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Sammanfattning 
!
Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka idrottslärares syn på simundervisningen i 

gymnasieskolan. Studien har följande frågeställningar:  

Hur ser lärare på simkunnighet?  

Hur legitimeras simundervisningen som innehåll i ämnet idrott och hälsa?  

Hur undervisar och bedömer lärarna simning i ämnet idrott och hälsa? 

 

Metod  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga lärare inom ämnet idrott och 

hälsa på fyra olika gymnasieskolor i Stockholms kommun. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades därefter. Skola valdes ur geografi- och logistiksynpunkt.  

 

Resultat 

Alla lärarna ansåg att simkunskap är väldigt viktigt och de legitimerar simningen antingen 

efter egna erfarenheter eller efter säkerhets- och livräddningsaspekten. Vad gäller 

bedömningen utgick vissa lärare från säkerhets- och livräddningsaspekten medan andra 

bedömde efter egen bedömningsmall eller efter komplexa rörelser. Simundervisningen som 

lärarna hade var lika för de flesta i och med att man hade simning (motionssim) eller 

livräddning. Vissa lärare hade även vattenlekar eller teori om drunkningstillbud, vilket 

samtidigt skilde dem lite åt. En lärare skilde sig mycket åt från de andra då hon inte 

undervisade praktiskt i simning på grund av ekonomiska skäl.  

 

Slutsats  

Simning är ett viktigt moment i ämnet idrott och hälsa samt att undervisningsmetoden inte 

skiljer sig åt så mycket mellan lärarna på de fyra olika gymnasieskolorna. Anledningen till att 

lärarna vill genomföra simning i gymnasieskolan beror mycket på att de värderar simningen 

högt själva, de är överens om att simundervisningen är väldigt viktig av olika anledningar. 

Lärarna använder sig av det som står i kursplanen för idrott och hälsa (säkerhets- och 

livräddningsaspekten) när de legitimerar simundervisningen, men tolkar och omvandlar 

innehållet i läroplanen mycket fritt gällande undervisningens innehåll samt bedömning.  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Abstract 

 

Aim 

The purpose of this study is to investigate the physical education (PE) teachers' views on 

swimming education in the secondary school. The study has the following issues:  

What is the PE teachers’ opinion on swimming ability?  

How is swimming included in the subject physical education?  

How is swimming instructed and assed in the subject physical education? 

!
Method 

Semi-structured interviews were conducted with four female teachers in physical education at 

four different secondary schools in the municipality of Stockholm. The interviews were 

recorded and transcribed afterwards. Schools were selected through geographical 

convenience.  

!
Results 

All the interviewed teachers think that swimming skills are very important. They teach 

swimming either by experience or by safety and life-saving aspects. Some teachers made the 

assessment based on safety and lifesaving skills. Others assessed by a pre- made self-

assessment template or after evaluation of complex swim motions. 

 

Conclusion 

Swimming generally is an important moment in the physical education according to the PE 

teachers and that the teaching method is not differentiated so much between the four 

secondary schools. All interviewed teachers follow the curriculum for physical education and 

health (safety and lifesaving aspect), when they legitimize swimming education. However, 

they interpret and convert the contents of the curriculum very freely regarding teaching and 

assessment of the students. 

!
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1. Inledning 
 

Det är väldigt framträdande att olyckor kan hända när man vistas i och vid vatten och bästa 

sättet att kunna livrädda är att kunna livrädda sig själv och klara sig i olika situationer i 

vattnet. Simkunnighet är därför viktigt av den anledningen att det kan innebära färre 

drunkningsolyckor och andra olyckstillbud med koppling till vatten (Sjödin, 2008, s. 5).  

I en tidigare undersökning har Svenska Livräddningssällskapet uppgett att 13 procent av 

svenskarna uppgett att de har ganska eller mycket dålig simkunskap, varav 9 procent svarade 

att de inte visste (Svenska Livräddningssällskapet, 2015). År 2014 hade totalt 137 personer 

dött i drunkningsolyckor och bara under sommarmånaderna juni-augusti drunknade 82 

personer i Sverige enligt statistiken från Svenska Livräddningssällskapet. (Svenska 

Livräddningssällskapet, 2015). 

I det centrala innehållet för grundskolans läroplan 2011 står det mycket tydligt att simning ska 

vara en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Dessutom har Lgr 11 distinkta 

kunskapskrav vad som gäller för simkunnighet. När eleverna når gymnasieskolan finns dock 

inte simkunnighet utskrivet i kursplanen som kunskapsmål i ämnet Idrott och hälsa, vilket kan 

skapa problem både för de elever som inte är simkunniga efter genomgången grundskola samt 

för elever som anlänt sent till Sverige och inte är simkunniga när de börjar i gymnasieskolan. 

Studier och undersökningar som berör simundervisning och simkunnighet i skolan har jag 

bara funnit på grundskolenivå, vilket gör det intressant för mig att undersöka hur idrottslärare 

på gymnasieskolor ser på simundervisningen.  

2. Bakgrund  
!

2.1 Värdet av att vara simkunnig 

Kraepelien-Strid (2007) hävdar att simkunnighet ger möjligheter till ett rikare liv ur flera 

synvinklar oavsett samhällsklass och bakgrund. Att vara simkunnig ger en känsla av säkerhet 

och självkänsla i och på vattnet. Det moderna samhället vi lever i idag erbjuder så många 

tillfällen till vistelse i närhet av eller i vatten att livsstilen förutsätter simkunnighet (Kraepelin-

Strid, 2007, s. 164).  

Att ta sina första simtag och känna att vattnet bär är inte bara en skön känsla menar Sjödin 
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(2013). Simkunnighet räddar också liv poängterar Sjödin (2013, s. 5).  

På liknande sätt resonerar Kraepelin-Strid (2007) då hon förklarar att simkunnighet ger en 

känsla av tillfredsställelse. Att plötsligt upptäcka att man kan flyta, att till och med ta sig fram 

genom vattnet, måste vara en härlig känsla. Men alltmer viktigt är dock den trygghet som 

simkunnighet ger den som ägnar sig åt olika slag av naturmiljöaktiviteter. Få av dessa 

aktiviteter är nämligen helt utan närhet till vatten, en del är helt beroende av vatten och is. 

Kan man då inte simma eller behärska livräddning kan det begränsa eller till och med 

omöjliggöra naturmiljöaktiviteten. Simkunnighet anses dessutom viktig i den meningen att 

det är en absolut förutsättning för att bedriva friluftsliv (Ibid, s. 164)  

!
2.2 Vad innebär det att vara simkunnig och vem ansvarar för 
simundervisningen? 

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 (Svenska 

Simförbundet, 2014). 
!
Så lyder definitionen av simkunnighet enligt Svenska simförbundet. Även Sjödin (2008) 

definierar det på ett liknande sätt då hon bland annat menar att om man klarar sig i olika 

situationer i vatten betyder det att man är simkunnig. Genom att falla i vattnet, hamna under 

vattenytan och klara av att ta sig upp igen innebär att man är rustad för en situation. Att klara 

av att simma en sträcka både i mag- och ryggläge innebär också att vara simkunnig menar 

Sjödin (2008, s. 9). Man kan alltså se lite olika på vad simkunnighet är. 

Sjödin (2008) hänvisar även till forskaren Robert Stallmans internationella studie som gjordes 

på 1990-talet och som handlade om vad som krävs för att vara simkunnig. Undersökningen 

omfattade 14 länder, 25 organisationer och 4 kontinenter. Åtta kriterier för simkunnighet blev 

resultatet av studien: 

1. Hoppa eller dyka på djupt vatten. Huvudet ska komma under vattnet. 

2. Dyka från ytan och simma under vattnet. 

3. Ändra sig från vertikal till horisontal ställning. 

4. Kunna två olika simsätt, ett i bröstläge och ett i ryggläge. 

5. Effektivt kunna andas på det sätt som är optimalt för just det simsättet. 
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6. Kunna rulla över från bröstläge till ryggläge och tvärtom.  

7. Kunna vända till vänster och till höger både i bröst- och ryggposition. 

8. Stanna och vila utan att vidröra något (Sjödin, 2008, s. 9). 

Dessa kriterier av simkunnighet ligger delvis till grund för hur det Svenska simförbundet 

definierar simkunnighet, men också för hur Svenska livräddningssällskapet tolkar och 

beskriver simkunnighet. Svenska livräddningssällskapet menar att simkunnighet omfattar mer 

än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskapen om de risker som är 

förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar (Svenska Livräddningssällskapet, 2015). 

Dessa kriterier ligger även till grund för definitionen av simkunnighet i skolans läroplan, för 

grundskolan i ämnet Idrott och Hälsa. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11) visar i övrigt att simning och lekar i vatten ska vara en del av 

undervisningen i ämnet Idrott & hälsa. För att få E (godkänt) i årskurs sex ska eleven kunna 

”simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge samt kunna hantera nödsituationer vid vatten 

med hjälpredskap under olika årstider” (Lgr 11, s. 54).  

 

I läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 11) står det inte uttryckligen i kursplanen för ämnet 

Idrott och Hälsa att simning skall finnas med som innehåll i undervisningen. Det som ämnet 

fokuserar på är säkerhets- och livräddningsaspekten. Det står bland annat att ämnet Idrott och 

Hälsa ska syfta till att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att ”hantera säkerhet och 

nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter” (Lgy 11, s. 83). I centralt innehåll står det 

att ”säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv samt åtgärder vid skador och 

nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud” skall 

finnas med (Lgy 11, s. 84-85).  

 

De som bär ansvaret för att undervisa i simning, badvett och säkerhet är skolan och läraren. 

Även om skolor ibland samarbetar med simhallar och personal som arbetar där, är det 

fortfarande läraren i Idrott och Hälsa som bär ansvaret att planera undervisningen. Läraren bär 

även ansvaret för att genomföra undervisningen på ett sätt som gör att eleverna uppnår de 

kunskapskrav som finns i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa (Skolverket, 2012).  

!
2.3 Vilka faktorer påverkar simkunnigheten? 

!7



Sjödin (2008) menar att det är olika faktorer som styr hur hög simkunnigheten är och att det 

till en början var tillgången till vatten som var mest betydelsefull. Orsaker till varför barn inte 

kan simma är idag många fler. Simundervisningen prioriteras inte alltid på samma sätt som 

tidigare i kommuner, simhallar och skolor, vilket skapar problem för vissa individer (Sjödin, 

2008, s. 11).  Framförallt riskerar invånare i Sverige som kommer ifrån andra länder där 

traditionen av simning och simkunnighet inte är lika stark att de inte lär sig att simma. I flera 

kommuner i Sverige har dessutom avgifterna för simundervisningen ökat, vilket leder till att 

föräldrar väljer bort barnets simundervisning på grund av ekonomiska skäl.  

Många simhallar och utebad är även i behov av renovering, vilket också är en anledning till 

att det inte bedrivs simundervisning. Dock har det gjorts insatser som ska leda till att fler barn 

i Sverige ska kunna bli simkunniga (Ibid.). Bland annat startade Svenska Simförbundet och 

Svenska Livräddningssällskapet ett projekt tillsammans under våren 2013, där målet var att 

öka simkunnigheten och tryggheten i och vid vatten. Projektet riktade sig till elever i årskurs 

F-3 i Stockholm, Göteborg och Malmö, eftersom dessa städer har haft ett utbrett problem med 

bristande simkunnighet. Totalt 513 elever deltog i projektet och målet var att ge skolorna 

verktyg till att fortsätta jobba med vattenvana, säkerhet och simkunnighet hos sina elever.  

I början av projektet hade bara 31 procent av eleverna vattenvana, men när projektet 

avslutades i december 2014 visade resultatet att 88 procent av eleverna hade blivit vattenvana 

eller mer efter att ha fått simundervisning (Svenska Simförbundet, 2014).  

!
2.4 Simkunskap i dåtid och nutid 

År 1899 genomfördes en statistisk undersökning för att klarlägga simkunnigheten bland 

Sveriges skolungdomar. Undersökningen visade att endast 12 procent av skolungdomarna 

kunde simma år 1899, dvs. vart åttonde skolbarn i Sverige. Vad gällde pojkar och flickors 

simkunnighet framgick det av undersökningen att 19 procent av pojkarna var simkunniga och 

5 procent av flickorna. Det visade sig i undersökningen att simkunnigheten var betydligt lägre 

på landet än i städerna, vilket var särskilt allvarligt eftersom mer än två tredjedelar av barnen 

bodde utanför städerna. (Holmberg, 1998, s. 15).  

I en nationell rapport från skolverket (2014) visar man att drygt 95 procent av eleverna som 

avslutade årskurs 6 våren 2014 beräknades nå kunskapskravet att simma 200 meter varav 50 

meter i ryggläge. De resterande 5 procenten, som motsvarade ca 4500 elever, beräknades inte 
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nå kunskapskravet. Dock visar detta resultat att det är en högre andel elever som uppnår 

kunskapskravet nu i jämförelse med tidigare rapport som genomfördes år 2010 med årskurs 5 

och de dåvarande målen.  Statistiskt har det inte gått att säkerhetsställa några skillnader 

mellan pojkar och flickor, inte heller mellan kommunal skola kontra friskola (Skolverket, 

2014, s. 2).  

3. Forskningsöversikt 
 

I detta kapitel lyfter jag fram nationell och internationell forskning inom området. På grund av 

bristande forskning som berör lärares syn på simundervisning och simkunnighet  har det även 

refererats till en C-uppsats.  

En undersökning från Australien visade att många som studerade till idrottslärare 

underskattade sin simförmåga och att männens skattning stämde något mer överens med 

verkligheten än de kvinnliga deltagarna. Det som också uppmärksammades i denna studie var 

svårigheterna deltagarna verkade ha angående uppskattningen av sin simförmåga oavsett om 

de över- eller underskattade den (Moran, Stallman, Kjendlie, Dahl, Blitvich, Petrass, 

McElroy, Goya, Teramoto, Matsui och Shuji (2012, s. 122-135). 

En svensk undersökning (Jansson, 2004) visar att simkunnigheten hos svenska barn historiskt 

sett säkert kan ha räddat många liv, men det finns inte några aktuella studier som visar några 

samband mellan simkunnighet och minskade drunkningsolyckor. Detta kan delvis bero på att 

man har haft för låga krav på definitionen av simkunnighet. Bara två av tio elever i årskurs 4 

klarar av det som Svenska livräddningssällskapet har som definition av simkunnighet. I 

årskurs 1-3 klarar 30 procent av eleverna inte av att simma 25 meter ens och varannan elev 

vet inte hur de skall undsätta någon som hamnat i nöd (Jansson, 2004, s. 923).  

!
I ett examensarbete från 2007 visade det sig att 53 procent av eleverna ansåg att de inte hade 

tillräckligt med simundervisning samt upplevde att de inte kunde uppnå de krav och den 

kunskap som förväntades av dem på grund av den tidsbrist som rådde.  Samtliga lärare 

svarade att de bedrev simundervisning. Dock påpekade 22 lärare av de 26 tillfrågade att de 

inte tilldelats tillräckligt mycket tid i simhallarna och att resvägen till dem var för lång. Det 

som framförallt väcker uppmärksamhet i studien är att vissa lärare godkänner elever som inte 

!9



har simkunskap. Tio av de tillfrågade lärarna förklarade även att simundervisning inte var 

tillgänglig för alla elever och ett flertal lärare nämnde att elevers simkunskaper är svåra att 

bedöma vilket ledde till osäkerhet vid bedömning och betygsättning (Buskas & Zakrisson, 

2007). 

 

I ett examensarbete från 2010 gjordes en intervjustudie om lärares syn på simundervisning på 

gymnasiet. I resultatet av denna studie framgick det att samtliga lärare använder observationer 

för att kontrollera elevernas simförmågor och ser livräddning som simundervisningens 

slutmål. Enligt vissa lärare tyckte de att det allra viktigaste med simkunskap var att eleverna 

kan livrädda sig själva samt att eleverna ska trivas i vattnet och tycka att det är roligt att 

simma och bada. Fyra av de intervjuade lärarna tyckte att simning bör finnas med i kursmålen 

för ämnet idrott och hälsa på gymnasial nivå, eftersom de ansåg att simkunnighet är viktigt ur 

säkerhetsaspekten. Den femte medverkade läraren var dock tveksam eftersom eleverna redan 

förväntas vara simkunniga efter grundskolan (Söderberg & Lindberg, 2010).  

!
I rapporten ” Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid 

vatten” (Skolverket, 2004) framgår det att det finns olika definitioner i skolor av vad det 

innebär att kunna simma. De flesta definierade simkunnighet med att kunna simma ett visst 

antal meter med ett eller flera simsätt, medan andra menade att simkunnig är den som är trygg 

i vattnet och behärskar tekniken i ett eller två simsätt.  

Man förklarar att det inte finns någon nationell fastställd definition av simkunnighet utan att 

det är helt upp till skolorna att diskutera vad som skall krävas för att en elev skall betraktas 

som simkunnig. Rapportens redovisningar visar att 94 procent av eleverna i kommunerna och 

96 procent av eleverna i fristående skolorna i årskurs 5 kan simma. För att vara mer exakt är 

det 7 369 elever i årskurs 5 som inte kan simma (Skolverket, 2004). 

I en tidigare forskning som Kraepelin-Strid (2006) har gjort bedömer drygt 80 procent av 

eleverna i årskurs 9 att de klarar av att simma 200 meter. Lärarnas skattning är annorlunda, då 

de pekar mot att ca eller strax över 95 procent av eleverna bedöms klara detta (Kraepelin-

Strid, 2006, s. 67). I Idrott och Hälsas ämnesrapport inom ramen för Skolverkets nationella 

utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03) redovisas att ca 95 procent av eleverna i årskurs 9 

bedömer att de kan simma 200 meter. Rapporten har även visat att elever med föräldrar födda 
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utomlands eller som själva har invandrat har en låg simkunnighet (NU-03). Förklaringar till 

varför elever årskurs 5 inte varit simkunniga har visat sig i Skolverkets rapport ”Tillsyn av 

simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten” bero på religiösa och 

kulturella skäl (ca 35 procent), medicinska och sociala skäl (ca 45 procent) samt ekonomiska 

och organisatoriska skäl (ca 19 procent) (Skolverket, 2004).  

 

Vi vet alltså en hel del om simkunnighet i grundskolan, men väldigt lite om simkunnighet och 

undervisning av simning och säkerhet på gymnasieskolan. Denna uppsats är inriktad mot hur 

lärare arbetar med dessa frågor.  

4. Teoretiska perspektiv 
 

Den här studien är inriktad på att undersöka transformeringsarenan som är en del i 

läroplansteorin samt vilka ramfaktorer som kan tänkas påverka lärares syn på momentet 

simning i ämnet idrott och hälsa.  

 

4.1 Läroplansteorin  

Läroplansteorin definieras i Nationalencyklopedin som forskning inriktad på de skrivna 

läroplanerna samt inte minst på vilka villkor för det pedagogiska arbetet och det pedagogiska 

tänkandet (NE, 2014-12-09). Läroplansteorin består av tre olika delar, vilka är formulering av 

läroplan, transformering av läroplanen och realisering av läroplanen (Linde, 2006, s. 6). 

!
4.1.1 Formulering av läroplan 

De föreskrifter som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av 

tiden varje ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll 

ämnena ska ha, beskriver Linde (2006) som den formulerade läroplanen (Linde, 2006, s. 19). 

I samband med att uppfostran och undervisning separerades från imitationsinlärning i dagligt 

liv och arbete, blev behovet att formulera texter som reglerar innehåll och former för 

undervisningen och uppfostran större. Påfundet att organisera lärandet i särskilda tider och 

skilt från det dagliga livet, antas ha att göra med uppkomsten av arbetsdelning, så att vissa 

personer producerar vissa livsnödvändigheter och andra producerar varor och tjänster, vilka 
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sedan distribueras och byts genom handel. När särskilda hus (skolor) tar ansvaret för 

undervisning och uppfostran uppstår behovet av att reglera verksamheten med föreskrivande 

texter. På detta sätt uppstod behovet att styra skolan genom att formulera läroplaner (Linde, 

2006, s. 19) 

 

4.1.2 Transformering av läroplan 

Man kan betrakta den formulerade läroplanen som en av alla de faktorer som påverkar 

undervisningsinnehållet, men man måste också inse att det finns många andra faktorer. 

Genom detta synsätt utgår man från att den formulerade läroplanen inte styr allt, utan snarare 

är ett uttryck för gjorda kompromisser och överenskomna riktlinjer för en önskad utveckling. 

Linde (2006) menar att läroplanen är vad som sätts på pränt om det önskvärda (Linde, 2006, 

s. 48). 

När det gäller tolkning av läroplanen så har läraren som individ mer eller mindre frihet att 

tolka läroplanen beroende på vilket ämne han/hon undervisar i. Vissa ämnen är väldigt starkt 

avgränsade och inramade. Detta innebär att det finns skarpa gränser för vad som anses höra 

till ämnet och dess huvudmoment och som det är legitimt att undervisa om. Andra ämnen är 

svagt avgränsade och inramade, vilket gör ämnestolkningen mer personlig och mer fri för en 

lärare. Ett sätt att ta reda på hur lärarna använder frirummet för personlig tolkning är att 

studera deras ”repertoar”. Den potentiella repertoaren är de lektioner läraren kan hålla med 

hänsyn till sin bakgrund, sina erfarenheter och sin bokliga bildning. ”Den är de sånger han 

kan sjunga” menar Linde (2006) (Linde, 2006, s. 50). De lektioner som läraren faktiskt håller 

kallas den manifesta repertoaren (Ibid.). Stoffrepertoaren är innehållet i lärarens lektioner och 

förmedlingsrepertoaren är den metodiska arsenal som läraren använder. Medan vissa lärare är 

stabila i sin stoffrepertoar och byter ut gamla exempel mot nya samt rättar 

undervisningsmetoden efter klassens förutsättningar, finns det lärare som är mer stabila i 

förmedlingsrepertoaren och har vissa stabila undervisningsformer som de behärskar väl och 

kan anpassa varierande stoff till (Linde, 2006, s. 51).  

I ämnen som är starkt klassificerade och inramade har det visat sig att lärare är lika varandra i 

stofforganisation och den formulerade läroplanen har haft ett stort genomslag. I ämnen som 

däremot är mindre klassificerade och inramade, är olikheterna större mellan lärare då lärares 

repertoarer ges ett vidare spelrum. Det vill säga att i ämnen där lärare har en liknande 
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stoffrepertoar är förmodligen  den formulerade läroplanen tydlig. När läroplanen däremot inte 

är tillräckligt utförlig skiljer sig stoffrepertoaren mellan olika lärare. Då är det faktorer som 

format den enskilda lärarens repertoar som blir styrande. Linde (2006) menar att man kan 

ställa hypotesen att ett starkt klassificerat ämne har en grundmurad legitimitet som giltig 

kunskap värd att förmedla. I de ämnen som inte har samma erkända legitimitet måste läraren 

själv vinna elevernas förtroende för ämnets värde. Beroende på lärarnas repertoar kan de ha 

olika strategier för detta (Linde, 2006, s. 55).   

 

Sammanfattningsvis innebär det att lärarna är huvudaktörer vid transformeringen av 

läroplanen och de som utformar sin uppgift som styrs av deras pedagogiska repertoar, 

förväntningar, yttre villkor som schema, lokaler, elevgruppens sammansättning och tillgång 

på material.  Eleverna kan också genom sitt agerande påverka läraren att förändra innehållet. 

Skolledarna har fått en större och mer betydelsefull roll då pedagogisk ledning har blivit 

alltmer betydelsefull på transformeringsarenan. Skolans innehåll påverkas även av det civila 

samhället såsom intressegrupper, läromedelsförlag och organisationer. Staten har också en 

betydelse i transformeringsarenan genom att vara huvudman för lärarutbildningen och 

arrangör av fortbildning och kurser samt genom inspektion och utvärdering (Linde, 2006, s. 

56).  

Huvudteserna menar Linde (2006) är att den formulerade läroplanen inte helt och hållet 

bestämmer innehållet i undervisningen utan att denna transformeras (Linde, 2006, s.58)  

!
4.1.3 Realisering av läroplan 

Den tredje arenan som läroplansteorin består av är realiseringsarenan. Den handlar mer om 

vad som egentligen sker i själva klassrummet, alltså om förverkligandet av det valda stoffet i 

undervisningen och vad som händer då (Linde, 2006, s.64).  Lärarnas lektionshållande och 

elevernas verksamhet under lektionerna är det som verkställandet består av. 

Kommunikationen och aktiviteten i klassrummet är det centrala i realiseringen och till 

aktiviteten hör även elevernas mentala processer i tillägnandet av stoffet (Linde, 2006, s.65).  

 

4.2 Ramfaktorteorin  

Urban Dahllöfs studier om hur yttre förutsättningar påverkar  undervisningen kom att bli 
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grunden för vad som kom att kallas för ramfaktorteorin. Denna teori behandlar vad som är 

möjligt och inte möjligt att göra i undervisningen med hänsyn till rådande begränsningar, hur 

de begränsade ramarna formar undervisningen och hur denna påverkar resultaten. 

Tankefiguren som ramfaktorteorin utgår från ser ut på det sättet att om inte förutsättningen (f) 

är för handen kan inte handlingen (h) utföras och därför finns det alltid ett begränsat frirum 

för möjliga handlingar (Linde, 2006, s. 51-52). Denna teori har haft betydelse för skolpolitisk 

debatt och reformtänkande genom att höja medvetandet om hur innehållsliga reformer måste 

gå hand i hand med reformer av andra statligt reglerade beslut såsom antagning, 

elevsammansättning, tidsåtgång, resurser, decentralisering, utvärderingssystem etc. Sedan har 

man även försökt att bestämma hur ramarna uppstår via statligt reglerade beslut, via social 

struktur (Linde, 2006, s. 52). Tillämpning av läroplaner och den forskning som gjorts om 

detta, där en faktor sätts i fokus och forskaren undersöker dess inverkan på stoffurvalet kan 

presenteras i fyra huvudgrupper. Dessa är socialt fokus, lärarfokus, ämnesfokus och 

undervisningsprocessen i fokus. Dessa studier visar en något ofullständig bild över hur 

inflytande går till. Sociala krafter utanför skolan som interna förhållanden i skolkulturen övar 

inflytande, läraren spelar också stor roll vid frågan om vem som övar inflytande, men 

samtidigt finns beslutsfattare bakom de begränsade ramarna, läroboksförfattare och företag 

som säljer styrande material (Linde, 2006, s. 53). 

5. Syfte & Frågeställningar !
Syftet med denna studie är att undersöka idrottslärares syn på simundervisningen i 

gymnasieskolan. Syftet utmynnar i följande forskningsfrågor: 

!
• Hur ser lärare på simkunnighet i ämnet idrott och hälsa? 

• Hur legitimeras simundervisningen som innehåll i ämnet idrott och hälsa? 

• Hur undervisar och bedömer lärarna simning i ämnet idrott och hälsa? 

6. Metod  
!

För att besvara dessa frågeställningar genomfördes en kvalitativ insamling av empiri i form av 

intervjuer med fyra olika gymnasielärare i ämnet Idrott och Hälsa.  
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!
     6.1 Val av metod 

I denna studie vilar intervjuerna på en kvalitativ grund.  

Eftersom kvalitativ forskning bland annat handlar om att förstå intervjupersonernas (i detta 

fall lärarnas) upplevelser och livsvärld, passar denna kvalitativa metod väldigt bra. (Kvale, 

1997, s. 34) Jag har gjort intervjuerna på ett semistrukturerat sätt och utgått från en 

intervjuguide med vissa fasta frågor och följdfrågor. Detta innebär att specifika teman berörs 

och att frågorna som ställs görs i en viss ordning. (Se intervjuguide, bilaga 1) Fördelen med 

denna metod är att lärarna kommer att kunna ha stor frihet att utforma svaren på sina egna 

sätt. Dessutom kan jag som intervjuare ställa frågor som inte ingår i denna såsom  

följdfrågor, om jag anknyter till något som läraren har sagt. (Bryman, 2011, s. 415) 

!
      6.2 Avgränsning och urval 

För att begränsa arbetet har fyra kvinnliga gymnasielärare inom ämnet Idrott och Hälsa i 

Stockholms kommun intervjuats på fyra olika skolor. Vad gäller urval av lärare och skolor har 

detta gjorts enligt ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att jag kontaktade lärare 

inom ämnet Idrott och Hälsa på de fyra gymnasieskolor som låg närmast min bostadsort 

(Bryman, 2011, s. 194). De kontaktade lärarna var alla kvinnor och ville delta i studien 

innefattandes intervjuer. På grund av den begränsade tidsram som tilldelats, gjordes denna 

avgränsning och detta urval. 

!
     6.3 Genomförande 

När jag hade bestämt mig för att använda mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer började jag formulera frågor i form av en intervjuguide som skulle hjälpa mig att 

besvara mina frågeställningar. Bryman (2011) poängterar vikten av att skaffa sig en bild av 

vad intervjupersonerna upplever som viktigt och av betydelse i förhållande till var och en av 

de frågeställningar eller teman som undersökningen kretsar kring. Detta innebär att frågorna 

ska täcka det tema man är intresserad av, vilket jag hade i åtanke när frågorna skulle 

formuleras (Bryman, 2011, s. 419) Jag tog även del av de grundläggande råd som Bryman 

(2011) hänvisar till vid förberedelsen och utformningen av en intervjuguide, vilka bland annat 

var att skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna som rör dessa 
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teman följer varandra på ett bra sätt, formulera intervjufrågorna på ett sätt som underlättar 

svar på undersökningens frågeställningar, använda ett begripligt språk som passar 

intervjupersonerna, inte ställa ledande frågor samt notera eller fråga om bakgrundsfakta som 

tillexempel intervjupersonernas ålder, kön, utbildning etc. (Bryman, 2011, s. 419).  

 

Jag kontaktade skolorna via e-post, där jag i e-posten tydligt beskrev vad syftet med denna 

studie var samt informerade om mina frågeställningar just för att ge dem en mer konkret bild 

av vad jag ville undersöka. Jag fick ganska snabbt svar från fyra olika lärare som hade 

möjlighet att bli intervjuade och bokade in en tid med dem på en gång.  

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ett inspelningsverktyg (röstmemon) i en Iphone 

efter varje deltagares godkännande och inleddes med frågor som berörde intervjupersonernas 

kön, ålder och utbildning. Även anteckningar skrevs ner på papper i samband med 

inspelningen av intervjun för att möjligtvis kunna vara till hjälp om något skulle vara oklart i 

inspelningen. Valet att använda inspelning av intervjuerna gjordes för att få en så detaljerad 

analys som möjligt samt för att kunna fånga intervjupersonernas svar i deras egna ordalag. 

Bryman (2011) menar att om man bara antecknar är det lätt att speciella fraser och uttryck går 

förlorade (Bryman, 2011, s. 420). Intervjuerna tog i snitt 20-25 minuter och frågorna ställdes 

enligt den utformade intervjuguiden. Även följdfrågor ställdes då jag var osäker på om 

intervjupersonerna verkligen förstått frågan eller om jag var osäker på om jag tolkat deras 

svar korrekt.  Bryman (2011) menar att i en semistrukturerad intervju behöver inte frågorna 

komma i samma ordning och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas, om jag 

som intervjuare anknyter till något som intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011, s. 415).  

 
6.4 Databearbetning och analys 

När intervjuerna var gjorda transkriberades dem ner på papper. Inspelningarna av intervjuerna 

avlyssnades ett flertal gånger för att vara säker på att jag inte misstolkat något. Varje intervju 

lästes noggrant igenom och det som var mest relevant för att besvara mina frågeställningar 

togs ut och skrevs ner på datorn under varje frågeställning som var och en fick bli rubrik i min 

resultat- och analysdel. På ett överskådligt sätt har jag sedan försökt att klarlägga och lyfta 

fram likheter och olikheter mellan idrottslärarna samt kopplat deras resonemang och tankar 

till mitt teoretiska perspektiv. I övrigt nämns inte idrottslärarna med deras egna namn i 
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resultat- och analysdelen utan benämns som lärare 1,2,3 och 4. Inte heller skolan som de 

arbetar på nämns i namn.  

!
6.5 Tillförlitlighet 

Jag har använt mig av flera olika tillvägagångssätt för att stärka tillförlitligheten i min studies 

resultat. Bland annat skedde intervjuerna på lärarnas arbetsplats, inne i deras arbetsrum, där 

endast jag och läraren var de som befann sig i rummet. Fördelen med att intervjun utförs i en 

lugn och avskärmad miljö är att man undviker tidspress och störande faktorer som kan utgöra 

dåliga betingelser i samtalet (Bjorndal, 2002, s. 94).  Även en pilotintervju genomfördes med 

en utomstående idrottslärare som inte medverkade i denna studie för att undersöka om 

intervjuguiden fungerade samt om jag fick svar på de frågor jag ville ha besvarade. Endast en 

liten korrigering gjordes efteråt, vilket visade sig fungera bra därefter.  

Ytterligare en tillförlitlighetsaspekt är att intervjuerna spelades in och därmed kunde jag 

senare lyssna på vad lärarna hade sagt flera gånger. Intervjuerna transkriberades sedan ner 

ordagrant för att få fram det lärarna verkligen har sagt.   

!
6.6 Forskningsetik 

Vad gäller etiska överväganden har jag i min studie förhållit mig till de fyra forskningsetiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Detta för att skydda intervjupersonernas integritet (Vetenskapsrådet, 2014, s. 

6).  

Jag följde informationskravet genom att informera lärarna till att börja med om vad jag hade 

för syfte med min studie samt att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan om de ville (Vetenskapsrådet, 2014, s. 7).  

I samband med förfrågan av medverkan frågade jag även om deras samtycke och följde 

därmed samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2014, s. 9).  

Jag tog även del av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2014, s. 12). Detta gjorde jag 

genom att använda anonyma namn i studien samt inte ange skolornas namn. Även 

inspelningarna av intervjuerna raderades.  

För intervjupersonerna (lärarna) förklarades även att studien enbart kommer att användas i 
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forskningsändamål och inget annat, vilket är nyttjandekravet i de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2014, s. 14).  

7. Resultat & analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från de olika intervjutillfällena. Resultaten presenteras 

utifrån studiens tre frågeställningar. Därefter analyseras resultaten med hjälp av 

transformeringsarenan och ramfaktorteorins begreppsapparat som en avslutning på varje 

frågeställning.  

!
    7.1 Lärarnas syn på simkunnighet 

Lärare 1 menar att om man har simkunnighet så kan man också rädda liv på andra och sig 

själv. Hon förklarar även fördelen och värdet med att vara simkunnig:  

!
Som livsstil när de avslutat skolan och det är ju många som använder det som motionsform. 
Simning är ju inte heller någon prestation, man kan simma i sin egen takt, längd för längd. 

            Och har man lärt sig en gång att simma så kan man det sen och man är trygg med det. 

      

   (Lärare 1)  

 

Lärare 2 tycker för det första att simkunnighet är viktigt för att helt enkelt kunna överleva om 

man skulle råka hamna i vattnet samt att man får en trygghet och ett bättre självförtroende till 

att hjälpa till om någon skulle vara i nöd.  

- Man får ett mycket bättre självförtroende och man kommer inte att tveka den dagen om man 

nu skulle hamna i en sådan situation. Det tycker jag är jätteviktigt att ha med sig, att man har 

den där säkerheten (Lärare 2). 

Sedan tycker hon också att simning är en väldigt fin och bra motionsform som man kan träna 

oavsett om man är överviktig, om man är skadad eller är gravid.  

 

Lärare 3 trycker verkligen på hur viktigt simundervisningen är att ha med på gymnasiet men 

att de tyvärr inte har möjlighet att utföra simning med alla elever på grund av ekonomiska 
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skäl. Hon tycker att det är väldigt tråkigt men poängterar ändå vikten av det och värdet av att 

vara simkunnig.  

- Dels har jag själv simmat, jag simmar mycket, och jag tycker just det här med att vara rädd 

för vatten eller att inte våga vara nära en strand eller inte våga vara på en båt på grund av 

att man inte kan simma, att ha väldig vattenfobi och sådär, det är väldigt tråkigt eftersom man 

missar väldigt mycket. Det är viktigt att känna en säkerhet i vattnet, att man ska känna sig 

trygg i vattnet och inte få panik och ångest och så vidare (Lärare 3). 

 

Lärare 4 tycker för det första att simkunnighet är viktigt eftersom hon anser att det gör att man 

känner sig trygg och säker i vattnet samt att det gör det möjligt för en att kunna vistas själv 

eller tillsammans med andra i och vid vatten utan att behöva känna obehag för det.  

- Förtjänster är väl många, alltså dels att man får en trygghet i vattnet och sen också att det 

har att göra med de här sociala faktorerna, man vill ju kunna åka ut till någon badstrand och 

slänga sig i någon sjö (Lärare 4).  

!
Analys 

I resultatet framkommer det att samtliga lärare tycker att simkunnighet är väldigt viktigt att ha 

av olika anledningar. Två teman framträder, det ena handlar om kunskaper om att rädda liv 

och det andra handlade om sociala faktorer och motion. Den lärare som inte kan ha simning 

med alla elever hindras av att skolan inte avsätter tillräckligt med pengar och det är en 

begränsande ramfaktor i det fallet.  

!
     7.2 Simundervisningen som innehåll i ämnet Idrott och Hälsa på 
gymnasieskolan 

Lärare 1 anser att simundervisning i gymnasieskolan är viktigt och tycker att simning går 

under säkerhetsaspekten i det centrala innehållet i Lgy 11  

- Säkerhetsaspekten i läroplanen, att de ska kunna rädda sig själva om de ramlar i vattnet, 

veta hur man transporterar en annan, alltså rädda liv (Lärare 1).  

Hon anser även att det ska finnas ett brett spektrum av aktiviteter inom ämnet Idrott och Hälsa 

samt tycker att olika aktiviteter ska tillämpas i olika miljöer.  

- Man ska ha ett brett spektrum, olika aktiviteter inom idrotten och då är simning ett av dem. 
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Aktiviteter i olika miljöer är också viktigt. Idrottshallen är en miljö, naturen en annan och 

simhallen en tredje och jag försöker pendla mellan dem (Lärare 1). Hon tycker även att om 

man har en simhall så nära som de har så anser hon att det är helt klart angeläget att ha med 

simning som innehåll i undervisningen. 

Lärare 2 tycker att simning helt klart ska finnas med i undervisningen på gymnasieskolan. 

Hon använder simundervisning dels för att hon själv tycker att det är viktigt av olika skäl, 

men också för att hon tycker att simning hör till säkerhetsaspekten i Lgy 11.  

- Simkunnighet står ju inte direkt som ett mål, men säkerheten och livräddningen står ju med 

och då väljer jag att ha livräddning i simhallen, också kör vi HLR. Och där tycker jag faktiskt 

att det har stor betydelse också, självklart att de kan simma, men också hur fort de kan 

simma. För det kan ju vara så att om de är duktiga på att simma så har de större möjlighet att 

rädda liv. Både deras egna och andras såklart (Lärare 2). 

Lärare 3 menar att hon gärna hade haft simundervisning men att de extrapengar skolan har 

inte prioriteras på simning eller helt enkelt inte räcka till, eftersom det går så otroligt många 

elever på skolan och det skulle bli en jättekostnad om man skulle simma med alla eleverna. 

Det däremot lärare 3 och skolan fokuserar på är livräddning.  

- Vi kör ju livräddning och första hjälpen för det ingår ju liksom i gymnasiet. Egentligen står 

det ju inte exakt att man ska ha simning utan det står livräddning. Då har ju jag valt att ha 

hjärt- och lungräddning också går vi bara igenom drunkningstillbud och sådär, men vi har 

ingen simning tyvärr (Lärare 3). 

Lärare 4 menar att simundervisning på gymnasieskolan är viktigt eftersom hon tycker att 

eleverna får möjlighet då att utveckla sig mer från det de har lärt sig från grundskolans 

simundervisningstillfällen.  

- De får ju fortsätta med något de har gjort i grundskolan. I grundskolan står det ju 

uttryckligen att man ska ha simundervisning i skolan, men det gör det ju inte i gymnasiets 

läroplan. Men det står ändå att man ska ha livräddning så jag har simning, jag ser det som en 

slags utveckling av det de har lärt sig tidigare (Lärare 4).  

 
Analys 

Urban Dahllöf menar i sin ramfaktorteori att olika ramfaktorer kan begränsa undervisningen 

på så sätt att det inte gör det möjligt för läraren att genomföra undervisningen så som hon 
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eller han vill. I resultatet framgår det att alla lärare förutom lärare 3 har simning i sin 

undervisning. Lärare 3 vill väldigt gärna ha simundervisning men hindras av en begränsad 

ramfaktor, att skolan inte har resurser att genomföra simundervisning med alla elever.  

Lärarna legitimerar sin simundervisning på ett ganska lika sätt genom att erkänna den utifrån 

säkerhets- och livräddningsaspekten, som står i läroplanen. Resultatet kan kort sagt förstås 

som att lärarna jobbar med simning trots att det inte står i läroplanen.  

Lärare 1 menar också att ämnet idrott och hälsa ska innehålla flera olika aktiviteter och 

moment, vilket också förklarar simningsmomentet i hennes undervisning. Dessutom är 

tillgången till simhallen en ramfaktor som kan förstås som styrande för undervisningen. I 

detta fall har inte ramfaktorn någon negativ inverkan, snarare en positiv, eftersom tillgången 

till simhallen kan påverka valet av simundervisning. Lärare 4 ser även simundervisningen 

som en vidareutveckling från grundskolan. På så sätt skiljer dessa sig lite ifrån lärare 2 och 3 

som enbart legitimerar simningen utifrån säkerhets- och livräddningsaspekten.  

Linde (2006) menar att läraren har mer eller mindre frihet att tolka läroplanen och att vissa 

ämnen är väldigt starkt avgränsade och inramade, vilket innebär att det finns gränser för vad 

som anses höra till ämnet och det som är legitimt att undervisa om (Linde 2006, s. 50) Den 

formulerade läroplanen kan betraktas som en bland många faktorer som påverkar 

undervisningsinnehållet. Den formulerade läroplanen styr alltså inte allt, utan är mer ett 

uttryck för gjorda kompromisser (Linde, 2006, s. 48). I resultatet av denna frågeställning 

visade det sig att lärare 1, 2 och 4 har utgått från den så kallade formuleringsarenan eftersom 

de legitimerade simningen utifrån det som står i Lgy 11. De förklarade att simundervisningen 

finns med eftersom de kopplar den till säkerhets- och livräddningsaspekten bland annat, som 

uttryckligen står skrivet som centralt innehåll i Lgy 11. I och med att lärarna tolkar det på 

detta sätt, så transformerar de det som står skrivet i den formulerade läroplanen och med det 

att säga så är det ganska tydligt att momentet är ganska svagt avgränsat och inramat. Lärarna 

har med andra ord en ganska stor frihet att tolka det som står skrivet och därför kan ämnet 

förstås som ett svagt moment (Linde, 2006, s. 50).  

Lärare 1 och 4 legitimerar även simningen efter sin egen repertoar, eftersom de anser att 

simningsmomentet skall finnas med för att ämnet bland annat skall innehålla ett flertal 

aktiviteter och att eleverna ska få vidareutveckla sina simkunskaper från tidigare träning i 

grundskolan och högstadiet.  När det gäller lärare 3 så utgår hon helt efter vad som står 
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uttryckligen i den formulerade läroplanen, vilket inte är fel, för hon använder sig fortfarande 

av säkerhets- och livräddningsaspekten trots att hon inte har med simning. Hade hon dock 

haft möjlighet att ha simundervisning så hade hon kanske tolkat innehållet precis som de 

andra lärarna. 

Utifrån detta resultat kan man tolka det som att simundervisningen (som legitimeras utifrån 

säkerhets- och livräddningsaspekten i läroplanen) är ett moment som är ganska avgränsat och 

inramat, eftersom det finns skarpa gränser för vad som anses höra till ämnet. Lärarna förhåller 

sig alltså till det som faktiskt står i läroplanen på ett sätt, samtidigt som de ändå tolkar det 

väldigt fritt. De har simundervisning, fastän det inte står som ett krav eller centralt innehåll.  

!
     7.3 Undervisning och bedömning i simning i ämnet Idrott och Hälsa i 
gymnasieskolan 

Lärare 1 bokar in simhallen var fjärde vecka med varje klass. Åtta tillfällen sammanlagt på 

två terminer. Hon håller i simundervisningen själv och utgår från en egen ”nivåstege” som 

hon utgått från en längre tid. Hennes kriterier för att vara simkunnig är att de kan simma en 

viss sträcka samt livrädda. I ”steg 1” inkluderar hon bland annat 1000 meter där hon kan se 

elevernas kunskaper i vattnet, dvs. förflyttningen i vattnet, uthålligheten etc.  

Hon utgår dels ifrån SLRS kriterier att kunna simma 200 meter.  

 - Jag tänker att minimikrav, att det kan simma en viss sträcka och visa mig det, under den 

där perioden. Och inte bara att det kan simma 200 meter, det räcker inte om de ska kunna 

rädda liv tycker jag (Lärare 1). 

I ”steg 2” lär hon ut ett annat simsätt (crawl eller ryggsim) där hon kan se hur eleverna tar 

emot något nytt, hur de utvecklas och sedan lägger på livräddning (utan tid).  

I det ”tredje steget” läggs tidtagning på för att ”tagga” eleverna och ge dem chansen att uppnå 

ett högre betyg.  

- Nu ska de vara taggade, nu gäller det livet, verkliga livet (Lärare 1).  

Livräddningen som går ut på att kunna simma 25 meter, dyka ner och hämta docka, bogsera 

kompis tillbaka i livboj och ta upp denne på kanten och utföra framstupa sidoläge, vill hon 

ska kunna göras på 1,40 min, som enligt henne är tagen ur SLS (svenska livräddarsällskapet).   

!
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Lärare 2 har obligatorisk idrottsundervisning i årskurs ett och två, treorna har ingenting om de 

inte har valt till det. Totalt så har de mellan 6 och 8 lektioner per år i simhallen, vilket hon inte 

tycker är så mycket att spela på.   

Lärare 2 håller i simningen själv och har lite blandade aktiviteter i sin simundervisning.  

- Vi tränar bland annat på teknik i de olika simsätten,  gör olika former av lekar som stafett 

eller vattenvolleyboll, men det mesta är fokuserat på livräddning eller rent motionssim, att 

kunna simma. Eleverna får också vara med och bestämma vad det vill göra i simhallen inom 

en viss ram (Lärare 2).  

Lärare 2 lägger fokus på livräddningen när det gäller bedömning samt att de ska ha närvaro 

och visa upp sina kunskaper i detta. Vad gäller att kunna simma en viss sträcka eller kunna 

simma på ett visst sätt etc., lägger hon ingen större vikt på utan menar att det är grundskolans 

uppgift.  

- I och med att vi inte har något uttalat kunskapskrav för simning i kursmålen så har jag inget 

sådant krav heller, utan det ligger ju på grundskolan. Och det här med livräddningen, det är 

ju ett kursmål i Lgy 1l, och där har jag som krav att det ska vara där och försöka i alla fall, 

de kan liksom inte bara strunta i momentet, utan de måste vara där och träna. Jag har som 

krav liksom att de verkligen tränar, men om de inte klarar livräddningen så kan de komma 

undan ändå med att klara HLR. De som presterar bra på livräddningen, de höjer ju liksom 

upp betyget, men om det är så att de har varit där och försökt att träna men tillexempel inte 

kan dyka ner hela vägen ner på botten för att hämta dockan, så kommer det inte göra att det 

sabbar hela betyget, men det höjer ju självklart inte. I övrigt så finns det ju väldigt bra 

uttalade kriterier för alla moment, så att det är ju tufft med betyg just här (Lärare 2).  

Lärare 3 resonerar och menar att simning inte uttryckligen står med i läroplanen. Hon har 

därför valt att bara ha hjärt- och lungräddning där de går igenom på ett teoretiskt sätt 

drunkningstillbud m.m. eftersom livräddning ingår i Lgy 11. Undervisningen, som hon håller 

i själv, sker endast en gång, dvs. ett lektionstillfälle per år.  I denna undervisning går läraren 

igenom hur det ska gör vid en olycka av olika scenarier som tillexempel blödning, 

drunkningstillbud, HLR etc. med hjälp av en ”träningsdocka”. Eleverna jobbar i små grupper 

och praktiserar de olika livräddningssätten samtidigt som hon kollar dem och deras 

kunskaper. Hon utgår från kriterier som finns i ämnet Idrott och Hälsa på gymnasieskolan:  

- Så som det står på gymnasiets då, så står det liksom att man ska kunna vidta åtgärder i 
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samråd med handledare och det är väl kravet för att få godkänt kan man säga. Sen då, för 

högre betyg, för C eller A, så står det där att de efter samråd med handledare ska kunna 

förstå och praktisera det hela (Lärare 3).  

Lärare 4 har fyra simundervisningstillfällen med årskurs 1 där varje lektion varar i 90 minuter 

. Detta erbjuds även i årskurs två om man vill. Lärare 4 har simundervisningen själv och 

fokuserar på livräddning. Hennes lektioner inleds oftast med en teoretisk lektion då hon 

förbereder eleverna för vad som komma skall innan de besöker simhallen.   

- Jag visar filmklipp eller går igenom något slags torrsim innan. Är man orolig för simningen 

eller livräddningen är teori bra för att kunna undvika orosmomenten (Lärare 4). 

Lärare 4 har som kriterium för att eleverna ska kunna bli godkända att kunna visa goda 

komplexa rörelser i vattnet. Hon lägger ingen större vikt av att titta på tider utan värdesätter 

mer baskunskaperna. Hennes utgångspunkt i bedömningen är som sagt rörelsekvaliteterna och 

hon tycker att bröstsim är ett bra simsätt för att kunna se hur elevernas kvalitet är där.  

- Jag tycker att inom simning är bröstsim det bästa sättet att visa komplexa rörelser, för det 

krävs flyt och koordination. Det ger en slags helhet. Jag håller inte på att titta på tider eller 

sådär. Har eleven goda komplexa rörelser och tar sig fram i vattnet så värdesätter jag hellre 

det (Lärare 4). 

!
Analys 

Vad gäller undervisningen så har de intervjuade lärarna emellanåt ganska olika 

undervisningsinnehåll eller stoffurval. Lärare 1 undervisar simning på det sättet att hon gör en 

slags progression, där eleverna får simma först en sträcka, därefter pröva ett annat simsätt och 

sist genomföra livräddning. Lärare 2 fokuserar precis som lärare 1 på simning (motionssim) 

och därefter livräddning. Men hon har även vattenaktiviteter med i sin undervisning. Lärare 4 

skiljer sig lite från dessa lärare eftersom hon har ett teoretiskt inslag innan de besöker 

simhallen, men annars är undervisningen rätt lika eftersom hon också har simning och 

livräddning i simhallen därefter. Lärare 3 har ingen simundervisning alls utan undervisar 

livräddning teoretiskt, vilket då skiljer sig starkt från de resterande lärarna.  

Linde (2006) menar att om lärarna som i detta fall, är olika i stoffurval, kan man betrakta att 

det är faktorer som format den enskilde lärarens repertoar som är styrande för stoffurvalet 

(Linde, 2006, s. 55). Dock kan man medge att läroplanen ändå styr en del eftersom alla 
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lärarna trots allt har livräddning med som innehåll, vilket ju står som centralt innehåll för 

ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan.  

Vad gäller bedömningen i simning så förhåller sig de flesta lärarna till de kunskapskrav och 

kriterier som står i Lgy 11, dock är lärare 1 ett undantag då hon själv utgår ifrån en egen 

”nivåstege” när hon bedömer, men använder också kriterier som SLS har för simning och 

livräddning. Att lärare 1 i stort sett har ett eget sätt att bedöma är ett exempel på en lärares 

repertoar. Linde (2006) förklarar repertoaren som en lärarens bakgrund, erfarenheter eller 

bokliga bildning, som kan påverka lärares undervisning, eller i detta fall bedömningen (Linde, 

2006, s. 48). Lärare 2 bedömer enbart eleverna utifrån kunskapskraven som gäller säkerhets- 

och livräddningsaspekten, eftersom hon menar att bedömningen i simning är grundskolans 

uppgift. Lärare 3, som önskar att hon kunde ha simundervisning, bedömer även hon eleverna 

enbart efter detta och påpekar även hon att några kunskapskrav eller kriterier för simning inte 

står uttryckligen i Lgy 11. Lärare 4 bedömer simkunskaperna, men kopplar detta till 

kriterierna för ”komplexa rörelser”. Resultatet visar kort sagt att lärare 1 och 4 faktiskt 

bedömer simkunskaperna, medan lärare 2 och 3 inte anser att det behöver bedömas eftersom 

simning inte står med uttryckligen i Lgy 11. Vid bedömningen utgår lärare 2, 3 och 4 utifrån 

de kunskapskrav som står i läroplanen och som är kopplade till bland annat säkerhets- och 

livräddningsaspekten samt de som berör rörelsekvaliteter. Här påverkar alltså inte deras 

repertoarer bedömningen på något sätt. Med detta att säga så blir simningen ett starkt 

klassificerat och inramat moment eftersom lärarnas bedömning liknar varandra samt att den 

formulerade läroplanen har en ganska stor påverkan. Men som Linde (2006) menar så 

bestämmer inte den formulerade läroplanen helt och hållet innehållet i undervisningen, utan 

den transformeras. Resultatet visar i det stora hela att läraren är en mycket stark huvudaktör i 

transformeringen av läroplanen och har ett stort inflytande över sin undervisning, precis som 

Linde (2006) menar (Linde, 2006, s. 56). Men det är också tydligt att läroplanen till viss del 

styr innehållet samt att organisationer utifrån är med och påverkar.  

8. Sammanfattande diskussion 
!
I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet och knyta samman det med bakgrund, 

tidigare forskning och teoretiskt perspektiv samt lyfta fram egna tankar och funderingar. 
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Avsnittet innehåller även en metoddiskussion, slutsats och reflektioner över framtida 

forskning.  

!
8.1 Vikten av simundervisning i gymnasieskolan 

Samtliga lärare i studien genomför simundervisning i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan 

och  anser att simkunnighet är väldigt viktigt för att kunna känna trygghet, säkerhet och 

självförtroende när man vistas i eller vid vatten. Dessa var de tre viktigaste punkterna som 

togs upp under intervjuernas gång. Även lärare 3 som inte hade möjlighet att undervisa i 

simning på gymnasieskolan poängterade vikten av att vara simkunnig. Kraepelien-Strid 

(2007) lyfter också fram dessa värdefulla känslor med att vara simkunnig. Alla lärare kopplar 

i övrigt även simkunnigheten starkt till livräddning, att man kan rädda både sig själv och 

andra från att drunkna om man kan simma, vilket också Kraepelien-Strid (2007) poängterar 

(Kraepelien-Strid, 2007, s. 5).  

Det finns tydliga samband mellan lärarnas syn på simkunnighet i denna studie och lärarna i 

det examensarbete som gjordes år 2010, då samtliga lärare i ämnet idrott och hälsa på 

gymnasieskolan menar att simundervisning är viktigt på gymnasiet, att simkunnighet gör att 

eleverna kan livrädda sig själva, känna trygghet i vattnet samt kopplar simkunnighet till 

livräddnings- och säkerhetsaspekten.  

 

Simkunnighet kan vara livsavgörande och därför anser även jag att det är viktigt med 

simundervisning i gymnasieskolan. Men om eleverna redan har uppnått kunskapskraven för 

simning i grundskolan, varför skulle de behöva simundervisning på gymnasieskolan? I Lgy 

står ju inte simning uttryckligen med som centralt innehåll.  

Enligt den internationella studien ”Can you swim? An Exploration of Measuring Real and 

Perceived Water Competency”, underskattade många deltagare sin simförmåga och förmåga 

att röra sig i vatten. De praktiska testerna som utfördes i studien visade alltså att de flesta 

deltagarna var bättre på att simma än de hade svarat i enkäten (Moran, Stallman, Kjendlie, 

Dahl, Blitvich, Petrass, McElroy, Goya, Teramoto, Matsui och Shuji (2012, s. 122-135).  

Om man utgår ifrån att alla gymnasieelever har klarat grundskolans kunskapskrav i simning 

och dessutom har en bättre simförmåga än de själva uppskattar, vad är då poängen att fortsätta 

med simning på gymnasienivå? Ytterligare en aspekt som talar för att inte fortsätta med 
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simundervisning är den faktiska kostnad för att ha simundervisning i simhall. I konkurrens 

med andra läroämnen kan det anses som en onödig utgift.  

Enligt Smiths (1995) studie är inte simkunnighet direkt kopplat till drunkningsolyckor av 

äldre barn och ungdomar. Han påstår att faktorer som kön, beteendemönster, livsstil och 

alkoholkonsumtion är mer direkta orsaker till drunkningsolyckor. Han befarar också att vuxna 

människor med simkunnighet oavsiktligen kan exponeras för farliga vattendrag, såsom floder 

och sjöar, medan de som inte kan simma kanske håller sig till simhallar eller isolerade 

vattendrag där drunkningsolyckor är mer sällsynta. Smith (1995) påpekar snarare vikten av att 

ge utbildningar som minskar riskbeteende att utsätta sig för faror gällande vatten (Smith, 

1995, s. 217).  

Om simkunnighet inte är direkt kopplat till drunkningsolyckor som Smiths (1995) menar i sin 

studie, så kanske fokus i gymnasieutbildningen bör ligga på andra faktorer. Livräddning står 

med som lärandemål i Lgy, men det kanske behöver kompletteras med olika riskbeteenden 

som att tillexempel inställning till faror vid vattendrag, vattensporter, olika vattenäventyr, 

alkoholkonsumtion i samband med vistelse vid vatten etc.  

Men hur vet man att eleverna som börjar gymnasieskolan verkligen kan simma om lärarna 

inte har simningsmomentet med i sin undervisning?  

Tittar man tillbaka på den tidigare forskning som Kraepelin-Strid (2006) genomförde så 

bedömde drygt 80 procent av eleverna i årskurs 9 att de klarar av att simma 200 meter 

(Kraepelin-Strid, 2006, s. 67). I Buskas och Zakrissons (2007) arbete ansåg även 186 elever 

av de 347 tillfrågade att de inte kunde uppnå de krav och den kunskap som förväntades av 

dem på grund av den tidsbrist som rådde. Vissa lärare visade sig även godkänna elever som 

inte har simkunskap och kände sig även osäkra när de skulle bedöma eleverna.  

Skulle man utgå ifrån dessa studier som gjorts tidigare så kanske inte alla elever som börjar 

gymnasieskolan kan simma och därmed kanske aldrig får lära sig att simma heller.  

Därmed anser jag att simningsmomentet bör finnas med som lärandemål i gymnasieskolan 

också. Dessutom lever vi i ett mångkulturellt land med många invandrare som kommer till 

Sverige och börjar gymnasieskolan direkt, vilka vi verkligen måste ta hänsyn till och ge 

simundervisning, eftersom det visat sig i en tidigare rapport (NU-03) att elever med föräldrar 

födda utomlands eller som själva har invandrat har en låg simkunnighet. 

!
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8.2 Vad påverkar innehållet? 

Som Sjödin (2008) menar så prioriteras inte alltid simundervisningen på samma sätt som 

tidigare i kommuner, simhallar och skolor på grund av olika skäl (Sjödin, 2008, s. 11). I lärare 

3s fall så var det skolans ekonomiska skäl som hindrade henne att ha simundervisning. 

Bevisligen är läroplanen inte den enda faktorn som påverkar undervisningen, utan det finns 

också utomstående faktorer som har en stark inverkan.  

Dock verkar lärarna ändå vara de som har störst inverkan på undervisningsinnehållet eftersom 

de kan välja fritt om de ska ha med simning i sin undervisning eller inte samt om de ska 

bedöma simkunskaper eller inte.  

De lärarna inom idrott och hälsa som intervjuades på de olika gymnasieskolorna har ju 

egentligen inga tydliga riktlinjer att utgå ifrån när det gäller simning i jämförelse om man 

skulle se på hur det ser ut för lärarna inom ämnet idrott och hälsa på grundskolan. Därför 

känns det ganska logiskt att de alla förhåller sig till kunskapskraven som är kopplade till 

säkerhets- och livräddningsaspekten. 

!
8.3 Undervisnings- och bedömningsperspektivet 

Då det inte finns några distinkta kunskapskrav eller riktlinjer, har det visat sig i denna studie 

att lärarna själva har en mycket stor frihet att transformera och tolka innehållet som de själva 

vill samt även bedöma eleverna efter vad de själva anser är viktigt att bedöma.  Som 

rapporten ”Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten” visar 

så framgår det att det finns olika definitioner i skolor av vad det innebär att kunna simma. Det 

finns alltså ingen fastställd definition av simkunnighet utan det är helt upp till skolorna att 

diskutera vad som krävs (Skolverket, 2004).  

Jag tycker att det framgått i detta resultat att lärarna i ämnet idrott och hälsa använder simning 

i sin undervisning på grund av att de värdesätter simningen högt själva och tycker att det är 

viktigt att undervisa även i gymnasieskolan av olika anledningar.  

Simningen är som sagt inte en självklarhet att ha med i undervisningen och lärarna i 

gymnasieskolan behöver inte heller undervisa i simning om de inte vill eftersom det enbart är 

säkerhets- och livräddningsaspekten som står som centralt innehåll. Precis som lärare 3, skulle 

läraren i ämnet idrott och hälsa på gymnasieskolan bara kunna tänkas ha första hjälpen, HLR 

och undervisa om hur man hanterar blödning och övriga skador etc.  
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!
8.4 Metoddiskussion 

Syftet med min studie har varit att undersöka idrottslärares syn på simundervisning i 

gymnasieskolan med hjälp av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Metoden 

har fungerat mycket bra då jag med hjälp av intervjuerna fått mitt syfte samt frågeställningar 

besvarade. En kvalitativ metod var att föredra framför en kvantitativ då lärarnas tankar och 

åsikter om simundervisning efterfrågades.  

På grund av tidsaspekten begränsades arbetet till fyra intervjuer för att få tillräckligt med tid 

för reflektion och analys. Med mer tid till fler intervjuer hade mitt diskussionsunderlag blivit 

större och analysen hade kunnat göras än mer utförlig samt blivit mer tillförlitlig. Men det 

krävs otroligt många intervjuer för att de lärarnas åsikter ska spegla hela Stockholms 

kommuns lärarkårs syn på simundervisning. Studien har istället baserats på ett mindre urval 

som sedan använts som diskussionsunderlag tillsammans med forskning inom området.  

Av en slump så var de fyra intervjuade lärarna kvinnor. Detta kan ha påverkat resultaten, men 

med tanke på att vårt samhälle idag är väldigt jämställd och att både kvinnor och män inom 

idrottsläraryrket har fått samma utbildning, anser jag att skillnaderna inte bör vara alltför 

stora. Vid en utökad studie kan man förutom att inkludera fler lärarintervjuer, även se till att 

intervjua manliga idrottslärare.  

!
8.5 Slutsats 

Simning är ett så pass viktigt moment att det inte skiljer sig åt så mycket mellan lärarna på de 

fyra olika gymnasieskolorna. Anledningen till att lärarna vill genomföra simning i 

gymnasieskolan beror mycket på att de värderar simningen högt själva, de är överens om att 

simundervisningen är väldigt viktig av olika anledningar. Lärarna använder sig av det som 

står i kursplanen för idrott och hälsa (säkerhets- och livräddningsaspekten) när de legitimerar 

simundervisningen, men tolkar och omvandlar innehållet i läroplanen mycket fritt gällande 

undervisningens innehåll samt bedömning.  

!
8.6 Framtida forskning 

I framtida forskning vore även simkunnighet hos elever med invandrarbakgrund av intresse 

för att se huruvida detta bemöts och hanteras av gymnasieskolan och lärare inom ämnet idrott 
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och hälsa. Ett annat intressant forskningsområde som uppkommit som resultat från denna 

studie är att utomstående faktorer som brist på ekonomiska resurser kan vara intressant att 

undersöka. 

!!!!!!!!!
!
!!
!
!!!!!!!!!!!
!!
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Intervjuguide  !
• Tycker du att simning ska finnas med i idrottsundervisningen på gymnasiet?  

• På vilket sätt anser du att simkunnighet är viktigt? 

• Hur legitimerar du simundervisningen? (Alternativt för kollegor, elever, föräldrar etc.) 

• Utifrån vilka lärandemål tillexempel?  

!
• Hur undervisar du simning? 

• Är det du som håller i simundervisningen? 

• Vad får eleverna göra? (Alternativt hur ser lektionsinnehållet ut?) 

• Hur många lektioner per år genomförs i simhallen?  

• Har ni god tillgång till simhall? 

• Skiljer sig undervisningen på något sätt mellan olika årskurser? Eller program?  

!
• Vilka krav ställer du på eleverna inom simningen? (Kunskapskrav?) 

• Utifrån vilka kriterier utgår du ifrån? 

• När är eleven simkunnig anser du? 

• Elever som behöver extra stöd i simundervisningen, hur arbetar du med dem?  

• Hur gör du med teoretiska inslag?  

!
• Kan du nämna några särskilda problem/förtjänster med simning?
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