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Sammanfattning 

 

Syfte  

Syftet med denna studie har varit att undersöka idrottslärares uppfattning om och arbete med 

momentet simning i skolan.  Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

• Hur ser idrottslärarna på skolans simundervisning? 

• Vilka faktorer påverkar idrottslärarens möjligheter att bedriva 

simundervisning? 

• Hur tar idrottsläraren/skolan hänsyn till kulturella hinder vad gäller 

simundervisningen? 

Metod 

Fyra stycken kvalitativa intervjuer genomfördes med lärare i Idrott och hälsa som arbetade i 

olika kommuner runt om i Stockholm. 

 

Resultat 

Studiens slutsats är att de intervjuade lärarna i Idrott och hälsa anser att simningen endast är 

till för kontrollera om eleven klarar kunskapskravet. Alla erbjuder simskola för de som inte 

uppnår kunskapskravet. I resultatet framkom det att alla lärare begränsas av ramfaktorer, som 

tillgång till simhall, att det finns för lite tid samt att simskolan kostar. Alla idrottslärare tar 

hänsyn till kulturella hinder som finns genom att de tillåter de flickor som önskar att gå på 

kvinnosim eller att ha kläder på sig vid simningen. 

 

Slutsats 

Studiens slutsats är att de intervjuade lärarna i Idrott och hälsa anser att simningen endast är 

för kontrollera om eleven klarar kunskapskravet. Alla skulle vilja ha mer tid till att bedriva 

simundervisning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Purpose 

The purpose of this study was to examine the physical education teachers' perception of and 

work with the aspect of swimming at school. The purpose has led to the following questions: 

•  How do the teachers at the school swimming classes? 

•  What factors are affecting sport teacher's ability to conduct 

swimming classes? 

•  How do PE teacher / school account of cultural barriers in terms of 

swimming education? 

 

Method 

Four interviews were conducted with teachers in physical education who worked in various 

municipalities around Stockholm. 

 

Results 

The study's conclusion is that the interviewed teachers of Physical Education believe that 

swimming is only for the control of the student passes the knowledge requirement. All offers 

swimming lessons for those who do not attain the knowledge requirement. The result showed 

that all teachers are limited by frame factors such as access to the swimming pool, there is too 

little time, and that swimming school costs. All physical education teachers take account of 

cultural barriers in that they allow the girls who want to go on women sim or to have clothes 

on when swimming. 

 

Conclusion 

The study's conclusion is that the interviewed teachers of Physical Education believe that 

swimming is only to check if the student passes the knowledge requirement. Everyone would 

like to have more time to conduct swimming classes. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I Sverige har vi naturlig tillgång till vatten och sjöar. Sommartid badar de flesta ungdomar 

utomhus och många har tillgång till båt. Vintertid åker många människor långfärdskridskor på 

isarna. Detta gör att de flesta av oss ser det som självklart att kunna simma. Det finns dock 

många elever som inte har fått möjlighet att lära sig simma i unga år. Skälen till detta är 

många. Enligt Svenska Livräddningssällskapet är det viktigt att alla människor får möjlighet 

till vatten- och sim kunskap för att möjliggöra positiva upplevelser i, vid och på vatten. Att 

kunna simma ger glädje och frihet. Detta har blivit än mer aktuellt efter den soliga sommaren 

(2013)  med många drunkningsolyckor till följd av det vackra vädret. (SLS, 2013-09-16) 

 

För mig personligen har simning varit en naturlig del utav min uppväxt.  Sommaren 

tillbringades på familjens sommarställe i skärgården, så närhet till vatten har alltid funnits. På 

sommarlovet som barn gick jag i simskola utomhus och lärde mig simma. Och på vintrarna 

tränade vi simning i förening. Även nu, när man själv har blivit förälder vill man ge hen 

samma möjligheter att uppleva det roliga och trygga med att kunna simma. 

 

Mitt intresse för detta uppsatsämne växte fram i samband med att Lgr 11 började tas i bruk i 

skolan. Jag hade varit föräldraledig och påbörjade mitt arbete som lärare på en ny arbetsplats. 

En diskussion kom upp i lärarlaget kring hur vi skulle arbeta med simningen på skolan. Det 

fanns en del utmaningar i att skolan hade såväl en del nyanlända elever som många elever 

med olika kulturella bakgrunder. Vid denna tidpunkt hade jag ett antal elever i varje klass som 

inte kunde visa sin simkunnighet. Då började jag fundera över hur gör idrottslärare på andra 

skolor? 

 

Under tiden som jag arbetade på skolan ordnades extra simskola till de elever som inte nådde 

målen i idrotten när det gäller simningen. Det tog lång tid in på terminen innan det fanns en 

plan för hur vi som lärare skulle kunna lösa dessa elevers behov av särskild simundervisning.  

Därefter kunde vi genomföra en simskola. 

 

Mitt intresse ligger således i att ta reda på hur lärarna arbetar med simundervisningen samt 

hur de arbetar med att få elever att nå målet att bli simkunniga. Med Lgr 11 har riksdagen lagt 



6 

ansvaret på skolorna. Jag vill ta reda om skolorna tar sitt ansvar och erbjuder simskola till de 

elever som ej kan simma.  

1.2 Definition 

Under 1990-talet gjordes en stor undersökning av Robert Stallman forskare vid Norges IH, 

där 14 länder deltog. Utifrån denna undersökning fastställdes kriterier gällande vad som var 

simkunnighet. Definitionen blev: ”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”. Denna definition är den som Svenska Livräddningssällskapet 

(SLS) använder. (Sjödin 2008, s.9-10). 

 

Skolverkets kursplan Lgr 11 följer även dessa rekommendationer. För att få godkänt betyg i 

årskurs 6, alltså minst betyget E, ska en elev: 

• kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge 

• kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider 

(Skolverket 2011, s.58). 

 

Svenska Simförbundet har bidragit med ett förtydligande eftersom de anser att det finns 

oklarheter gällande val av simsätt. Eftersom det inte anges vilka simsätt som ska användas i 

kunskapskravet i läroplanen. Det finns endast beskrivet i det centrala innehållet om rörelse att 

elever ska utveckla sin förmåga inom simning i mag- och ryggläge. Svenska Simförbundet 

anser att ingen elev kan bli underkänd på grund av vilket simsätt eleven väljer, utan det ska 

göras en helhetsbedömning på simningens utförande. Vilket simsätt som eleven använder bör 

vara det som passar eleven bäst och får eleven att känna sig säker i vattnet.  De enda läraren 

ska ta hänsyn till avseende simsätt är att 50 av de 200 meterna utförs i ryggläge. Resterande 

150 meter är valfritt simsätt. Svenska Simförbundet använder sig av fyra simsätt, ryggsim 

samt tre i magläge crawl, bröstsim och fjärilsim. (Svenska simförbundet, (2014-10-05) 
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2 Bakgrund 

I skolverkets tillsynsrapport från 2004 var huvudsyftet att granska skolornas simundervisning 

samt om verksamheterna nådde upp till målen i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa hos 

samtliga elever i årskurs fem. I undersökningen framkom det att simkunnigheten bland 

skolelever i årskurs 5 var cirka 95 procent. Omvärderat till elever som inte kan simma i 

årskurs 5 var det 7 369 individer. Av de som inte var simkunniga så var det en tredjedel av 

dessa som hade religiösa, kulturella eller etiska skäl till utebliven simkunnighet. Till kulturella 

och etniska skäl räknas här 

• flickor som inte får bada tillsammans med pojkar för sina föräldrar, 

• barn som inte får bada för sina föräldrar, 

• barn som är ovana vid vatten och bad, 

• invandrare som endast vistats en kortare tid i Sverige och i skolan  

• barn vars föräldrar inte kan simma och därför inte vill att barnet skall lära sig simma, 

• invandrarbakgrund och etnicitet 

 

Det framkom även i skolverkets rapport att det inte fanns någon nationell fastställd definition 

av vad simkunnighet är. (Skolverket, 2004) Tillsynsrapporten resulterade i att målen för 

simning förtydligades i kursplanen för Idrott och hälsa 2007 (Skolverket, 2010) 

 

Skolverket gjorde 2010 en uppföljning av simkunnighet i åk 5 enligt kursplanen i idrott och 

hälsa Lpo94. Undersökningen genomfördes med enkäter som var riktade till idrottslärare. 

Resultatet visade att 8,3 procent av eleverna inte uppnår målet i årskurs 5 angående 

simkunnigheten.  

 

Enligt idrottslärarnas enkätsvar så var den vanligaste orsaken till att eleverna inte uppnår 

målet rädsla för vatten. En annan är kulturella orsaker. Skolor som har angett kulturella skäl 

framhåller vikten av att få föräldrarna att förstå att simundervisningen är nödvändig. Ett 

ytterligare problem som idrottslärarna påpekar är att det finns många nyanlända elever från 

kulturer där erfarenheten från vatten är ingen eller liten.  

 

Det framkom att simundervisning som startar i tidig ålder har betydelse för att kunna uppnå 

målen samt att de skolor som startar simundervisning i lägre årskurser når målen i högre 

utsträckning. Var tionde skola uppgav att skolans ekonomi är ett hinder för 
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simundervisningen. Samt att det är dålig tillgång till simhallar och brist på tid som gör att 

eleverna inte når målen. (Skolverket, 2010) 

 

Enligt Svenska Livräddningssällskapet kan inte ett av fem barn simma 200 meter. I en artikel 

anser de att det ska vara gratis att lära sig simma eftersom det ingår i läroplanen. Svenska 

Livräddningssällskapet anser att det har blivit för dyrt att gå i simskola. En av orsakerna till 

att simkunnigheten har försämrats är att det har blivit en klassfråga. Det är skolans ansvar att 

elever lär sig simma men det finns inte alltid simhallstider och då hänvisas eleverna till 

simklubbar (SLS, 2013-09-16). Även Sjödin (2008 s. 11) anser att avgifterna för 

simundervisningen har ökat och på grund av ekonomiska skäl väljer föräldrar bort 

simundervisningen. 

 

Simförbundet menar att simkunnighet är en färskvara och för att bibehållas behövs 

kontinuerlig träning. Det ger större förutsättningar för individen att fortsätta simma om 

positiva upplevelser har skett i samband med simskolan. (Svenska simförbundet, 2014-10-02)  

 

Enligt Kraepelien Strid så skär skolorna ner på simundervisningen. Detta leder till att 

simkunnigheten minskar och drunkningsolyckor ökar (Kraepelien Strid 2012, s. 165). 

 

Sjödin anser också att det finns flera orsaker som bidrar till att barn inte kan simma. Dels att 

simundervisningen inte prioriteras på samma sätt i kommuner och skolor som förr. Dels att 

Sverige har fler invandrare som kommer från länder där simning och simkunnighet inte är 

tradition, då de är uppvuxna på plaster där det inte finns sjöar och där tillgång till vatten inte 

är självklart (Sjödin, 2008 s. 11). 

 

Eva Kraepelien Strid (2011, s. 83) vill framhäva simundervisningen utifrån ett mångkulturellt 

perspektiv och ett didaktiskt förhållningssätt. För att kunna förstå förutsättningarna för vilken 

simundervisning som ska bedrivas är det viktigt att lärare får kunskap om olika religioner och 

etniciteter. När en elev med utländsk bakgrund börjar sin skolgång är det viktigt att fånga upp 

elevens simkunnighet. Att inte få eller kunna delta i full utsträckning i ämnet Idrott och Hälsa 

kan bli frustrerande för en elev i årskurs 7. Det är viktigt för skolan att ha en plan för hur man 

ska stötta dessa elever för att nå målet simkunnighet. Ett område som nämns när det gäller 

simundervisningen i ett mångkulturellt perspektiv är hur troende flickor och pojkar ska vara 

klädda samt hur de ska visa sina kroppar inför andra i simundervisningen (Kraepelien Strid 
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2011, s. 85). Det är viktigt att uppmärksamma att de som har en annan kulturell eller etnisk 

bakgrund och inte är simkunniga kan känna utanförskap (Kraepelien Strid 2012, s. 165). 

 

Eva Kraepelien Strid (2012, s. 171) anser simkunnigheten minskar och simundervisningen 

sker vid alltför få tillfällen per år för de högre årskurserna, samt att det måste ges möjlighet 

till individer med annan etisk eller kulturell bakgrund att bli simkunnig. Ansvaret för att bli 

simkunnighet ligger hos skolan. (Kraepelien Strid 2012, s. 171). Författaren påvisar hur en 

god simundervisning kan bedrivas med ett exempel från Vårby skola i Stockholm. Här har 

skolan verksamhet för årskurs 6-9. Skolan har utvecklats till en mångkulturell skola där cirka 

98 procent har utländsk bakgrund. Skolans simundervisning sköts av idrottslärarna. 

Undervisningen är uppdelat mellan flickor och pojkar. Simhallen finns belägen i närheten av 

skolan. Under vårterminen sker simundervisningen och varje elev får två lektionstillfällen. 

Lärarna beskriver att under simlektionerna arbetar de mycket med kroppsspråk för att göra sig 

förstådda samt att de även är mycket i vattnet. Idrottslärarna har även påverkat miljön i 

omklädningsrummen så att alla känner att det är trevligt och eleverna har nu möjlighet att 

kunna skyla sig. Vårby simhall genomför även kvinnosim, vilket betyder att endast kvinnlig 

personal arbetar samt att gardiner täcks för fönsterna.(Kraepelien Strid 2011, s. 88f) 

 

2.1.1 Simningen i ett historiskt perspektiv 

Svenska Livräddningssällskapet (SLRS) bildades 1898 och skälet till bildandet var det stora 

antalet människor som omkom genom drunkning i slutet av 1800-talet (SLS 2013-09-15). År 

1899 genomfördes en undersökning för att kartlägga simkunnigheten bland Sveriges 

skolungdomar. Det framkom att bara 12 procent av skolbarnen kunde simma. Med det som 

bakomliggande anledningen blev det naturligt att SLRS inledningsvis kom att fokusera på att 

utbilda simlärare och få till stånd simskolor över hela Sverige.(Holmberg, 1998 s. 14f) 

 

Den första obligatoriska simundervisningen för folkskolebarn startade i Västerås 1911. 

Simundervisningen bestod av torrsim i gymnastiksalar och senare praktiska övningar i vatten. 

Undervisningen skedde en timme i veckan och var gratis. Det resulterade i att 85 procent av 

de barn som deltog blev simkunniga. År 1920 fick SLRS stöd hos centrala, regionala och 

lokala myndigheter vilket ledde till att torrsimning blev obligatoriskt i alla folkskolor där 

gymnastik utövades. Nu började kommunerna intressera sig för att skaffa fram lämpliga 
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badanläggningar. Det ansågs ingå i folkhälsan som social rättighet att bada och simma. 

(Holmberg, 1998 s. 18f) 

 

I början av 1930-talet gjordes stora satsningar på att sprida den allmänna simkunnigheten, och 

nu skapades Simborgarmärket med avsikt för att öka simkunnigheten (Sjödin, 2008, s. 11). 

Skolöverstyrelsen utfärdar nu föreskrifter och bestämmelser om hur undervisningen i simning 

och livräddning ska bedrivas. (Holmberg, 1998 s. 24) 

 

I början av 1940-talet försökte riksdagen införa obligatorisk simundervisning i kommunerna. 

Det lyckades inte då hälften av landsbygdens alla barn saknade tillgång till simskola eller 

annan simundervisning. Däremot anordnades simundervisning i nästan alla av landets städer 

(Holmberg, 1998 s. 39f).  

 

Under 1950-talet och 60-talet fick många lärare i små- och folkskolan simlärarutbildning. 

Under 1960-1970-talet utbildades 12000 simlärare av SLRS. Nu skulle också varje kommun 

ha ett badhus så det var en explosion av simhalls byggen (Holmberg, 1998 s. 52ff). Sjödin 

(2008, s.11) menar att den satsningen som gjordes i kommuner mellan 1960-1980 gav goda 

resultat för simkunnigheten. 

 

Enligt Sjödin har badkulturen förändrats. Förr gick familjerna till simhallen för att lära sig 

simma men nu går man dit för att uppleva och leka. Många barn är varken vattenvana eller 

simkunniga därmed har olyckor ökat i samband med äventyrsbadens framväxt (Sjödin, 2008 

s. 157). 

 

2.1.2 Läroplanen 

I den föregående Läroplanen Lpo 94 sker en decentralisering av skolan. Kommunerna tar över 

ansvaret. Läroplanen som var måluppfyllande innebar att eleverna hade mål att uppnå samt att 

mål att sträva mot. Ett av målen i Idrott och Hälsa som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 

femte skolåret var: 

• Kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten (Skolverket 1994, s. 31) 

Här framkommer det inget mer specifikt om simningen.  
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2007 reviderades Lpo 94 i Idrott och hälsa. Uppnående målet blev förtydligat i momentet 

simning i årskurs 5 med att eleven skall: 

• Ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter och hantera  

         nödsituationer vid vatten (Skolverket, 2008 s. 24) 

• Ha grundläggande kunskaper om bad-, båt-, och isvett (Skolverket, 2008 s. 24) 

 

Mål som eleverna skall uppnått i slutet av det nionde skolåret förtydligades med att eleven 

skall: 

• Kunna hantera nödsituationer i och vid vatten (Skolverket, 2008 s. 24) 

• Ha kunskaper i livräddande första hjälp (Skolverket, 2008 s. 24) 

Det var idrottsläraren själva som bestämde vem som var simkunnig. 

 

Enligt den nuvarande kursplanen Lgr 11 för Idrott och hälsa ska en elev, för att få godkänt i 

årskurs sex: 

• kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge 

• kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.   

(Skolverket, 2011, s. 54) 

Det är ingen skillnad i kunskapskrav för betyget C eller A. Det är heller inga större skillnader 

för årskurs nio. 

För att få godkänt, betyg E, i årskurs nio ska en elev 

• kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

• kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under  

          olika årstider. (Skolverket, 2011, s. 56) 

 

I det centrala innehållet för årskurs 7-9. Står det under: 

• Rörelse - olika simsätt i mag- och ryggläge. 

• Friluftsliv och utevistelse - Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering 

av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen 

för förlängda armen. (Skolverket, 2011, s. 53f) 

Det är alltså det innehåll som läraren ska arbeta med. 

 

I syftet för kursplanen för idrott och hälsa står det att undervisningen ska skapa förutsättningar 

för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och 
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bidra till att elever utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska 

förmåga. (Skolverket, 2011, s. 51) 

 

I skolans värdegrund står det en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2011, s. 8) 

 

2.1.3 Simundervisning i skolan 

Skolan och läraren ansvarar för undervisningen i simning. Det är idrottsläraren som 

fortfarande har ansvar för planering av undervisningen även om skolorna samarbetar med 

olika simskolor. Vid ett samarbete mellan skola, simhall och personal ansvarar läraren för att 

simundervisningen genomförs på ett sätt som gör att eleverna uppnår de kunskapskrav som 

finns för ämnet Idrott och hälsa.(Skolverket 2012) 

 

Kraepelien-Strid anser att simundervisningen bör ledas av någon som har goda kunskaper och 

färdigheter inom simning. En lärare bör ta ställning till följande didaktiska frågor för att nå ut 

till eleverna i simundervisningen. 

 

Varför? – Att ha argument som kan motivera eleverna att förstå. 

 

Vad? – Vid val av övningar så måste elevens mognad, bakgrund, förkunskaper vägas in. 

 

Hur? – Vilken pedagogisk modell som används samt yttre faktorer som hämmar 

undervisningen exempelvis att ingen simhall finns eller att budgeten är för liten eller för få 

timmar avsatta till simundervisningen. 

 

Vem? – Vem ska leda simundervisningen? Skolans lärare eller köper man in 

simundervisningen? Dessa frågor ska anpassa undervisningen efter elevens förmåga och 

förutsättningar. Det gäller för lärarna att möta elevernas olika kunskapskrav och kunna 

anpassa lektionerna efter alla. (Kraepelien Strid 2012, s. 171f) 
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2.2 Forskningsläget 

Högdin klarlägger elevernas egna upplevelser utifrån deras förutsättningar till lärandet med 

hänsyn till kön och etnisk bakgrund. Högdins avhandling bygger dels på en 

enkätundersökning med 1193 elever på fyra grundskolor åk 7-9 i en mellanstor svensk stad. 

Dessutom har hon intervjuat rektorerna vid dessa skolor. De utvalda skolorna har elever med 

stor etnisk variation och från olika förhållanden och områden. (Högdin 2007, s .85) 

 

I studien tas det upp att flickor kan hindras av föräldrar att delta i simundervisningen (Högdin 

2007, s .55). Resultatet på enkätundersökningen visar att det är en relativ hög andel elever 

som inte får vara med i viss obligatorisk undervisning för sina föräldrar. Ju längre familjerna 

har bott i Sverige desto mindre restriktioner kring vad eleverna får vara med på. Högdin utgår 

från Marshalls teori om den obligatoriska skolan och att utbildningen finns för att värna om 

att alla elever och att de ska få möjlighet att få liknande kunskaper. Det blir då problematiskt 

om vissa elever inte får delta i undervisningen (Högdin 2007, s. 104). 

 

Otterbeck menar att det ibland uppstår konflikter mellan muslimska föräldrar och 

idrottsläraren angående idrotten och oftast handlar det om deras döttrar. Det föräldrarna 

reagerar starkast på är att deras döttrar ska byta om och duscha tillsammans med andra flickor. 

Likaså att de måste ha åtsittande kläder på idrotten. Det kan även uppstå problem kring 

sönerna då de ser flickor i alltför provocerande och åtsittande kläder. Många starkt troende 

muslimer anser att det är helt otänkbart att visa sig i badkläder. En del muslimska flickor går 

inte med på att delta i simundervisningen. Otterbeck anser att det är viktigt att ha möte med 

föräldrarna och förklara simningens betydelse och samhällets syn på simning. (Otterbeck 

2000, s. 59) 

 

Lahdenperä (2008, s. 70ff) har studerat skolledare som arbetar på multietniska skolor där 

minst hälften är elever med utländsk bakgrund. En frågade hon ställde var om det fanns 

svårigheter som kunde bero på elevernas mångkulturella sammansättning. Fler rektorer ansåg 

att det var de segregerade områdena runt omkring som var problemet och inte mångfalden. 

Bland föräldrarna var det hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, utanförskap och sociala 

problem. Lahdenperä tar även upp problemet med utflyttning och minskat elevunderlag. En 

rektor beskrev förändringen med att ta emot nya invandrargrupper och nyanlända flyktingar 
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som ”vi vet inte när de kommer, hur många de är, vilka de är, hur länge de stannar och vad de 

kan” (Lahdenperä 2008, s.75). Så då blir det svårt att utveckla verksamheten och planera för 

den. 

 

En studie utav Dakas, Benn och Jawad (2011) gjordes på grund utav den ökande förekomsten 

av att muslimska föräldrar hindrar sina döttrar till att delta i fysiska utbildningar. Föräldrarna 

ansåg att skolorna hade bristande förmåga att möta religiösa och kulturella behov. Syftet med 

studien var att ge vägledning till skolorna om att förbättra integrationen av muslimska flickor 

i fysisk utbildning och skolidrotten. I resultatet framkom det både positiva och negativa 

erfarenheter, föräldrarnas påverkan var stark samt att det religiösa medvetandet ökat under 

tonåren. Mönster av god praxis framkom från skolorna så som flexibilitet i tillvägagångssätt, 

delat beslutsfattande och situationsanpassad undervisning var mest framgångsrika för 

inkluderande av muslimska flickor i idrotten. De problem som urskildes var dålig 

kommunikation, icke flexibla klädkoder, könsuppdelningen och användandet av offentliga 

simbassänger samt att förbättra erkännandet av religiösa krav i skolan. Studien kom fram till 

att mer strategier och metoder ska införas för att möjliggöra inkluderande lärandemiljöer för 

att stödja muslimska flickor i idrott och skolidrott. 

 

Elmeroth skriver att skolan är viktig i barnens socialiseringsprocess där möten sker mellan 

olika kulturer och etniciteter. Under många år har forskningen påpekat att skolan återger 

befintliga samhällsklyftor. Förr handlade det om socioekonomisk bakgrund, men nyare 

forskning visar att detta även omfattar etnisk tillhörighet. Skolans uppgift är att utjämna 

skillnader och social orättvisa (Elmeroth 2008, s. 77).  

 

Elmeroth (2008, s. 78f) anser att som utgångspunkt för ett interkulturellt förhållningssätt 

krävs att elevernas erfarenheter och kompetenser erkänns som värdefulla. Det finns olika 

referensramar som flerkulturella och flerspråkiga elever använder sig utav. Elmeroth menar 

att ”en likvärdig utbildning kräver olikheter i bemötandet” (2008, s. 78). Lahdenperä (2008, 

s.96) anser att lärarna inte kan utgå ifrån att eleverna har samma värdegrund som de själva 

har. Det kan uppstå problem med religiösa och politiska uppfattningar i en skola med olika 

etniska grupper och då gäller det för skolan att kunna bemöta dessa (Lahdenperä 2008, s.96). 

 

RF har gjort en studie kring idrott och integration.  I studien hade de tillfrågat ungdomar med 

utländsk bakgrund varför de inte är med i en idrottsförening. Ett av skälen som framkom är att 



15 

kostnaden är för hög. För ungdomar med utländsk bakgrund är önskan om lägre avgift det 

viktigaste för att kunna vara med i en idrottsförening. Om föreningar kunde erbjuda lägre 

kostnader så skulle fler med snäv ekonomi kunna vara med (RF idrott och integration 2010). 

 

I en artikel av Lynch (2012) föreslås införande av simning och vattensäkerhet i de 

Australiensiska styrdokumenten. Författaren anser att samhället måste agera för att förhindra 

ökningen av drunkningsolyckor och hans förslag är att införa simning och vattensäkerhet i 

läroplanen för primary school (Lynch 2012, s. 267).  

 

Lynch menar att en ökning av sim- och vattensäkerhetskompetens bland skolpersonal borde 

resultera i säkrare simundervisning. Författaren hävdar att elevernas klasslärare bör stå för 

simundervisningen i skolan. Lynch anser att klasslärarens engagemang i 

vattensäkerhetsutbildning både i vattnet och i klassrummet kan vara ett tillvägagångssätt för 

att stärka barns kunskaper, färdigheter och förståelse. Enligt författaren är det vanligt att 

simundervisningen i Australien sker genom externa simlärare. Detta leder till att den ordinarie 

läraren inte är verksam i undervisningen. Lynch rekommenderar att klassläraren och 

simläraren ska samarbeta genom att klassläraren bör vara med i och runt vattnet vid 

undervisningen. (Lynch 2012, s. 272). 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Det jag vill undersöka är idrottslärares uppfattning om och arbete med momentet simning i 

skolan. För att göra det använder jag mig av ramfaktorteori och läroplansteori som teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Göran Linde beskriver hur en studie gjordes 1967 av pedagogen Urban Dahllöf som blev till 

grunden för vad som kom att kallas ramfaktorteori. (Linde 2012, s. 59) Linde förklarar att 

ramfaktorteorin är en tradition inom läroplansforskning där relationer mellan resultat, 

undervisningsförlopp och begränsad yttre förutsättningar studeras. (Linde 2012, s. 18) Linde 

menar att läroplanen kan tolkas med tillägg och avdrag beroende på lärarens intentioner och 

rutiner men även genom begränsade ramar. Så att stoffturvalet i undervisningen inte blir 

detsamma som står i läroplanen. (Linde 2012, s. 21) 
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I ramfaktorteorin finns det faktorer som läraren själv inte kan påverka. Lärarens handlings 

utrymme begränsas av fysiska ramar såsom antalet elever, utrustning, bibliotek. Linde hävdar 

att en viktig faktor för tolkning av läroplanen är tiden. Även betygsystemet är reglerade ramar 

som påverkar innehållet. (Linde 2012, s. 17) 

  

Ramfaktorteorin är en del i läroplansteorin och har skapats som ett verktyg för att förklara fler 

problem som en lärare har svårt att styra över vid undervisning. Undervisningens resultat är 

kopplat till yttre faktorer. 

”Ramfaktorteorin utgår från en mycket enkel tankefigur som säger att: Om inte förutsättningen f 

är för handen kan inte handlingen h utföras och således finns det alltid ett begränsat fri rum för 

möjliga handlingar.” (Linde 2012, s. 59) 

Ramfaktorteorin har haft betydelse för skolpolitiksdebatten genom att öka medvetandet kring 

hur förändringar tillsammans med andra statliga beslut såsom antagning och 

elevsammansättning måste följas åt. (Linde 2012, s. 59) 

 

Läroplansteorin handlar om varför viss kunskap väljs ut och lyfts fram som giltig kunskap att 

lära sig i skolan. Den styrande faktorn för urvalet till vilka som blir framgångsrika beror på 

vilken kunskap som anses vara giltig och betydelsefull. (Linde 2012, s.100) Genom 

läroplansteorin kan man få förståelse för vad som påverkar en undervisningssituation. (Linde, 

2012, s.11) 

 

Linde kategoriserar sin läroplansteori i tre arenor som påverkar hur lärarna bedriver och 

genomför sin verksamhet. Formuleringsarenan är den reglerande läroplanen. 

Transformeringsarenan är hur lärarna och andra pedagogiska ledare tolkar läroplanen och hur 

de planerar sina uppgifter. Realiseringsarenan är vad som händer i olika situationer i 

klassrummet (Linde 2012, s. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

2.4 Syfte 

Syftet med denna studie har varit att undersöka idrottslärares uppfattning om och arbete med 

momentet simning i skolan.  Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

• Hur ser idrottslärarna på skolans simundervisning? 

• Vilka faktorer påverkar idrottslärarens möjligheter att bedriva 

simundervisning? 

• Hur tar idrottsläraren/skolan hänsyn till kulturella hinder vad gäller 

simundervisningen? 

 

3. Metod 

Studien har en kvalitativ ansats med ambitionen att bidra till en fördjupad kunskap om 

problemområdet. Jag vill ta reda på hur idrottslärarna uppfattar simundervisningen och få 

deras syn och erfarenheter inom området. (Larsson. 2002, s. 30). Jag valde att arbeta med 

semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju följer intervjuaren en 

intervjuguide med att fåtal öppna frågor (Alvehus 2013, s. 83).  Jag har då möjlighet att få ut 

så mycket som möjlig men även att kunna ställa följdfrågor. Det bör vara öppna frågor som 

ger fler svarsmöjligheter såsom när?, hur?, var?, vem? (Stensmo 2002, s. 24). En intervju kan 

både vara öppen och ostrukturerad den kan även vara målinriktad och fokuserad (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 252). 

 

3.1.1 Urval 

Urvalet består av fyra idrottslärare på fyra olika skolor i områden där jag kände till att en viss 

del av eleverna har utländsk bakgrund. Skolorna är utspridda i olika kommuner i Stockholms 

län. Jag tittade även på det genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 där jag inte ville att skolorna 

skulle ligga över 210 poäng. Jag utgick ifrån ett lite lägre meritvärde för troligtvis finns det 

elever som inte når målen i vissa ämnen. För att medverka ska respondenten vara 

undervisande lärare i idrott och hälsa, i någon av årskurserna 6-9 samt arbeta inom 

Stockholms län. Skolorna som idrottslärarna arbetar på skall vara kommunala.  

 

Urvalet av skolor kom att bli strategiskt. Strategiskt urval innebär att respondenten ska 

uppfylla vissa kriterier. (Stensmo, 2002, s.30) Jag valde att kontakta skolorna via e-post. Jag 

sökte på olika kommuners hemsidor efter grundskolor och fick fram e-post adresser till 
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skolorna. Mailet innehöll ett följebrev där skolorna informerades om studiens syfte.  Jag 

mailade ut förfrågan till fem skolor i taget samt efter ca fem dagar en påminnelse om studien. 

Totalt mailades 23 skolor. Då hade jag fått ihop till fyra intervjuer med idrottslärare som 

arbetade i olika kommuner runt om i Stockholm. 

 

3.1.2  Idrottslärarnas bakgrund och erfarenhet. 

Idrottslärare 1: 

Manlig 42 år. Examen 1997 med 120 poäng i grunden i idrott sedan byggt på med engelska. 

Har jobbat på skolan sedan 1999. 14 år. Skolan är en F-9 skola med ca 550 elever. 

 

Idrottslärare 2: 

Kvinnlig idrottslärare 32 år arbetat som idrottslärare i 10 år. 1 läsår på denna skola. 

Idrottslärarutbildning 120 poäng GIH. Skolan är en F-9 skola med ca 750 elever. 

 

Idrottslärare 3: 

Manlig 45 år. Examen Idrottslärare 2008 GIH. Arbetat på skolan sedan jan-09.  Skolan är en 

F-9 skola med ca 400 elever. 

 

Idrottslärare 4: 

Manlig 53 år. GIH Idrottslärare examen1986. Har jobbat sedan 1986. Jobbat på denna skola 

15 år. F-9 ca 400 elever med särskola. 

 

3.2 Genomförande 

Intervjuerna tog cirka 30-40 minuter var och samtliga intervjuer skedde på idrottslärarnas 

arbetsplats. I val av plats till intervjun fick respondenten välja var vi skulle vara, även om 

Trost (2010, s 66) anser att man inte ska lämna över hela ansvaret till den intervjuade. 

Samtliga intervjuer blev på lärarnas arbetsrum eftersom risken för att bli störd skulle vara 

liten samt att de kände sig trygga och kunde slappna av. (Trost, 2010, s.65) Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av diktafonen i mobilen. Anledningen till att jag valde att spela in 

intervjuerna var för att underlätta mitt efterarbete samt att jag kunde koncentrera mig på 

frågorna och svaren under intervjun, vilket Trost (2010 s.74) anser är en fördel.  
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Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. Det betyder att intervjuaren har en lista 

med frågor som skall besvaras men de behöver inte komma i en bestämd följd och nya frågor 

kan läggas till. (Patel, Davidson 2011, s.82) Varje intervju startade med att respondenten fick 

berätta lite om sig själv och hur länge hen arbetat som idrottslärare. Jag utgick från min 

intervjuguide och beroende på hur mycket respondenten berättade, hade jag följdfrågor samt 

även frågor för att kunna förtydliga vad de menade. Det fanns gott om tid för intervjuerna. 

 

3.3 Databearbetning 

Efter intervjutillfällena lyssnade jag igenom de inspelade intervjuerna. Sedan transkriberade 

jag intervjuerna och skrev ut intervjuerna. Under intervjun gjorde jag också personliga 

anteckningar för att lättare komma ihåg vad jag tyckte var intressant för var och en av 

respondenterna. Intervjuguiden skapades utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag har 

behandlat data enligt analysmetoden grundat teori (Trost 2010, s.35). Jag sökte igenom texten 

utifrån mina frågeställningar och kategoriserade upp svaren som jag fann i intervjuerna utifrån 

frågeställningarna i olika teman. Efter att jag plockat ut det som var relevant för resultatet, så 

lyssnade jag ytterligare en gång så att jag hade uppfattat deras utsaga rätt. Jag sorterade i olika 

underkategorier för att skapa struktur i utsagorna. 

3.4 Tillförlitsfrågor   

Med validitet menar Trost (2010, s. 133) att frågorna ska mäta det de är avsedd att mäta. 

Validiteten beskriver i vilken omfattning som man kan dra tillförlitliga slutsatser från studien 

och om man har studerat det som är intressant för undersökningen. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 136f) Studien har svarat på de frågeställningar som jag ville ta reda på. Vid intervjun 

användes en intervjuguide med olika följdfrågor. Valideten anses god då det lärarna berättar är 

personliga åsikter och uppfattningar kring momentet simning. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket ledde till att frågorna täckte frågeområdet väl. 

 

Tillförlitlighet hos den metod man valt kallas reliabilitet (Stensmo 2002, s. 30). Detta innebär 

att det ska gå att genomföra en ny undersökning genom att man använder sig av samma frågor 

som i den tidigare undersökningen och därmed uppnår samma resultat (Trost, 2010, s.131). 

Reliabiliteten bygger på att man mäter och anger värden i en kvantitativ studie. I en kvalitativ 

intervju ställs frågor för att kunna förstå och uppfatta vad som är viktigt för respondenterna. 

Tillförlitligheten av en studie kan förklaras som att mätningen ska vara pålitlig och vid en 
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intervju ska frågor ställas på samma sätt till alla respondenter och att situationen ser lika ut för 

alla. (Trost 2010, s. 132).  

 

Alla intervjuer utgick ifrån en intervjuguide och genomfördes i samtliga fall i bekväm miljö 

för lärarna. Jag ställde samma eller liknande frågor vid olika tillfällen för att få fram så tydligt 

beskrivningar som möjligt. Reliabiliteten i studien anses vara relativt god, då samtliga 

intervjuer genomförts under liknande förhållanden. 

 

3.5 Etiska aspekter 

 

Jag har varit noggrann med att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna (Vetenskapsrådet 

2015-01-04). Redan i samband med förfrågningarna om intervjuerna har respondenterna blivit 

informerade om att studien varit frivillig och att intervjun kommer att spelas in med hjälp av 

ljudupptagning. Och att material efter avslutad studie kommer att raderas.  Deltagarna 

kommer inte kunna identifieras i den slutgiltiga uppsatsen. I enlighet med Kvale & 

Brinkmann (2009, s. 87) så har undersökningspersonerna blivit informerade om det allmänna 

syftet med undersökningen samt att de deltar frivilligt i undersökningen och har rätt att dra sig 

ur när som helst, detta kallas informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2009, s. 87).   
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4 Resultat 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna utifrån frågeställningarna. I 

diskussionen som följer analyseras resultaten utifrån den valda läroplans teoretiska 

referensram. 

 

4.1 Idrottslärarnas syn på simundervisningen 

Idrottslärare 1 anser att simundervisningen är bristfällig och i förhållande till de elever som 

inte kan simma så är det ingen simundervisning utan bara en kontroll av simkunnigheten.  

Skolan som instans inom ramarna för hur idrottslärarna arbetar har inte möjlighet att bedriva 

någon simundervisning för att få icke simkunniga elever att få den förmågan. 

 

Idrottslärare 1 berättar vidare att i och med att kommunen tar emot barn från världens alla 

hörn innebär detta att man måste hantera statens krav på simkunnighet. Kommunen har då 

valt att prioritera årskurs 6 och 9 genom att erbjuda simskola under våren. Innan kommunen 

erbjöd simskola ville den att skolorna skulle ordna en tema vattenvecka. Där kommunen då 

hade någon sorts tematanke kring simning och bjöd in föräldrarna. Vid dessa tillfällen fanns 

det en massa prova på samt vattenlekar. Det var inget konkret för att fylla skolverkets krav på 

simkunnighet.  

 

Idrottslärare 2 berättar att det finns en anställd som tar hand om simundervisningen. Simskola 

har de i årskurs 2. Sedan testar de av eleverna i årskurs 4. Oftast åker den undervisande 

idrottsläraren och klassläraren iväg för att simtesta. Det är då idrottsläraren som godkänner 

om de når målen eller inte. I de högre årskurserna har de bara simkontroller och ingen 

simning. Idrottslärare 2 menar att det är svårt att få till simning och man skulle vilja ha mer av 

det. ”Nu är det bara en avcheckningsgrej”. Idrottslärare 2 berättar vidare att livräddning 

försöker de få in under friluftslivsperioden. 

 

Idrottslärare 3 beskriver att simundervisningen består i att vid vissa tillfällen åker de med hela 

klassen och simmar. Simundervisningen är mest en kontroll av att de kan simma. Framförallt 

efter det femte skolåret kontrolleras eleverna om de uppfyller kraven. För de som inte 

uppfyller kraven erbjuds simskola. Skolan köper in en tjänst. Under våren i årskurs 9 

genomförs även livräddningsmomentet. ”Vi bedriver inte själva någon simundervisning i 

teknikträning”. 
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Idrottslärare 4 berättar att i deras skola har årskurs 3 nu i vanlig ordning simskola i tio veckor. 

Eleverna går och simmar med fritidspersonal eller annan personal. Skolan har försökt få till 

en fortsättningskurs för de som inte klarar sig. Idrottslärare 4 framhåller att han alltid lagt in 

simning i de klasser som han har haft. 

Jag får sim tider när simundervisningen är slut. Eftermiddag måndag, tisdag och onsdag i v.48- 

49. Det är inte så mycket men jag är lycklig lottad ändå. 

 

Idrottslärare 4 gör en kontroll av alla elevers simkunskaper vid ett tillfälle. Han lägger in olika 

moment för simundervisning för årskurserna. För årskurs 6 och 7 testas simkunskaperna. 

Årskurs 8 lär sig klädsim. Årskurs 9 får lära sig livräddning, Han berättar att de försöker lägga 

ganska mycket tid på simundervisning. De arbetar för att kunna erbjuda fler tillfällen för 

simning. Elever som inte kan simma har möjlighet att gå i simskola. De har haft många elever 

i simskola som skolan betalt för. ”Det ges även tillfällen för simskola åt muslimska flickor då 

finns det special simskola för dem”. 

 

4.1.1 När är eleven simkunnig? 

Alla ansåg att det var skolverkets definition 200 meter varav 50 meter ryggsim. Förutom den 

formuleringen så hade de varierande tolkningar. 

Idrottslärare 1 

Simkunnighet enligt mig […] behärska inte bara att man kan hundsimma sig fram du skall ha ett 

fullgott bröstsimtag […] man ska också kunna simma ett vettigt bra ryggsim eftersom det är 

avlastning. För det beror på vad man tänker ska man livrädda nån eller livrädda sig själv. Och 

ska du själv kunna, för det är ju så en del båtar sjunker faktiskt inte 99 meter från land, ens 

199meter, de sjunker på andra ställen, och då behöver man kunna simma mer än 200 meter. Du 

måste kunna växla mellan simsätt. Så att du kan vila i rygg läge och sedan gå över till magläge. 

Ska du kunna livrädda någon så måste du kunna behärska simsättet crawl för att bröstsim tar för 

lång tid. Crawla är ett snabbare sätt. Så vidare du inte tävlingssimmar och behärskar ett snabbt 

bröstsim sätt men det är inte så många som kan det. Simkunnighet för mig är att kunna växla 

mellan tre alternativ simsätt och kunna simma längre än 200 meter och vara trygg i vattnet och 

känna det här är inga problem. Det är en balans mellan teknik och kondition. 

 

Idrottslärare 2 

Menade att eleven även skulle doppa huvudet och att man skulle simma bröstsim och ryggsim 

med korrekt simteknik. 
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Idrottslärare 3 

Ansåg att även om vissa elever skulle klara att ta sig den sträckan så är de inte godkända ifall 

det inte var med god simteknik. 

Det har ju göra med att den är en sak å simma eller flyta i en bassäng med kavlugnt vatten och 

att om du ramlar i en båt i en sånär hög sjö eller strömt vatten. Så kan du inte grundformen för 

simning då kan du råka riktigt illa ut.  Så dom ska kunna simma med god simteknik. 

 

Idrottslärare 4 

Tyckte att det inte behöver vara bröstsim bara man kan ta sig fram men att det ska vara 50 på 

rygg. ”Det är inte direkt några krav på tekniken.” 

 

4.1.2 Vad gör skolan om eleven ej uppnår målen i simning för åk 6-9? 

 

Idrottslärare 1 framhäver att kommunen valt att prioritera årskurs 6 och 9 genom att erbjuda 

simskola under våren. Simskolan pågår fyra veckor i rad, med 30 minuters simning tre dagar i 

veckan. Det är sedan simlärarna som bedömer simkunnigheten. 

Simskolan bygger på att eleverna själva måste komma ner och sim träna. Det räcker inte med att 

gå ner och ha simskola 30 min i 3 dagar i rad. Och det görs tyvärr inte. Men det är svårt att 

bedöma om det är en kulturell faktor eller om det är så att du 13 år och tycker att annat är 

roligare att göra. 

 

Idrottslärare 1 berättar vidare att det är idrottslärarna på skolan som informerar de elever som 

behöver fortsätta jobba med simningen i idrottsämnet. Så snart eleven kan simma kommer 

elevens idrottsbetyg att skrivas in.  

 

Idrottslärare 2 

Elever som inte klarar målen erbjuds simskola. Idrottslärare 2 berättar att de prioriterar 

årskursvis där årskurs 9 kommer i första hand. Skolan har även särskild personal som tar hand 

om och testar elevernas simkunnighet. Klarar eleverna inte testet får de hoppa in i 

simskolegruppen som tar ca 12 elever. Idrottslärare 2 berättar vidare att simskolan är ett 

erbjudanden. Föräldrarna får ta ställning om de vill ta emot eller inte ta emot erbjudandet. 

”Simskolan ligger så att eleverna missar vissa lektioner men då får de ta igen det via 

läxhjälp”.  
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Idrottslärare 3 berättar att skolan erbjuder simskola genom att köpa in tjänsten. Simskolan 

bedrivs av instruktörer via den här tjänsten som skolan använder sig av. Eleverna går då 

kontinuerligt en gång i veckan och simmar. När de väl blir godkända får idrottsläraren 

information om det och då återgår eleverna till ordinarie verksamhet. 

Idrottslärare 3 berättar vidare att det har varit ganska många som har behov av att gå på 

simskola men simpersonalen kan bara ta 10 åt gången. Så när någon blir godkänd är det 

elever som står på kö. ”De som väntar på plats uppmanar vi att gå och simma med sina 

föräldrar, eller träna på fritiden”. 

 

Idrottslärare 4 framhåller att de elever som inte kan simma får gå i simskola. Man har bra 

kontakt med de som håller i simundervisningen och skolan betalar för simskolan. Det är 

siminstruktören som kontrollerar simkunnigheten och skolan får ett intyg på detta. 

Vi har sagt det får kosta var det kosta vill. Det kostar upp mot 700 kr för varje elev för att ha 

dem där borta en 10-12 ggr. Och de allra flesta går dit de allra flesta gångerna. Sen är det någon 

som smiter och inte vill. Men sen när det blir skarpt läge med betyg och man tjatar om 

simskolan då går man dit och man brukar absolut fixa det. 

 

Idrottslärare 4 förklarar vidare att de elever som kan simma men inte 200 meter, får möjlighet 

att bada fritt i den närbelägna simhallen under terminen och skolan betalar. Eleven går bara 

till simhallen där de har en klasslista och skriver upp sitt namn så betalar skolan 15 kr för det. 

Idrottslärare 4 menar att det är som en simläxa. 

 

Idrottslärare 4 berättar vidare att de har simskola även för flickor, för muslimska flickor då det 

finns en särskild simskola för dem. De erbjuder även en möjlighet för alla muslimska elever 

att gå till badet och visa upp sin simkunnighet och få ett intyg. 

 

4.2 Faktorer som påverkar idrottslärares/skolans möjligheter att 

bedriva simundervisning 

Idrottslärare 1 reflekterar kring att det idag endast finns en kommunal simhall. Den byggdes 

vid en tidpunkt då kommunens invånare var 35000, idag är kommunens invånare strax över 

90000. Det är fortfarande den enda lilla simhallen som ska täcka 16 skolors simbehov. Detta 

har lett till att man har behövts träffats centralt och pratat igenom det här med alla 

idrottslärare, politiker, grundskolechefen, med det politiska ombudet. Då fattades det beslut 
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om att simundervisningen skulle periodiseras. Skolorna får en period i taget. Det man erbjöds 

var fyra dagar under en vecka men idrottslärare 1 anser att det inte går att få in 543 elever på 

fyra dagar. Enligt idrottslärare 1 skulle man behöva bygga två nya simhallar för att komma till 

rätta med problemet eftersom ”det är väldigt många skolor som krigar om simhallen”. 

 

Idrottslärare 1 anser att det fortfarande är så att skolan som instans inom ramarna för hur 

idrottslärarna arbetar inte har möjlighet att bedriva någon simundervisning för icke 

simkunniga elever.  

 

Idrottslärare 1 menar att det här med simskola är ganska dyrt. Det kostar sexhundra kronor per 

elev och berättar vidare: 

Det kan ju tyckas som små pengar men är det så att man har så mycket som 30-40 elever så blir 

det genas en förvisso en korttids (…) det är ju ingen fast kostnad. Det är ju liksom en tillfällig 

grej. Men det kan ju skena iväg. 

  

Idrottslärare 2 berättar att varje tisdag blir de som inte blir godkända i åk 4-6 erbjudna 

simskola. Det erbjuder vi hela tiden både höst och vår terminen. Däremot så måste vi ta buss 

och tunnelbana till simhallen och det tar minst en halvtimme. 

 

Idrottslärare 3 förklarar att de inte bedriver någon specifik undervisning utan erbjuder vissa 

tillfällen. Det som idrottsläraren egentligen håller helt och fullt i själv är 

livräddningsmomentet. ”Jag har haft kvar det som ett moment med de gamla kraven från Lpo 

94”. 

 

Idrottslärare 4 anser att de har bra möjligheter då han själv har jobbat länge och har god 

kontakt med simskolan och simhallen. Han bokar in klasserna och i simundervisningen ingår 

simtest. Det har även i årskurs 9 ingått livräddning. Idrottslärare 4 berättar vidare att han har 

flickorna från 9 och ner till 6an separat. 

För att det blir mer allt känsligare, det här. Och de är tacksamma över det. Sen kanske det blir 

mer vilda western, när killarna är där men det får man ta. Det är en laddad situation att sitta 

nästan helt avklädd och blotta sig för varandra. Nakenheterna för många… Vissa skickar intyg 

från föräldrarna att de inte får duscha och visa sig. Därför har vi satt upp duschdraperier. 

Idrottslärare 4 har möjlighet att använda skolans bil till att åka med elever till simhallen. Det 

tar med bilen ca 5 minuter. Efter jul har han möjlighet att ta med sig elever, som inte har visat 

eller behöver träna extra, till simhallen efter klockan 14. 
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Vid de andra simtillfällen blir det 24 minuters promenad som idrottsläraren bruka säga och 

oftast blir det att eleverna går dit som en uppvärmningspromenad. ”Många tycker det är 

jättekul och gå bada med klassen det är en riktig höjdare. Det händer någonting”. 

4.3 Kulturella hinder vid simundervisningen 

Idrottslärare 1 anser att rektorn måste gå in med en ”stor knytnäve” Rektorn bör ha en jämn 

linje mot föräldrarna, där man förklarar att simningen är någonting som ingår i skolan. Det är 

undervisning och inget man kan tacka nej till. Man måste som lärare ha rektorns stöd och det 

måste tydlig framgå att om man inte kan simma så får man inte något idrottsbetyg. 

För ja jag har haft elever som har varit mycket mycket skickliga i idrott men som har fått avstå 

från betyg därför familjen säger NEJ. Jag hade en session med en flicka senast i går angående 

det här. Och flickan meddelar att det här är storebror som säger nej. Varvid jag säger det spelar 

igen roll för att din storebror inte är din pappa. Det är mamma som bestämmer i det här läget. 

Pappa är inte här nää alltså så är det mamma som bestämmer. Enligt lag är hon vårdnadshavare 

och då ska du inte lyssna på vad storebror säger. 

 

Enligt idrottslärare 1 är detta ett stort problem. Man försöker erbjuda olika alternativ det finns 

en angränsande simhall i en annan kommun som erbjuder kvinnosim. Då skickar 

idrottslärarna med en dokumentation där personalen på badhuset kan intyga att eleven har 

simmat 200 meter under inspektion.  Idrottslärare 1 upplever att på något sätt har andra 

föräldrar insett vikten av att kunna simma och att vägen till föräldrarna går via barnet. 

Förklara för barnet hur viktigt det här är och vad det egentligen är. Vad vi vill. Att vi inte är 

intresserad av komma i någon glittrig bikini utan vi är intresserad av att du ska frälsa ditt eget 

liv. Du ska också kunna rädda andra. Det är den kunskapen som vi förmedlar. Det är det du ska 

kunna. Då brukar barn som barn gör gå hem och prata med pappa och mamma ganska stringent 

med påföljden att de kommer i olika badkläder som är annorlunda. 

 

Enligt idrottslärare 1 är detta ett kulturellt problem. Detta gäller även med duschning i 

omklädningsrummet. Det här en subkultur bland ungdomarna själva. Ofta brukar det lösa sig 

när man ringer föräldrarna.  

 Det finns ju några fall där eleverna har varit extremt skickliga i idrott och så har det här 

 oros molnet dykt upp och så för man tänkta på saken över en helg sen kommer barnet 

 fullt utrustad ändå och simmar alldeles utmärkt. Det vill säga man kan redan simma 

 men man får inte visa sig för det andra könet. Och så har man en diskussion hemma så 

 kommer man och föräldrarna fattar ändå beslut att utbildningen är viktigt så gör man en 

 lösning barnet kommer i långärmat och lång byxor. 
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Idrottslärare 2 framhåller att problematiken finns med en elev som inte får visa sig för andra.  

Hon måste ha kvinnosim och det kan vi inte erbjuda. Vi har kommit fram till att hon får ha 

kläder på sig när hon simmar. Jag pratade med föräldrarna på utvecklingssamtalet. Förklarade 

för dem att de måste visa på att hon kan simma. Men då kom vi fram till lösningen att hon ta 

med sig kläder. Skolan har inga riktlinjer det är enskilt fall till fall och sedan upp till föräldrarna. 

Vi lärare får pratar med föräldrarna och kommer överens med dem. Behöver eleven gå på 

kvinnosim får de själva ta kontakt och så får de gå i simskola där och sedan får de visa upp att de 

kan simma för oss. 

 

Idrottslärare 3 berättar att kontakten med föräldrarna i förstahand sker via berörd mentor, som 

då får informera om skolans regler och krav gällande simningen. Man förklarar skolplikt och 

att eleverna måste gå i skolan och ta del av och göra det som skolverket har bestämt. 

Idrottslärare 3 har inte upplevt situationen själv och inte heller hört om någon annan där en 

sådan situation har ifrågasatts. Däremot så har tjejer kommit sagt att de kan simma men har 

inte velat göra det med de andra klasskamraterna. Då har eleverna fått möjlighet att gå till 

simhallen privat och visat upp där att de kan simma. Intyget ska vara underskrivet av 

badmästare eller motsvarig med kontaktuppgifter och stämplat och genom detta blir de 

godkända. 

Nu är det ju så att det kommer många introduktions elever från olika länder som kanske aldrig 

har haft vatten och sånt. Och då får vi i regel veta direkt att de inte kan simma. Å då sätts de i 

simskola. 

 

Idrottslärare 4 framhåller att de bara har elever med invandrarbakgrund.  Det är en normal 

situation för dem och det är bara att ordna utifrån det bästa. Idrottslärare 4 anser att det inte är 

något problem samt att det inte är någon som har svårare att uppnå målen på grund av 

kulturella skäl.  

Däremot så har det funnits några elever genom åren som bland annat inte får bada men då är det 

hela helhetssituationen som har var problematiskt och inte enbart idrotten. Vissa skickar intyg 

från föräldrarna att de inte får visa sig i duschen. Därför har vi satt upp duschdraperier. 

För oss är det inte så svårt att anpassa oss jämför med andra stadsdelar och kommuner. 

 

Idrottslärare 4 berättar att de har simskola även för muslimska flickor då finns det special 

simskola för dem. Det finns även möjlighet för de muslimska eleverna som har missat 

simtillfällen att gå till badet och visa upp simningen och få intyg från badvakt. 
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5 Diskussion och analys 

 

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter såsom ramfaktorteori och läroplansteori och samt 

även det didaktiska perspektivet kommer jag analysera mina resultat. 

 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv visar min studie att samtliga lärare är överens om att 

simningen i årskurs 6-9 enbart bedrivs för att kontrollera kunskapskraven. 

Få av idrottslärarna har någon påverkan över de didaktiska frågorna når det gäller 

simundervisningen. Idrottslärarna lägger inte upp lektionerna. Oftast bedrivs 

simundervisningen av utomstående och inte av idrottsläraren. Idrottsläraren släpper 

undervisningen, innehåll och val av övningar. Idrottslärarna frångår sitt didaktiska ansvar och 

förhållningssätt. Ingen arbetar med att själv få eleverna godkända, skolan hyr ofta in annan 

personal. Därigenom tar skolan tar ifrån idrottslärarna en viktig del av undervisningen. Detta 

arbetssätt kommer leda till att idrottslärarna inte kan arbeta med simning i framtiden. De 

kommer inte att klara simundervisningskompetensen på grund av att skolan har hyrt in extern 

personal till simundervisningen. 

 

I kontrollen brister lärarna i det didaktiska. Simningen som idrottslärarna bedriver är bara en 

kontroll av om eleverna kan simma enligt idrottslärarna. Fler lärare vill arbeta med det 

didaktiska och att kunna utveckla eleverna i simningen. Alla skolorna använde sig av inhyrda 

simlärare vid undervisningen när eleverna inte nådde målen. Det är inte längre självklart att 

läraren i Idrott och Hälsa är med i simhallen. Bedömningen av elevernas simkunnighet sker 

av simläraren som bedriver den extra simundervisningen och informationen sker oftast via 

brev till skolan. Här kan det uppstå problem, det är pedagogens ansvar att skriva omdöme 

eller sätta betyg på eleverna, inte simläraren. Att inte vara delaktig under simundervisningen 

försvårar självklart det arbetet. 

 

I läroplanens kunskapskrav för årskurs 9 står det att ”eleven kan hantera nödsituationer vid 

vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider” (Skolverket, 2011, s. 56) men i min 

studie är de bara två lärare som tar upp det momentet i årskurs 9. 

 

Lynch (2012) tar i sin artikel upp att elevernas lärare bör stå för simundervisningen i skolan 

och inte som det är i Australien med inhyrda simlärare. Även i Sverige ökar andelen inhyrda 
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simlärare snabbt. Lynch rekommenderar att klassläraren och simläraren ska samarbeta 

tillsammans i simhallen. Lynch försöker även få in simningen i de Australiensiska 

styrdokumenten så som vi har i Sverige. 

 

Resultat som framkommit i min studie är att alla skolor erbjuder simundervisning till de 

elever som inte når målen i årskurs 6-9. När eleven inte uppnår målen får hen gå i simskola 

som bedrivs av en annan aktör. Skolorna köper in tjänsten. Totalt bland studiens fyra skolor 

var de drygt 50 elever som hade fått F i betyg för att de inte kan simma. Det finns en 

problematik kring betyget F i simning. Det är inte helt överensstämmande med hur många 

som inte kan simma. Många elever som kan simma struntar i att visa upp att de kan simma på 

grund av andra faktorer. 

 

Utifrån min studie tar skolan sitt ansvar för att eleverna ska få möjlighet att bli simkunniga. 

 

I denna studie anser lärarna att de har för lite tid för simundervisning, det enda som de gjorde 

var kontroll av simkunnighet.  Alla lärare vill gärna ha mer simundervisningstid så att de får 

möjlighet att arbeta och utveckla elevernas simteknik. Ingen av lärarna utnyttjande de få 

simtillfällen de hade till att träna och utveckla olika simsätt. En lärare tar upp att tiden inte 

räcker till för att bedriva simskola. Detta kan ses ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv då 

själva undervisningsprocessen påverkas där tiden är en faktor till att idrottsläraren själv inte 

har möjlighet att leda simundervisningen. (Linde 2012, s. 17) 

 

Det framkom även att idrottslärarna anser, så som Sandahl (2004, s. 45ff) tar upp i sin 

avhandling, att det råder bristande tillgång på simhallar. 

 

Idrottslärare 1 är väldigt kritisk till vilka möjligheter de har att kunna bedriva en bra 

simundervisning. Det är väldigt många skolor som vill ha tillgång till kommunens simhall. 

Idrottslärare 2 måste ta bussen en halvtimme till simhallen men det erbjuds simskola varje 

vecka. Det är bara en idrottslärare som tycker att de har väldigt bra tillgång till simhall men 

det beror enligt honom på att han själv arbetat så länge på samma skola och har bra kontakter 

både med simskolan och med simhallen. Denna skola bedriver sin verksamhet så som 

Kraepelien Strid (2011, s.88f) visar på ett gott exempel. Simhallen är nära skolan och 

idrottslärarna delar upp simundervisningen mellan flickor och pojkar. 
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Resultatet visar att de ramfaktorer som påverkar lärarna i undervisningen är tiden och tillgång 

till simhall. 

 

Ytterligare reglerande ramar är skolans budget där tre av lärarna tar upp de ekonomiska 

problemen kring att hyra in simskola. Flera av lärarna nämner kostnad för skolorna som orsak 

till att kommunen eller skolorna prioriterar vissa årskurser när de köper in tjänsten för 

simskola. 

 

Lärarna i denna studie utgick från styrdokumentets definition att kunna simma 200 meter 

varav 50 ryggläge. Det är stora skillnader kring hur idrottslärarna tolkar läroplanen. För vissa 

lärare var det viktiga god simteknik och för vissa andra spelade det ingen större roll bara 

eleverna orkade 200 meter. Lärarna i min studie tyckte att kunskapskravet är konkret men det 

efterfrågades ändå vilken kvalité som skulle uppnås. Utifrån transformeringsarenan så har de 

flesta lärarna i min undersökning tolkat simningen som enbart ett kontrollmoment. 

 

Ett likande scenario som Lahdenperä (2008, s. 70ff) tar upp kring planering av verksamhet 

och det svåra med att ta emot nya invandrargrupper, är att man sällan vet vad de kan. Samma 

problematik uppger lärarna att det är med elever som byter skolor. Lärarna vet inte om de kan 

simma och det tar ett tag innan de hinner kartlägga om eleverna är godkända. I min studie 

utgår idrottslärarna från att eleverna kan simma om de har betyg i Idrott och Hälsa. 

 

Utifrån min studie tycker jag att alla idrottslärare försöker se till att alla elever får möjlighet 

till lika villkor i undervisningen så som Larsson (2012, s.234ff) påpekar. Jag tror att 

idrottslärarna på grund av brist på tid och resurser, i första hand, väljer att undervisa de elever 

som själva har visat intresse. 

 

Utifrån ett integrationsperspektiv har lärarna i min studie goda kunskaper och erbjuder många 

olika lösningar för att eleven ska bli godkänd på momentet simning. En lösning är att erbjuda 

kvinnosim till de elevers som så önskar. Där blir eleverna godkända av badpersonal och kan 

visa intyg på att de har klarat av momentet. En annan variant är att eleven har kläder på sig 

vid simningen. Det framkom dock att idrottsläraren och skolan behöver vara extra tydliga 

genom att ha en bra dialog med föräldrarna. Otterbeck (2000,s.59) beskriver att det kan 

uppstå konflikter mellan föräldrar och idrottslärare. Det hade ingen av idrottslärarna upplevt 

men däremot att vara tydlig med vad som gäller för att kunna få ett idrottsbetyg. Idrottslärarna 
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anser att de ibland behöver förklara simningens betydelse för föräldrarna så som Otterbeck 

(2000,s.59) tar upp är det viktigt med kontakten med föräldrarna. 

 

I min studie framkom det att en lärare ansåg att det var rektorns ansvar att informera och 

förklara vikten av simningen och att det ingår i skolarbetet och det var inget som man kan 

tacka nej till. 

 

Såväl Högdin (2007, s55) och Dagkas, S., Tensin B. & Haifaa J. (2011) studier menar att 

föräldrar hindra sina döttrar att delta i simundervisningen medan min studie visar att ingen av 

idrottslärarna upplever att föräldrarna skulle hindra sina barn att delta. Det var en idrottslärare 

som hade upplevt det men då låg det en betydligt större problematik kring eleven och det var 

inte bara idrotten som kom i kläm. 

 

Jag fick uppfattningen att flertalet av lärarna har god kunskap om olika religioner så att, som 

Kraepelien Strid (2011, s.85) tar upp, lärarna kan förstå förutsättningarna för 

simundervisningen. 

 

Ett vanligt orosmoment som gäller för alla elever och inte bara för de som har kulturella 

bakgrunder är att visa sig naken för andra elever i samband med duschning (Kraepelien Strid, 

2011, s.85). Flera av skolorna i min studie har löst detta genom att sätta upp duschdraperier i 

omklädningsrummen. 

 

Studiens slutsats är att de intervjuade lärarna i Idrott och hälsa anser att simningen endast är 

till för att kontrollera om eleven klarar kunskapskravet. Idrottslärarnas definition på 

simkunnighet är att kunna simma 200 meter varav 50 i ryggläge. Alla erbjuder simskola för de 

som inte uppnår kunskapskravet. Det var ca 50 elever som har fått betyget F i idrott och hälsa 

för att de inte kan simma.  Alla skulle vilja ha mer tid till att bedriva simundervisning. I 

resultatet framkom att alla lärare begränsas av ramfaktorer så som tillgång till simhall, att det 

finns för lite tid samt att simskolan kostar. Alla idrottslärare tar hänsyn till kulturella hinder 

genom att de tillåter gå på kvinnosim eller ha kläder på sig vid simningen. 

 

Simningens position inom ämnet Idrott och Hälsa i kommer fortsättningsvis vara viktig men 

jag tror att läraren inte kommer att spela viktig roll. Så som det framkom i min studie tar 

skolorna in simpersonal till simträning och släpper det pedagogiska ansvaret till andra 
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personer än idrottsläraren. Ingen av lärarna får arbeta med simningen förutom i ett 

kontrollmoment. Problemet med det tycker jag är att lärarna eller skolan lämnar över 

uppgiften till någon annan. Till slut blir deras egen funktion utagerad. Idrottslärarna vill kunna 

utveckla simningen, men känns att de inte kan detta under nuvarande omständigheter.  

 

5.1 Metoddiskussion 

När jag påbörjade uppsatsen trodde jag att kulturella och sociala skäl skulle vara ett mycket 

större hinder i simundervisning än vad som framkom i dessa intervjuer. 

 

Idrottslärarna uppgav att det inte fanns några problem kring elever med kulturella hinder. En 

skola var så van med det och ansåg om det skulle det uppstå något problem så får man lösa 

det. Här anser jag att det finns fler svårigheter. Problematiken kring detta är kanske att 

respondenterna inte ville framstå i dålig dager samt att de ville vara politisk korrekta. Eller så 

är det att det har blivit så vanligt att idrottslärarna inte ser det som något hinder utan man 

finner olika lösningar. 

 

Jag valde att intervjua idrottslärarna för att jag kom fram till att det var den bästa metoden till 

att undersöka mina frågeställningar. Jag ville få fram idrottslärarnas problematik kring 

simning. Genom att under intervjuerna ställa följdfrågor fick jag fram mer om hur det 

fungerade i skolorna 

 

Svagheten med denna studie är att endast fyra lärare har blivit intervjuade. Det drar alltid ut 

på tiden att få till möten samt att söka efter villiga intervjuobjekt. Faktorer som skulle 

påverkat mina intervjuer är att det skulle kunna vara så att idrottslärarna berättat sådant som 

de tror att jag vill höra. Det är svårt att säga vilken påverkan jag hade på frågorna till 

informanterna eftersom jag var själv som utförde intervjuerna. Det är lätt att bli lite blind på 

egna värderingar i frågeställningar. Att vara två hade varit bra genom att fler infallsvinklar 

kunde belysas. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie har varit att undersöka idrottslärares uppfattning om och arbete med 

momentet simning i skolan.  Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

• Hur ser idrottslärarna på skolans simundervisning? 

• Vilka faktorer påverkar idrottslärarens möjligheter att bedriva 

simundervisning? 

• Hur tar idrottsläraren/skolan hänsyn till kulturella hinder vad gäller 

simundervisningen? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Simning, multikulturella, simundervisning, swimming, Swimming in Australia primary school, 

Multicultural. Simskola, Idrottsanläggningar. 

 

Var har du sökt? 

Libris, Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalog, Discovery 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Libris: Simning, multikulturella, simundervisning 

Google Scholar: Multicultural, swimming 
GIH:s bibliotekskatalog: Simning, multikulturella, simundervisning 
Discovery: Swimming in Australia primary school 

 

Kommentarer 

Hittade bra artiklar i Discovery. 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Namn, ålder 

Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Vilken utbildning har du? 

Sim och undervisningsfrågor 

Kan du berätta lite allmänt om skolan, antal elever osv? 

1. Kan du beskriva hur simundervisningen ser ut på skolan? 

2. När är eleven simkunnig enligt dig? 

- Hur testas elevernas simkunskaper? – hur ofta har ni simundervisning? 

- Har ni elever som inte är simkunniga? Uppskattningsvis hur många? 

3. Hur många är det som ej når målen åk 7,8,9(för simning alla elever 

inkluderade) 

- Hur går ni tillväga när ni ser att någon elev inte kan simma, vad gör ni med den 

eleven? 

- Hur sätter idrottsläraren terminsbetyg om simning ej kunnat erbjudas? 

 

4. Vad gör skolan om eleven ej uppnår målen i simningen i åk 6. 

- Erbjuds det gratis simskola för de som ej klarat målen? 

- Erbjuds det extra simundervisning för de som inte kan simma? Åtgärder för de 

elever som inte kan simma? 

5. Närmiljön, har ni en simhall i närheten? 

- Vilka möjligheter har ni för att bedriva en bra undervisning? Tillgång till 

simhall, extra simundervisning. Hur ser förutsättningar ut för skolan simundervisning? 

6. Hur hanterar idrottslärarna problematiken kring elever och elever med 

invandrarbakgrund som ej har  uppnått målen för simundervisningen i åk 6? 

7. Hur tar du hänsyn till kulturella skäl vad gäller simundervisningen? 

- Lösningar - socialisering - lärandet 



 

- Hur har skolan löst kulturella/religiösa skäl 

8. Hur ser kontakten ut med föräldrar till eleven med kulturella hinder? 

- Är det någon som har dispens 

 


