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Sammanfattning 
Vi har valt att genomföra en undersökning om elevernas och lärarnas uppfattningar om 
simundervisning. Under vår idrottsutbildning idrott och hälsa på Lärarhögskolan i 
Stockholm växte intresset inom simundervisning. Vi insåg hur viktigt det var med 
simning i skolan och vad konsekvenserna av att inte kunna simma kan bli. En nationell 
utvärdering visar på att 0,5 % av alla deltagande elever i År 9 som har fått MVG i ämnet 
idrott och hälsa inte är simkunniga och med detta ville vi se vilka förutsättningar skolor 
har för att kunna bedriva simundervisning. 
 
Studien som vi har genomfört syftar till att se hur idrottslärarna uppfattar deras resurser 
i form av tillgång till simhall och tider för att bedriva simundervisning i År 9 samt att se 
hur skolorna får stöd av kommunen och de olika styrdokumenten för ämnet idrott och 
hälsa. Studien berör även en del livräddning då det är en del av simundervisningen. 
 
När vi utförde vår undersökning kom vi fram till att elevernas uppfattningar inte 
stämmer överens med lärarnas eller kommuntjänstemännens definition av 
simkunnighet. Lärarna tolkar statens uppsatta mål för simning med hjälp av den 
frivilliga organisationens, Svenska Livräddningssällskapet, definition av simkunnighet. 
Att lärarna inte tolkar simkunnighet enligt Läroplanen kan ses som ett glapp i 
styrkedjan.  
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Inledning 
Studien inriktar sig på hur simkunskapen är en livsnödvändig kunskap och att även Lpo-94 
har det som kunskapskrav. Ett av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte 
skolåret i ämnet idrott och hälsa är att kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.1

 
Intresset för ämnet simundervisning har växt fram under vår idrottsutbildning på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Efter diskussioner under vår verksamhetsförlagda utbildning 
har vi kommit fram till att simundervisningen ser olika ut och förstått hur viktigt det är för 
eleverna att kunna simma och hantera nödsituationer i och vid vatten. Vi förvånades över 
den lilla tid som ägnas åt simundervisning då även livräddning ska utgöra en del av tiden. 
Vidare i diskussionen kom ämnet betyg och bedömning upp och vi ställdes oss frågande 
hur det är möjligt att betygsätta eleverna rättvist med så lite underlag? 
 
När vi har tagit del av tidigare forskning och undersökningar har vi förvånats över att 
simundervisning inte har utvecklats i takt med de samhälliga kraven vilket ledde fram till 
att vi ville forska vidare i detta ämne utifrån tre olika perspektiv; lärarna, eleverna och 
kommunerna. Vårt syfte med denna studie är att se på vilket sätt styrkedjan arbetar med 
ämnet simning och hur det i slutändan påverkar elevernas förutsättningar för en likvärdig 
bedömning i simundervisning. Enligt Göran Linde har varje position i styrkedjan sitt eget 
dokument som utgår ifrån de centrala dokumenten läroplan, kursplan samt skollagen. 
Positionerna i styrkedjan är enligt Linde; Staten, Kommunen, Skolenheten, Arbetslaget och 
den enskilde idrottsläraren. Varje position har makten över sitt dokument men är beroende 
av positionen eller positionerna ovan den.2

Bakgrund 
Vad som gör simning unikt är att det kräver tillgång till vatten att bedriva undervisning i. 
En parallell kan göras med orientering som oftast förknippas med skogsmiljö som ändå går 
att genomföra i idrottshall och stadsmiljö. Vårt intresse ledde oss framåt med att vi fann 
undersökningar om detta ämne och att Skolverket genomförde en undersökning år 2003 
som visar på att 97 % av Brommas elever i År 5 var simkunniga i jämförelse med Botkyrka 

 
1 LPO-94, kursplanen för idrott och hälsa. Skolverket har kommit med ett förslag av en revidering av uppnåendemålen 

för simning vilket innebär att det nya målet är att kunna simma 200 meter i År 5 och ska ha grundläggande kunskaper 

i bad-, båt- och isvett. http://www.skolverket.se/sb/d/1594/a/7094 

2 Lindhe, G (2006) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Andra upplagan. Studentlitteratur, Danmark. 

S.102-103 
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där 94 % var simkunniga och 85 % av eleverna i Täby var simkunniga.3 Utifrån detta är det 
även intressant att se hur eleverna uppfattar deras förutsättningar för att kunna simma och 
utföra livräddning i skolan. Vi fann även att en riksundersökning som genomfördes av 
Svenska Livräddningssällskapet, SLS, 2005 visar att 92 % av alla högstadieeleverna var 
simkunniga.4 I och med detta tyckte vi att 8 % var en stor del av eleverna som går ut 
grundskolan och inte kan simma då ställde vi oss frågan: hur är det möjligt? 

Varför är det viktigt att kunna simma? 
Georg Auberger och Mona Lisa Wernerström skriver i sin artikel Barn flyter inte- utan 
måste lära sig simma att simkunnighet ses som en självklarhet i dagens samhälle. 5 De 
menar även att kunna simma är inte endast att kunna ta sig fram en viss sträcka och hålla 
sig flytande. Enligt Auberger och Wernerström handlar simkunskap mer om att inte 
drabbas av panik och att kunna livrädda sig själv eller någon annan i vatten. Trots denna 
självklarhet, som Auberger och Wernerström talar om, som råder i samhället visar en 
undersökning som genomfördes av SLS att under år 2006 drunknade 135 personer.6 Det 
behöver inte betyda att simkunnigheten inte fanns men att kunskapen om simning och 
livräddning var bristande.  
 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo- 94) 

Lpo-94 är ett styrdokument som är sammanställt av Skolverket på uppdrag av regeringen. 
Lpo-94 anger uppnåendemål för att styra, informera, påverka, granska och att förbättra 
skolvärlden samt strävansmål som anger inriktningen för den önskade 
kvalitetsutvecklingen. 7 Ett av Lpo-94 mål att sträva mot i idrott och hälsa är: 

Eleven skall utveckla kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer. 

Ett av uppnåendemålen i idrott och hälsa i År 9 är: 

 
3 http://sv24.skolverket.se/skolverket/UtbJur/Simtillsyn04Publ.nsf 

4 Svenska Livräddningssällskapet (SLS) 

Svenska Livräddningssällskapet är en organisation som finns i 24 av Sveriges länsförbund och som arbetar med att 

öka simkunnigheten och livräddning. Deras mål med simning är: 

 Svenska Livräddningssällskapet, SLS, strävar efter att ge alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att 

därigenom uppnå en ökad säkerhet och livskvalité. Det är viktigt att barn prioriteras i detta arbete för att tidigt kunna 

ge dem en nödvändig kunskap och ett säkert beteende I samband med vatten och isar. 

SLS har kommit att påverka skolans styrdokument då de samarbetar med Skolverket då en revidering har kommit på 

förslag för att förtydliga målen i Lpo-94. 

5 Tidskrift I Gymnastik och idrott. (2004:3) Barn flyter inte – utan måste lära sig simma. S. 20-21.  

6 http://www.sls.a.se/upload/362/Drunknade%202006.pdf 

7 Lindhe, G. (2006) S. 101 
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Eleven skall ha kunskaper i livräddande första hjälp,8

Detta är mål som sedan tolkas av kommuner och skolor. 

Definition av simkunnighet 

SLS definition av simkunnig är att:  
Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under, och efter att åter tagit sig till 

ytan kan simma 200 m bröstsim på djupt vatten, varav 50 m ryggsim.9

Syfte 
Vårt syfte med detta arbete är att undersöka elevernas, lärarnas och 
kommuntjänstemännens uppfattningar om simundervisning i ämnet idrott och hälsa i 
skolorna. Vi vill även undersöka om styrkedjans olika dokument påverkar elevernas 
uppfattning om simundervisningen i skolan. 

Frågeställningar 

1. Hur uppfattar idrottslärarna deras resurser i form av tillgång till simhall och tider för 
att bedriva simundervisning i År 9?  

2. Hur definierar eleverna, lärarna och kommunerna simkunskap? 
3. Hur uppfattar eleverna simundervisningen/livräddning i skolan? 
4. Vad står det i de lokala kursplanerna om simning och livräddning? 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087 

9 http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=127 
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Teoretiskt perspektiv 

Läroplansteori 
Jonas Gustavsson säger i sin föreläsning om läroplansteorier att det handlar om relationen 
mellan hur utbildningspolitik formuleras och utövas samt hur undervisning bedrivs, 
innehåll väljs ut och organiseras.10

I läroplansteorin finns en tradition som kallas reconceptualism. Denna går ut på att man 
analyserar hur och varför samhället har valt att förmedla vissa kunskaper och inte andra.  
Det handlar om hur samhället styr makten och kulturen i skolan.11  En framstående brittisk 
sociolog inom reconceptualismen var Basil Bernstein som har påverkat läroplansteorin med 
begrepp som vi nedan presenterar.12

 

Bernsteins begrepp 

Basil Bernstein tog fram tre olika begrepp för att förklara samhällets och skolans makt och 
struktur och dessa begrepp är; kod, klassifikation och inramning. Bernsteins definition av 
dessa tre begrepp är: 

• Kod – Den styrs av principer som skapar meningsfullhet i olika situationer 
• Klassifikation – Starka och svaga gränser inom samhället, skolan, lärarkåren, 

elevgrupper och ämnen 
• Inramning – Friheten i sitt eget självbestämmande. Stark inramning då har 

individen lite självbestämmande och vid svag inramning har individen mycket 
självbestämmande.13 

Kod 

En kod är samhällets och institutionens underförstådda regler som skapats av traditioner 
och läroplaner vilket skapar mening. Förändras en kod förändras även synen på 
meningsfullheten. Elever som får betyg/bedömning rangordnas hierarkiskt utefter deras 
betyg/bedömning, koder, dessa koder överensstämmer oftast med samhällets syn på mindre 
bra respektive bra elever.  

 
10Gustafsson, J. (2006-01-30) Föreläsning: Läroplansteori. Lärarhögskolan i Stockholm. 

11 Linde, G. (2006) S. 12 

12. Ibid 

13 Bernstein, B & Lundgren, U. (1983) Makt, kontroll och pedagogik, Författarna och Liber förlag, Lund. S. 24 
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Klassifikation 

Bernstein beskriver klassifikation som ett begrepp som beskriver maktförhållandet mellan 
olika kategorier så som skolan, lärarna och eleverna. Med makt menar han att varje 
kategori har sin plats, det vill säga att elev är elev och lärare är lärare.14 Klassifikation kan 
ses som stark respektive svag. Stark klassifikation betyder att något är tydligt avgränsat 
från det övriga, t.ex. är idrott och hälsa ett ämne som är tydligt avgränsat från andra ämnen 
i skolan. Enligt Bernstein kan Lpo-94 ses som en väldigt stark klassifikation då varje ämne 
har sin egen ämnesrubrik. Den starka klassifikationen medför att centrala beslut flyttas till 
det lokala. I och med detta ökar lärarnas möjligheter att kunna påverka 
undervisningsprocessen. 15       

Inramning 

Inramning enligt Bernstein är att den pedagogiska kommunikationen mellan lärarna och 
eleverna. Den styr elevernas erfarenheter i ett pedagogiskt förhållande till lärarna eller 
undervisningen. Har eleverna en svag inramning har de stort inflytande över 
undervisningen och är den stark kan eleverna inte påverka undervisningen vilket ger 
lärarna möjlighet att påverka undervisningsformen. Inom inramning är kontrollen en 
dominerande faktor.  
 
Linde menar på att läroplanen bygger på ett behov om att reglera innehåll för undervisning 
och uppfostran. Historien bakom läroplanens uppkomst var att organisera lärandet i 
särskilda hus vid speciella tider.16 När detta skedde uppstod behovet av reglering av 
verksamheten och föreskrivande texter. Läroplanen bygger bland annat på människosynen, 
det vill säga hur elevernas beteende uppfattas vara. Vissa frågor som har påverkat 
läroplanens uppbyggnad: 

• Är de tänkande och kännande subjekt eller är de en obearbetad råmateria som ska 
formas med morot och piska? 

• Ska eleverna undervisas för att staten vill ha sina undersåtar för vissa ändamål eller 
ska elever undervisas för att utveckla sina själsförmögenheter?17 

Syftet med Lpo-94 och dess kursplaner är att den ska vara aktuell för en lång tid framöver 
medan uppnåendemålen skall kunna revideras för att vara så aktuella som möjligt. Detta för 
att eleverna ska vara delaktiga och kunna påverka deras skolgång. Denna läroplan har även 
medfört att Linde har sett att fler positioner inom samhället påverkar skolan. Linde 
benämner det som en styrkedja och beskriver den enligt följande: 

Staten - Skollag, läroplaner, kursplaner 

Kommunen - Kommunal skolplan 

Skolenheten - Lokal arbetsplan (LAP) 

Arbetslaget - Lokal kursutveckling 

 
14 Ibid 

15 Svingby,G. (1979) Från läroplanspoesi till klassrumsverklighet. Liber läromedel, Malmö. S. 229. 

16 Linde, G. (2006) S. 19 

17 Linde, G. (2006) S. 20. 



 6

                                                

Den enskilde läraren - En viss professionell integritet, omfattningen beroende av hur arbetslaget 

arbetar18

I styrkedjan råder en maktfördelning mellan staten, kommunen, skolenheten, arbetslaget 
och den enskilde läraren, det vill säga att varje position har sitt dokument att styra över. 
Såsom Bernstein beskriver klassifikation att varje kategori har sin plats och sin makt. I 
styrkedjan kan man finna denna klassifikation i varje position.  
 
Med hjälp av Bernsteins begrepp kod, klassifikation och inramning kommer vi att försöka 
beskriva det resultat vi fått fram samt att sätta in det i relation till den styrkedja som arbetar 
för att utveckla elevernas simkunskap. Det resultat vi fått fram kommer att delas upp i 
styrkedjans positioner på följande sätt: 

• Staten – Vad står det i Lpo-94 
• Kommunen – Resultatet från intervjuerna 
• Skolenheten – Vad står det i de lokala kursplanerna 
• Arbetslaget – Denna del ingår inte i vår undersökning  
• Den enskilde läraren – Resultatet från enkätundersökning  

I undersökningen är simkunnighet den kod som kommer att jämföras mellan de olika 
positionerna i styrkedjan samt med elevernas uppfattningar. Vidare undersöks hur 
simundervisningen uppfattas hos eleverna och lärarna vilket i detta fall är klassifikation. 
Resultatet som behandlar lärarnas uppfattningar om deras stöd från skolledningen är 
undersökningens inramning. 

Aktuell forskning 
För att kunna göra en jämförelse med vår egen forskning har vi nedan presenterat olika 
studier som är relevanta till vårt arbete. Vi har valt att se på:  

• Förutsättningar för skolorna i form av tillgång till hallar och tider.  
• Elevernas egna uppfattningar av simkunnighet i relation till deras betyg.  
• Vart de har lärt sig simma? Är det på fritiden eller i skolan?  
• Vem bär ansvaret för att utveckla elevernas simkunskap?  

 
Utifrån dessa punkter anser vi att dessa undersökningar och rapporter berör vårt ämne 
simundervisning i skolan.  
 
Litteraturen sökte vi på Idrottshögskolans bibliotek då de har ett gediget utbud av litteratur 
relaterat till vårt ämne simning. En sakkunnig person inom ämnet gav även tips och råd om 
vad som kunde vara intressant att läsa.  

Simma eller försvinna.  

Forskningsrapporten ”Simma eller försvinna” som är skriven av Eva Kraepelien – Strid 
VT2006 behandlar elevernas och lärarnas uppfattningar om simkunnighet och behovet av 
att kunna simma. I denna rapport har hon gjort en analys av Lpo-94 som visar att det inte 
finns något uppnåendemål som rör simundervisning i slutet av nionde skolåret. Hon har 

 
18 Linde, G. (2006) S. 103. 
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genomfört en enkätundersökning där hon bland annat ställer frågan; Hur ofta förekommer 
aktiviteten simning i skolan eller på idrottsdagar/friluftsdagar? Undersökningen visade på 
att 50 % av eleverna har haft simning vid ett eller två tillfällen. Den visar också att det finns 
en skillnad mellan elevernas och lärarnas bedömning av att kunna simma 150 meter 
bröstsim och 50 meter ryggsim. Frågan; Hur ofta har du tillgång till och möjlighet att ta 
dig till följande anläggningar/områden? visar att 27 % av lärarna har möjlighet att under 
lektionstid nyttja simhall. Hon får även fram att endast 5 % av undervisningen går till 
simning i årskurs 9.19

 

Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa 

Denna bok är en sammanställning av olika rapporter inom idrott och hälsa. Vi har valt att 
se på två rapporter. Den ena är Ett ämne för vem? utförd av Björn Sandahl år 2005. I denna 
undersökning har Sandahl använt sig av projektet Skola-Idrott- Hälsa för att beskriva 
utvecklingen inom ämnet idrott och hälsa från år 1962 och 2002 samt att han försökt att 
förklara denna utveckling. I de resultat han valt ut att kommentera och behandla har vissa 
resultat varit relevanta för den här undersökningen. En av undersökningarna är genomförd 
år 2001och visar att 51,3 % av de tillfrågade skolorna hade tillgång till simhall. Den visade 
också på att 2,5 % av undervisningstiden för årskurs 9 gick till simning vid samma 
tidpunkt.   
 
Den andra rapporten är Bäst och pest! skriven av Karin Redelius och undersökningen 
genomfördes år 2001. I denna rapport behandlar Redelius hur eleverna i grundskolans 
senare år uppfattar ämnet idrott och hälsa. Redelius undersöker även om det finns några 
gemensamma kännetecken i de grupper av elever som är positiva till ämnet respektive 
negativa till det. I sin undersökning har hon frågat elever i År 9 i 48 skolor runt om i landet 
vilket resulterade i 677 elever varav 347 flickor och 330 pojkar. Det resultat som är 
relevant för den här undersökningen är att Redelius kom fram till att bland eleverna i År 9 
uppfattar 4 % att de har simning varje vecka, 24 % ibland och 72 % en till två gånger per år 
eller aldrig.20

 

Nationell utvärdering 2003 (NU-03) 

NU-03 är en rapport som gjord på uppdrag från Skolverket för att se hur ämnet idrott och 
hälsa har utvecklats under de senaste åren. Underökningen genomfördes 2002 av forskare 
och lärare inom ämnet. Enkätunderlaget utgjordes av 2407 elever i år 9 och 82 lärare. 
Undersökningen visar att eleverna kan få godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt 
trots att de inte anser sig vara simkunniga. I rapporten går det att utläsa att de inaktiva 
eleverna oftare inte är simkunniga medan de aktiva oftast är simkunniga. De inaktiva 
eleverna tycker även att det är skolans uppgift att förmedla simkunskapen medan de aktiva 
tar eget ansvar för simkunskapen. En annan relevant fråga till vår undersökning i denna 
rapport är vilka undervisningsplatser lärarna använder och vad de har tillgång till. 

 
19 Kraepelin-Strid, E. (2006) Simma eller försvinna….. Lärarhögskolan i Stockholm. 

20 Larsson, H & Redelius, K. (2004) Mellan nytta och nöje. Idrottshögskolan i Stockholm.  
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Rapporten visar att 37 % saknar tillgång till simhall. Detta är ett återkommande problem 
från tidigare undersökning NU-92.21

Metod 
Vi har valt att använda oss av enkäter och intervjuer för att samla in information från 
informanterna. Vi valde tre kommuner i Stockholms län. För att begränsa oss har vi gjort 
ett urval i dessa tre kommuner. Valet av enkätmetoden är för att få ett strukturerat resultat. 
För att underlätta för besvararna och få så hög svarsfrekvens som möjligt anser vi liksom 
Bo Johansson och Per Olov Svedner att enkla enkätfrågor är en bra metod.22 I boken 
Examensarbetet i lärarutbildningen säger de att enkätmetoden är en bra metod för att 
formulera fasta svarsalternativ. I intervjun med kommuntjänstemännen för barn och 
ungdomsförvaltningen ville vi få en inblick hur kommunen i styrkedjan eventuellt påverkar 
skolornas simundervisning. 
 

Arbetsfördelning 

I början av arbetet delade vi upp sökningen av litteratur samt införskaffandet av dessa 
böcker. När vi skulle genomföra enkätundersökningarna delade vi upp så vi fick en 
kommun var att lämna ut enkäter till och en gjorde vi gemensamt. Den muntliga intervjun 
genomfördes gemensamt. Bearbetning av enkätmaterialet delade upp kommunvis. Vi 
gjorde ett val att skriva arbetet gemensamt för det var ett bra sätt för oss att arbeta på. För 
formalians skull ansvarar Caroline Zakrisson för sidorna 1 till 15 och Petra Buskas ansvarar 
för sidorna 16-30. 

Urval 
Vi valde tre kommuner i Stockholms län: Botkyrka, Bromma och Täby Kommun. I vardera 
kommun valde vi tre kommunala skolor. Vid planering av urvalet var det viktigt för oss att 
välja skolor vi inte har någon anknytning till detta för att undvika partiska svar. Hälften av 
skolorna är F-9 skolor och de andra 6-9. Orsaken till varför inte fristående skolor är med i 
denna undersökning är för att kommunen inte är ansvariga för dessa. Kommunerna är 
belägna i norrort, söderort och västerort. Två klasser i År 9 tillfrågades i varje skola då vi 
ansåg att elever i denna åldersgrupp är mogna att ta ansvar och svara tillförlitligt på 
frågorna. Valet av målgruppen var för att se hur uppnående målet i Lpo-94 realiseras och 
uppfattas av elever i År 9. 23 Med detta urval är det tillräckligt med data för att kunna se ett 

 
21 Skolverket. (2004) Nationell utvärdering av grundskolan 2003:Skolverket, Rapport 250. 

22 Johansson, B & Svedner, P-O. (2001) Examensarbetet i Lärarutbildningen, Kunskapsföretaget i Uppsala AB.  

S. 28-29. 

23Eleven skall ha kunskaper i livräddande första hjälp 
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mönster. Samtliga idrottslärare på respektive skola fick besvara våra enkäter för att få deras 
syn på simundervisning.  

Bortfall 

Bortfall i enkäten, det vill säga internt bortfall, har vi valt att koda som vet ej svar i 
sammanställningen. Externt bortfall, det vill säga att respondent inte kunde delta på grund . 
av att de inte var närvarande vid undersökningstillfället har vi fått fram att det var 98 elever 
vilka inte är inräknade i undersökningen. Totalt fick vi in 347 av 445 elevenkäter och 26 av 
26 lärarenkäter. Den totala svarsfrekvensen blev 78 % i elevenkäten och 100 % i 
lärarenkäten. 

Upplägg 
Enkäter 

Vi valde att genomföra denna undersökning med hjälp av enkäter och att dela upp 
enkäterna i två delar, elevenkät och lärarenkät. Fördelen med enkätmetoden var att vi fick 
många svar och en snabb respons från skolorna. För att få ett bra och smidigt samarbete 
med skolorna kontaktade vi dem och bokade tid för överlämning eller genomförande av 
enkäter och ett kort informationssamtal med lärarna och eleverna. Enkätmetoden för elever 
och lärare valdes för att få en så bred uppfattning som möjligt om ämnet simundervisning 
och livräddning i skolan. Då tidsbrist råder hos idrottslärarna ansåg vi att enkäter var ett bra 
sätt att få deras åsikter. Nackdelarna med enkäter är att ofullständiga svar kan ges. När 
frågorna konstruerades ville vi få elevernas och lärarnas åsikter om hur simundervisning 
uppfattas och bedrivs i skolorna.  
 

Intervjuer 

Vi valde att genomföra intervjuer med kommuntjänstemännen som ansvarar för barn och 
ungdomsförvaltningen där de arbetar med skolfrågor. Dessa intervjuer förbereddes med 
strukturerade frågor för att garantera svar som var relevanta till vår frågeställning. Varför vi 
valde intervjumetoden med kommuntjänstemännen var för att få chansen för en diskussion 
och få en överblick över deras engagemang och intresse. Trots strukturerade frågor fanns 
det utrymme för respondenten att uttala sig om övriga åsikter. Tyvärr blev denna del 
bristande i vår undersökning då två kommuner inte hade möjlighet att ställa upp för en 
muntlig intervju. Den ena kommunens tjänstekvinna var villig att ställa upp via mail. Vi 
valde att ta med detta i resultatet då det påverkar vår analys av styrkedjan och vi är 
medvetna om att detta påverkar resultatet i denna undersökning. 
 

Dokument 

Vi har samlat in kursplaner från de skolor som har dessa tillgängligt på internet. Vårt mål 
med att granska kursplanerna via Internet var också för att se om dessa fanns tillgängliga 
för elever och föräldrar. Två skolor hade inte skolplanerna tillgängliga på Internet vilket 
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resulterade i att de inte är med i resultatet. Med dessa dokument vill vi se på hur 
idrottslärarna bearbetar och tar stöd från Lpo-94 för att bedriva simundervisning i skolorna. 

Materialbearbetning 
När vi samlade in enkäterna numrerades dessa innan vi registrerade dem i kalkylblad. Detta 
för att lätt gå tillbaka och se vad varje respondent har svarat och i vilken kommun och 
skola. Sedan började vi med att koda svarsalternativen med numrering för de slutna 
frågorna. I de öppna svaren fann vi ett visst antal liknande svarsalternativ som vi sedan 
kodade i form av en numrering. Med hjälp av detta kunde vi sammanställa ett resultat i 
kalkylprogram. I sammanställningen delade vi upp lärarna och eleverna var för sig samt 
indelat i kommuner. 
Av de tre intervjuer som skulle genomföras skedde en muntligt som sedan transkriberades. 
Den andra genomfördes via mail och den tredje uteblev på grund av tidsbrist hos de två 
kommunansvariga. 

Tillförlitlighetstest 
Reabiliteten i denna enkätundersökning är tillförlitliga då vi har 347 elevenkäter och 26 
lärarenkäter och gjort tydliga sammanställningar. Studien är i samklang med vår 
problemställning vilket gör att den är valid. Vid denna tidpunkt då enkätundersökningen 
genomfördes var det inte många skolor som hade genomfört simundervisning den närmsta 
tiden. Det vi kunde se utifrån undersökningen var att simundervisning utfördes ett fåtal 
gånger under År 6-9 vilket gjorde att svaren ibland blev osäkra då de har simundervisning 
så sällan. Detta var även synbart när eleverna ställde frågor när vi medverkade på vissa 
skolor vid enkätundersökningen. 
 

Etiska aspekter 
I enkätundersökningen valde vi att respondenterna inte ska kunna identifieras av 
utomstående det vill säga de ges konfidentialitet. Detta för att skydda deras identitet för att 
minska risken att spåra upp respondenten. Innan utskick av enkäterna lät vi en sakkunnig 
gå igenom frågorna och kritiskt granska dessa. När enkäterna registrerades i ett kalkylblad 
går det inte att spåra enkäterna till respektive respondent då de är numrerade i slumpmässig 
ordning. Detta är på grund av svenska personuppgiftslagen. För att kunna genomföra 
undersökningen på ett etiskt korrekt sätt har vi varit öppna med syftet och bearbetningen av 
enkäterna. 24 Skolorna har endast beskrivits utifrån dess geografiska position för att 
ytterligare försäkra oss om deras skyddade identitet.  
 
I den muntligt utförda intervjun ställdes frågan om det gick bra om vi spelade in intervjun 
och transkriberade den ordagrant för arbetet. Under samtalet deltog vi för att få en bra 

 
24 Ejlertsson, G. (2005) Enkäten i praktiken Studentlitteratur, Lund. S. 28-32. 



diskussion och även i detta fall har konfidentialitet getts till respondenten. Den andra 
intervjun som skedde via mailkontakt och har behandlats på samma sätt. 
 
 

Resultat 
I denna resultatdel presenterar vi vårt resultat och en sammanfattning i fyra olika delar, 
elevenkäten, lärarenkäten, lokala kursplaner och intervjuer. Diagrammen är utformade 
utefter elever och lärares svar på de öppna frågorna. Det vill säga att diagram 
förklaringarna är direkt översatta från enkätsvaren.  

Beskrivning av data/empiri 
Elevenkät 

I denna undersökning var det 347 elever totalt som deltog varav 168 flickor och 179 pojkar. 
 
Fråga 1a. Hur ofta har ni simning i skolan? 
Figur 2. 
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Fråga 1b. Hur ofta har ni livräddning i skolan? 
Figur 3. 
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Fråga 2. Anser du att ni har tillräckligt med simundervisning i skolan? 
Svar: 159 elever, 46 %, har svarat att de har tillräckligt med simundervisning. 186 elever, 
53 %, har svarat att de inte anser att de har tillräckligt med simundervisning och två elever, 
1 %, har svarat att de inte vet.  
 
Fråga 3a. Anser du att du har den kunskap som krävs för att utföra livräddning i 
vatten? 
Svar: 186 elever, 54 %, anser att de har den kunskap som krävs för att utföra livräddning i 
vatten. 149 elever, 43 %, anser att de inte har den kunskapen och 12 elever, 3 %, vet inte. 
 
Fråga 3b. Vad är det som gör att du har eller inte har den kunskapen som krävs för 
att kunna utföra livräddning i vatten? 
Figur 4. 
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Fråga 4. Skriv vad du menar med att kunna simma. 
Figur 5. 

 

 

128

23

38
35

14
17

31

24

37

Blankt

Kunna flyta och ta
sig fram

Simma 200-500m

Simma längre
sträckor på djupt
vatten
Simma 1 km eller
mer

Kontroll på
kroppen

Hålla sig över
vattnet och simma
vanligt/ ordentligt
Simma på olika sätt

Kunna rädda sig
själv eller någon

Fråga 5a. Anser du att det är skolans uppgift att lära dig simma? 
Svar: 188 av eleverna, 55 %, anser att det är skolans uppgift att lära dem simma. 137 
elever, 39 %, tycker inte att det är skolans uppgift och 22 elever, 6 % vet inte. 
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Fråga 5b. Varför tycker du eller tycker inte att det är skolans uppgift att lära dig 
simma? 
Figur 6. 
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Fråga 6a. Tycker du att simning är en viktig kunskap att kunna? 
Svar: 332 elever, 96 %, tycker att simning är en viktig kunskap. 12 elever, 3 %, tycker inte 
att det är viktigt att kunna och tre elever, 1 %, vet inte. 
 
Fråga 6b. Varför tycker du eller tycker inte att simning är en viktig kunskap att 
kunna? 
Figur 7. 
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Fråga 7. För att bli godkänd i ämnet idrott och hälsa i skolan krävs det att du klarar 
skolans mål att kunna hantera nödsituationer vid vatten. Är det rättvist att skolan 
har detta mål om du tittar på hur mycket simning och livräddning du har i skolan? 
Svar: 134 elever, 39 %, tycker att det är rättvist med detta mål. 202 elever, 58 %, tycker 
inte att det är rättvist och 11 elever, 3 %, vet inte. 
 
 

Lärarenkät 

Bakgrundsvariabel Kön och utbildning 
I denna undersökning var det 26 idrottslärare totalt som deltog varav 10 kvinnor och 16 
män. Nio av idrottslärarna har GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, 
utbildning. Fem har uppgett att de är idrottslärare samt att nio är flerämneslärare. Två har 
utbildat sig på Bosön vilket är ett utvecklingscentrum med elitidrottscentrum och 
Idrottsfolkhögskola och en har studerat utomlands. 
 
Fråga 1. Bedriver ni simundervisning och livräddning under skoltid? 
Svar: Samtliga tillfrågade idrottslärare bedriver simundervisning i skolan. 
 
Fråga 2. Har ni tillräckligt med resurser (tid och hall) för att bedriva 
simundervisning? 
Svar: Fyra av idrottslärarna tycker att de har tillräckligt med resurser för att bedriva 
simundervisning. 22 idrottslärare tycker inte de har tillräckligt med resurser för att bedriva 
simundervisning. 
 
Fråga 3. Beskriv er situation utifrån svaret fråga 2. 
Figur 8. 
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Fråga 4. Får ni stöd från skolledningen för att kunna bedriva simundervisning och 
livräddning? 
Svar: 17 av idrottslärarna har stöd från skolledningen för att bedriva simundervisning. Nio 
idrottslärare har inte stöd från skolledningen. 
 
Fråga 5. På vilket sätt? 
Svar: Av de 17 idrottslärare som får stöd från skolledningen har 11 av dessa ekonomiska 
resurser. En lärare svarar att det är de själva som tar tag i att få stöd medan två lärare svarar 
att kommunen engagerar sig genom att erbjuda avgiftsfri simskola. Av dessa 17 är det tre 
som inte kan precisera hur de får stöd.  
Nio lärare anser att de inte får stöd då två inte får ekonomiska resurser och fyra uppger att 
skolledningen inte visar något intresse för simundervisning samt tre preciserar inte varför. 
 
Fråga 6a. Får alla elever ta del av simundervisningen och livräddning? 
Svar: 16 av idrottslärarna svarar att alla elever får ta del av simundervisningen. 10 
idrottslärare svarar att inte alla elever får ta del av simundervisningen. 
 
Fråga 6b. Är det några årskurser som prioriteras? 
Figur 9. 

6

5

9

5

1 Alla

Lägre
årskurser
Högre
årskurser
År 9

Vet ej
 

 16



Fråga 7. Hur definierar du simkunnighet? 
Figur 10. 
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Fråga 8. Skolverket har kommit med förslag att införa tydligare mål i simning både 
för år 5 och år 9, tycker du att det vore lämpligt? 
Svar: 24 av idrottslärarna tycker det vore bra med tydligare mål för simning. Två 
idrottslärare anser inte det.  
 
Fråga 9. Anser du att elever kan bli godkända inom ämnet trots att de inte är 
simkunniga? 
Svar: Fyra av idrottslärarna kan godkänna elever som inte är simkunniga. 22 godkänner 
inte elever som inte är simkunniga. 
 
Fråga 10. Tycker du att det är lätt eller svårt att betygsätta elever i simning? 
Svar: 19 av idrottslärarna tycker att det är lätt att betygsätta simning. Fem idrottslärare 
tycket det är svårt och två vet inte. 
 

Intervjuer med kommuntjänstemän 

Bromma kommun kunde inte ställa upp på intervju på grund av tidsbrist och de hänvisade 
oss till deras hemsida där vi inte hittar svaren på våra frågor. 
Fråga 1. Hur definieras simkunnighet i kommunens verksamhet? 
Botkyrka kommun: Enligt SLS definition. 
Täby kommun: Enligt SLS definition 
Fråga 2. År 2003 genomfördes en undersökning i År 5. De eleverna går idag i År 9, 
finns det en ny undersökning i hur stor andel av dessa elever som är simkunniga? 
Botkyrka kommun: Har inte genomfört en uppföljning. 
Täby kommun: Inte vad de vet. 
Fråga 3. Om inte alla elever kan simma, vad gör ni åt detta? 
Botkyrka kommun: Erbjuder kostnadsfria simskolor samt att de samarbetar med olika 
föreningar.   
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Täby kommun: Erbjuder kostnadsfria simskolor. 
Fråga 4. Hur kontrolleras vanligen simkunnigheten i skolorna och i kommunernas 
verksamhet? 
Botkyrka kommun: De kontrollerar varje år. 
Täby kommun: De kontrollerar varje år och de som inte kan sätts i simskola. 
Fråga 5. Får alla skolor tillgång till att bedriva simundervisning på skoltid i År 9, på 
vilket sätt? 
Botkyrka kommun: Får pengar. Det ligger i deras budget. 
Täby kommun: Alla skolor i Täby kan boka simtid i simhallen och bedriva egen 
simundervisning. Detta är kostnadsfritt för skolorna. 
Fråga 6. Vad händer med de som inte får det och vad anser ni vara tillräcklig 
undervisningstid? 
Botkyrka kommun: Riktlinjer har angetts och sedan är det upp till idrottslärarna. 
Täby kommun: De elever som tackat nej till skolsim har de inte någon uppföljning på. 
Fråga 7. Är simundervisningen på skoltid kostnadsfri för eleverna? 
Botkyrka kommun: Den är kostnadsfri. 
Täby kommun: Ja, för de elever som går i kommunala skolor. 6-åringar erbjuds kostnadsfri 
simundervisning. 
Fråga 8a. Erbjuds kostnadsfri simundervisning på elevens fritid (lov, helger, i 
skolbarnomsorgen)? 
Botkyrka kommun: För de äldre har de inte men för de barn som går på fritids har de 
organiserade badaktiviteter. 
Täby kommun: Nej. 
Fråga 8b. Med en kostnadsfri simundervisning på fritiden anser ni att skolan inte har 
tillräcklig tid för att ge eleverna denna kunskap. Är föräldrarna ansvariga för 
elevernas simkunnighet? 
Botkyrka kommun: Blankt svar.  
Täby kommun: Blankt svar. 
Fråga 9. Anser ni att simkunnighet är livsviktigt och hur realiseras det i sådana fall? 
Botkyrka kommun: Ja och de får simundervisning. 
Täby kommun: Ja och skolan erbjuder gratis simundervisning. 
Fråga 10. Ger kommunen läraren förutsättningar att praktiskt undervisa i hur man 
hanterar nödsituationer vid vatten? 
Botkyrka kommun: Badpersonalen har hand om undervisningen och tidsbristen leder till 
teoretisk undervisning. 
Täby kommun: Nej. Tidsbrist i simhallen och i lärartjänsten. Saknas personal att ledsaga 
eleverna till och från simhallen.  
Fråga 11. Hur kontrolleras vanligen att eleverna kan hantera nödsituationer vid 
vatten? 
Botkyrka kommun: När tillfälle ges i simundervisning. 
Täby kommun: Sporadiskt då de lyckas få tid i simhallen och detta medför övertid för 
läraren och att andra lektioner uteblir. 
Fråga 12. Hur sker fördelningen av skolpeng och tider i simhallarna, tar ni hänsyn till 
kulturella förutsättningar, medicinska skäl eller skolans placering? 
Botkyrka kommun: Det ges en budget så att badbussar kan beställas. 
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Täby kommun: Gymnasieskolorna har företräde till simhallen och grundskolorna får de 
tider som blir över. 
Fråga 13. Hur agerade ni efter att en undersökning som gjorts för att åtgärda den 
andel som inte är simkunniga?  
Botkyrka kommun: Sammanställde en åtgärdslista där bland annat icke simkunniga elever 
erbjuds simskola. Simningen delas upp i flick- och pojkgrupper.  
Täby kommun: Undersökning för att kartlägga simkunnigheten i År 1-5. I samverkan med 
Täby sim och idrottslärarna genomförde de simlektioner med de icke simkunniga. 
 

Lokala kursplaner 

Botkyrka kommun – En av skolorna hänvisar till Lpo-94 och en har vi inte funnit 
kursplan till. Den tredje går efter SLS definitioner av simkunnighet. 
Bromma kommun – Dessa skolor går efter SLS definitioner av simkunnighet samt att de 
får HLR utbildning. 
Täby kommun – En skola har som mål att eleven skall ha kunskaper i livräddande första 
hjälp. I den andra skolan ska eleven kunna simma och genomföra kamraträddning på ett 
tillfredställande sätt. Den tredje skolan hittar vi ingen kursplan för. 

Sammanfattning 
Elevenkät 

I elevundersökningen har vi fått fram att 186 elever av det totala antalet 347 tycker att de 
har för lite simning i skolan. Nästan lika många, 188 elever, svarar att det är skolans 
uppgift att lära dem simma. Där den visar att 129 elever svarar att det är deras eget ansvar 
att lära sig simma på fritiden. De anser enligt undersökningen att det är en livsnödvändig 
kunskap som man måste ha, vilket 332 elever svarade. Det var 137 elever som ansåg att det 
är sitt eget ansvar att lära sig simma. I undersökningen kan det utläsas att 186 elever tycker 
att det är för lite tid och att det inte räcker till för att få den kunskapen som krävs. 
Undersökningen visar att eleverna anser att det är en livsnödvändig kunskap då 181 elever 
svarar att det är en kunskap för att kunna rädda sig själv eller någon annan. I detta avseende 
med livräddning anser sig 186 stycken elever ha den kunskapen, men samtidigt visar det 
sig att endast 159 kan precisera varför de har den kunskapen. 27 stycken är därmed osäkra 
ifall de verkligen klarar av det. Den avslutande frågan om rättvis bedömning där 202 elever 
ansåg att det inte är rättvist eftersom de tycker att de har så lite simning i skolan.  
 

Lärarenkät 

De idrottslärare som deltog i undersökningen har en idrottslärarutbildning av någon form. I 
lärarenkäten har det kommit fram att samtliga idrottslärare bedriver simundervisning. 22 av 
de totala 26 lärarna anser dock att de inte har tillräckligt med resurser på grund av att det 
råder tidsbrist i simhallarna och att det är lång resväg. De flesta skolor har pengar och stöd 
av skolledning.16 lärare har svarat att det är tidsbrist i simhallarna trots detta försöker 
lärarna se till att alla årskurser skall ta del av simundervisningen. 14 av lärarna prioriterar 
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högre årskurser eller År 9. I frågan om hur lärarna definierar simkunnighet svarar 17 
stycken att de går efter SLS definition som är 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim. 
Lärarna är för en revidering av Lpo-94 som förtydligar målen för simning i både År 5 och 
År 9 som skolverket lagt fram som förslag. I undersökningen visar det sig att vissa lärare 
godkänner icke simkunniga elever. En skola i undersökningen resonerar på följande sätt i 
denna fråga: 

Ej prioriterad fråga. De anser dessutom att man kan bortse från att en elev ej är simkunnig vid 

betygssättning 

Sju stycken lärare tycker att det är svårt eller är osäkra i bedömningen och betygsättningen 
av eleverna i simundervisningen. 

Intervjuer med kommuntjänstemän 

Båda kommunerna erbjuder kostnadsfria simskolor till de icke simkunniga eleverna och 
deras definition av simkunnighet är enligt SLS. Dessa simskolor sker under skoltid. 
Kontrollen av simkunnigheten kontrolleras varje år vid planerad simundervisning. I Täby 
styrs tillgången till tider i simhall av kommunens prioritering då gymnasieskolorna är 
prioriterade. I Botkyrka är det upp till lärarna att boka tider då ingen särskild prioritering 
finns. De båda kommunerna anser att simkunskapen är livsviktig kunskap och den 
realiseras genom att simundervisning sker under skoltid. I undervisningen av nödsituationer 
vid vatten råder tidsbrist i båda kommunerna och sporadisk kontroll sker på 
simundervisningstid. Botkyrka har både teoretisk och praktisk undervisning för att 
underlätta situationen. Fördelningen av skolpeng i Botkyrka kommun fördelas enligt 
budget och i Täby är gymnasieskolorna prioriterade i fördelningen av simhallstider och 
grundskolorna får ta de tider som blir över. Kommunernas agerande utefter undersökningen 
som genomfördes år 2003 resulterade i att kommunerna erbjöd eleverna extra simskola. I 
Botkyrka delade de upp i flick- och pojkgrupper för att ge alla möjligheter att delta i 
simundervisningen.  

Analys 
När vi analyserat resultaten har vi utgått ifrån vår sammanfattning av resultatet och försökt 
att beskriva det med hjälp av läroplansteorin och Bernsteins begrepp: 

• Kod: som i denna undersökning är simkunnighet. 
• Klassifikation: är hur simundervisningen uppfattas av eleverna och lärarna i den här 

rapporten. 
• Inramning: är i den här undersökningen lärarnas uppfattningar om de får stöd från 

skolledningen för att bedriva simundervisning i skolan. 
Vi har valt att dela upp analysen så som Göran Linde ställde upp styrkedjans positioner det 
vill säga; Staten, kommunen, skolenheten, den enskilda läraren. Vi har även lagt till 
elevernas uppfattningar längst ner för att se om elevernas uppfattningar stämmer överens 
med övriga positioner. I varje position har vi försökt att beskriva resultatet med hjälp av 
ovanstående begrepp. I slutet av analysen är en sammanfattning där vi jämför positionerna i 
styrkedjan.   
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Staten 

Utifrån styrkedjans centrala dokument har staten satt kravet att eleven måste klara 
uppnåendemålen i simning för att bli godkänd i ämnet idrott och hälsa. Revideringen av 
Lpo-94 visar att Skolverket har anammat SLS definition av simkunnighet. 
Uppnåendemålen är ett krav som staten har angett i Lpo-94 då de anser att det är en viktig 
kunskap.  
 

Kommunen 

Kommuntjänstemännen definierar simkunnighet enligt SLS definition. I vår undersökning 
svarade de att det är skolornas ansvar att bedriva simundervisning men att kommunen 
arrangerar simskolor för att hjälpa de icke simkunniga eleverna.   

Skolenheten 

Utifrån de lokala kursplaner vi fann i de tre olika kommunerna var det fyra skolor som 
definierar simkunnighet enligt SLS och två följer Lpo-94 uppnåendemål samt en skola som 
anger att eleven ska kunna simma och genomföra kamraträddning på ett tillfredställande 
sätt. 

Den enskilde läraren 

17 lärare följer SLS definition av simkunnighet, sju lärare anser att simkunnighet är att vara 
kapabel att simma 200 meter i olika situationer, en lärare menade att simkunnig är elever 
som kan simma flera olika stilar och en definierar det som att simma en längre sträcka utan 
att stanna. Två idrottslärare menade även på att det är svårt att betygsätta eleverna i 
simning då det är svårt att hinna se samtliga elever, göra en bedömning och se 
utvecklingen. Det är svårt att göra en uppföljning på de icke simkunniga eleverna och 
samtidigt utveckla de simkunniga elevernas simkunskap. Trots att kommuner och 
skolledningen ger ekonomiska resurser i styrkedjan har läraren inte chansen att ge eleverna 
möjlighet att uppnå målen i simundervisning. Undersökningen visar att det finns lärare som 
bedriver simundervisning utomhus i brist på resurser för inomhusbad. 

Elevernas uppfattningar 

128 elever definierar simkunnighet att man kan flyta och kunna ta sig framåt, 38 elever 
ansåg att det är att kunna simma 200-500 meter och 37 ansåg att kunna rädda sig själv eller 
någon. 67 elever ansåg att de har bra undervisning i livräddning i skolan och 68 elever 
ansåg att de inte har fått kunskapen i livräddning. I vår undersökning svarar 159 elever att 
de får tillräckligt med simundervisning.  
 

Sammanfattning 

Två av skolorna visar sig vilja följa statens uppsatta kriterier. Med en kommande 
revidering av uppnåendemålen har statens uppfattning sammanlänkats med 
kommuntjänstemännen, flertalet skolor och lärare i den här undersökningen. Däremot har 
eleverna en egen uppfattning som inte överensstämmer med styrkedjans positioner 
angående vad simkunnighet egentligen är. De flesta lärarna i denna undersökning uppfattar 
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att stödet från skolledningen och kommunen finns ekonomiskt men att det inte alltid räcker 
till. Många av de tillfrågade lärarna uppfattar att simundervisningen inte är tillräcklig 
samtidigt som 159 elever i den här undersökningen tycker att de får tillräcklig 
simundervisning.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion 
Vårt syfte och mål med detta diskussionsavsnitt är att besvara våra frågeställningar och föra 
diskussionen vidare då även nya frågeställningar växer fram. 

Uppfattningar om simundervisning 

Vi har utgått från vårt syfte som är att undersöka elevernas och lärarnas samt 
kommuntjänstemännens uppfattningar om simundervisning i ämnet idrott och hälsa i 
skolorna. Vår undersökning visar på att simning utgör en väldigt liten del av idrott och 
hälsa undervisningen i skolan. I enkätfrågan hur ofta eleverna har simning i skolan svarar 
59 % av eleverna i vår studie att de har simning en till två gånger per år och detta kan 
jämföras med Eva Kraepelins studie som visar att 50 % har uppgett samma svar. Karin 
Redelius studie visar även på att 72 % har en till två gånger per år eller aldrig. Skulle vi 
inkludera svarsalternativet aldrig får vi 69 % som gör att vi kan se likheter mellan 
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ovanstående studier. Vidare i undersökningen ville vi se hur kommunerna främjar 
skolornas målsättning med simning och kom fram till att kommunerna prioriterar årskurser 
och skolor, men även erbjuder simskolor till de icke simkunniga eleverna. En kommun 
prioriterar gymnasieskolorna och det tycker vi är konstigt för gymnasiet är inte 
obligatoriskt och i grundskolan är den tid där vi skapar vår grund för framtidens 
kunskapsutveckling. I artikeln barn flyter inte – utan måste lära sig simma skriven av 
Georg Auberger och Mona-Lisa Wernsten skriver de att barn behöver lång tid på sig för att 
lära sig simma.25 Får eleverna en kontinuerlig simundervisning känner de sig tryggare vid 
och i vatten och att eleverna kan mer än att bara kunna simma en viss sträcka vilket även 
Auberger och Wernsten skriver i sin artikel. Resultatet visar på att en skola har tillgång till 
simhall en gång i veckan vilket är väldigt bra då styrkedjans olika parter har tagit sitt 
ansvar för att ge dessa elever den bästa förutsättningen för en kunskap som kan rädda liv. 
Men hur drabbar det andra skolor i området som har tillgång till samma simhall? En annan 
frågeställning vi har är: Hur uppfattar idrottslärarna deras resurser i form av tillgång till 
simhall och tider för att bedriva simundervisning i År 9? Studien visar på att simhallar 
finns men att avståndet och tiderna gör det svårt för skolor att bedriva kontinuerlig 
simundervisning. Detta bekräftar även Björn Sandahl i sin undersökning år 2001 där det 
visar på att simningen endast får 2,5 % av den totala undervisningstiden i År 9 medan 
bollsporter som inte finns med i Lpo-94 får 34,6 % av undervisningstiden.26 Hur hade den 
andelen sett ut om mer tid och tillgång till simhallar funnits till förfogande för 
idrottslärarna? En parallell kan dras till Lärarhögskolan och dess idrottsutbildning där vi 
kan se samma mönster att simningen inte får lika mycket undervisningstid som de andra 
delmomenten. Det är inget som är uttalat att det är föräldrarnas eller elevernas ansvar utan 
de har tagit ansvaret utifrån skolan och samhällets verklighet där tillgången till simhallar 
och tidsbristen är verkligheten. Kan detta vara ett tecken på en dold förflyttning av ansvaret 
för simkunnigheten?  

Betyg och bedömning ur lokala kursplaner 

En av våra frågeställningar är: Vad står det i de lokala kursplanerna om simning och 
livräddning? Resultatet i undersökningen som stöds av tidigare forskning och teoretiska 
perspektiv kan vi urskilja svårigheter med att tyda och förstå uppnåendemålen för simning i 
både Lpo-94 och skolornas lokala kursplaner. Två lokala kursplaner hade uppnåendemål 
som vi reagerade på vilka var: 

• Simma i klubb eller få en roll i Baywatch. (Detta är ett MVG krav) 
• Eleven skall kunna simma och genomföra kamraträddning på ett tillfredställande 

vis. (Detta är ett G krav) Eleven skall kunna genomföra kamraträddning på ett 
mycket tillfredställande vis. (Detta är ett VG krav och samma krav gäller för MVG) 

Det vi reagerade på är vad kan elever och föräldrar utläsa av detta? Hur kan de skapa en 
bild av vad de ska göra för att uppnå dessa mål? Kan man ställa krav att sysselsätta sig med 
en aktivitet på fritiden för att få MVG i simning? Hur kan fritidsaktiviteter bedömas i 
skolan och hur kan idrottsläraren få tiden att kontrollera detta? Vad menas med 

 
25 Auberger, G. och Wernsten, M-L. (2004) S. 20. 

26 Sandahl, B. (2004) S. 54. 
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tillfredställande vis och hur sker bedömningen i ett tillfredställande mål? Är det ur lärarens 
eller elevens synvinkel? Med detta har vi endast utgått ifrån vad som står i de lokala 
kursplanerna och inte vidare ställt frågan till idrottslärarna om hur de förtydligar dessa 
kriterier. Att vissa elever blir godkända i ämnet idrott och hälsa trots att de inte är 
simkunniga kan vara ett tecken på att lärarna inte har möjlighet att ge eleven den praktiska 
kunskapen på grund av tidsbristen. Det kan också bero på olika kulturer och därmed olika 
samhällskoder. Vidare kan vi diskutera hur bedömningen sker i simning är det en summativ 
eller formativ bedömning? Summativ bedömning är att bedömningen sker i slutet av läsåret 
och bedömer enbart den kunskap eleven har vid den tidpunkten. Formativ bedömning sker i 
samband med undervisningstillfället och är mer utvecklande för eleven. I vår undersökning 
har vi kommit fram till att 111 elever har simning en till två gånger per år vilket påverkar 
bedömningen i form av att man antagligen inte hinner genomföra en formativ bedömning 
vid så få tillfällen. Med detta ser vi att de som är på en mer avancerad nivå inte får 
möjligheten att utvecklas och öka elevens motivation till simning. Då det står i Lpo-94 att 
det är lärarens ansvar att skapa förutsättningar för ett framtida intresse.   
 
Vi fann att en av skolorna har klara och tydliga uppnåendemål i År 9 jämfört med de 
tidigare exemplen: 

• Simma 150 meter valfritt och 50 meter ryggsim. Lära sig hantera nödsituationer 
såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall. Genomgå kursen för att bli 
hjärt- och lungräddare. 

Med detta uppnåendemål har denna skola en arbetsplan med preciserade betygskriterier. 
Hälften av samtliga elever i denna skola ansåg att de hade för lite simundervisning för att 
anse sig trygga i att hantera nödsituationer. Trots tydliga och klara mål i deras planering 
står det även att Hjärt- och lungräddning ska genomföras vid ett tillfälle likaså simning vid 
ett tillfälle vilket vi tycker är alldeles för få tillfällen. Planeringen och målen ser bra ut utåt 
sett men nu kan vi se att det inte spelar någon roll hur fina mål man har för det är 
fortfarande elevernas kunnande som måste sättas i fokus. Praktisk undervisning som 
simning är realistiskt svårt att genomföra och studien visar på att det verkar vara svårt att få 
mer undervisningstid i ämnet. Hopp finns då vi har en skola i undersökningen som har 
simning varannan vecka. Vi kan konstatera av vår undersökning att lärare och kommuner 
definierar simkunnighet enligt SLS men att dessa direktiv inte förmedlas klart till eleverna. 
Granskningen av de lokala kursplanerna visar att SLS har ett stort inflytande i 
planeringarna.   
 
I NU-03 kan vi se att cirka 8-9 % får godkänt eller högre betyg trots att de inte är 
simkunniga.27 I vår undersökning uppgav fyra lärare att de kan godkänna elever som inte är 
simkunniga. Då det skiljer fem år mellan dessa undersökningar kan vi se att detta 
fortfarande förekommer i skolorna. Det fanns olika orsaker till varför lärarna hade godkänt 
dessa icke simkunniga elever. Till exempel: etnicitet, skolledningens inställning och elever 
som nyligen invandrat. Ur vårt eget sätt att se på detta dilemma är att det skickas fel 
signaler till alla parter såsom elever, lärarkåren, föräldrar, kommun och samhället om att 
lagtexter kan brytas vilket gör att styrkedjan förlorar sin styrka. Med detta gör vi, lärare, 
inte eleverna en tjänst genom att låta dem gå godkända utan simkunnighet. Utan tvärtom, vi 

 
27 NU-03. S. 98. 
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begränsar deras möjligheter att vistas i och vid vatten samt att inte kunna rädda sig själva 
eller någon annan i nödsituationer. Med detta tankesätt kommer vi in på hur styrkedjan 
påverkar elevernas kunskap i simning och livräddning då resultatet i vår undersökning visar 
att det är många elever som uppfattar att det är få undervisningstillfällen för en livsviktig 
kunskap.  
 

Slutsatser 
De slutsatser vi har kunnat dra av vårt arbete genom att använda oss av dokumenten eller 
svaren från positionerna i styrkedjan i den här undersökningen är att:  

• Det kommer att ske en revidering av uppnåendemålen inom simning i Lpo-94. 
Detta tyder på att staten tycker att det är en viktig kunskap. 

• Trots att simning är en del av Lpo-94, som staten sammanställt, och att elever och 
lärare anser att det är livsnödvändig kunskap är detta inte ett huvudmoment i 
idrottsundervisningen. 43 % av eleverna anser själva att de inte har kunskapen 
livräddning. Detta kan den litteratur vi har använt oss av styrka.  

• Kommunerna är medvetna om problemet av tidsbristen och tillgången till simhallar. 
De vet inte hur de ska hantera detta problem mer än att erbjuda de icke simkunniga 
eleverna avgiftsfri simskola. 

• Trots uppnåendemålen, viljan och ekonomin så är den bistra verkligheten att 
tidsbristen och bristen av tillgången till simhallarna svåra att förändra. Dessa 
uppfattningar har vi fått av idrottslärarna i undersökningen. 

• SLS har ett inflytande över de lokala kursplanerna trots att det inte står skrivet i 
Lpo-94 där vi kan se att styrkedjan har ett glapp. Med detta menar vi att statens 
makt inte kan förverkligas av den enskilde läraren. 

• Idrottslärarna bedriver simundervisning trots de bristande tillgångarna till simhallar 
och tider i simhallar.  

• Elevernas uppfattning om de har tillräckligt med simundervisning varierar och i den 
här undersökningen tycker 46 % att de har tillräckligt med simundervisning. Vilket 
kan ses som mycket med tanke på att positionerna i styrkedjan anser att det inte är 
tillräckligt med simundervisning. 

Betydelse 
Det som skiljer den tidigare forskningen från vår studie är att de har gått djupare in på hur 
de olika styrdokumenten samt en historisk tillbakablick medan vi har gått in på hur 
styrkedjan påverkar simundervisningen i skolan. Detta kan kompletteras med den tidigare 
forskningen för att förtydliga styrkedjans makt för att ge eleverna kunskapen att rädda liv. 
Vi har även behandlat lärarnas uppfattningar för att bedriva simundervisning samt att se på 
hur eleverna uppfattar simundervisning vilket även tidigare forskning behandlat.  
 
Detta arbete kan vara intressant för idrottslärare att ta del av då elevernas synsätt har 
tydliggjorts. Betydelsen av att simundervisningen är en livsnödvändig kunskap har vi ännu 
en gång fått bekräftat efter detta genomförda arbete. Vi hoppas samtidigt att denna 
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undersökning kan ge idrottslärarna i de berörda skolorna och kommuntjänstemännen en 
bild av hur eleverna uppfattar simundervisningen.    

Reflektion över forskningsprocessen  
Under denna tid har vi utvecklat vårt tänkande om simundervisning och kritiskt granskat 
skolornas situation, litteratur samt tidigare forskning. En spännande del av detta arbete var 
det teoretiska perspektivet och det kan relateras till frågeställningarna de olika 
perspektiven. Denna uppsats har väckt många frågor och intressanta diskussioner till vidare 
forskning och det var ibland svårt att hålla oss innanför ramarna då vi ville väldigt mycket 
med detta arbete. En fråga som har växt fram under arbetets gång är: Hur kan 
simkunskapen påverka elevernas psykiska hälsa, det vill säga om och hur det påverkar 
deras självkänsla? Av egna erfarenheter resonerar vi om eleven har simkunskapen skapas 
då en inre trygghet i vetskapen om att hon/han klarar sig själv utan hjälp i och vid vatten 
samt vid olika nödsituationer.  

Reflektion över metoden 

Styrkor med vårt val av metoder är att vi har brett datamaterial i elev- och 
lärarenkätundersökningen då syftet var att få en generell uppfattning av vår frågeställning.  
Svagheter att vi inte kunde närvara på varje enkätundersökning med eleverna då vi ansåg 
att det hade en stor betydelse när frågor och funderingar dök upp hos dem. Vid 
sammanställning av analysen reflekterade vi över att det skulle vara intressant att 
genomföra intervjuer med lärarna istället, för att få en diskussion och en djupare insikt i 
idrottslärarens situation. En annan svaghet är att vi skulle ha fler frågor med strukturerade 
svar då det skulle spara oss tid med sammanställningen. Å andra sidan var det intressant att 
se hur eleverna formulerade sina svar med egna tankar och funderingar för det gav oss en 
bild av hur uppfattningarna är i de olika kommunerna.  
 

Nya frågor 
Under arbetets gång har vi funnit många intressanta frågeställningar inom ämnet simning 
att studera vidare i. De har växt fram genom studier av litteratur och vår genomförda 
undersökning. Vi har funnit att det finns en röd tråd i dessa frågeställningar och det är 
ansvaret. Dessa frågor kan vara intressanta att studera vidare ur ett föräldra- och 
samhällsperspektiv samt gå djupare in på elevernas psykiska och fysiska hälsa.   

• På vilket sätt kan vi ändra elevernas bild av vem som bär ansvaret för att lära dem 
simma? 

• Hur är det möjligt att lära eleverna en sådan livsnödvändig kunskap på så lite tid i 
skolan?  

• Den minskade tiden för simundervisning kan det vara så att i framtiden att 
simningen inte längre finns med i Lpo-94 utan ansvaret läggs helt på föräldrarna?  

• Hur påverkas simkunskapens traditioner? 
• Vem bär ansvaret för att eleverna blir simkunniga? 
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• Hur kan simkunskapen påverka elevernas psykiska hälsa, det vill säga om och hur 
det påverkar deras självkänsla? 

• På vilket sätt påverkar SLS och Lpo-94 simundervisningen i skolorna? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Annerstedt, C, Peitersen, B & Rönholt, H. (2001)Idrottsundervisning- Ämnet idrott och 
hälsas didaktik. Multicare Förlag AB, Göteborg. 
 
Bernstein, B & Lundgren, U. (1983) Makt, kontroll och pedagogik, Författarna och Liber 
förlag, Lund. 
 
Ejlertsson, G. (2005) Enkäten i praktiken Studentlitteratur, Lund. 
 
Johansson, B & Svedner, P-O. (2001) Examensarbetet i Lärarutbildningen, 
Kunskapsföretaget i Uppsala AB  



 28

 
Kraepelien – Strid, E. (2006) Simma eller försvinna…En studie av läroplaner samt elevers 
och lärares uppfattningar om simkunnighet och behovet av  att kunna simma, 
Lärarhögskolan, Stockholm 
 
Larsson, H & Redelius, K. (2004) Mellan nytta och nöje- bilder av ämnet idrott och hälsa. 
Idrottshögskolan i Stockholm 
  
Linde, G. (2006) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Andra upplagan. 
Göran Linde & Studentlitteratur, Danmark. 
 
Skolverket. (2004) Nationell utvärdering av grundskolan 2003. Rapport 250 
 
Svingby,G. (1979) Från läroplanspoesi till klassrumsverklighet. Liber läromedel, Malmö.  
 

Elektroniska källor 

Skolverket (2000-07) Grundskola Idrott och hälsa. (2007-04-10) 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11
&id=3872&extraId=2087
 
Skolverket (2004-06-11)Över 7000 elever i årskurs 5 kan inte simma. (2007-03-02) 
http://sv24.skolverket.se/skolverket/UtbJur/Simtillsyn04Publ.nsf
 
Skolverket (2006-09-12) Skolverket vill skärpa kraven på simundervisning. (2007-05-09) 
http://www.skolverket.se/sb/d/1594/a/7094 
 
Svenska Livräddningssällskapet. (2006-01-05) Drunkningsolyckor 2006. (2007-03-28) 
http://www.sls.a.se/upload/362/Drunknade%202006.pdf
Svenska Livräddningssällskapet. (u.å) Om organisationen. (2007-03-26) 
http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=117
 
Svenska Livräddningssällskapet. (u.å) Vem är simkunnig? (2007-05-16) 
http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=127 
 

Tidskrifter 

Gymnastik och idrott nr 3, 2004. 
 

Läroplaner  

Utbildningsdepartementet. (1994) Kursplaner för grundskolan  
 
Utbildningsdepartementet. (1994) Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, Lpo-94. 
 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087
http://sv24.skolverket.se/skolverket/UtbJur/Simtillsyn04Publ.nsf
http://www.skolverket.se/sb/d/1594/a/7094
http://www.sls.a.se/upload/362/Drunknade%202006.pdf
http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=117


Muntliga källor 

Gustafsson, J. (2006-01-30) Föreläsning: Läroplansteori. Lärarhögskolan i Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 

Bilaga 1. 

Enkätfrågor till elever i År 9 om simundervisning 
Flicka Pojke 
 
1a. Hur ofta har ni simning i skolan? 
_________________________________________________________________________ 
1b. Hur ofta har ni livräddning i skolan? 
_________________________________________________________________________ 
2. Anser du att ni har tillräckligt med simundervisning i skolan? 
Ja Nej 
 
3. Anser du att du har den kunskap som krävs för att utföra livräddning i vatten? 
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Ja Nej 
 
3b. Vad är det som gör att du har eller inte har den kunskapen som krävs för att kunna 
utföra livräddning i vatten? 
_________________________________________________________________________ 
4. Skriv vad du menar med att kunna simma. 
_________________________________________________________________________ 
5. Anser du att det är skolans uppgift att lära dig simma? 
Ja Nej 
 
5b. Varför tycker du eller tycker inte att det är skolans uppgift att lära dig simma? 
_________________________________________________________________________ 
6. Tycker du att simning är en viktig kunskap att kunna? 
Ja Nej 
 
6b. Varför tycker du eller tycker inte att simning är en viktig kunskap att kunna? 
_________________________________________________________________________ 
 
7. För att bli godkänd i ämnet idrott och hälsa i skolan krävs det att du klarar skolans mål 
att kunna hantera nödsituationer vid vatten. Är det rättvist att skolan har detta mål om du 
tittar på hur mycket simning och livräddning du har i skolan? 
Ja Nej 
 

  Tack så jätte mycket för din medverkan! 

 

 
 

Bilaga 2. 

Enkätfrågor till idrottslärare om simundervisning 

    Kvinna    Man       
     Vad har du för utbildning? 
   ________________________________________________________________________ 

1. Bedriver ni simundervisning och livräddning under skoltid? 
 

     Ja       Nej 
2. Har ni tillräckliga resurser (tid och hall) för att bedriva simundervisning?  

Ja          Nej  
3. Beskriv er situation utifrån svaret på fråga 2. 

______________________________________________________________________ 
4. Får ni stöd från skolledningen för att kunna bedriva simundervisning och 

livräddning? 

Ja       Nej 
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5. På vilket sätt 
______________________________________________________________________ 

 
6. Får alla elever ta del av simundervisningen och livräddning?  

Ja           Nej 
 

6a. Är det några årskurser som prioriteras?  
______________________________________________________________________ 
 

7. Hur definierar du simkunnighet? 
______________________________________________________________________ 
 

8. Skolverket har kommit med förslag att införa tydligare mål i simning både för år 5 
och år 9, tycker du att det vore lämpligt?  

Ja     Nej 
 

9. Anser du att elever kan bli godkända inom ämnet trots att de inte är simkunniga? 

Ja          Nej 
 

10. Tycker du att det är lätt eller svårt att betygsätta elever i simning?  

   Lätt   Svårt 
Tack för din medverkan 

 

Bilaga 3. 

Intervjufrågor till kommunansvariga 
 

1. Hur definieras simkunnighet i kommunens verksamhet? 
2. År 2003 genomfördes en undersökning i År 5. De eleverna går idag i År 9, finns det 

en ny undersökning i hur stor andel av dessa elever som är simkunniga? 
3. Om inte alla elever kan simma, vad gör ni åt detta? 
4. Hur kontrolleras vanligen simkunnigheten i skolorna och i kommunernas 

verksamhet? 
5. Får alla skolor tillgång till att bedriva simundervisning på skoltid i År9, på vilket 

sätt? 
6. Vad händer med de som inte får det och vad anser ni vara tillräcklig 

undervisningstid? 
7. Är simundervisningen på skoltid kostnadsfri för eleverna? 
8a. Erbjuds kostnadsfri simundervisning på elevens fritid (lov, helger, i 
skolbarnomsorgen)? 
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8b. Med en kostnadsfri simundervisning på fritiden anser ni att skolan inte har 
tillräcklig tid för att ge eleverna denna kunskap. Är föräldrarna ansvariga för elevernas 
simkunnighet? 
9. Anser ni att simkunnighet är livsviktigt och hur realiseras det i sådana fall? 
10. Ger kommunen läraren förutsättningar att praktiskt undervisa i hur man hanterar 
nödsituationer vid vatten? 
11. Hur kontrolleras vanligen att eleverna kan hantera nödsituationer vid vatten? 
12. Hur sker fördelningen av skolpeng och tider i simhallarna, tar ni hänsyn till 
kulturella förutsättningar, medicinska skäl eller skolans placering? 
13. Hur agerar ni efter att en undersökning som gjorts för att åtgärda den andel som inte 
är simkunniga? 
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