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Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att undersöka hur lärare idrott och hälsa arbetar med simundervisning i

grundskolan. 

Hur bedrivs simundervisningen av lärare?

Bedriver undersökta kommun någon form av simundervisning för grundskoleeleverna 

enligt lärarna? 

Vad ska eleverna lära sig genom simundervisning enligt lärarna?

Metod

Fyra öppna intervjuer genomfördes med lärare som arbetar med idrott och hälsa för årskurs F-

6. Urvalet var ett strategiskt urval. Lärarna som tillfrågades arbetade på varsin skola i den 

valda kommunens egen uppdelning av skolområden. De lärare som hade sin mejladress på 

skolans hemsida fick en förfrågan om de ville delta i studien. Respektive intervju 

genomfördes på varje enskild lärares skola. Studiens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i

ett sociokulturellt lärandeperspektiv.

Resultat

Lärarna berättar att i kommunen får varje skola varsin vecka i simhallen till sitt förfogande, då

samtliga deras elever ska få simundervisning. Det betyder att alla skolans elever under veckan

ska få undervisning i simning. Vad eleverna möter för slags undervisning skiljer sig åt mellan 

skolorna. En lärare undervisar själv tillsammans med sin kollega, en annan undervisar i 

halvklass, en tredje undervisar i helklass, men har en annan personal på kanten, och på den 

fjärde lärarens skola hyr en simlärare in till undervisningen. Lärarna lär ut bröstsim och det 

livräddande ryggsimmet till eleverna, samt vattenvana och livräddning. Lärarna använder 

material för att förenkla inlärning av simtagen samt material till livräddning. I årskurs tre 

genomför kommunen ett simtest som beskrivs som otryggt och onödigt. Lärarna uttrycker att 

de är osäkra på vad syftet med testet är i årskurs 3 och hur det tas om hand.

Slutsats

I studien framgår att eleverna får mycket mindre tid i simundervisning än vad som har 

beskrivits i tidigare forskning. Eleverna i undersökningen har få tillfällen på sig för att lära sig

simma. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är en förutsättning för lärande att en 

elev får tillfällen till lärandesituationer. Studien ifrågasätter om kommunens valda strategi är 

försvarbar ur ett lärande perspektiv.  



Abstract

Aim

The aim of this study was to investigate how teachers in primary schools work with swim 

lessons. The questions were; 

How do teachers in physical education work with swim lessons? 

Do the municipality have swim lessons for primary school students? 

What should students learn through swim lessons?

Method

Four open interviews were conducted with teachers who works at primary schools with 

students aged 6-12 years in physical education. The teachers were chosen through a strategic 

sample. The municipality had five different school areas and one school from each area was 

choosen. The teachers had their mailadresses at the municipality website. The interviews were

conducted at the teachers' working place. The study's theoretical framework preceeds from a 

sociocultural perspective. 

Results

The teachers reported that every school in the municipality gets a week in the municipality 

indoor swimming pool where students undergo swim lessons. In other words all students in 

the school should get swim lessons this week during physical education. What kind of swim 

education the students meet differs between schools. One of the teachers teaches with a 

colleague, one divides the class into two, one teaches the whole class but have another teacher

present, but not in the pool, the last teacher hires swim teachers. Breaststroke and the life 

saving backstroke are the disciplines that the students practice during class. The teachers use 

different material to simplify learning of the technique of the different strokes.During the 

third year the municipality do a swim test with the students. This test is described by the 

teachers as unsafe and uneccessary, the teachers don´t understand the purpose of the test. 

Conclusions

The results from the study shows that the students get less time for swim lessons than 

previous research describes. The studens gets few opportunities to learn how to swim. A 

precondition for learning based on a sociocultural perspective is that a student recieves 

opportunities for learning situations. The study questions if the municipality's strategy is 

reasonable from a learning perspective.  
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1 Inledning

”Det är simtest i skolan på fredag så jag måste lära mig simma tills dess.” 

Detta yttrade ett utav mina simskolebarn innan en simlektion för några månader sedan. 

Mamman berättade oroligt att barnet skulle testas på sina simkunskaper men att eleverna inte 

hade haft någon simundervisning alls i skolan och dottern var nervös. Detta påminner om min

egen skolgång, vi hade simtest men ingen simundervisning innan testet och inte heller efteråt 

om man inte klarade testet. Citatet ovan har jag hört olika varianter på under de år som jag har

arbetat inom simskola-verksamheten trots att simning är en del av det centrala innehållet i 

grundskolan (Skolverket 2011, s. 2ff). 

Citat som dessa får mig att fundera på hur simundervisningen i den svenska grundskolan 

egentligen ser ut. Vad ska eleverna lära sig, hur genomförs undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa i grundskolan, är det någon undervisning eller är det bara simtest så som citatet ovan 

skvallrar om? I och med att jag har hört liknande citat som det ovan flertalet gånger från 

framförallt samma kommun, så har jag till den här uppsatsen format mitt syfte och 

frågeställningar.

1.1 Bakgrund

1.1.1  Skolverket och simkunnighet i årskurs sex

Simning finns med som ett av de centrala innehållen under hela grundskolan och som en del 

av momentet rörelse. I årskurs 1-3 står följande i det centrala innehållet; ”Lekar och rörelser i 

vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.”. För årskurs 4-6; ”Simning i 

mag- och ryggläge”, och för årskurs 7-9; ”Olika simsätt i mag- och ryggläge.” (Skolverket 

2011, s. 2f)

Simning har även ett eget kunskapskrav i både årskurs sex och i årskurs nio. Enligt Skolverket

ska eleverna i slutet av år sex och nio kunna följande för ett E i ämnet; ”Eleven kan även 

simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge”. (Skolverket 2011, s. 4, 6). Det är samma krav 



på simkunnighet i år sex som nio trots att det centrala innehållet anger att man ska undervisa i 

och om olika saker. 

Simning finns med som ett centralt innehåll i alla stadier under grundskolan och som ett eget 

kunskapskrav i både år sex och år nio (Skolverket 2011, s. 2ff). Trots detta så har Skolverket 

kommit fram till i sin rapport Simkunnighet i årskurs 6 (2014) att inte alla elever uppnår 

kunskapskraven för en E-nivå. Lärare fick uppge hur många elever i årskurs sex som 

förväntades uppnå E kriteriet för simning. Lärarna uppgav att 95 procent skulle klara detta 

kriterie. Enligt lärarna så var det fler pojkar än flickor som uppnådde kunskapskravet. Det 

betyder också att fem procent inte uppgavs klara av simkunnighetskravet för årskurs sex. 

Enligt deltagande lärare var anledningarna att eleverna inte fick tillräckligt undervisning i 

ämnet och att det var svårt att få in simning i det ordinarie schemat, det vara långt till 

simhallen samt svårt att boka tider i simhallen. Rapporten visar att många lärare (75 %) börjar

undervisa eleverna innan de går i årskurs tre i simning, men de flesta gör det när eleverna går 

i årskurs två. I rapporten påpekas det att desto tidigare lärare börjar undervisa i simning, desto

större chans är det att fler som klarar kunskapskraven för årskurs sex (Skolverket 2014, s. 

2ff). 

Rapporten visar att bröstsim tillsammans med det livräddande ryggsimmet är de vanligaste 

simsätten i simundervisningen i skolan, 89 procent av lärarna använder dessa två simsätt. En 

mindre andel (20 procent) lär ut ryggcrawl och crawl. (Skolverket 2014, s. 13). Bröstsim och 

det livräddande ryggsimmet är de två simsätt som svenska Livräddningssällskapet börjar med 

att lära ut. 

1.1.3 Svenska Livräddningssällskapet 

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) bedriver utbildning för simlärare, livräddare och 

badvakter. Deras simskolor syftar till att barnen ska bli trygga i och vid vattnet, kunna hjälpa 

till vid ett drunkningstillbud samt kunna hjälpa sig själva. SLS bedriver sin verksamhet inom 

tre områden och dessa är: simkunnighet, livräddning och säkerhet. Målet för SLS är att alla 

ska kunna simma oavsett ålder och bedriver simskola både för vuxna och barn. De vill även 

att individen ska kunna ta vara på sig själv och kunna rädda samt hjälpa andra. Därför utbildar

SLS både barn och vuxna inom livräddning. (Svenska Livräddningssällskapet 2003, s. 1:1-

1:2) Enligt SLS så är grunden i att lära sig simma vattenvana därefter ska individen öva på att 



flyta och sedan öva på att röra sig i vattnet. Vattenvanemomenten är följande enligt SLS: 

doppa, hoppa, glida, flyta, motstånd, värme samt kyla. (Svenska Livräddningssällskapet 2009,

s. 3-1)

1.1.4 Svenska Simförbundet 

Svenska Simförbundet bedriver också simskolor men de skiljer sig från SLS både i hur 

undervisningen utförs samt vad slutmålet är. Simlinjen är Simförbundets utbildningstrappa 

som startar med att i undervisningen ska barnen lära sig vattenvana och skapa ett intresse för 

att vara i vattnet. Vattenvana är följande moment enligt Svenska Simförbundet: doppa, rotera, 

flyta, glida, andas och hoppa. Efter att barnen kan dessa moment går man över till att öva på 

de olika simsätten. Målet med simskolan är att barnet ska klara av den nordiska definitionen 

av simkunnighet, vilket är; ”Falla i vattnet, ta sig upp till ytan och simma 200 meter i en följd 

på djupt vatten varav 50 meter i ryggläge.”. Simlinjen består av tolv steg och de två första är 

inriktade mot simskola och sedan är tanken att barnen ska börja i en så kallad teknikskola för 

att sedan påbörja en tävlingskarriär. Slutmålet med utvecklingstrappan är att barnen ska tävla 

för att vinna (Forsberg 2014, s. 8ff). 

1.1.5 Kommunens policy kring simundervisning

Den valda kommunen beskriver i sitt idrottspolitiska program att alla elever ska få 

möjligheten att lära sig simma och för att nå detta ska kommunens badhus vara tillgängliga. 

För att säkerställa att alla elever uppnår kunskapskraven i årskurs sex och nio ska simhallarna 

i kommunen finnas tillgängliga och eleverna ska erbjudas simundervisning. Alla barn och 

ungdomar ska lära sig simma enligt kommunen. Vidare beskrivs det att skolan är en plats där 

man har möjligheten att jämna ut skillnader som kan finnas mellan olika grupper. Enligt 

kommunen så lär elever sig genom att se vuxna göra, från den enskilda undervisningen samt 

från den miljö undervisningen bedrivs i. På kommunens hemsida står det tydligt att målet med

skolsimskola är att eleverna ska kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim med 

god teknik. Tack vare detta ska eleverna nå den kunskap som krävs för att uppnå årskurs sex 

kunskapskrav. Det finns möjlighet för skolsimskolan och den innefattar 12 tillfällen fördelat 

på fyra veckor. Varje tillfälle är 30 minuter långt, kostnaden är inte nämnd. Skolsimskola 

innebär att skolelever får möjlighet att gå på simskola under skoltid men den undervisande 

personalen arbetar på det kommunala badhuset som simlärare och bedriver simskolan. I och 

med att författaren valt att behålla kommunens identitet hemlig så kommer detta dokument 

eller kommunens hemsida inte att återfinnas i referenslista. 



1.1.6 Statistik över drunkningar i Sverige

Mellan åren 2009-2012 var antalet som drunknade under 100 personer per år i Sverige men 

har sedan dess ökat. Från 2013 är det återigen över 100 individer som mist livet på grund av 

en drunkningsolycka i landet. (Svenska Livräddningssällskapet c) Under 2014 var det fem 

barn som avled genom en drunkningsolycka (Svenska Livräddningssällskapet a 2015). 

Sammanlagt avled 137 människor 2014 av drunkning och siffrorna för 2015 är 96 från januari

till sista augusti (Svenska Livräddningssällskapet b 2015). Från januari till sista augusti 2015 

har 11 barn mist livet på grund av drunkning i Sverige. Det går att utläsa att det har skett en 

ökning av antalet individer som har drunknat de senaste åren. I andra länder kan man utläsa 

samma tendenser, det sker drunkningsolyckor över stora delar av världen. 

Skolverket, SLS och svenska Simförbundet vill arbeta för att minska antalet drunkningar. 

Forskning från andra länder visar att det sker många drunkningsolyckor men att det går att 

reducera genom simundervisning. (Skolverket 2011; Svenska Livräddningssällskapet 2003; 

Svenska Simförbundet 2014)

1.2 Tidigare forskning

1.2.1 Drunkningsolyckor

Brenner et al (2009) har kommit fram till att det går att reducera antalet drunkningar för barn 

mellan 1-19 år genom att bedriva simundervisning. Forskarna valde i undersökningen att 

utesluta deltagare som avlidit där simkapaciteten inte var avgörande för om de skulle överleva

eller inte. Dessa tillfällen kunde exempelvis vara drunkning i badkar, hinkar eller badning vid 

isvak. Deltagarna som valdes ut hade dött på grund av drunkning och var mellan 1-19 år, 

familjerna till de avlidna intervjuades. Forskarna fann deltagarna mellan 2003 och 2005 från 

USA. (Brenner et al 2009, s. 3ff)

I studien intervjuades 75 familjer vars barn som hade avlidit på grund av drunkning, 

forskargruppen hade även en kontrollgrupp som inte hade barn som drunknat med i 

undersökningen. Kontrollgruppen hade lika stort antal deltagare och dessa familjers barn var i

samma ålder som de som hade drunknat. Forskargruppen kom fram till att i den grupp som 

hade mist sitt barn på grund av drunkning så hade tre procent av alla 1-4 åringar deltagit i 

simundervisning och i kontrollgruppen hade 26 procent gjort det. Den grupp som förlorat ett 



barn genom drunkning hade inte deltagit i någon simundervisning och uppgavs ha sämre 

färdigheter än kontrollgruppen. I den äldre åldersgruppen (5-19 år) hade 27 procent av de 

drunknade deltagit i simundervisning medan kontrollgruppen hade 53 procent varit med i 

någon organiserad simundervisning. Forskarna fann samma tendenser som i den yngre 

åldersgruppen där kontrollgruppen uppgavs ha bättre simkunskaper än den intervjuade 

gruppen som mist sitt barn genom drunkning. Forskarna drog slutsatsen att simundervisning 

kan minska risken för drunkning med nästan 90 procent, dock kunde de inte uttala sig om det 

enbart räcker med simundervisning utan att drunkningar ändå kan ske. (Brenner et al 2009, s. 

8f) Forskarna kom alltså fram till att de barn som avlidit på grund utav drunkningar hade 

sämre simkunskaper än kontrollgruppen men det går inte att fastställa att simundervisning 

reducerar alla drunkningsolyckor. 

Zuozienė, Akelytė & Zuoza (2014) har undersökt barn under 19 år som har avlidit genom 

drunkning mellan åren 2000-2012 i Litauen. De ville hitta orsaken till varför barnen drunknat.

Utöver detta gjorde även forskargruppen en enkätundersökning med 18 frågor som handlade 

om skolbarns egna uppfattningar kring sin egen simkunskap och kunskaper inom livräddning.

Det visade sig att 487 barn drunknade mellan åren 2000-2012 i landet, vilket innebar 37,5 

barn per år. De drunknade delades in i olika åldersgrupper och dessa var: 1-4, 5-9, 10-14 och 

15-19. Den grupp som hade störst antal avlidna på grund av drunkningar var den äldsta 

åldersgruppen och pojkar var betydligt mer representerade i drunkningar än flickor. (Zuozienė

et al 2014, s. 72)

I enkätundersökning kring simkunnighet uppgav majoriteten av eleverna att de kunde simma 

men pojkar uppgav i större utsträckning att de kunde simma än vad flickor gjorde. Barnen 

fick uppge hur långt de kunde simma och 75 procent uppgav att de kunde simma lika långt 

som en sporthall är eller lika långt som ett klassrum är. Pojkar uppgav oftare att de kunde 

simma längre än flickorna. Forskargruppen påpekar att barn ofta överdriver sin egen 

simförmåga. Forskarna ställde även frågor kring säkerhet i och kring vatten och hur elever 

skulle agera i en nödsituation. Majoriteten av eleverna uppgav att det inte skulle bada på egen 

hand utan en vuxens tillsyn. Nästan hälften av barnen skulle använda sig av förlängda armen 

vid en nödsituation. Det visade sig att de hade mer kunskaper inom livräddning än simning. 

Kunskaper kring hur de skulle agera och varför, så som att be vuxna om hjälp, stanna på land 

och försöka hjälpa därifrån. Vissa skulle hoppa i och riskera sina egna liv men det var en 



ganska låg andel som skulle göra det. Forskarna påpekar att det är jobbigt och kräver bra 

simkunnighet för att rädda någon som håller på att drunkna. (Zuozienė et al 2014, s. 73ff)

I Amerika har det nyligen gjorts ett försök att minska antalet drunkningar genom fem olika 

steg. Forskarna diskuterar att man kan minska olyckor genom att låta barn som ej är 

simkunniga använda flytväst. Det är inte nödvändigtvis så att simkunnighet minskar risken för

drunkningar, olika studier har fått olika resultat inom området. Dock anser forskarna att det är

viktigt att lära barn att simma. Forskargruppen påpekar att man inte säkert kan veta om ökad 

simkunnighet minskar antalet drunkningar, men man kan tolka det som att det trots detta är 

viktigt att undervisa barn inom simning och livräddning. (Ramos et al, s. 91ff)

Stallman, Junge & Blixt (2008) har undersökt drunkningsrapporter kring olyckor, intervjuat 

personer som varit med om ett drunkningstillbud samt observerat iscensatta drunkningstillbud

(Stallman et al, 2008, s. 374). Forskargruppen refererar till en tidigare forskare som menar att 

man drunknar inte på grund av att man inte kan simma utan för att man inte får någon luft. 

För att lära sig simma behöver man veta hur och när man ska andas samt kunna titta under 

vattnet. (Stallman et al, 2008, s. 375ff) Vidare skriver forskarna att det är av stor vikt att barn 

får lära sig att röra sig i alla olika plan (sagital, frontal, transversal), samt att de ska kunna röra

sig över, under och i vattenytan. Simning ska inte enbart handla om att kunna förflytta sig 

mellan två olika punkter utan att man ska kunna förflytta sig på olika sätt och i olika 

kroppslägen. Att kunna simma är enligt forskargruppen en kombination av de tidigare 

nämnda kunskaperna. Anledningarna till att individer drunknar menar forskargruppen beror 

på olika faktorer; att de inte uppfattade någon fara, att det var kallare, djupare eller mer 

vågigt, de var med om något oväntat exempelvis ett fall innan de hamnade i vattnet, de hade 

bristande simkunskaper. Forskarna påpekar att om individerna hade uppfyllt kraven för att 

vara simkunniga så hade de förmodligen kunnat undvika ett drunkningstillbud. (Stallman et al

2008, s. 376f)

1.2.2 Simning i olika kontexter

Kunskaperna inom simning ska eleven kunna använda utanför skolans simundervisning. 

Ennis (2015) diskuterar begreppet literacy och vad det kan innebära inom ämnet idrott och 

hälsa.Hon menar att begreppet innefattar att en elev ska lära sig för stunden men också för 

framtiden. Vidare diskuterar Ennis (2015) ”A two-fold goal” som hon påpekar att 

idrottsämnet har. De kunskaper som eleverna får med sig från ämnet idrott och hälsa ska de 



kunna använda i andra sammanhang utanför skolan (Ennis 2015, s. 120). Författaren tolkar 

begreppet så att eleverna ska få erövra kunskaper som de ska kunna omsätta till en annan 

kontext senare i livet.

Kjendlie, et al (2013) hade 66 norska elvaåringar som deltog i en studie där forskarna 

undersökte hur väl eleverna klarade av att simma i andra förhållanden än de som råder i en 

simhall. Det vill säga att det var kallare, mer vågigt och så vidare. Forskargruppen ville 

undersöka om eleverna kunde omsätta sina simkunskaper till andra kontexter än den som de 

var vana vid. I undersökningen deltog 39 flickor och 27 pojkar. Eleverna hade deltagit i 45 

simlektioner á 40 minuter vardera under tre skolår. Anledningen till att åldern 11 valdes var 

för att enligt norska skolsystemet ska eleverna kunna simma vid den åldern. Barnen testades 

på 200 meter simtest, flyttest om tre minuter och dykning. Första testet genomfördes i en 25 

meters simbassäng inomhus där temperaturen var 27 grader C och det andra testet 

genomfördes med en variant av vågmaskin som skulle skapa ostabilt vatten och simulera 

otrygga förhållanden. Alla elever fick simma i båda förhållanden, ena halvan av gruppen fick 

börja i de trygga förhållanden och andra halvan började i de otrygga förhållanden. De 200 

meterna skulle de simma så fort de kunde, men fokus var att de skulle kunna slutföra testet, 

mellantider togs vid varje 50 meter. Forskargruppen tog mellantider på båda testen. 

Majoriteten (80 procent) av barnen klarade att simma 200 meter i trygga förhållanden medan 

59 procent klarade att genomföra testet i otrygga förhållanden. De som klarade att genomföra 

200 meter i otrygga förhållanden simmade långsammare än i det trygga vattnet. Sista 50 

meter gick långsammare än de första, men i otrygga förhållanden var skillnaden mindre än i 

det trygga vattnet.(Kjendlie et al, 2013, s. 303ff) Forskarna poängterar att det är viktigt att 

även låta eleverna träna på att simma i mer otrygga förhållanden för att bli säkra i den miljön. 

Det är trots allt en stor skillnad att simma i varm, lugn miljö där man kan se botten i 

jämförelse med kallt, vågigt och mörkt vatten. (Kjendlie et al 2013, s. 311f) Studiens resultat 

visar att det kan vara av stor vikt att öva simning i olika kontexter för att säkerställa att elever 

kan använda sina kunskaper i olika sammanhang. 

Langendorfer (2011) menar att kunna simma i ett förhållande ska inte nödvändigtvis betyda 

att individen kan simma i en helt annan kontext. Han ger exemplet; ett barn som simmar i en 

varm miljö, i badkläder och flytväst ska inte förväntas kunna simma ifall hen ramlar i en kall, 

oväntad miljö med kläder på sig. Det är två helt olika kontexter som ställer olika krav på 

barnet. (Langendorfer 2011, s. 242)



Moran (2008) gjorde en enkätundersökning med 2000 elever i elfte skolåret från New 

Zeeland. Frågorna handlade om elevernas egen uppfattning om sin simkunskap, 

vattensäkerhet, vanor och attityder till simning. Resultaten visade att nästan 50 procent 

uppgav att de kunde simma mindre än 100 meter, pojkar uppgav i högre grad att de kunde 

simma mer än vad flickorna gjorde (Moran 2008, s.116f). 

1.2.3 Vattenvana 

Torlaković (2009) ville ta reda på hur intensiv inlärning kan påverka inlärningen av 

grundläggande färdigheter inom simning det vill säga vattenvanemomenten så som hoppa, 

doppa, flyta och glida. Han genomförde studien med 12 timmars undervisningstid på nästan 

90 lågstadieelever från Bosnien Hercegovina. Färdigheterna som testades i ett förtest var; 

dyka från kanten, dyka efter saker och plocka upp de från botten, hopp på grunt respektive 

djupt vatten, flyta på mage och rygg. Efter testet delades eleverna in i olika grupper utifrån 

sina kunskaper. I de olika grupperna kunde eleverna: 

- Simmare: Hoppa på djupt vatten, och sedan simma 40 meter med två olika simsätt och ta sig

upp på land på egen hand när de var klara.

- Semi-simmare: Hoppa på djupt vatten simma för att sedan simma 25 meter och ta sig upp på

kanten när de var klara. 

- Flytaren: Hoppa från kanten och simma 10-15 meter och får hjälp upp på kanten. 

- Icke vattenvan: Här kunde de inte de färdigheterna för grupp 3 (Torlaković 2009, s. 14ff).

Eleverna fick öva en timme per dag i olika grupper där grupper om sex till sju elever med 

liknande kunskaper och de delades in i fyra kategorier: simmare, semi-simmare, flytaren och 

icke vattenvan utifrån ovan beskrivna färdigheter. Resultaten visade att under sluttestet kunde 

alla elever de grundläggande kunskaperna inom simning, förutom att hoppa på djupt vatten. 

Detta tyder på att det är positivt att träna på vattenvana under intensiva perioder innan man 

börjar med att öva på simningens teknik. Alla vattenvanemomenten kunde inte alla eleverna 

på förtestet. (Torlaković 2009, s. 17)

1.2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning har visat att det är fördelaktigt att öva på vattenvanan under intensiva perioder 

(Torlaković 2009). Flera forskare påpekar också att det är gynnsamt att lära barn att simma 



men att detta inte är en garanti för att barnn inte drunknar (Zuozienė et al 2014; Ramos et al 

2009; Brenner et al 2009). I och med detta skulle man kunna påstå att tack vare 

simundervisning i skolan så är det få barn som drunknar i Sverige. Men det kan bli bättre med

tanke på att alla inte klara kunskapskravet i årskurs sex. Flertalet forskargrupper har även 

dragit slutsatsen att det är viktigt att låta barn öva sina simfärdigheter i olika kontexter och i 

olika plan (Kjendlie et al 2013; Langendorfer 2011; Torlaković 2009; Stallman et al 2008; ). 

Pojkar är i större utsträckning med om drunkningsolyckor och är i högre grad benägna att 

överskatta sin egen simförmåga än vad flickor är (Moran 2008). Det bör man som lärare i 

idrott och hälsa fundera över och överväga värdet av att bedriva simundervisning i andra 

kontexter än i en simhall.



1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att undersöka hur lärare idrott och hälsa arbetar med simundervisning i

grundskolan.

För att kunna besvara studiens syfte har följande frågeställningar varit i fokus. 

Hur bedrivs simundervisningen av lärare?

Bedriver undersökta kommun någon form av simundervisning för grundskoleeleverna 

enligt lärarna? 

Vad ska eleverna lära sig genom simundervisning enligt lärarna?

2 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Sociokulturellt perspektiv

Säljö (2000) beskriver att i det sociokulturella perspektivet lär sig individen både på en 

individuell och en kollektiv nivå och på så sätt kan utveckla och utnyttjar sina kognitiva 

resurser. Fokus i det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan individen och 

kollektivet. (Säljö 2000, s 17ff) De resurser som en individ har (både fysiskt och mentalt) 

tillgång till och kan använda för att förstå och agera i sin omvärld, gör att vi kan lösa olika 

uppgifter och använda oss av tidigare generationers erfarenheter för att lösa problem (Säljö 

2000, s 20ff).

Säljö (2000) menar att människans kunskap är till stor del språklig och att vi utvecklas på två 

olika nivåer. Den ena är biologisk mognad och den andra är genom kommunikation också 

kallat socialt samspel med andra. Biologisk mognad innebär att individen lär sig kontrollera 

sin kropp och kroppens funktioner och kommunikation med andra individer innefattar att vi 

samspelar med andra genom verbal och fysisk kommunikation. (Säljö 2000, s 35f) Detta kan 

tolkas så att en elev lär sig kontrollera sina rörelser när hen ska lära sig att simma och hen 

behöver en verbal kommunikation för att detta ska ske. 

Enligt Säljö (2000) är kunskap någonting man använder sig av, en resurs som gör att man kan 

lösa problem, hanterar praktiska eller kommunikativa situationer på ett ändamålsenligt sätt. 

Att kunna definiera ett problem är minst lika viktigt som att kunna lösa det och det är en 

skillnad att kunna lösa ett problem i skolan och i ”verkligheten”. I skolan finns det ett 



förväntat svar eller en förväntad lösning men det finns inte i ”verkligheten”. (Säljö 2000, s. 

125f) Enligt kunskapskraven i grundskolan ska en elev kunna simma 200 meter varav 50 

meter på rygg, i verkligheten är det inte så enkelt (Skolverket 2011, s. 4, 6). 

Enligt det sociokulturella perspektivet är det en koppling mellan en individs handlingar och i 

vilket sammanhang som de utförs i samt hur och när de utförs. En viss fysisk handling kan 

betyda olika saker för olika individer. En handling är situerad och det innebär att veta när och 

vilka regler som styr. (Säljö 2000, s.130ff)

Strukturerade resurser innebär att man kan använda sig av sina erfarenheter när man ska göra 

en viss sak. Detta kan bidra till att elever blir mer motiverade till att genomföra vissa saker 

eller moment. Genom att göra samma övning men benämna den på olika sätt så klarar elever 

av att genomföra den under olika lång tid. Sociala och kommunikativa delar av en handling är

avgörande i hur människor förhåller sig till uppgiften. Genom lek kan elever komma ihåg mer

än om man bara radar upp vissa saker. Genom att aktivt delta i lekar kan elever lära sig mer 

och effektivare. (Säljö 2000, s. 132ff)

Säljö (2000) beskriver att olika sociala handlingar sker på olika nivåer. Verksamhetssystem, 

exempelvis skolan är stabil, men den kan genomgå olika förändringar och det kan skapa 

konflikter. Förändringarna kan exempelvis handla om olika sätt att undervisa på. Handlingar 

är det som individer utför och dessa är motiverade utifrån det verksamhetssystem som 

individerna befinner sig i. Handlingarna skiljer sig åt beroende på vilket syfte man har med 

den. Operationerna är de konkreta aktiviteter som en individ gör för att genomföra handlingar,

exempelvis skriva och hur dessa blir automatiserade. (Säljö 2000, s. 138ff) Författaren tolkar 

detta som att skolan är verksamhetssystemet, simundervisningen är en handling som utförs 

inom skolans ramar och syftet är utifrån Skolverkets kursplaner och kunskapskrav. 

Operationerna är de övningar som arbetande lärare väljer ut för att eleverna ska lära sig att 

simma och för att automatisera barnens rörelser. 

Lärande innebär att en individ har eller besitter information, har färdigheter och en förståelse 

men det är lika viktigt att man kan avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilken 

förståelse som är viktig i det sammanhang eller det verksamhetssystem individen befinner sig 

i just nu. I skolan lär eleverna sig vissa saker som ska översättas till verkligheten men det är 

inte alltid så lätt, skolans kunskap är situerad och svår att omsätta till andra kontexter. (Säljö 



2000, s. 141) Syftet med simning i grundskolan är enkelt uttryckt till för att eleverna ska klara

av kunskapskravet, de behöver inte kunna omsätta sina simkunskaper till andra kontexter än 

skolans. 

2.2 Situerat lärande 

Ett situerat perspektiv på lärande innebär att man ser på att lärande sker genom att en individ 

deltar i en viss situation, lärande sker genom att man är med i en lärandesituation. Begreppet 

”Legitimate Peripheral Participation” förklaras av Jean Lave och Etienne Wenger (1991). Det 

betyder att en individ lär genom en situation och för att lära måste hen delta. De menar att 

begreppet är ett sätt att analysera lärandet och hur man ser på lärande, de betonar att det inte 

är en undervisningsmetod. I olika situationer ges elever möjlighet att lära sig. (Lave & 

Wenger 1991, s, 91) Författaren tolkar detta så att för att lära sig simma måste eleven delta i 

simundervisning. I olika aktiviteter, undersökningens fall simning, sker alltid ett lärande men 

lärandet är beroende av resurser. Strukturerade resurser kan vara det som deltagarna eller 

eleverna uppfattar som viktiga i en viss situation, och hur olika saker i en lärandesituation kan

sättas samman och skapa ett lärande.  

Lave & Wenger (1991) talar om mästerlärling, detta innebär att en mästare måste ge sitt stöd 

eller sin support till lärlingen innan hen kan delta i aktiviteterna exempelvis simundervisning. 

Miljön är viktig för att ett lärande ska kunna ske men även relationen mellan flera lärlingar 

och relationen till andra mästare som skapar en möjlighet till lärande. (Lave & Wenger 1991, 

s. 91f) Författaren tolkar detta som att relationerna i en klass är viktiga för att en elev ska 

kunna lära sig. I simning så innebär det att eleven ska känna sig trygg i simhallen eller miljön 

där undervisningen sker, tillsammans med sina klasskamrater och sin lärare för att ett lärande 

ska kunna ske.

En elev lär sig inte enbart det som läraren har bestämt, exempelvis tekniken i ett bentag, utan 

massor av andra saker också. Det är viktigt att eleven vet vad hen måste kunna för att bli 

erkänd och hen måste ha en egen uppfattning om sin egen roll i en viss situation. (Lave & 

Wenger 1991, s. 94ff) Författaren förstår detta så att en elev har en egen syn på vad hen ska 

lära sig inom simning för att kunna lära sig och en egen upplevelse av att göra ett visst 

moment exempelvis: bentag, armtag eller flyta. Syftet måste också vara tydliggjort för att 

eleven ska bli erkänd. Genom bekräftelse får eleven instruktioner av en mer erfaren mästare, 



det kan vara läraren eller en elev. I och med att eleven får bekräftelse så upplever hen att hen 

fyller en funktion och hen kan lära sig i uppsatsens fall simning, eleven får instruktioner i 

exempelvis ett bentag av mästaren och får bekräftelse på det hen gör.

Lave & Wenger (1991) är emot att man ska testa eller utvärdera kunskaper, lärande handlar 

om att man ska lära för att man vill det själv. När man lär sig för att testas så sker inte lärandet

frivilligt utan för att man ska visa upp sina kunskaper. (Lave & Wenger 1991, s. 112)  I den 

svenska skolan är det nästan ett måste för lärare att testa elevernas simkunskaper i och med att

skolan har ett kunskapskrav för simkunnighet. 

3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod

Den metod som har använts för att få svar på uppsatsens frågeställningar är intervjuer med 

fyra verksamma idrott och hälsa lärare i grundskolans årskurs F-6.. Enligt Hassmén & 

Hassmén (2008) är en intervju som bygger på frågeområden en så kallad riktad öppen 

intervju. Detta innebär att intervjun har frågeområden med öppna följdfrågor. Dessa är till för 

att få en djupare förståelse för svaren och ämnet som man undersöker. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 254) Utifrån studiens syfte och frågeställningar utarbetades en intervjuguid, se Bilaga

2. Anledningen till att uppsatsens författare har valt att använda sig av intervjuer för 

datainsamlingen är att metoden är lämplig för studiens frågeställningar. I en intervjusituation 

interagerar intervjuaren tillsammans med respondenten och det kan ge forskaren en möjlighet 

till att få en djupare förståelse av det som undersöks. Envalitativ forskningsmetod, som 

intervju, syftar till att få en förståelse för deltagarnas uppfattning om olika fenomen. Man vill 

även få reda på hur människor uppfattar sin vardag och hur hen förhåller sig till den. (Dalen 

2008, s. 11) Undersökningen vill ta reda på hur deltagande lärare uppfattar simundervisning 

och hur de undervisar i och om simning. Trost (2005) understryker att intervjuer ska syfta till 

att ta reda på och få svar på hur-frågan, och inte fokusera på varför. Anledningen är att den 

som intervjuar ska intressera sig och försöka förstå hur intervjupersonen tänker och handlar. 

Fokuseringen ska vara på det som är i nutid och inte hur saker och ting har varit. I 

intervjusituationen ska man undvika frågor som innefattar känslor och istället fråga om hur 

personen agerade i en viss situation. (Trost 2005, s. 33ff)

 



3.2 Urval och procedur

Författaren till uppsatsen ville undersöka en av Stockholms södra kranskommuner och därför 

är de fyra deltagarna handplockade då de uppfyllde studiens kriterier. Detta innebär enligt 

Hassmén & Hassmén (2008) att deltagarna valdes ut för att de troligtvis skulle kunna besvara 

de frågeställningar som uppsatsen hade på bästa sätt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 110). De 

kriterier som fanns var att de skulle arbetade med F-6 elever i ämnet idrott och hälsa, i samma

kommun, deltagarnas mejladresser skulle finnas angivet på kommunens hemsida, om det inte 

gjorde de valdes de bort, alla skolor skulle vara kommunala. De skolor som valdes bort var 

friskolor, skolor som hade andra årskurser är F-6 samt de som ej hade mejladresser till 

arbetande lärare. Enligt hemsidan finns det fem områden inom kommunen. En lärare från 

varje skolområde valdes ut, skolan som valdes var en årskurs F-6 skola och den var även 

kommunal. Deltagarna hittades på den valda kommunens hemsida och de som valdes ut till en

början hade sin mejladress på hemsidan. Skolor som ej hade mejladress till berörda lärare 

valdes bort. För att få en bredd inom kommunen valde författaren att välja en skola av varje 

från kommunens egen uppdelning av skolområden. Deltagarna till studien kontaktades via 

mejl och en förfrågan om de ville delta i undersökningen. I den första kontakten fick de reda 

på vad studien syftade till samt varför författaren valt att undersöka detta. I studien är ett 

skolområde inte representerat på grund av att författaren inte fick tag på någon lärare som 

ville vara med i undersökningen. Anledningen till att det enbart är fyra deltagare är att 

författaren inte fick kontakt med en femte lärare från sista skolområdet. Ingen av de 

kontaktade lärarna i just dettaskolområde svarade på förfrågan om de ville delta i 

undersökningen.

I den första kontakten valde författaren ut fem lärare som fick en förfrågan via mejl, tre av 

dessa svarade att de ville delta, resterande två svarade inte alls. Efter det valde författaren att 

kontakta ytterligare två nya lärare till studien och detta skedde också via mejl. Dessa valdes 

inom samma skola som de två som ej svarat. Efter att ha fått svar om deltagande så bestämdes

datum för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på varje enskild lärares skola.  

Transkribering är enligt Gillham (2008) en översättning av den muntliga intervjun. Dock 

förlorar man mycket i transkriberingen, såsom röstens lägen och tonfall eller kroppsspråk. 

Man ska inte låta någon annan genomföra transkribering då forskaren kan missa  viktiga delar

av intervjun. Det är av stor vikt att man gör transkriberingen så fort som möjligt efter 



intervjun, det hjälper minnet. (Gillham 2008, s. 165ff; Dalen 2015, s. 73) Författaren har valt 

att utesluta ord som eh, mm, liksom etc. då dessa inte tillför någonting till meningen och 

enligt Gillham är det vedertaget (Gillham 2008, s. 169). Transkriberingen påbörjades samma 

dag som intervjun hade genomförts. 

Enligt Dalen (2015) går en analys av en intervju till så att man börjar den redan vid intervjun. 

Genom att skriva ner anteckningar under intervjuns gång påbörjar man sin analys av 

materialet. När intervjun har transkriberats är det av stor vikt att man i analysprocessen går 

tillbaka till den inspelade intervjun för att ta in röstlägen och tonfall. Dalen beskriver 

begreppet ”experience near” vilket är det ord eller uttalande som informanten säger under 

intervjun. ”Experience distans” är den tolkning av informantens uttalanden som forskaren gör.

(Dalen 2015, s. 73ff) En annan viktig del av analysprocessen är att forskaren ska koda sitt 

material. Kodningen genomförs i flera steg, till att börja med vill man hitta begrepp som kan 

ingå i olika kategorier. Detta kan gå till på flera sätt, i den här uppsatsen har författaren valt 

att använda en öppen kodning. Kodningen har utgått ifrån studiens frågeställningar och har 

sedan brutits ner i mindre bitar för att få en större förståelse för materialet. 

3.3 Etiska överväganden

Undersökningen förhåller sig till de etiska krav som finns för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De krav som har tagits i beaktande är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentalitetskravet (Vetenskapsrådet 1980, s. 6ff). 

Deltagarna fick i den första förfrågan veta i stora drag vad studien skulle handla om och en 

förfrågan om de ville delta. Innan intervjun startade berättade författaren att deltagarna när 

som helst kan avbryta, ställa frågor om de inte förstår eller välja att inte svara på vissa frågor. 

Varken kommunens, skolans eller lärarens namn kommer nämnas i uppsatsen samt de fick 

frågan om de godkände att intervjun spelades in. Resultat kommer enbart att användas till den

här studien. För att förhålla sig till konfidentalitetskravet kommer deltagarna i resultatavsnittet

benämnas som lärare 1-4 för att läsaren inte ska kunna avslöja identiteten på deltagarna. 

3.4 Validitet och reliabilitet

För att säkerställa undersökningens validitet har författaren utgått från studiens teoretiska 

ansats och tidigare forskning i skapandet av intervjufrågorna. Enligt Dalen (2015) säkerställs 

validiteten i intervjuer genom att man skapar intersubjektivitet, det vill säga mellan subjekt 



och innefattar hur man upplever och tolkar olika situationer och dessa blir gemensamma för 

olika människor. De resultat som framkommer bör vara så nära deltagarnas egna upplevelser 

och förståelse som möjligt och de tolkningar som görs ska bero på det förhållandet som 

forskare och deltagare har. (Dalen 2015, s. 118) Vidare beskriver Dalen att forskaren kan öka 

validiteten genom att välja en insamlingsmetod som kan besvara undersökningens syfte samt 

ha en teoretisk förankring, och det bör finnas en beskrivning av hur analysprocessen gått till. 

Frågorna bör ställas så att respondenten kan svara fylligt och ge sin bild av ämnet och sina 

egna åsikter. (Dalen 2015, s. 120) Författaren har under arbetets gång haft det teoretiska 

ramverket i åtanke i skapandet av intervjufrågor. Frågorna hade sin utgångspunkt i det 

sociokulturella lärandeperspektivet då svaren skulle analyseras utifrån detta. 

Enligt Hassmén & Hassmén (2008) innebär reliabilitet inom kvalitativ forskning begreppen 

tillförlitlighet, upprepbarhet och pålitlighet. Det betyder att en annan forskare ska kunna 

upprepa studien och om deras resultat liknar de första kan man tala om att undersökningen har

hög reliabilitet. Detta är dock svårt att uppnå med tanke på att kvalitativ forskning till stor del 

bygger på forskarens egen tolkning av materialet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 135f)< 

Johansson & Svedner (2010) beskriver att man kan höja reliabiliteten genom att en 

insamlingsmetoden genomförs på samma sätt vid alla tillfällen. Vidare poängterar de att det är

av stor vikt att forskarens intervjufrågor är välformulerade och kan täcka undersökningens 

frågeställningar. (Johansson & Svedner 2010, s. 83). Alla intervjuer genomfördes på 

arbetande lärares skola och alla intervjuer utgick från samma frågeområden, se Bilaga 2. I och

med att intervjuerna genomfördes på en plats där läraren är trygg så vill jag påstå att 

reliabiliteten höjs.

4 Resultat 

Resultaten presenteras utifrån de tre frågeställningar som undersökningen har. Varje 

frågeställning har även ett antal underrubriker, se nedan. 

4.1 Hur bedrivs simundervisningen av lärare?

4.1.1 Varsin vecka i simhallen

Deltagande lärare beskriver att varje skola i den valda kommunen tilldelats varsin vecka på 

det kommunala badhuset då de bedriver simundervisning. Skolorna får då tillgång till tider 



både i den stora- respektive mellanbassängen. Dock har mellanbassängen under hösten varit 

avstängd för reparation och inte kunnat utnyttjas först i slutet på november. En lärare berättar 

att; ”Det är inte så att vi får en hel vecka där vi får tider åtta till tre utan det är svart på en hel 

del så man får lite [...]  man får tricksa och försöka få in alla elever på skolan” (Lärare 1)

Med svart på en hel del menar hen att det är tider i bokningsschemat som inte är tillgängliga 

för skola att boka in sig på, det kan exempelvis vara vattengympa eller simföreningen som har

bokade tider.

Lärare 3 berättar följande; ”Ja och vi får inte hela sjok, ibland får man en paus då ska det in en

vattengympa mitt emellan också, ja det är helt galet, jag tycker inte, att jag får 

förutsättningarna för att, göra det jag ska göra, mitt uppdrag.” (Lärare 3)

Lärare 4 väljer att inte utnyttja sin skolas simvecka på badhuset; ”Det finns ett utebad här som

vi hyr i två veckor efter sommarlovet och två veckor innan sommarlovet.” (Lärare 4). Hen 

förklarar att anledningen till detta är att det blir ett stort projekt att åka till badhuset med 

eleverna, det är enklare att gå till utomhusbadet.  

4.1.2 Undervisande personal och längd på lektionerna

Deltagarna berättar att varje lektion är mellan 40-60 minuter långa beroende på vilken 

åldersgrupp de undervisar. Under lektionerna väljer lärarna att undervisa till att börja med 

vattenvana för att sedan öva på simteknik och livräddning. Upplägget är olika från lärare till 

lärare. En väljer att dela upp klassen i hälften och undervisa cirka 12 elever åt gången. En 

annan arbetar tillsammans med sin kollega och ha hela klassen under lektionerna. 

Lärare 1 berättar varför hen väljer att undervisa i halvklass; ”Men ungefär 12 barn, och det är 

fullt tillräckligt tycker jag, om man ska se och lära dom nåt.” Lärare 2 berättar att hen 

tillsammans med en kollega undervisar tillsammans i sim momentet; ”När vi har simning så 

undervisar jag F-6 allihopa. Tillsammans med min kollega då.” Vidare berättar hen att; ”Ja 

men jag är ju ansvarig för F, ett och fem sex, men vi delar på det för att ska bli så bra som 

möjligt och likvärdigt.” 

Lärare 3 förklarar att simundervisningen går till på hens skola så här; ”Klassläraren är med 

eller fritids men dom är bara där och som och tittar till, men själva undervisningen sköter ju 

jag.”



Lärare 4 berättar att hen väljer att undervisa på utomhusbadet och undervisar hela klassen 

samtidigt och tar då hjälp av simklubbens simlärare; ”Vi har hyrt in personal som hjälper mig 

så att vi har två där också som är i vattnet då sen är jag liksom på-kanten-personen.” Hen 

utvecklar det och förklarar; ” Fördelen är väl att alla får får simma så mycket som möjligt, 

nackdelar är väl att man inte kan hjälpa så många.”. Vidare beskriver samma lärare att hens 

skola har valt att undervisa sina årskurs sexor på det kommunala badhuset, för att göra detta 

har skolan fått pengar från sponsorer; ”Nej det är simlärare därifrån, men vi har fått så här 

spons på så vi betalar inte dom.” (Lärare 4)

4.1.3 Material i undervisningen

Det material som lärarna använder varierar, detta beror till viss del vad som finns tillgängligt 

när skolorna är i simhallen. 

Lärare 1 berättar att hen väljer att använda livbojar i undervisningen. I och med att hen 

uttrycker att hen bedriver simskola för eleverna så tolkar författaren att hen använder annat 

material också men som hen ej säger direkt. Lärare 2 väljer att använda mycket material i sin 

undervisning bland annat; ”Vattenpolomössor […]  blåa och röda mössor och dom blir lite 

fåniga och dom blir lite som att dom får spela en roll och blir inte rädda för att göra bort säg 

eller ta ut svängarna.” (Lärare 2). Hen använder även bollar, leksaker som sjunker till botten, 

olika former av flyt-leksaker, plattor och flyt-korvar till teknikträning, rockringar och bågar 

som kan stå på botten, hen skapar en form av uthållighetsbana för eleverna med hjälp av 

materialet.

Lärare 3 berättar att hen använder följande material i sin undervisning; ” Livbojar om man 

kan låna sånt, får dom testa att bogsera varandra lite, om det finns så att det är ledigt och man 

kan låna nån docka och hämta.”. Vidare berättar hen att hen använder; ” Simplattor [---] 

Förlängd arm om det skulle vara nåt men det är det hänger på väggen där det finns i närheten 

om det skulle gå så illa.” (Lärare 3)

Lärare 4 säger detta; ”Man får dyka ner och hämta upp dockan bogsera den med [...] 

livräddningsryggsim.”. Hen använder även flyt-korvar och simplattor i sin undervisning, hen 

låter även eleverna vid vissa tillfällen hjälpa varandra, om de själva vill det. 



4.1.4 Skillnaden mellan årskurserna

Lärare 1 beskriver att undervisningen skiljer sig åt mellan de årskurser som hen arbetar med. 

Årskurs ett kommer inte att få plats i simhallen under skolans simvecka men med årskurs två 

beskriver hen att; ”Tvåorna kommer jag åka iväg med nu, men där blir det ju 

simteknikträning, det blir som simskola. Öva på att hoppa, doppa, flyta, simtagen.”

Vidare beskriver hen; 

Dom äldre dessvärre kommer bli ganska liknande för dom har inte så höga  alltså kunskapsnivån

ligger inte så högt hos en hel del, så att i årskurs 3 till exempel så är det typ 60% av barnen som 

inte kan simma. Så att där blir det ju simskola. Och dom andra kommer att få förfina sin teknik 

och även öva på simkonditionen, att simma längre. (Lärare 1)

Lärare 2 berättar att den stora skillnaden mellan årskurserna är elevernas simkunskaper och 

det påverkar hur undervisningen ser ut. Med de lägre åldrarna väljer hen att fokusera på 

vattenvana och sedan börja med simtekniken. Undervisningen sker i mellanbassängen för 

eleverna i årskurs F, ett och två medan dom äldre undervisas i stora bassängen;

Med F till 1 så handlar det om att då handlar det bara om att vana med att vara i en  simhall,  

vana med att vara i vattnet, vana med att ja doppa huvudet och lite så där. Sen så provar  man  

simtekniken,  torrsim  och  att  man  provar  på  att  få  på  botten  och  göra  simtagen  och  

man använder  väldigt  mycket  material,  som flyt-material  som förenklar  och  sen  är  det  ju  

vattenlek med siminslag kan man väl kalla det med F och 1. (Lärare 2)

Tvåan trean  där  så kommer så blir  siminslagen  fler  och större.  (---)  I  fyra  börjar  vi  med  

vad vi kallar simprogressionen där man får prova på att simma dom här längre sträckan men  

då  tillåts  man  vila  lite  grann  om  man  behöver  det,  medans  femman  blir  mer  skarpt  

läge  att  där  får  man  inte  vila,  där  får  man  försöka  att  verkligen  klara  dom  här  200  

meterna. (Lärare 2)

Simprogressionen innefattar fyra stationer och vid en av dessa ska eleverna simma 200 meter,

en är vatten-fys, en livräddning samt vattenlek.

Lärare 3 berättar att skillnaden mellan årskurserna på hens skola är att det är fler elever i de 

äldre åldrarna som inte kan simma. Vidare beskriver hen att i ettan så fokuserar hen mycket 

på vattenvana för att sedan öva på simning men vattenvanan är fokus; ”Man leker lekar i 

vattnet, koka kaffe ja typ doppa huvudet och såna saker (...) man är ju själv när man 

undervisar, det blir inte så mycket simträning mer vattenvana.”



I år tre beskriver hen att undervisningen ser ut så här; ”Först vattenvane-övningar flyta, leka i 

vattnet, sen så försöker jag kolla lite simkunnighet, brukar ta kanske fem elever i taget som får

gå till den större bassängen, får dom simma vad brukar jag tar 25 meter med treorna”.

Lektioner för årskurs sex ser snarlika ut men hen väljer att även fokusera på livräddning med 

sexorna. I årskurs 1-4 brukar undervisas i mellanbassäng medan dom äldre undervisas i den 

stora bassängen enligt Lärare 3. 

Lärare 4 förklarar att; ”Treorna är det fortfarande väldigt många som inte kan och då är det 

teknikträning.”. Hen utvecklar detta; ”I sexan så brukar jag dela upp bassängen i mitten, dom 

som har blivit godkända dom är på ena sidan, sen dom som behöver hjälp är på andra sidan,

så dom som har klarat då, simma sina längder och dom andra får hjälp med tekniken”

(Lärare 4)

4.2 Bedriver undersökta kommun någon form av simundervisning för 

grundskoleeleverna enligt lärarna? 

4.2.1 Scanning årskurs tre

Deltagarna berättar att kommunen genomför ett simtest för alla elever i årskurs tre. Hur långt 

eleverna ska simma är osäkert från lärarnas sida, alla deltagare berättar olika; ”100 meter 

bröst och 25 meter rygg. Och då är det bröstsim och livräddningsryggsim.” (Lärare 1), 

”Simkontroll där de ska simma 150 meter varav 25 på rygg.” (Lärare 2) och ”Två längder 

bröst och en längd rygg.” (Lärare 4). 

Testet genomförs enligt lärarna med simlärare från det kommunala badhuset. Innan testet får 

rektorn en kallelse när respektive skola ska infinna sig på badhuset; ”Vi blir kallade till en tid 

och måste åka dit just då, så då får vi bryta undervisningen och så sticker vi dit tillsammans 

med idrottsläraren och mentorn.” (Lärare 2), ”Rektorn får en kallelse att då och då får ni 

komma och scanna årskurs tre, man får en tid och en dag och en plats man ska va.” (Lärare 3).

Lärarna berättar att testet genomförs med ett fåtal elever åt gången, resten av klassen får sitta 

på kanten och titta på; ”Dom tar klassen låter dom duscha och låter dom sitta på kanten och så



tar dom tre och tre av barnen som får hoppa i och dom får simma en och en och vi går och 

noterar.” (Lärare 1). Med vi menar hen de två simlärarna från badhuset samt hen själv. 

Vidare berättar lärarna att det inte riktigt förstår syftet med simtestet;  ”Helt meningslöst 

ganska tidsfördriv och åka dit och sen inte, sitta på kanten och frysa. Och sen åka tillbaka, 

simma två längder om man har tur.” (Lärare 1),  Lärare 2 uttrycker; 

Man fick examinera dom själv men att man då sa till i god tid innan att man att vi  sköter  det  

 själva, vi rapporterar till er när vi är klara, i princip, så här många fixade det. Men jag kan  

nästan se en ton eller vad man ska säga i mejlet, gör helst inte det, vi gör gärna det här för att ha 

kontroll i princip. Dom litar inte riktigt på oss.  (Lärare 2)

Lärare 4 utbrister så här angående simtestet; 

”Syftet är det som jag inte förstår, vad är syftet att dom kollar dom? Eftersom att dom inte 

erbjuder nån hjälp efteråt så litar dom inte på att vi kan kolla dom eller vad är deras syfte?” 

(Lärare 4)

Deltagarna beskriver en otrygg miljö där eleverna är nervösa och tycker att testet är jobbigt;  

”Simtest som jag tror inte var så kul för många barn.” (Lärare 1) Vidare säger hen; ”Jag fick 

från föräldern att hon tyckte det var jättejobbigt. [...] det är ju inte så lätt när klassen sitter där 

och glor och sen så är det två andra och tre okända som står och ska försöka få henne att 

simma.” (Lärare 1). Lärare 1 fortsätter att berätta; ”Det var ju många som kunde det där som 

var lite stappliga i början, det var lite konstiga bentag, men sen märkte man att när de började 

bli lite varmare i vattnet, men nu ser det ju bättre ut. Men det är ju jätteotryggt.”(Lärare 1)

”Sen kan man tycka vad man vill om den typ av metod dom använder för att göra den här 

kontrollen den är långt ifrån det som vi anser vara pedagogiskt” (Lärare 2), vidare säger hen;  

”Vi hade jättegärna plockat bort det testet i trean eller gjort om det.” (Lärare 2)

Lärare 4 berättar om att eleverna är nervösa och det påverkar simningen; ”Dom är ju nervösa 

så är det, det finns ju dom som egentligen kan, men som blir så nervösa att dom inte kan.” 

(Lärare 4). 

Enligt Lärare 2 och 3 att det ska finnas tillgång till någon form av simskola för de elever som 

inte klarade testet. Dock vet deltagarna inte när detta kommer sker eller om det ens blir av. De



två lärarna berättar att det brukar finnas tillgång till simundervisning i slutet av läsåret och 

den är intensiv under några veckor. Kostnaden för simskolan vet inte lärarna riktigt, Lärare 2 

berättar att det kostar 600 kronor för 10 tillfällen och Lärare 3 säger att det kostar 5000 kronor

för nio tillfällen för färre än 10 elever. 

4.3 Vad ska eleverna lära sig genom simundervisning enligt lärarna?

De fyra lärarna undervisar på olika sätt men alla vill att eleverna ska lära sig bröstsim och det 

livräddande ryggsimmet. Eleverna ska även lära sig att bli vattenvana och det börjar lärarna 

att undervisa i. Livräddning är också ett moment som ingår i simundervisningen.

4.3.1 Målet med simundervisningen

Lärarna uttrycker att det finns olika mål med simundervisningen i grundskolans idrott och 

hälsa. 

Lärare 1 berättar följande; ”Jag vill ju att de ska kunna simma längre helst. 200 meter är ju 

ingenting egentligen alltså man vill ju att de ska få ett intresse att kunna simma som 

konditionssimning.” (Lärare 1). Hen utvecklar detta så här;  

Vara trygg i vattnet, man ska kunna flyta, man ska veta vad man ska göra om man känner att jag

blir trött eller om jag behöver stanna, att man kan trampa vatten och man vet att lägger jag mig 

ner och flyter nu så så vilar jag ju en stund. (Lärare 1)

Lärare 2 berättar detta om bröstsim; ”Att dom ska ha så mycket uppsikt och kontroll som

möjligt  när  dom är  i  vattnet  och det  har  man  bättre  när  man  har  huvudet  över  snarare i

bröstsimmet än i crawlen.” (Lärare 2).

Målet med simundervisningen är enligt Lärare 2; ” Vattenvana och vana att vistas i en simhall

eller vistas i sjöar och så, det är bra mycket mer viktigt än att kunna simma 200 meter.”

Lärare 3 anser att målet med simundervisningen är; ”Att lära så många som möjligt att simma 

och vattenvana bland eleverna.” Hen utvecklar detta; 

Jag tycker bröstsim 200 meter för många orkar inte crawla och sen ramlar du i öppet hav med 

vågor är det en jäkla skillnad i jämförelse med en bassäng och sen tycker jag man ska köra grod-

ryggsimmet med tanke på årskurs nio sen med livräddningen. (Lärare 3)



Målet enligt Lärare 4 är att; ”Lära dom att simma det är prio ett för att det är så många som 

inte kan. [---] Kunna simma skulle jag säga till en elev som klarar 200 meter varav 50 meter 

ryggsim. Då skulle jag känna mig trygg om de klarade det.” (Lärare 4)

Hen beskriver vidare; ”Dom andra skolorna som ligger i nån sån här medelklass förort, dom

har ju det hemifrån dom lär sig simma med sina föräldrar, här är det noll, dom har ingen hjälp

hemifrån utan det är skolan som ska fixa.” (Lärare 4)

4.3.2 De simsätt som lärarna undervisar i 

Lärare 1 berättar att; ” Jag undervisar i bröstsim och i livräddningsryggsim.” (Lärare 1)

Lärare 2 berättar detta; ” Det bara bröstsim, men vi kör lite flyta också i och för sig så dom får

prova på och flyta antingen med hjälp eller utan hjälp och då blir det ju indikation till 

ryggsim.”. De simsätt som Lärare 3 undervisar i är bröstsim och grodryggsimmet och 

anledningen till detta är enligt hen; ”Därför att det är vanligast och lättast att kolla och sen 

bygger man eftersom man i nian ska kunna livräddning man försöker kolla lite rygg också då 

va. Om det går.” (Lärare 3). Lärare 4 undervisar i; ”Bröstsim [...] för det är det man fokuserar 

på mest, börjar med, men det skulle kunna vara rygg också.”, anledningen till detta är att hen 

anser att; ”Oftast om dom inte kan simma bröstsim så kan dom inte heller simma crawl. Dom 

kan en bit men dom kan inte simma 200 meter. Och det är oftast dom säger att jag tror jag kan

simma och så crawlar som lite typ 15 meter.” (Lärare 4)

4.3.3 Livräddning 

Lärare 1 berättar varför hen undervisar i livräddning; ”De ska få testa på att livräddning och 

kunna det eller i alla fall kunna hantera de situationer om dom skulle dyka upp.” och 

utvecklar; ”Livräddning för dom som är i stora bassängen också. Och dom kommer få kasta 

livboj, simma med livboj och rädda en nödställd och simma tillbaks med livboj.”

Ytterligare ett moment ingår i livräddningen är badvett och båtvett, samt hjärt- och 

lungräddning.

Livräddning är ett moment som Lärare 2  undervisar exempelvis så här i; 

Livräddning och provar på lite livräddning, bland annat genom vi görs så här strömmen till  

exempel den här mellanbassängen, där man springer runt längs kanterna och så får man lägga 

sig och flyta med det tycker dom är jätteskönt och sen pratar man lite om hur strömmar kan  

finnas i öppet vatten. (Lärare 2)



4.3.4 Övriga moment i simundervisningen

För att eleverna ska tycka simning är roligt väljer Lärare 2 att efter genomfört simtest med 

eleverna undervisa så här; ”När vi har klarat av det går vi ifrån det så långt som möjligt till 

mer dynamisk och äventyrlig undervisning som anpassas till åldern då.” Hen utvecklar det; 

”Sen så försöker vi göra det så lekfullt som möjligt.” 

Med de yngre eleverna väljer Lärare 2 att undervisa i;

Vana med att ja doppa huvudet och lite så där. Sen så provar man simtekniken, torrsim och att 

man provar på att gå på botten och göra simtagen och man använder väldigt mycket material, 

som flyt-material som förenklar och sen är det ju vattenlek med siminslag kan man väl kalla det 

med F och ett. (Lärare 2)

Ett annat moment som Lärare 2 arbetar med är vatten-fys, så beskriver hen det; ”Hur vattnet 

fungerar och vilket motstånd man kan ha, hur lätt är det att bära någon i vattnet jämfört med, 

och då kan man ju arbeta ihop med NO läraren eller fysikläraren och arbeta med vatten, 

densitet och funktioner och så där.” (Lärare 2)

Hen beskriver att momentet är; ”Det tycker jag är jätteroligt och det tycker barnen är 

jätteroligt också.” (Lärare 2). De övningar som ingår i vattenvana enligt Lärare 3 är; ”Leker 

lekar i vattnet, koka kaffe ja typ doppa huvudet [---] flyta.” (Lärare 3)

4.3.5 Sammanfattning av resultaten 

Varje skola får varsin vecka på det kommunala badhuset, enligt lärarna är det svårt att 

undervisa med dessa förhållanden. Alla elever i årskurs tre får genomgå en scanning som 

utförs av simlärarna från badhuset, denna är enligt lärarna meningslös och otrygg, syftet 

förstår de inte riktigt. Eleverna testas på bröstsim och det livräddande ryggsimmet och det är 

de simsätt som lärarna undervisar i tillsammans med vattenvana och livräddning. En lärare 

delar upp klassen i två delar, en väljer att undervisa tillsammans med en kollega, en har med 

sig klassläraren eller fritidspersonal till simhallen med sköter undervisning själv, en väljer att 

hyra simlärare från simklubben till simundervisningen. Materialet som deltagarna använder 

varierar, men de använder sig av flythjälpmedel när de undervisar i teknikträning. 

Undervisningen skiljer sig åt mellan årskurserna, vattenvana är till största del för de yngre, 

sedan teknikträning, övning på att simma längre och livräddning med de äldre årskurserna. De



yngre undervisas till största delen i mellanbassängen medan de äldre undervisas i den stora 

bassängen. 

5 Diskussion

Syftet med studien var att undersöka hur deltagande lärare i idrott och hälsa arbetar med 

simundervisning i grundskolan. De frågeställningar som uppsatsen hade var följande:

1. Hur bedrivs simundervisning av deltagande lärare?

2. Bedriver den valda kommunen någon form av simundervisning för 

grundskoleeleverna?

3. Vad ska eleverna lära sig genom simundervisning enligt deltagande lärare?

Diskussionen kommer att presenteras utifrån frågeställningarna. och avslutas med en 

metoddiskussion samt förslag på vidare forskning.

5.1 Hur bedrivs simundervisning av lärare?

Lärarna berättar att i kommunen får varje skola en vecka per läsår till sitt förfogande i 

simhallen. Under den här veckan ska lärarna lyckas få in alla klasser på skolan, undervisa i 

vattenvana, simteknik, simkonditionsträning samt livräddning. Enligt kommunens policy ska 

de kommunala simhallarna göras tillgängliga för att eleverna ska få möjligheten att lära sig 

simma. Vidare anser kommunen att elever lär sig via den miljön hen befinner sig i och genom

undervisning. I forskningsgenomgången framkommer det att de deltagarna som presenteras 

har haft betydligt mer simundervisning än så innan beskrivna studierna genomfördes. I den 

norska studien hade eleverna deltagit i 45 lektioner fördelat över tre år, det vill säga cirka 15 

simlektioner per läsår, innan forskargruppen gjorde sin undersökning. Eleverna var i det fallet

11 år vilket är enligt det svenska skolsystemet årskurs fem. Trots detta klarade inte alla av att 

simma 200 meter i de trygga förhållandena, det var bara 80 procent som klarade det. 

(Kjendlie et al 2013, s. 303-306). Lärarna i den här studien beskriver att de får för få tider i 

simhallen för att kunna bedriva simundervisning. De anser att ett tillfälle per år är alldeles för 

lite för att lära alla elever att simma. De beskriver även att de får vissa tider som de inte kan 

utnyttja för att det tar ett tag att åka till simhallen med buss, och då kan de inte påbörja sin 

simlektion vid åtta på morgonen. Lärarnas beskrivningar överensstämmer inte med 



kommunens policy. I Skolverkets rapport kring simkunnigheten i årskurs sex anges att 

anledningarna till att eleverna inte klarra kunskapskravet är för att skolorna inte får tillgång 

till simhallen, får för få tider eller har långt till den (Skolverket 2014, s. 9).

Säljö (2000) påpekar att en individ använder strukturerade resurser när hen ska utföra en viss 

handling vilket innebär att hen kan använda sig av sina tidigare erfarenheter när hen ska göra 

en handling (Säljö 2000, s. 132ff) Inom ramen för simundervisning tolkar författaren att 

eleverna inte kommer ha så stor tillgång till strukturerade resurser och erfarenheter när de ska 

lära sig simma med skolan, eftersom de enbart får tillgång till simhallen en gång per år. Om 

eleverna inte har fått möjligheten att simma under skoltid och inte heller har haft möjligheten 

att gå på simskola på andra sätt så är risken att de inte kan genomföra ett simtest till exempel. 

En av lärarna uppger att i det område hen undervisar i så är det väldigt få elever som får 

möjligheten att gå på simskola på fritiden på grund av att föräldrarna inte har råd med detta. 

Om de då enbart får ett tillfälle per läsår att lära sig simma så kan de inte utnyttja sina 

erfarenheter till fullo. Enligt Lave & Wenger (1991) sker lärandet genom att individen deltar i

en viss situation (Lave & Wenger 1991, s. 91). Eleverna i undersökningens fall får inte 

tillgång till speciellt många tillfällen där de kan delta för att lära sig, och de elever som missar

sitt tillfälle får vänta ett helt läsår tills hen får öva nästa gång. För att eleven ska kunna lära sig

simma måste hen delta, men man kan diskutera om en timme per läsår är tillräckligt för att 

eleverna ska få möjligheten att kunna utnyttja sina erfarenheter inom momentet simning. För 

att lära sig simma krävs det att eleverna får möjligheten att träna på detta och det krävs mer än

en timme per läsår. 

Lärarna väljer att undervisa i vattenvana med de elever som behöver detta. Därefter går de 

vidare till teknikträning och sedan till livräddning. Torlaković (2009) visade i sin 

undersökning att det är fördelaktigt att öva på vattenvana under intensiva perioder. Han 

genomförde sin studie med nästan 90 elever under 12 undervisningstillfällen på en timme 

vardera. Resultaten visade att eleverna utvecklades mycket tack vare detta och alla hade blivit

vattenvana. (Torlaković 2009, s. 14f). Hans studie och den norska studien kan jämföras med 

lärarnas berättelser om hur många tillfällen de får i simhallen. Deras elever får ett tillfälle per 

läsår i det kommunala badhuset där de ska undervisas i simning och livräddning. Skolverkets 

rapport påvisar att ju tidigare man börjar undervisa elever i och kring simning ju större chans 

är det att de klarar kunskapskraven i årskurs sex (Skolverket 2014, s. 9-10). Moran (2008) 

kom fram till i sin undersökning att 50 procent av elever i årskurs 11 uppgav att de inte kunde



simma trots att de enligt skolsystemet på Nya Zeeland ska kunna det (Moran 2008, s.117). I 

kursplanens centrala innehåll står det uttryckt att simning, lekar i vatten samt livräddning är 

delar som finns i hela grundskolan. Vidare att simning är ett eget kunskapskrav i både årskurs 

sex och nio. (Skolverket 2011, s. 4, 6). En av lärarna berättar att hen inte kommer kunna 

undervisa sina årskurs ettor i simning då de inte får plats i simhallen under simveckan. En 

annan av lärarna anser att hen inte kan utföra sitt uppdrag på grund av alldeles för liten 

tillgång till badhuset.  

Lärarna väljer att genomföra undervisningen på olika sätt. En undervisar tillsammans med sin 

kollega och har en väldigt lekfull undervisning. En annan väljer att dela upp klassen i hälften 

för att hen upplever att det är enklare att hinna se och hjälpa alla då. Ytterligare en väljer att 

ha med en mentor eller fritidspersonal till simhallen. Den läraren undervisar eleverna på egen 

hand och medföljande personal åker enbart med eleverna till simhallen. Den sista läraren 

väljer att hyra simklubbens simlärare när hen ska undervisa i simning. Författaren tolkar det 

som att lärarna undervisar utifrån Lave & Wengers tankar om mästerlärling. Lärarna är 

mästarna som besitter kunskap och ska undervisa sina elever i och om simning. För att 

eleverna ska kunna delta i simundervisningen måste läraren ge sitt stöd till eleverna. En 

ytterligare aspekt är att miljön är väldigt viktig för inlärningen. Miljön innefattar både den 

fysiska miljön och de relationer som finns mellan lärare och elever samt mellan eleverna. 

(Lave & Wenger 1991, s. 91-92) Författaren tolkar att lärarna vill skapa en så trygg miljö som

möjligt och gör detta på olika sätt. Genom att själva vara de som leder undervisningen så blir 

eleverna trygga trots att de är i en ny miljö. En av lärarna beskriver att undervisningen för de 

yngre åldrarna handlar mycket om att få eleverna vana vid att vistas i en simhall. Den lärare 

som väljer att undervisa tillsammans med simklubbens simlärare beskriver att hen är med 

eleverna men att hen är på kanten. Vidare tolkar författaren att denna lärare anser att 

simlärarna från simklubben är mer erfarna mästare än vad läraren upplever att hen är och 

dessa kan ge eleverna bekräftelse på att de kan. 

5.2 Bedriver den valda kommunen någon form av simundervisning för 

grundskoleeleverna?

Lave och Wenger (1991) anser att det är negativt att testa barn på deras kunskaper och de är 

emot olika former av utvärderingar. När man gör olika tester av kunskaper så sker inte 



lärandet för att eleven vill lära sig utan för att den måste. De menar att lärandet ska ske 

frivilligt och det gör det inte om lärandet ska testas. (Lave & Wenger 1991, s, 112) Lärarna 

berättar att eleverna i årskurs tre testas av kommunens simlärare utan att de har fått någon 

form av simskola innan detta tillfälle. Lärarna berättar att det eventuellt kommer att 

genomföras någon form av simskola för de elever som inte klarade av simtestet i årskurs tre. 

Men de vet inte när detta kommer ske eller hur upplägget för den undervisningen ser ut. 

Kostnaden för simskolan varierar beroende på vem av lärarna man frågar men författaren 

tolkar det som att lärarna anser att det är väldigt dyrt med den undervisningen för den enskilda

skolan. Deltagarna uttrycker att de inte förstår syftet med simtestet och det beror på stor del 

till att de upplever att eleverna inte får någon hjälp efteråt. Lärarna uttrycker att simtestet 

enbart är till för att få statistik över hur många elever som inte kan simma och för att 

personalen på badhuset ska ha koll på att lärarna faktiskt kan undervisa inom momentet 

simning. Lärarna uttrycker att de känner sig ifrågasatta kring deras kompetens inom 

simundervisningen från simlärarna på badhuset. Enligt kommunens hemsida ska det finnas 

någon form av skolsimskola och målet för detta är att eleverna ska lära sig simma 50 meter 

bröstsim och 25 meter ryggsim. Undervisningen är upplagd med 12 lektionstillfällen fördelat 

över fyra veckor. 

5.3 Vad ska eleverna lära sig genom simundervisningen enligt lärarna?

Det är många moment som deltagarna vill undervisa i, ett av dessa är dopp av huvudet och 

kroppen under vattnet. Stallman, Junge & Blixt (2008) diskuterar att det är av stor vikt att 

barn får lära sig när och hur man andas när de ska lära sig simma (Stallman et al 2008, s. 

375ff), detta kan jämföras med de vattenvanemoment som svenska Simförbundet anser att 

simning innefattar. Simförbundet anser att andning är ett vattenvanemoment som ingår i 

simning, SLS har inte andning med som ett viktigt moment. Ingen av de deltagande lärarna 

pratar om just andning när de nämner vattenvana utan fokuserar snarare på flytning, dopp av 

huvud och kropp samt hämta upp saker från botten. Vissa av dessa moment innefattar att man 

vet när och hur man ska andas för att kunna utföra dessa rörelser. Stallmen et al (2008) 

diskuterar även att simning inte enbart innefattar att man kan ta sig från en punkt till en annan 

utan individen ska kunna röra sig på olika kroppsplan och i olika lägen i vattnet, det vill säga 

över, under och i vattenytan. (Stallman et al 2008, s. 375ff). En av lärarna anser att det är 

mycket viktigare att eleverna blir vana vid att vara i vatten och tycker det är roligt snarare än 

att de kan simma 200 meter. En annan av deltagarna beskriver att det är inte så viktigt hur 



elevernas simning ser ut utan det är viktigare att de vet hur de ska hantera den situationen som

de är i. I skolans kunskapskrav ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg 

(Skolverket 2011, s. 4, 6) om eleven skulle ramla i vattnet från en båt så är det inte 

nödvändigtvis så att hen överlever om hen enbart kan simma 200 meter i en varm simbassäng.

Den nya situationen ställer nya krav på elevens förmåga att använda sina kunskaper i en ny 

kontext. I detta exempel så kanske det inte är speciellt viktigt hur tekniken ser ut i simningen 

utan snarare om eleven vet hur hen ska hantera sin situation. Den norska forskargruppen 

påpekar att det är av stor vikt att låta eleverna öva i olika kontexter för att bli bekväma med 

det och kunna omsätta sina kunskaper till olika förhållanden (Kjendlie et al 2013, s. 303ff). 

Detta anser även Langendorfer (2011) som menar att barn måste få öva i olika kontexter och 

möta de förhållanden som råder där för att kunna använda sina kunskaper i olika kontexter 

(Langendorfer 2011, s. 242). Författaren tolkar detta som att det även är viktigt att få öva på 

olika situationer som kan uppstå för att eleven ska kunna definiera problemet och sedan kunna

lösa det. En av lärarna berättar att hen upprepar mycket kring livräddningsmomentet för att 

hen hoppas att eleverna ska komma ihåg det och kunna agera om de är med vid ett tillbud. 

Säljö (2000) beskriver att olika sociala handlingar sker på olika nivåer. Verksamhetssystem, 

exempelvis skolan är stabil, men den kan genomgå olika förändringar och det kan skapa 

konflikter. Förändringarna kan exempelvis handla om olika sätt att undervisa på. Handlingar 

är det som individer utför och dessa är motiverade utifrån det verksamhetssystem som 

individerna befinner sig i. Handlingarna skiljer sig åt beroende på vilket syfte man har med 

den. Operationerna är de konkreta aktiviteter som en individ gör för att genomföra handlingar,

exempelvis skriva och hur dessa blir automatiserade. (Säljö 2000, s. 138ff) Författaren tolkar 

detta som att skolan är verksamhetssystemet, simundervisningen är en handling som utförs 

inom skolans ramar och syftet är utifrån Skolverkets kursplaner och kunskapskrav. 

Operationerna är de övningar som arbetande lärare väljer ut för att eleverna ska lära sig att 

simma och för att automatisera barnens rörelser. Deltagande lärare undervisar utifrån 

verksamhetssystem och handlingar är utifrån skolans ämnesplaner och kunskapskrav. Men 

operationerna skiljer sig åt mellan lärarna. De väljer att bedriva sin undervisning antingen 

genom lek och äventyr som en berättar, simskola som en annan benämner det. Ytterligare en 

väljer att ta hjälp av annan personal för att lära eleverna att simma. Trots att alla arbetar 

utifrån samma verksamhetssystem och handlingar så ser undervisningen väldigt olika ut från 

de fyra lärarnas perspektiv. 



Lärarna berättar att de genomför egna tester av elevernas simkunskaper för att de ska 

upptäcka elever som behöver extra stöd, de som klarar kunskapskravet samt de som är på god 

väg att klara det. Simkunskaperna som eleverna besitter kan tolkas som kunskaper som de 

enbart har för att kunna visas upp på simtestet för att få betyg i idrott och hälsa. Detta trots att 

lärarna vill att eleverna ska ha kunskaper att kunna simma på egen hand, både som 

konditionsträning samt en lekfull aktivitet på fritiden. Kunskap som de ska kunna behålla hela

livet och inte enbart för ett simtest eller ett betyg i idrott och hälsa. Det kan jämföras med 

Säljö (2000) som menar att i skolan finns det ofta ett förväntat svar och ett förväntat sätt att nå

till svaret. Ute i verkligheten är det sällan så enkelt, det finns ofta många vägar för att nå till 

slutresultatet. Om eleven skulle hamna i en ny situation menar Säljö (2000) att det är viktigt 

att hen kan lösa den, men minst lika viktigt att individen kan definiera problemet som kan 

uppstå i den nya situationen (Säljö 2000, s. 125f) I skolan är lösningen att kunna ta sig fram 

200 meter varav 50 meter på rygg, men om de skulle råka ut för ett tillbud i en sjö så behöver 

eleverna kunna definiera problemet och kunna finna en lösning på detta. 

Enligt lärarna ska eleverna lära sig simma och de simsätt som lärarna undervisar i är bröstsim 

och det livräddande ryggsimmet. Trots att det inte står nämnt i kunskapskraven vilket simsätt 

som ska bedömas. Lärarna förklarar detta med att eleverna ska kunna ha så mycket kontroll 

som möjligt om det sker ett tillbud, kunna bentag för det krävs när man livräddar någon samt 

att bröstsimmet är det vanligaste simsättet enligt en deltagare. Författaren tolkar detta som att 

lärarna arbetar utifrån SLS eftersom att de lär ut bröstsimmet och det livräddande ryggsimmet

som första simsätt. En annan fundering som dyker upp är att vid simtesten som lärarna 

genomför så får eleverna simma hur de vill, bara de klarar av de längder som står i 

kunskapskravet. Detta kan jämföras med Ennis (2015) som anser att ämnet idrott och hälsa 

har två mål, ett för skolan och ett för framtiden, A two-fold goal. Ena målet är att eleverna ska

lära sig för skolans kontext i stunden men eleverna ska även lära sig för framtiden. Det 

betyder att eleverna ska kunna omsätta sina kunskaper till andra kontexter och använda dessa 

i nya miljöer. (Ennis 2015, s. 120) Författaren tolkar det lärarna säger att eleverna ska till viss 

del lära sig att simma för att klara kunskapskravet för årskurs sex men de vill även att 

eleverna ska kunna simma som motionsform, veta hur hen ska agera i en nödsituation samt 

hjälpa andra. Målet är inte enbart att de ska klara kunskapskravet för årskurs sex utan det ska 

vara en kunskap som de ska kunna använda hela livet. 

Lärarna vill att eleverna ska ha kunskaper som sträcker sig längre än skolans kunskapskrav. 

De simsätt som eleverna lär sig ska de kunna använda till mer än bara simma 200 meter, 



målet är även att de ska kunna rädda sig själva och andra om det skulle behövas. Även det kan

jämföras med SLS som vill att deltagarna i simskolan ska kunna hjälpa till vid ett tillbud. 

Författaren kan till viss del utläsa att de deltagande lärarna vill att simundervisningen ska 

kunna motverka drunkningsolyckor, och antalet som avlider på grund av drunkningar. 

5.3 Metoddiskussion

De resultat som har framkommit kan inte jämföras med någon annan kommun än den som är 

representerad i undersökningen. Den kommun som lärarna arbetar i har bara en simhall som 

all verksamhet ska få plats i, det vill säga skolor både grundskolor och gymnasieskolor, 

kommunens egen simskola, simklubbens simträning och simskola, motionssim, vattengympa 

samt fridykarklubben. Om jag hade valt att undersöka en annan kommun till Stockholm hade 

förmodligen resultatet sett annorlunda ut men det kan jag enbart spekulera i. Genom att alla 

intervjuerna kretsade kring samma frågeområden så höjs reliabiliteten, dock menar jag inte att

resultaten kommer bli densamma om någon annan gör om studien i en annan kommun. 

Validiteten säkerställdes genom att författaren utgick från Säljös sociokulturella perspektiv 

samt det situerade lärandeperspektivet när intervjufrågorna skapades samt vid analysen av 

resultaten. Frågorna handlade om hur deltagarna uppfattar och upplever sin livsvärld och vad 

hen tycker om den, det har författaren fått svar på och hen kan bara förklara detta och göra en 

tolkning utifrån deltagarnas utsagor. 

Andra metoder skulle inte ge samma djupa information som vid intervjuer. Observationer 

skulle vara intressanta men det kräver att uppsatsens författare enbart följer en eller ett fåtal 

lärare under flertalet lektioner och detta skulle ge mindre information än vad intervjuer gör. 

Det skulle vara väldigt tidskrävande och det är inte säkert att deltagande lärare har tillgång till

en simhall under perioden som uppsatsen sträcker sig över. Med tanke på uppsatsens tidsram 

så är det inte genomförbart att använda sig av observationer till den här undersökningen. För 

att få så mycket information som möjligt skulle författaren behöva se flertalet lektioner i olika

årskurser för att svara på studiens frågeställningar. En enkätundersökning skulle ge mer ytlig 

information inom ämnet och skulle inte kunna analyseras utifrån studiens teoretiska ansats. 

Informationen som framkommer gäller enbart i deltagande lärares arbetsmiljö och skola. 

Detta kan uppfattas som ett problem. 



5.4 Slutsats 

Citatet ”Det är simtest i skolan på fredag så jag måste lära mig simma tills dess.” beskriver 

inte hela sanningen av hur simundervisningen ser ut, eleverna erbjuds undervisning men det 

är inte speciellt ofta. Jag tror att de elever som jag har mött talar om en slags ”scanning”. Det 

eleverna möter är en scanning av deras kunskaper i simning och livräddning, då deras lärare 

inte bedriver undervisning i simning. Undervisningen är helt inriktad på simtestet. 

5.5 Vidare forskning 

För vidare studier inom ämnet skulle det vara intressant att jämföra två kommuner antingen 

med samma förutsättningar eller med olika. Det skulle kunna vara en kommun med flertalet 

simhallar och en kommun med enbart en simhall för att se hur simundervisningen ser ut. En 

annan ingång i undersökningen skulle kunna vara Ennis (2015) ”A 2-fold goal”, det vill säga 

använder elever sina simkunskaper efter att de slutat grundskolan, om de gör det, på vilket 

sätt? Det skulle även vara spännande att undersöka de kommuner som har hög andel 

simkunniga elever och titta på hur de undervisar i och om simning. 
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Bilaga 1

Litteratursökning

Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen är att undersöka hur deltagande 
lärare arbetar med simundervisning i grundskolan.  

De frågeställningar som uppsatsen har är följande:

1. Hur bedrivs simundervisning av lärare?

2. Bedriver den valda kommunen någon form av simundervisning för grundskoleeleverna?

3. Vad ska eleverna lära sig genom simundervisningen enligt lärarna?

Vilka sökord har du använt?
Simning i skolan
simning 
swim and child 
swim and school 

Var har du sökt?
GIH:s bibliotekskatalog
Google.se
Ebsco

Sökningar som gav relevant resultat
Sökte på simning I Diva för att hitta tidigare uppsatser inom ämnet och för att få tips på litteratur. 
Många av de artiklar som använts som referenser har hittats I tidigare arbeten inom ämnet. 
Ebsco swim and child, år 2010-2015

Kommentarer
Simning är ett område med mycket forskning, men många studentuppsatser refererar till 
samma författare och det är där jag har hittat det mesta av min litteratur. En del har jag vetat 
om sedan innan. 



Bilaga 2

Intervjuguide

Introduktionsfrågor:

Vilka årskurser arbetar du med?

Hur länge har du arbetat som lärare?

Hur ser du på simundervisning? 

Vad är din egen erfarenhet av simning?

Vad är din erfarenhet av simundervisning?

Vad är målet med simundervisningen?

Vad är skillnaden mellan de olika årskurserna?

Delar du upp klassen när det är simundervisning?

Hur fungerar det tycker du?

Vem är det som undervisar i simning?

Vad övar ni på?

Vilka simsätt undervisar du i?

Vilka moment får mest tid?

Hur ska eleverna lära sig dessa saker?

Vilka redskap använder du och på vilket sätt?

Vart sker undervisningen?

Tror du att miljön påverkar undervisningen, på vilket sätt?

Hur tar ni er till stället där undervisningen sker?

Vad kostar simundervisningen?

Vad innebär att kunna simma?
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