6- Betyg på de elever som klassas som icke simkunniga i observationerna  

81% 

19% 

Betyg från åk 9 på de elever som ej kunde simma 

Minst betyg G i åk 9 Underkänd i åk 9 
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3.4.3 Betyg på elever som gått ut grundskolan i Lgr 11 

Eftersom simkravet inte blev tydligt definierat i årskurs nio förrän när Lgr11 kom är det 

relevant med en separat sammanställning av resultaten av undersökningarna på de elever som 

antogs 2013.  Det visade sig då att fem av de som svarat att de inte är simkunniga återfanns i 

denna grupp. Två av dessa hade ett godkänt betyg eller högre från grundskolan. Tio av de 

elever som visade sig vara icke simkunniga i observationerna återfanns i denna grupp. Av 

dessa tio hade sju elever ett godkänt betyg eller högre. 

3.4.4 Enkätsvar av de icke simkunniga eleverna 

Enkätsvaren från de 17 elever som genom observationerna bedömdes vara icke simkunniga 

såg ut enligt följande: 13 elever svarade att de är simkunniga, åtta svarade att de inte är 

simkunniga och en elev svarade inte på enkäten. 

 

Av de fem elever i denna grupp som inte var godkända från årskurs nio återfanns en av dem i 

gruppen som svarade att de kunde simma, och övriga fyra har svarat att de inte kunde simma.  

Bland de 17 elever som hade ett godkänt betyg från årskurs nio uppgav fyra av dessa att de 

inte kunde simma. 

 

I detta avsnitt redovisas en tabell på de 22 elever som i observationerna klassats som icke 

simkunniga. Här redovisas deras enkätsvar, betyg från årskurs nio samt vilket år de antog till 

skolan. 

 

Tabell 5 – Svar, betyg och antagningsår på de elever som inte kunde simma 

Elev Enkätsvar Betyg Antagningsår 

Elev 1 Nej Godkänd 2011 

Elev 2 Nej Godkänd 2011 

Elev 3 Ja Godkänd 2011 

Elev 4 Ja Godkänd 2011 

Elev 5 Ja  Godkänd 2011 

Elev 6 Ja Godkänd 2012 

Elev 7 Ja Icke Godkänd 2012 

Elev 8 Nej Godkänd 2012 
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Elev Enkätsvar Betyg Antagningsår 

Elev 9 Nej Icke Godkänd 2012 

Elev 10 Ja Godkänd 2012 

Elev 11 Ja  Godkänd 2012 

Elev 12 Nej Godkänd 2012 

Elev 13 Ja Godkänd 2013 

Elev 14 Nej Icke Godkänd 2013 

Elev 15 Ja Godkänd 2013 

Elev 16 Ja Godkänd 2013 

Elev 17 Ja  Godkänd 2013 

Elev 18 Ja Godkänd 2013 

Elev 19 Ej svar Godkänd 2013 

Elev 20 Ja  Godkänd 2013 

Elev 21 Nej Icke Godkänd 2013 

Elev 22 Nej Icke Godkänd 2013 

 

3.4.5 Simkunnighet bland de som inte observerades 

De elever som inte har observerats har endast deras enkätsvar sammanställts. Svaren visade 

att 32 av 35 ansåg sig vara simkunniga. Elva av eleverna i denna grupp hade ett underkänt 

eller saknade betyg från årskurs nio, övriga 24 hade ett godkänt betyg. De tre elever som 

svarat att de inte kunde simma, var samtliga godkända från årskurs nio. 

3.4.6 Vilka är det som inte kan simma? 

För att ta reda på om det fanns något samband mellan de elever som inte kunde simma så har 

dessa elevers ursprung och kön studerats närmare. Information om deras ursprung fick jag av 

deras lärare samt genom samtal med eleverna. Totalt var det 22 elever som i observationerna 

visade sig vara icke simkunniga. Samtliga dessa elever var pojkar varav 14 inte var uppvuxna 

i Sverige, och har på så sätt endast gått delar av grundskolan i Sverige. Tre av de icke 

simkunniga hade ett annat ursprung än svenskt (det vill säga att elevens båda föräldrar är 

födda i ett annat land än Sverige) men eleven har gått hela eller i stort sett hela grundskolan i 



23 

 

Sverige. Övriga fem elever hade inte ett annat ursprung (det vill säga att minst en av elevernas 

föräldrar är född och uppvuxen i Sverige) och har gått hela grundskolan i Sverige.  

3.4.7 Anledningar till att elever inte simmat 

De 35 elever som inte genomfört simkunnighetstesterna under observationerna har fått frågan 

om varför de inte kommit på lektionen, eller något av de extra tillfällen som anordnats. 

Frågan har inte ställts i någon form av enkät, utan bara genom samtal. Eleverna har angett 

följande anledningar till att de inte deltagit i testerna. 

- Klorallergi (dessa elever har blivit erbjudna att simma utomhus, men inte kommit) 

- Öronproblem 

- Trauma - Varit med om en olycka på/i vatten  

- Skönhetsideal - Skämts för sin vikt, akne etc. och därför inte velat bada 

- Kön - Flickorna har inte velat bada med pojkarna 

Fem elever har också sagt att de vill simma, men inte haft möjlighet under dessa extra 

tillfällen. Tio av eleverna har inte besvarat denna fråga då de inte varit närvarande i skolan vid 

något av frågetillfällena.  

 

4 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur många av eleverna som inte kunde simma men 

som var godkända i idrott och hälsa från grundskolan. 

4.1 Diskussion och summering av resultaten 

Resultatet visade att 17 av 22 icke simkunniga hade ett godkänt betyg från grundskolan. Detta 

är en problematik inom ämnet idrott och hälsa. Elever blir godkända i grundskolan trots att de 

inte kan simma. Något som bekräftas av både Skolverkets NU-03 undersökning (2003, s.79) 

samt av Karin Redelius som skrivit om detta (Redelius 2008, s. 23-26). I enkäten svarade 94 

procent av eleverna att de var simkunniga. Resultatet av enkätsvaren är liknade tidigare 

forskning såsom rapporten som gjordes på uppdrag av Skolverket 2004 (Lindmark 2004, s. 5). 

Resultatet av observationerna visade att 88 procent av eleverna var simkunniga.  
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En av frågeställningarna var att ta reda på om det fanns någon gemensam nämnare bland de 

elever som inte kunde simma. Samtliga av de icke simkunniga var pojkar. Med tanke på att  

94 procent av deltagarna i undersökningen var pojkar så är siffran kanske inte så 

anmärkningsvärd. Tidigare studier tyder på att det är lite fler pojkar än flickor som inte är 

simkunniga (Skolverket 2010, s. 2). Drunkningsstatistiken pekar också på att det är fler pojkar 

än flickor, som omkommer till följd av drunkning (Stallman, m fl 2012, s. 123 f.). Även om 

man inte helt säkert kan säga att drunkning och simkunnighet hör ihop så är cirka tre av fyra 

barn som drunknar pojkar (Schyllander, m fl 2013, s. 176). 

4.2 Analys av orsaker till resultaten 

4.2.1 Enkätsvar och resultat av observationerna 

Anledningar till att fler elever kryssade i att de kunde simma än vad observationerna visade 

kan bero på flera saker. En anledning kan vara att eleven haft en övertro på sig själv. Tidigare 

forskning tyder på att många män och pojkar har en övertro på sin egen simkunnighet 

(Howland, m fl 1996, s. 95). En annan anledning kan ha varit att eleven inte vetat om den 

kunde simma eller inte, en orsak till det kan bero på att den inte haft någon simundervisning 

eller väldigt lite simundervisning i grundskolan (Kraepelien-Strid 2006, s. 61). Ytterligare 

anledningar, som det dock inte finns någon vetenskaplig grund för, kan vara att eleven inte 

vågat ge ett sanningsenligt svar av rädsla för klasskamraternas eventuella reaktioner. En 

annan anledning skulle kunna vara att eleven var orolig för att bli ”stämplad” som icke 

simkunnig och att det därmed skulle kunna påverka elevens kommande betyg i ämnet 

negativt. 

 

Intressant var att det i undersökningarna fanns två elever som svarat att de inte kunde simma, 

men som faktiskt kunde simma. Båda dessa elever simmade väldigt bra, lugnt och 

kontrollerat. Dessa elever fick sedan frågan om varför de kryssat i att de inte var simkunnig. 

De svarade att de faktiskt inte trodde att de var simkunniga. En av dessa elever hade ett 

godkänt och en hade ett underkänt betyg från årskurs nio. 

 

Kan antalet icke simkunniga blivit fler för att det ställdes hårdare krav i denna observation än 

vad det gjordes i grundskolan? Frågan har inget självklart svar, men det borde inte vara så. De 

elever som klassats som icke simkunniga har varit rätt självklara fall, det vill säga att det var 
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svårt att missa att de inte kunde simma. Det har till och med varit elever som inte ens klarat av 

att flyta, men som haft ett godkänt betyg med sig från årskurs nio. 

 

Åtta av de 22 elever som under observationerna inte klassades som simkunniga hade även i 

enkäten svarat att de inte kunde simma. Av dessa åtta elever hade fyra ett icke godkänt betyg 

från årskurs nio. Vilket visar att i alla fall fyra styckena elever ansåg sig själva som icke 

simkunniga men har fått ett godkänt betyg från nian. I dessa fall kan man verkligen ställa 

frågan, hur kommer sig att dessa elever har ett godkänt betyg med sig från grundskolan? 

Dessa resultat visar, liksom Skolverkets rapport NU-03 att eleverna i vissa fall får godkänt i 

ämnet trots att de inte är simkunniga (Skolverket 2003, s.79). 

4.2.2 Betygsättning och bedömning av simkunnighet 

I denna undersökning visade det sig att 17 av 22 icke simkunniga elever hade ett godkänt 

betyg från årskurs nio. Det innebär att dessa elever fått ett felaktigt betyg från grundskolan då 

de inte uppfyllt alla kunskapskraven (Skolverket 2011c, s. 12). Hur kommer det då sig att 

dessa elever blivit godkända trots att de inte klarat detta moment? Skolverket har gjort 

granskningar av likvärdig bedömning i skolorna, genom att jämföra elevers resultat på 

nationella prov och betyg. De har då sett att det skiljer sig åt beroende på vilken lärare och 

skola eleven har eller går i. (Skolverket 2009, s. 6) Även om simkunnighet och nationella 

prov skiljer sig åt så är det en indikation på att olika lärare och skolor bedömer olika. 

Hypotesen för denna uppsats resultat var att fler elever skulle ha ett godkänt betyg trots att de 

inte kunde simma. Klapp-Lekholms studie (2009, s.76 f.) visar att det är fler faktorer som 

väger in i betygsättningen än vad som är tanken, till exempel att hänsyn tas till en elevs 

intresse att lära sig. Det kanske har varit svårt för läraren att underkänna en elev som klarar av 

alla övriga moment och visat en vilja till att lära sig simma men inte klarar av det. Eller att 

underkänna elever som klarat alla övriga moment, men av en eller annan anledning inte velat 

simma. 

 

Andra anledningar det kan ha berott på kan vara att de bytt lärare, överlämningen har varit 

bristfällig så detta moment har fallit genom stolarna, eller kanske i vissa fall att de inte 

bedrivit någon simundervisning. Dessa anledningar är rena hypoteser, för att få reda på vad 

det faktiskt berott på skulle andra undersökningar behöva göras. En anledning kan vara att vi 

som lärare har haft olika ”glasögon” på oss när vi mäter och bedömer dessa krav och vad vi 

använt oss av för olika definitioner av simkunnighet. Detta tyder tidigare studier och 
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forskning på. Skolverkets rapport från 2004 visade att endast cirka 65 procent av skolorna 

använde sig av Svenska livräddningssällskapet definition (Lindmark 2004, s. 4). I Åströms 

(2013, s. 26) uppsats hade två av sju lärare en annan definition och i Kraepelien-Strids (2006, 

s. 62) hade två av åtta lärare en annan definition än livräddningssällskapet av vad att kunna 

simma innebär. I och med Skolverkets förtydligande, som kom redan 2007, för årskurs fem 

om vad kraven är så borde det inte längre vara en tolkningsfråga (Skolverket 2006, s.2). Visst 

kan man diskutera om eleven simmar korrekt, om den tar den riktiga tag när den simmar 

bröstsim eller om det är lite tendens till hundsim. Nu har det dock kommit ett förtydligande 

som säger att eleven ska simma crawl, bröstsim eller fjärilsim, samt ryggsim (Svenska 

simförbundet 2014, s.1). När observationerna som ligger grund till denna uppsats gjordes 

studerades inte deras teknik ingående (observationerna påbörjades innan simförbundets 

förtydligande kom). De elever som har bedömts som simkunniga har klarat av att simma 200 

meter varav 50 meter i ryggläge och utan stopp. Om någon av dessa elever korta stunder 

tenderat till hundsim eller annat odefinierbart simsätt har de ändå bedömts som simkunniga. 

De elever som har simmat hundsim eller något annat konstigt simsätt hela tiden har ungefär 

efter varje femte till tionde meter tagit tag i kanten och vilat. Dessa elever har självklart 

bedömts som icke simkunniga. 

4.2.3 Vilka elever kan inte simma och varför 

En hypotes var att flera av de elever som kommit sent till Sverige (och därför missat stora 

delar av den svenska grundskolan) inte skulle vara simkunniga. Av de 22 elever som 

klassades som inte simkunniga, visade det sig att 14 av dessa tillhörde denna kategori. 

Anledningen till att dessa elever inte var simkunniga kan ha berott på att de inte haft någon 

eller väldigt lite simundervisning. Om eleven inte gått i skolan eller inte är uppvuxen i ett land 

där simning är en del av undervisningen eller kulturen, så har den kanske aldrig fått 

möjligheten att lära sig det. Om eleven till exempel kommit till Sverige någon gång under 

högstadietiden så är det mycket som måste läras och tas in för att klara av skolan, till råga på 

det sker allt på ett nytt språk. Simning är ju något som ska ha klarats av i grundskolan i redan 

årskurs sex. En teori är att idrottsundervisningen och simundervisningen kanske ibland 

kommit i tredje hand i dessa lägen. 

 

Av de 14 elever har kommit och simmat trots att de i det flesta fallen varit medvetna om att de 

inte kunde simma, kan tyda på att de velat och vill lära sig simma, men aldrig fått 

möjligheten. I Skolverkets rapport var kulturella och religiösa skäl den nästa vanligaste 
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anledningen till att eleverna inte kan simma (Skolverket 2010, s.7f). Kraepelien- Strid (2011, 

s. 85) resonerar om detta i boken Lärande i Friluftsliv där tar hon upp vikten av att sätta in 

extra resurser på de elever som är nyanlända till Sverige, för att lära dem att simma. I denna 

undersökning har dessa elever visat att de har en vilja till att lära sig simma, men förmodligen 

har det aldrig satts in resurser på att de ska kunna lära sig det ordentligt. Under 

observationerna har det varit elever som inte ens kunnat hålla sig flytande. Förmodligen har 

ingen någonsin försökt lära dessa elever att simma. Ytterligare en anledning till att eleverna 

inte lärt sig simma kan bero på ramfaktorer, exempelvis att skolan inte haft möjlighet, gett 

möjlighet eller avsett tillräckligt med ekonomi för att lägga extra resurser till 

simundervisningen (Lundgren 1999, s.33 f.). Så borde det ju inte vara, då det i slutändan kan 

handla om att förhindra en människa från till exempel utanförskap, begränsningar att utföra 

friluftsliv eller att kanske till och med drunkna (Kraepelien-Strid 2011, s. 85). Ramfaktorerna 

ska inte vara avgörande för en elevs utbildning och en skolas undervisning, utan alla elever 

ska få en likvärdig utbildning och bedömas på samma sätt oavsett skola och lärare. Ramarna 

måste anpassas så att eleverna når målen (Lundgren 1999, s.36). Tid, ekonomi och resurser 

måste avsättas för att bedriva simundervisning och för att se till så att alla elever är 

simkunniga när de slutar årskurs nio. 

 

Övriga elever som inte var simkunniga (elever med svensk och utländsk bakgrund) som har 

gått hela eller stora delar av grundskolan i Sverige. Anledningen till att de inte var simkunniga 

kan ha berott på sociala och medicinska skäl, då det är en av de vanligaste orsakerna till att 

elever inte är simkunniga (Skolverket 2010, s.7 f.).  En annan anledning kan vara att 

möjligheter för att lära sig simma inte funnits och att resurser inte lagts på dessa elever. Eller 

en kombination av båda faktorerna. 

 

4.3 Problem och hinder 

Ett problem med undersökningen är att eleverna har gått i grundskolan under olika läroplaner. 

Endast de som antogs till skolan hösten 2013 har gått i grundskolan under den gällande 

läroplanen (Lgr11), där kravet på simkunnighet är preciserat i årskurs nio. Dock har kravet 

funnits i årskurs fem i den tidigare läroplanen. 

 

Ett annat problem i denna undersökning var att få alla elever till att simma. Att vistas i en 

simhall kan för många vara något som förknippas med ångest. Att visas upp sig i bara 
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badkläder för sina klasskamrater är kanske inte det lättaste när man är tonåring. I Skolverkets 

kartläggningar som gjordes 2010 visade det sig att rädsla den anledning förekom oftast som 

orsak till att elever inte var simkunniga (Skolverket 2010, s.7 f.). Det är därför inte osannolikt 

att just rädsla och osäkerhet kan ha varit en anledning till att 16procent av eleverna i denna 

undersökning inte har visat om de var simkunniga eller inte. Majoriteten av de eleverna som 

inte simmade erbjöds privata tider, skapade efter deras behov och förutsättningar, till exempel 

genom att simma där det var grunt eller utomhus. Vissa elever tog emot erbjudandet, men det 

var många elever som av en eller annan anledning inte simmade. Eleverna som antogs hösten 

2013 har dock inte fått några extra tillfällen på grund av tidsbrist. Om de skulle haft det så 

kanske det hade varit några fler elever som genomförde simtesterna.  

 

Ett stort problem har varit att få skolans flickor att simma. De få flickor som gick i skolan 

framförde att det kändes jobbigt och utsatt att simma med bara pojkar. Därför erbjöds 

flickorna att simma vid enskilda tillfällen. En mindre andel (16 %) av eleverna har inte 

simmat, vilket i detta fall motsvarar 35 elever. Om dessa är simkunniga har inte kunnat 

observeras, dock hade elva av dessa inget betyg eller ett underkänt betyg i ämnet från 

grundskolan. I enkätundersökningen svarade tre av dessa att de inte kunde simma och 

samtliga av dessa var godkända från grundskolan. Om resultatet skulle sett annorlunda ut om 

dessa hade simmat är det svårt att svara på, men en hypotes är att det inte skulle göra någon 

större skillnad. 

 

I enkätundersökningen fanns det fyra elever som kryssade i att de kunde simma, men när det 

började närma sig att de skulle simma så kom de och berättade att de inte var simkunniga. 

Dock har endast deras svar på enkätundersökningen räknats till statistiken i denna uppsats. 

Eleverna som kom och berättade detta fick erbjudande om att simma enskilt i en 

grundbassäng vid ett annat tillfälle om de önskade det. Två av dessa fyra valde att göra det. 

 

4.4 Diskussion om uppsatsens metod 

När en undersökning om simkunnighet utförs kanske undersökaren inte alltid har tid och 

möjlighet att observera eleverna när de simmar. Av den anledningen görs nog de flesta 

undersökningar inom detta område i enkätform. I denna undersökning fanns dock både tid och 

möjlighet att göra detta och det är nog en anledning till att resultaten ser ut som de gör. Om 
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bara enkäten hade genomförts hade resultaten sett helt annorlunda ut. På så sätt är därför 

uppsatsen metod mer tillförlitlig. Å andra sidan görs det en bedömning från observatörens 

”glasögon”. Skulle någon annan göra om denna undersökning skulle resultatet kunnat se 

annorlunda ut.  

 

Syfte var inte att undersöka hur grundskolorna bedrev sin simundervisning och vilka extra 

resurser som sätts in, dock är det en viktig faktor i förhållande till elevernas simkunnighet. 

För att få svar på hur lärarna på tidigare skolor gjort sin bedömning och varför de icke 

simkunniga eleverna blivit godkända skulle det ha varit relevant och intressant att ha 

genomfört en intervju med dem. Tack vare intervjuerna skulle ett underlag om hur de 

resonerat kring bedömningen och betygsättningen kunnat tas fram. Detta har det inte funnits 

tid eller möjlighet till inom ramen för genomförandet av denna uppsats. 

 

4.5 Förslag till vidare forskning 

Att kunna simma är inte något krav i idrott och hälsa 1 på gymnasiet, men att genomföra 

friluftsliv i olika naturmiljöer och att hantera nödsituationer finns med i ämnets centrala 

innehåll och syfte. Därför vore det intressant att se hur olika lärare ser på simningens roll på 

gymnasiet i olika skolor. Då detta i allra högsta grad är en tolkningsfråga och kan se väldigt 

olika ut. Behöver eleverna kunna simma för att utföra livräddning i vatten och för att utföra 

friluftsliv? Behöver eleverna kunna simma för att få ett godkänt betyg? 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att ta reda på om eleverna som 

har ett godkänt betyg i idrott och hälsa från grundskolan kan simma när de kommer upp på 

gymnasiet. Frågeställningarna i uppsatsen är följande: Hur många elever upplever att de kan 

simma? Hur många av eleverna kan simma? 

Finns det något samband mellan kön, bakgrund och etnicitet och elever som inte är 

simkunniga?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Simkunnighet, simning, simning i skolan, drunkningstillbud, drunkning, svenska 

livräddningssällskapet, svenska simförbundet, trygg hansa, ”att kunna simma”, 

simundervisning i skolan, simkunnighet i skolan, betyg, bedömning, kunskapsmål, krav för 

gymnasiet, skolverket, kursplaner, läroplaner, kunskapsmål, swimming, swimming in school, 

swimming knowledge, simning pojkar 

 

 

Var har du sökt? 
Libris, GIH:s bibliotekskatalog, Google, Google Scholar, Espace, PubMed  

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: Simning, simkunnighet, simning + friluftsliv 

Google scholar: Swimming ability, swimming knowledge, simning + betyg, Simkunnighet + 

bedömning, drunkning 

Libris: simkunnighet  

Google: Simkunnighet, simkunninghet + skolverket, skolverket, läroplaner, kursplaner, krav 

för gymnasiet, livräddningssällskapet, svenska simförbundet, simning pojkar 

 

 

Kommentarer 
Jag tyckte att det var svårt att hitta relevant forskning kring min uppsats. Om simning och 

simkunnighet i sig fanns det rätt mycket om, men jag hade problem att hitta något som rörde 

själva syfte mer.  Att få fram relevant utländsk forskning tyckte jag var ännu svårare, främst 

att de som jag genom beskrivningen av forskningen tyckte var intressanta, inte hade någon 

möjlighet att komma åt. 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Brev till elev/vårdnadshavare 

Hej 

 

Mitt namn är Jessica Samuelsson och jag skriver detta brev till dig/er med anledning av att jag 

ska genomföra en studie om simkunnighet på din skola/ert barns skola. Studien är till 

underlag till min C-uppsats. Först så kommer jag att göra en enkätundersökning bland 

eleverna, där ni/de får besvara en fråga. Frågan handlar om simkunnighet. Efter det att 

enkätundersökningarna är genomförda kommer simtester att genomföras på 

idrottslektionerna. Simtesterna kommer att genomföras tillsammans med idrottsläraren på 

skolan.  

 

Elevernas namn, samt skola kommer att hållas anonyma i uppsatsen. Ni har dessutom, om ni 

önskar, rätt att ta del av resultaten. Alla som deltar i undersökningen har när som helst rätt att 

hoppa av den. 

 

Anledningen till att jag skriver detta brev till er är för att jag vill ha er godkännande att 

genomföra detta. Om eleven inte fyllt 18 år måste vårdnadshavaren godkänna medverkan. Om 

ni skriver under denna lapp, godkänner ni att ni/ert barn är med i undersökningen. Jag önskar 

att ta del av ert godkännande senast den 18 oktober 2013. 

 

Har ni frågor angående studien och uppsatsen kan ni kontakta mig på e-post:   

Mvh 

Jessica Samuelsson 

Här med godkänner jag att jag/mitt barn deltar i undersökningen rörande simkunnighet- 

 

Ort och datum_________________________________________ 

Underskrift_________________________________________ 

Namnförtydligande_________________________________________ 

Elevens namn_________________________________________ 

 



 

Bilaga 3 

Enkät till eleverna 

ENKÄT – SIMKUNNIGHET 

 

 

OBS! Läs igenom detta innan du svarar! 

 

Detta är en enkät om simkunnighet. Svaren i enkäten kommer användas till en studie om 

simkunnighet som jag håller på att genomföra. 

 

 Du ska svara på en fråga om du kan simma eller inte. För att anses ”kunna simma” i denna 

enkät ska du kunna simma minst 200 meter utan att vila. 200 meter motsvarar åtta 

bassänglängder i en vanlig simhall. Dessutom ska 50 meter av dessa 200 meter kunna simmas 

i ryggläge, d.v.s. ryggsim. 

 

Enkäten är inte ett underlag för betygsättning! 

 

 

 

 

Kan du simma?   

    JA  NEJ 

 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Jessica 


