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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie undersöka några idrottslärares 

uppfattning om de nationella målen i simundervisning samt deras uppfattning om 

betydelsen av elevers simkunnighet vid betygsättningen i år 9. 

 Vi har intervjuat sex idrottslärare som jobbar på olika skolor runt om i Stockholm och 

Södermanland under olika förutsättningar. Tyngden på frågorna har vi lagt på simning.  

 

Resultat visar att synen på momentet simning bland lärarna är lika viktig men att 

betygsättningen skiljer sig drastiskt. Alla informanter säger att de bedriver utbildningen 

utifrån skolverkets kriterier och mål. Men deras tolkningar och betygssättning visar att 

så är inte fallet. Vikten av simkunnighet för betygsättningen visar på stor skillnad trotts 

att det finns direktiv från skolverket. Deras tankar och förklaringar kring detta sätts i 

stor fokus i detta arbete.   
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Inledning 

2004 genomförde Skolverket en stor tillsynsundersökning gällande simundervisningen i 

landets alla skolor.1 Syftet med undersökningen var att bedöma hur verksamheten 

arbetar med och lever upp till målen i kursplanen för idrott och hälsa. I den rapport som 

kom ut av undersökningen visade det sig att definitionen av simkunnighet och 

tolkningen av kursplanens mål varierade kraftigt i landet samt att alla elever inte når 

målen på simkunnighet. 2 

Därför fick skolverket i uppdrag av regeringen att förtydliga målen som rör 

simkunnighet och nödsituationer i kursplanen så att det i förlängningen också bidrar till 

att likvärdigheten mellan kommuner och skolor ökar.3 I uppdraget ingick också att ta 

hänsyn till den definition på simkunnighet som Svenska Livräddningssällskapet, SLS 

tillämpar. Resultatet blev ett förslag till reviderad version av kursplanen i skolämnet 

Idrott och hälsa som kom ut i augusti 2006. I förslaget så stramas riktlinjerna åt och 

målen med vad man som elev skall kunna inom simmomentet förtydligas. I skrivandes 

stund är den ännu inte i bruk i skolorna.  

Skolverkets tillsynsrapport från 2004 visar att 94 % av eleverna i de kommunala 

skolorna och 96 % av eleverna i friskolorna är simkunniga i år 5. Men några säkra 

siffror på de senare åren av grundskolan finns inte. 

Därför blev vi intresserade av att göra vår undersökning på den senare delen av 

grundskolan. 

 

                                                
1 Skolverket, Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten,  
http://www.skolverket.se/content/1/c4/05/26/Rapport_simtillsyn.pdf. 2006-09-25 
2 Skolverket, Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten,   
http://www.skolverket.se/content/1/c4/05/26/Rapport_simtillsyn.pdf. 2006-09-13 
3 Skolverket, Översyn av grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1626. 2006-09-25 

 
 



 

 2

2. Bakgrund  

2.1 Historik 

Att lära sig simma är en hälsofrämjande åtgärd för befolkningen då det förebygger 

drunkningsolyckor och ökar säkerheten i och vid vatten. Undersökningar har visat att 

efter trafikolyckor och självtillfogad skada är drunkning den tredje vanligaste 

dödsorsaken bland barn och unga4 Därför finns det en säkerhetsaspekt för alla att lära 

sig simma. Svenska Livräddningssällskapet, SLS har i över 100 år verkat för 

simkunnigheten i Sverige.5 

 

2.2 Vad säger Svenska Livräddningssällskapet om 
simning? 
Att lära sig simma är den viktigaste förebyggande orsaken för att förhindra 

drunkningsolyckor. Detta styrks av Svenska Livräddningssällskapet och är även något 

som Skolverket överstämmer med. 

 

Så här skriver SLS idag; 

”Svenska Livräddningssällskapet, SLS strävar efter att ge alla en ökad 

kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad 

trygghet och livskvalité. Det är viktigt att barn prioriteras i arbetet för att 

så tidigt som möjligt kunna ge dem kunskap och ett säkert beteende i och 

vid vatten och isar”. 6 

 

 

 

 

                                                
4 Från barnsäkerhetsdelegationens slutbetänkande SOU2003: 127 s. 313 ff. 2006-09-13 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/25/84/e189f7ae.pdf  
5 SLS hemsida, SLS under 100 år, http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=118. 2006-09-25 
6 SLS hemsida, SLS under 100 år, http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=118. 2006-09-25    
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Vidare så skriver de också: 

 

”Att kunna simma är det första och viktigaste steget för en ökad säkerhet i 

och vid vatten. Arbetet med att ge alla en grundläggande simkunskap är 

basen i Svenska Livräddningssällskapets arbete”.7 

 

Sedan SLS bildades i slutet av 1800-talet så har simkunnigheten stigit rejält i Sverige. 

Antalet drunkningsolyckor har minskat i takt med att simkunnigheten har ökat, inte 

minst antalet barndrunkningar. Sambandet mellan det minskade antalet 

drunkningsolyckor och den ökade simkunnigheten kan också ses med statistik från 

Svenska Livräddningssällskapet, SLS. Statistiken visar tydligt hur antalet 

drunkningsolyckor har minskat de senaste 100 åren.  

 

8 
Diagrammet visar drunkningsstatistik 1891 – 1995.  

                                                
7 SLS hemsida, SLS under 100 år, http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=118. 2006-09-25   
8 Red Holmberg, S, (1998), SLS 100 år Jubileumsbok 1898 – 1998, s.127. 2006-09-26 
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9 
Diagrammet visar antal barndrunkningar per år i relation till simkunnigheten enligt de 
simkunnighetsundersökningar som simfrämjandet, och senare SLS, genomförde i grundskolan. Mellan 
1968 och 1987  
 
Att få lära sig simma är alltså den viktigaste förebyggande orsaken till att hålla ned 

antalet drunkningsolyckor enligt SLS. Det är även något som skolverket anser. 

 
 

2.3 Vad säger Skolverket och kursplanen? 
Så här skrev skolverket i ett pressmeddelande i juni 2004 när tillsynsrapporten 

offentliggjordes:  

”Simkunnighet, ökad vattensäkerhet samt övervakning av små barn är det 

absolut viktigaste för att förhindra drunkningsolyckor”.10  

 

Av kursplanen i idrott och hälsa framgår det också att simkunnighet är en är baskunskap 

i säkerhet som varje skolbarn i Sverige har rätt att få. I mål som eleven skall ha uppnått i 

slutet av det femte skolåret står det;  

 

                                                
9 Red Holmberg, S, (1998), SLS 100 år Jubileumsbok 1898 – 1998, s.130. 2006-09-26 

 
10 Skolverket Pressmeddelande (11 juni 2004), http://www.skolverket.se/sb/d/205/a/526 2006-10-02 
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”Eleven skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.” 11 

 

Definitionen att kunna simma har dock medverkat till vissa problem. Diskussioner om 

vad det innebär att vara simkunnig har förts. Skolverkets tillsynsundersökning som 

gjordes 2004 visade att definitionen av simkunnighet och tolkningen av kursplanens mål 

varierade kraftigt i landet samt att alla elever inte når målen på simkunnighet. 12  

2.4 Definitionsproblem och nya kursplaner i skolan 
      
Genom åren har det aldrig funnits någon definition av simkunnighet som ska gälla. Vid 

ett möte för Nordens Livräddningsförbund i Åbo, Finland, som hölls 1996, enades man 

för första gången om en gemensam definition av begreppet att vara simkunnig.13 

SLS definierar simkunnig – att kunna simma – som följer; 

”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”.14 

Definitionen är densamma som skolverket nu skall ta hänsyn till då de utformar nya 

kursplaner för ämnet idrott och hälsa.  

I dagens kursplan för Idrott och hälsa står det som nämnts tidigare vid mål som eleven 

skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret att;  

”Eleven skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten”.15 

 

                                                
11 Skolverkets hemsida, kursplan idrott och hälsa, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087, 

2006-10-03 
12 Skolverket, Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten, 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/05/26/Rapport_simtillsyn.pdf, 2006-09-13 
13 Red Holmberg, S, (1998), SLS 100 år Jubileumsbok 1898 – 1998,  s.175. 2006-09-26 
14 SLS hemsida, Vem är simkunnig?, http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=127, 2006-09-26 
15 Skolverkets hemsida, Kursplan idrott och hälsa 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087, 
2006-09-13    
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Avsaknaden av en nationell definition av vad simkunnighet innebär ledde till att det 

blev svårare att leva upp till kursplanens mål och att det i skolorna förekom olika 

varianter av vad simkunnighet är.16 

 

I den reviderade versionen i kursplanen av ämnet idrott och hälsa för grundskolan har 

skolverket lämnat följande förslag.  

 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

”ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter och     

hantera nödsituationer vid vatten” 

”ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett”17 

 

Förslaget visar ett klart förtydligande av målen för simundervisningen och tar även 

hänsyn till SLS definition. 

 

 

2.5 Hur ska man betygsätta? 
Bedömning av elever är något som förekommer i alla grundskolor och spelar en större 

eller mindre roll för de flesta elever för deras senare val av vidareutbildning. Man kan 

bedömas på olika sätt men det som präglar oss mest är betygen. I betygsättningens 

historia kan man tydligt urskilja i två huvudperioder. Före år 1800 fanns det knappast 

några författningar eller lagar om betygsättning. Under den tiden förekom det knappt 

betyg och de betyg som gavs var inte kunskaper i enstaka ämnen utan ett allmänt 

utlåtande elevens begåvning, studieförutsättningar och uppförande samt fysiska form. 

Tiden efter år 1800 utmärks av lagstiftningar om betygsättning.  

 

”Behovet av rättvisa och jämförbara betyg blev akut när allt fler elever 

ville studera vidare på realskolan och när man bl a av kostnadsskäl 

                                                
16 Skolverkets hemsida, Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten,  
http://www.skolverket.se/content/1/c4/05/26/Rapport_simtillsyn.pdf s.3, 2006-10-02 

 
17 Skolverkets hemsida, Översyn av grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa,   
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1626 2006-10-02   
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ville ersätta inträdesprövningar (ett slags föregångare till 

högskoleprovet) med urval baserat på folkskolebetygen”18 

 
Betygen började användas i allt större utsträckning men det dröjde till början av 1900-

talet innan den verkliga likformigheten kom till stånd. Man avskaffade inträdesprov och 

ersatte det med ett standardprov som skulle reglera betygsskalan och på så sätt skapa ett 

mer tillförlikligt betygsystem och jämnare betygsstandard.  

 

”Betygens innebörd skulle fastställas med hjälp av normerade 

nationella standardprov, byggas upp kring provresultatens medelvärde 

och vissa antaganden om betygens spridning”19  

 

Betygen sattes i ett tvågradigt system, Ba vilket var medelbetyg och A som var två 

betygssteg bättre än medelbetyg. Lärarens egen bedömning av elevens kunskaper och 

förmågor blev etablerade som underlag för urval. Man utvecklade standardprov i 

matematik samt modersmål för att stödja lärarna i deras bedömning. Betygens betydelse 

började gälla först efter det att läraren gick igenom sina preliminära betyg med hjälp av 

riksnormer. Man kan jämföra systemet med valutaväxling. Betygen är uttryckta i 

lärarnas olika valutor som till slut överförs till betyg i en gemensam valuta. Det som 

kom att bestämma det slutliga betyget var standardprovets normerande resultat. 

Förslaget infördes i folkskolan under 1940-talet och 1949 antogs eleverna på de olika 

skolorna utifrån sina betyg. Det dröjde inte länge innan läroverket lade fram förslag om 

att ändra den tvågradiga betygskalan mot ett sjugradigt och låta den representera relativa 

omdömen med Ba som medelbetyg. Det visades vara ganska svårtolkat, vilket ledde till 

att den ersattes 1962 med femgradig betygsättning för alla ämnen i skolan. Detta var ett 

sifferbetyg som avvecklades mitten på 1990-talet. 

Sifferbetygen ersattes istället med dagens fyrgradiga bokstavsbetyg, IG - icke godkänt, 

G-godkänt, VG - välgodkänt och MVG - mycket väl godkänt.20 

 

                                                
18 Johansson Bengt, (1996), ,Att sätta betyg i grundskolan s.44, 2007-04-17 
19 Johansson Bengt, (1996), Att sätta betyg i grundskolan s.46, 2007-04-17 

20 Johansson Bengt, (1996), Att sätta betyg i grundskolan s.46, 2007-04-17 
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Sen den nya läroplanen kom 1994 har det blivit mer öppet för tolkningar. På skolverkets 

hemsida under rubriken ”frågor och svar” kan man som lärare ställa frågor kring 

undervisningen eller betygsättningen i de olika ämnena som senare besvaras av 

skolverket. Bland de frågorna som ställdes finns det en fråga om betygsättningen i idrott 

och hälsa och målet på om simkunnighet. Frågan lyder;  

”Måste man ta hänsyn till mål att uppnå i år 5 vid betygsättningen i år 9, 

t.ex. att en elev ska kunna simma?”21 

 

Svaret på frågan blev för att en elev ska få betyg krävs att alla mål är uppnådda, om det 

inte finns skärskilda skäl för att eleven inte kan medverka. Betyget Godkänd ska 

motsvara de mål som eleven enligt kursplanerna ska ha uppnått i ämnet i slutet av det 

nionde skolåret. Målen att uppnå i år 5 är en avstämning av måluppfyllelsen. Om en 

elev inte nått upp till målen skall den få jobba vidare med de resten av grundskoletiden. 

Eleven skall också få rätt till stödundervisning om man befarar att den inte kommer att 

klara av målen slutet av det femte och det nionde skolåret. För att en elev ska få ett 

betyg i ämnet måste både målen i år 5 och målen i år 9 uppfyllas.  

Skolplanerna i år 5 är tydligare att tolka då de målen är mer formulerade och utvecklade 

än målen i år 9. Ett sådant exempel är kursplanen för idrott och hälsa där det i målen att 

uppnå i det femte skolåret anges:  

 

"Eleven ska kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.”  

 

I målen för år 9 finns det ingen tydligt mål att uppnå i simning. Eleven som inte klarar 

av att simma och hantera nödsituationer vid vatten kan enligt ovanstående förklaring 

inte få ett betyg i ämnet idrott och hälsa i slutet av år 9. 

En tydlig definition av vad det innebär att ”kunna simma och hantera nödsituationer” 

vid vatten finns inte fastställda av staten. Betyg och målkriterier är utformade så att 

läraren själv ska tyda och bestämma om en elev har nått målen.22 

                                                
21 Skolverkets hemsida, Idrott och hälsa/special idrott, 
http://www.skolverket.se/sb/d/1579;jsessionid=0A643F6619E293FA42C9C34B0B2962DB, 2007-04-05 
22 Skolverkets hemsida, Idrott och hälsa/special idrott 
http://www.skolverket.se/sb/d/1579;jsessionid=0A643F6619E293FA42C9C34B0B2962DB, 2007-04-05 
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Här ser man alltså att enligt skolverkets direktiv hur man ska tolka kursplanen så krävs 

det att man måste kunna simma för att nå ett slutbetyg i år 9. 

2.6 Sveriges simbakgrund   
Sverige har historiskt sett en mycket god simkunnighetstradition. Inrapporterad statistik 

ifrån landets kommuner/skolor har sammanställts och visat på stor simkunnigheten i 

landet. Mätningar av simkunnigheten under senare delen av 1970-talet och början av 

1980-talet har visat hög simkunnighet i landet, såsom mest omkring 90 % för hela 

befolkningen. 

Mätningarna som har gjorts under de senaste åren visar en tydlig minskning av 

simkunnigheten. I genomsnitt har den sjunkit ner mot ca 70 %. Tillförlitligheten i 

statistiken har inte kontrollerats. SLS har genomfört ett projekt som heter Vattenprovet 

som går ut på att undersöka simkunnigheten i landets alla skolor. Resultatredovisningen 

som ännu är färdigställd presenterar de på sin hemsida. Den visar att 85 % av alla barn i 

Sverige som går i år 5 och år 9 kan simma. SLS tillägger dock att; Den 

simkunnighetsprocent som har redovisats i Vattenprovsprojektet utgår endast från dem 

som har gjort testet. Skulle de barn/elever som av någon anledning inte gjort testet varit 

delaktiga finns skäl att misstänka att det skulle ha påverkat resultatet i negativ riktning. 

Detta då åtminstone en del av dem som har varit frånvarande förmodligen har varit det 

för att de inte gillar vatten/inte kan simma.23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Rapport från Lena Björk, Barn- och ungdomskonsulent, Svenska simförbundet. (bilaga 1) 
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3. Tidigare forskning 

I början av 90-talet efter skolreformer och läroplansförändringar utförde 

Riksidrottsförbundet (RF) en granskning av olika delar i ämnet idrott och hälsa. 

I studien fastställdas det bl.a. nedanstående resultat 

 

”skolorna klarar inte alla momenten i läroplanen för ”idrott och hälsa”. Bl.a. 

riskerar simkunnigheten att komma i kläm”24. 

 

”orsakerna till noterande undervisningsproblem är framför allt lokalsvårigheter 

(i vid bemärkelse), tidsbrist och ekonomi”25 

 

 RF-studien från 1996 visade att var femte grundskola hade svagt utbud av idrott, hälsa 

och motion till eleverna och detta efter ändringen av skolreformerna.26  Rapporterna 

betonade tydligt framtida hälsoproblem och fastställde att det otillräckliga utbudet av 

ämnet skulle bidra till en tydlig klyfta bland barnen. Där man skulle dela in de i A och B 

lag i värsta fall C lag när det gäller deras fysiska aktivitet. Utvecklingen av ämnet har 

därefter lett till ett beslut av riksdagens om en ökning av ämnet idrott och hälsa på 

grundskolan inför läsåret 1998/99.  

 

 Man utökade ämnet från 460 timmar till totalt 500 timmar. I sin rapport redovisar RF 

antal klocktimmar per vecka som eleverna får ägna sig åt idrott och hälsa. Det visade en 

positiv riktning där det endast var ett fåtal klasser som hade idrott och hälsa mindre än 1 

timme veckan. I år 1-3 hade 65 % av alla klasserna idrott 1-2 timmar i veckan och 89 % 

av alla som gick mellan år 4-6 och 7-9.27  

I sin undersökning ställde RF en fråga till olika skolor hur de förhåller sig till momenten 

i läroplanen för ämnet ”idrott och hälsa”.28 Mer än hälften svarade att det är möjligt att 

                                                
24 Riksidrotts Förbundet, (2000), Idrotten i grundskolan. S. 2. 2007-05-20 
25 Riksidrotts Förbundet, (2000), Idrotten i grundskolan. S. 2. 2007-05-20 
26 Riksidrotts Förbundet, (2000), Idrotten i grundskolan. S. 3. 2007-05-20 
27 Riksidrotts Förbundet, (2000), Idrotten i grundskolan. S. 7. 2007-05-20  
28 Riksidrotts Förbundet, (2000), Idrotten i grundskolan. S. 11. 2007-05-20 
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hinna gå igenom alla medan en femtedel ansåg det vara omöjligt. Momentet som ansågs 

svårast att hinna med i undervisningen var simning. 

 

”Här får vi återigen betonat att lokalsvårigheter - i det vidare perspektivet 

(simhallar m.m.) – är en allvarlig faktor i sammanhanget”29 

 

Eva Kraepelien – Strid redogör i sin D-uppsats att hon uppfattar lärarnas ställning till 

simundervisningen i grundskolan som viktigt. Detta redovisar hon med siffrorna från 

undersökningen där lärarna svarade på frågan om hur de uppfattar vilka mål som 

”viktiga” respektive ”mindre viktiga ”. På denna fråga svarade ca 80 % att de ansåg 

simning som viktig del i kursplanen och 15 % svarade att de ansåg det som mindre 

viktigt.30 

Majoriteten ansåg att det var viktig att eleverna kan simma men de verkar inte prioritera 

detta i undervisnings syfte.31  Vidare skriver Eva Kraepelien – Strid att under SIH 

projektet (skola, idrott, hälsa projektet) ställde man en fråga till idrottslärarna om hur 

vidare de ansåg antalet på eleverna som skulle kunna klara av att simma 200 meter?  

Lärarna uppgav att 97 % av deras elever skulle kunna klara av det. Men sedan när man 

ställde samma fråga till eleverna var det bara 80 % som ansåg sig kunna klara detta.32  

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Riksidrotts Förbundet, (2000), Idrotten i grundskolan. S. 11. 2007-05-20 
30 Eva Kraepelin – Strid, (2006), Simma eller försvinna, D-uppsatsen. S. 24. 2005-05-22 
31 Eva Kraepelin – Strid, (2006), Simma eller försvinna, D-uppsatsen. S. 28. 2007-05-21 
32 Eva Kraepelin – Strid, (2006), Simma eller försvinna. Idrotts Forskning S. 56. 2007-05-22  



 

 12

4. Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie undersöka några idrottslärares 

uppfattning om de nationella målen i simundervisning samt deras uppfattning om 

betydelsen av elevers simkunnighet vid betygsättningen i år 9.  

4.1 Frågeställningar 
• Hur uppfattar idrottslärarna betydelsen av elevers simkunnighet i betygsättningen i 

år 9?  

• Hur förhåller sig idrottslärarna till betoningen på simkunskaper i styrdokumentet?  

  

5. Metod 

I metoddelen kommer vi att presentera de forskningsmetoder som vi har valt att 

använda oss av. Vidare så kommer vi att beskriva hur datainsamlingen har gått till samt 

hur behandlingen av urvalet och de etiska aspekterna.  

 

5.1 Val av Metod 
Vi har valt att använda oss av intervju som metod för att få svar på våra frågeställningar. 

Anledningen att vi valde denna metod är därför att vi ville få en så ingående bild som 

möjligt av hur olika idrottslärare uppfattar simundervisningen i skolan samt 

bedömningen av den. Vi valde också denna metod för att vi anser att den är mest 

relevant för våran undersökning. 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju avser att finna 

den intervjuades uppfattning om olika företeelser. Frågor som ställs i en kvalitativ 

intervju ger den svarande möjligheten att svara med egna ord och tolkningar. 
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”Förståelsegrundande undersökningar syftar till att öka förståelsen av 

någonting som vi redan tidigare visserligen visste en del om, men som vi 

inte ansåg oss förstå tillräckligt väl”33 

 

Den kvalitativa metoden är passande för att förstå människors tänkande och handlingar 

och när man vill skilja på flera personers sätt att agera och handla.34 

5.2 Urval 
Vi undersökte sex skolor. Tre av dem ligger i Södermanland och tre av dem i 

Stockholm. Vi valde att intervjua idrottslärarna på dessa skolor. De valde vi ut utifrån 

skillnader i möjligheter att bedriva simundervisning.  Lärarna intervjuades för att de tar 

hand om simundervisningen på skolan. Alla lärare som vi intervjuat jobbar på olika 

skolor med olika möjligheter. Skolorna har olika långt till ett badhus eller badplats. 

Lärarna som är berörda kommer vi att presentera som informant. Vi har en fundering 

hur vida skolans avstånd och möjlighet till ett badhus påverkar lärarnas planering och 

bedömning i simning. För att förklara detta närmare har vi valt att kort berätta om 

skolorna som informanterna jobbar på. Därefter under resultatdelen så kommer vi att 

presentera informanterna. 

 

De tre första skolorna som vi kommer att presentera kommer från områden i 

Södermanland.  

Informant A jobbar på en F-9 skola. De har stora valmöjligheter att välja olika sorters 

aktiviteter eftersom miljön runt de skapar gynnsammare förutsättningar för det. De har 

till gång till en stor idrottsanläggning, kastavstånd till skog och nära till ett badhus.  

Informant C jobbar på en skola som ligger i en förort. De har nära till ett friluftslivs 

område med vatten men det tar 25 minuter med buss till närmaste badhus. 

Informant E jobbar på en stor F-9 skola. De har ett stort urval av fotbollsplaner och nära 

till en badplats. Det tar ungefär 15 minuter med buss till närmaste badhus.  

 

 

Nästa tre skolor som vi kommer att presentera ligger i olika delar av Stockholm. 

                                                
33  Heléne, Thomsson. (2002.) Reflexiva intervjuer. S. 30. 2007-05-01 
34  Runa Patel, Bo Davidsson. (2003.) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. S. 75. 2007-05-02 
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Informant B arbetar i en F-9 skola i en förort till Stockholm och har ca: 5 – 10 minuters 

promenad till ett centrum med en simhall. 

Informant D jobbar också på en förortsskola med år F-9 och har knappt 10 minuters 

promenad till simhall. 

Informant F jobbar på 6-9 skola som ligger intill en tunnelbanestation med ett stort fällt 

intill knogarna. Det tar 20-25 minuter med tunnelbana till närmaste badhus.  

Informanterna som vi har intervjuat är tre kvinnor och tre män. Alla är behöriga lärare 

med minst 5 högskole poäng i simutbildning och har jobbat olika längre på 

grundskolan. Dessa skillnader är dock något som vi inte har funnit som betydelsefullt 

för undersökningen.  

5.3 Genomförande 
 
Vi diskuterade först hur vi skulle genomföra intervjuerna. Om vi skulle spela in de eller 

skriva ner det direkt på papper. Vi bestämde oss dock med det första alternativet 

eftersom vi ansåg att det skulle vara enklare för våra informanter att öppna sig. Efter det 

satte vi oss ner och skrev ner frågor utifrån våran frågeställning och sedan silade vi bort 

de som vi tyckte inte var bra. Därefter mejlade vi våran handledare på LHS för att få en 

kommentar av valet på frågorna och ett godkännande. Vi kontaktade våra informanter 

per telefon och bokade tid för en intervju. Vi förklarade hur intervjun skulle gå till. Att 

materialet endast skulle användas till arbetet och att inga namn, direkta platser och tider 

skulle anges i arbetet. Vidare förklarade vi att vi skulle skriva ner intervjun på papper 

för att underlätta vidare arbete. Vi fick allas samtyckande. Varje intervju tog ungefär 

30-45 minuter. Materialet som vi använde oss av mobiltelefon med vilken vi spelade in 

intervjun samt papper och penna ifall inspelningen inte skulle fungera rätt. Därefter 

skrev vi ner intervjuerna på papper och skickade de till våra informanter för ett 

godkännande innan vi vidare använde oss av informationen. 
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5.4 Etiska principer 
  

På Vetenskapsrådets hemsida kan man läsa om etiska aspekter.  

 

”Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en 

medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla”35 

 

Forskaren själv bär ytterst ansvaret att materialet i forskningen använd på en rättvis 

utförandeform och moraliskt acceptabel. Även om vissa frågor som rör etik måste 

regleras formellt handlar etik inte om lagar och regler.36  

Vetenskapsrådet skriver på sim hemsida om riktlinjer för forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Där nämner de fyra huvudkrav 

inom forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Alla dessa krav har ett syfte vilken vi kommer att förklara. 

Med informationskravet menar man att den som utför forskningen är skyldig att 

informera deltagarna i fråga om deras roll i undersökningen och villkor för deras 

deltagande. Forskaren ska även klargöra att deras medverkan är frivillig och att då kan 

avbryta när de vill. Detta var något som vi tänkte på när vi kontaktade våra deltagare 

och vi var noga med att förklara allt ovannämnt för dem. 

Det andra huvudkravet som nämns är samtyckskravet.  Med detta menas att forskaren 

måste få ett medgivande av deltagaren. I vissa fall måste ett medgivande inhämtas från 

en förälder eller vårdnadshavare om deltaganden i fråga är omyndig. Den som 

medverkar i undersökningen ska själv få bestämma hur länge den vill vara med och 

under vilka förutsättningar. Om deltagaren vill avbryta sin deltagande ska den utan 

några som helst belastningar ha rätt att få göra det. Detta klargjorde vi för våra 

deltagande vid det första mötet innan vi inledde undersökningen.  Det tredje kravet är 

konfidentialitetskrave vilket innebär att deltagare i fråga ska få undertecknat papper där 

det stryker forskarens tystnadsplikt. All upplysning som forskaren får från den 

deltagande skall förvärvas på ett säkert ställe och ingen obehörig ska kunna stryka 

                                                
35 Vetenskapsrådets hemsida, Forskningsetik, 

http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 2006-05-21 
36 Vetenskapsrådets hemsida, Forskningsetik, 
http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 2006-05-21 
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deltagarnas identitet. Vi förklarade detta för våra deltagare och redovisade för dem hur 

vi skulle använda upplysningarna som vi får av dem. 

Det fjärde kravet som nämns är nyttjandekravet vilket innebär att informationen och 

uppgifterna som forskaren får från den deltagande inte får lånas ut eller används vid 

andra icke vetenskapliga syften. Vi förklarade för våra deltagare att informationen 

endast kommer att användas till denna undersökning och inte till någon tänkbara 

framtida undersökning.37 

6. Resultat 

 
Vi har intervjuat sex lärare, tre från Södermanland och tre från Stockholm. Under detta 

stycke kommer vi att presentera resultatet av våran undersökning.  För att inte avslöja 

våra deltagares identitet så kommer vi att namnge de som informant A, informant B, 

informant C, informant D, informant E och informant F. 

Informanterna kommer även att benämnas som hon oavsett kön. 

 

6.1 Informanternas syn på kursplanen, målen och 
betygskriterierna. 
 
De flesta informanterna tyckte att målen i kursplanerna är svåra att tolka och tar väldigt 

mycket tid att tyda.  Informant D ansåg att målen i kursplanen är svåra för eleverna att 

förstå. Fast samtidigt tyckte hon att målen är öppna och att det finns utrymme för 

tolkningar. Något han också upplevde positivt. Alla jobbade med utgångspunkt i att 

bryta ner och förenkla konkretiseringen av kursplanen och dess innehåll för att 

underlätta arbetet för sig och för att eleverna lättare ska kunna förstå kursplanens 

kriterier. Det var viktigt för alla att eleverna förstod syftet med ämnet idrott och hälsa. 

Att eleverna hade kunskap i vad det de blir betygsatta i och utifrån vad.  

 

                                                
37 Vetenskapsrådets hemsida, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf  
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Alla informanter ansåg att målen är lika viktiga men synen på om det går att mäta målen 

skiljdes åt.  

På det svarade informant A  

”att det går att mäta men att det är väldigt svårt. En lärare som 

bara har en ren idrottslig undervisning, den läraren riskerar att 

mäta som man gjorde förut. Hur fort eleven kan springa under en 

viss tid eller hur långt den kan hoppa, det är inte det som man ska 

utgå från”.  
 

Informant B svarade att det inte gick att mäta målen och att hon helst inte vill ha 

betygen i idrott eftersom det blir en väldigt subjektiv bedömning. Samtidigt tyckte hon 

att man inte kan ta bort betyg för då kan ämnet förlora status och risken finns att 

eleverna inte skulle ta ämnet på. Hon ansåg att skolan som instans har hetsat fram 

betygs fixerade elever. 

 

Informant C svarade  

”det går inte alltid att mäta målen och anledningen är att de inte 

är konkreta och att varje individ tolkar dem olika”. 

 

Informant D svarade både ja och nej. Hon tycker att ämnet har ändrat karaktär genom 

åren och går mer mot att vara ett ämne där man övar sociala färdigheter och får mindre 

tid till att träna idrottsgrenar. Denna utveckling tycker hon är bra men samtidigt tycker 

hon att det är svårt att bedöma sociala färdigheter. 

 

Informant E svarade att målen är svåra att mäta och att det inte är alltid den processen 

som hon utgår från när han ska sätta ett betyg. 

 

Informant F svarade nej och anledningen till detta är att vissa moment går att mäta 

enklare, t.ex. simning 

 
Svaren kring momenten i kursplanen och deras betydelse skiljdes inte åt bland 

informanterna. De flesta tyckte att de var lika viktiga, men att vissa moment fick större 

plats på planeringen. Anledningen till detta var resurserna samt andra egenskaper så 

som vädret, kollegorna, närheten och förutsättningarna.  
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Informant D påpekade också att det främst behövs mera sammanhängande tid till sådant 

som är svårt att göra på vanliga lektioner. T.ex. skridskor, friluftsliv och simning. 

Vissa moment som bollsporter och redskap behöver inte mycket planering och är lätta 

att genomföra utan någon större planering. 

 

Informant B svarade   

”Momenten är olika viktiga och därför får olika mycket tid. Med 

olika viktigt menar jag att ämnet idrott och hälsa ska vara ett 

medel inte ett mål. Att lära sig basket t.ex. är i sig oviktigt men 

det individen kan lära sig under en basketlektion är viktigt. Det 

jag syftar på är sådant som samspel, ömsesidighet, samförstånd, 

vänta på sin tur osv. men även färdigheter som kondition eller 

öga-hand koordination”. 

 

6.2 Definieringen och betydelsen av simkunnighet. 
 
Simundervisningen ansågs som ett jätteviktigt moment bland alla informanter och alla 

förutom informant D svarade att de jobbar efter SLS definition av simning. D.v.s. att 

eleven klarar av att falla i vattnet, doppa huvudet och simma 200 m bröst samt 50 m 

ryggsim.  

Men informant E var den enda som även hade ”att kunna hantera nödsituationer vid 

vatten som krav”. 

 

Informant D svarade;  

 

”Jag definierar simkunnighet genom att se om eleven klarade av 

att simma 200 meter utan att bli nämnvärt trött var han/hon 

simkunnig.” 
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6.3 Bedrivningen och betygsättningen av 
simundervisningen. 
Bedrivningen av simundervisningen skiljde sig åt bland informanterna.   
 

Informant A svarade att hon inte genomför undervisningen i simning själv utan att det 

gör simläraren på badhuset. De har schemalagd simundervisningen en gång varannan 

vecka fram till år 5. Efter det är det bara de som inte har lärt sig att simma som får 

fortsätta att gå tills de har lärt sig. De elever som når upp till målen i simning får 

simundervisning fortsättningen bara vid de tillfällen när det ligger på planeringen.  

  

Informant B och D svarade att de inte genomför någon simundervisning på högstadiet 

utan bara har praktiskt prov då simning är något eleverna skall ha klarat av före de går 

ut år 5. Informant B angav att det praktiska provet genomförs i år 7 och har eleven 

klarat det så genomförs ingen simundervisning utöver livräddningen.  

 

 

Informanterna C och E svarade att de låter eleverna först göra ett simprov för att se 

vilka som kan simma och vilka som behöver vidare hjälp. Sedan lämnar de över arbetet 

till en simlärare eftersom de inte hade tid att göra det själva. De elever som klarar 

simprovet får simundervisning i fortsättningen vi de tillfällen när det ligger på 

planeringen.  

 

Informant F svarade  

”Jag sköter min simundervisning själv. Jag delar eleverna i tre 

grupper utifrån deras simkunskap och sedan jobbar jag vidare 

utifrån det.”  

 

Men han markerade också att hon får hjälp av simlärarna på badhuset, annars hade det 

varit omöjligt tyckte han. Simundervisningen bedrivs lika ofta genom hela grundskolan. 

 

När det gällde betygsättningen i simning var de flesta informanterna eniga. På frågan 

om en elev som inte når målen i simning men som ligger på MVG i övrigt i år 9 då får 

IG i slutbetyg svarade 4 av 6 att de inte skulle ge en elev IG i slutbetyg eftersom det inte 

är bara det som avgör kursen men de hade olika motiveringar till varför.  
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Informant A tyckte att det är det samlade intrycket från moment som gäller och väger 

mest. Har man MVG och är duktig så ska man ha MVG. Skolan har skyldighet att 

eleven ska kunna simma så man får lösa det på något sätt men ett IG får eleven inte. 

Informant C antydde att helheten överväger mest men att det skulle sänka betyget. 

 

Informant D svarade att hon istället skulle ha ett samtal med föräldrarna och eleven om 

vikten av att kunna simma. Ett moment skall inte få sänka hela betyget ansåg hon. 

 

Informant E svarade  

”Det är skolans mål och skyldighet att varje elev som går ut 

grundskolan ska kunna simma. Men skulle det hända att en elev 

inte klarar av målen i simning men klarar av de andra målen så 

skulle den inte få IG i slutbetyg. Det är för hårt och orättvist”. 

 

Informanterna B och F svarade att eleven skulle få IG i slutbetyg och de hänvisade till 

kursplanen. 
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7. Analys och Diskussion 

Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie undersöka några idrottslärares 

uppfattning om de nationella målen i simundervisning samt deras uppfattning om 

betydelsen av elevers simkunnighet vid betygsättningen i år 9.  

 

Syftet ledde till följande frågeställningar;  

Hur uppfattar idrottslärarna betydelsen av elevers simkunnighet i betygsättningen i år 9?  

Hur förhåller sig idrottslärarna till betoningen på simkunskaper i styrdokumentet?  

 

Att lära sig simma är en självklarhet om man vill förebygga olyckor i och vid vatten. 

Det visar statistiken från SLS som visar sambandet mellan simkunnighet och 

drunkningsolyckor.38 Ändå visar vårt resultat att det är lite si och så med 

simundervisningens betydelse för bedömningen i skolan. 

 

Alla våra informanter tyckte att simning var ett jätteviktigt moment i kursplanen men 

som vi ovan nämnt så var det bara två av de sex som skulle sätta IG på en elev som inte 

nådde upp till målet simkunnighet. Som skäl anger de olika saker men dock med samma 

utgångspunkt. Att det skulle vara orättvist mot eleven om hon är duktigt i andra delar av 

ämnet. Detta är något som stärker det som sägs i skolverkets tillsynsrapport från 2004 

där rapporten visar att definitionen av simkunnighet och tolkningen av kursplanens mål 

varierade kraftigt i landet. Det stärker även tidigare forskningen av Eva Kraepelien – 

Strid där hon redovisar att lärarna i hennes undersökning ansåg simning som viktigt 

men ändå prioriterade man inte det i utbildningssyfte. Frågan är varför?  

 

En anledning som vi tror oss kan vara en stor del av förklaringen är det som flera av 

informanterna tar upp. Att resurserna inte räcker till samt avståndet till simhall. 

Informant D säger t.ex. att det beror på lokaler, ekonomi samt närområdets möjligheter. 

En skola som har en simhall i närheten har självklart lättare att uppfylla målet på 

simkunnighet än en skola som måste transportera sig en längre bit för att nå en simhall. 

Då uppstår problemet med avsaknad av lång sammanhängande tid som informant D 

                                                
38 SLS hemsida, SLS under 100 år, http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=118 2006-09-25 
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också är inne på. Andra lärare måste då avsätta tid från ”deras ämne” och ge upp 

lektioner och det skapar lätt irritation. Detta är något som även understryks av 

Riksidrotts Förbundet i deras rapport. Där en femtedel av lärarna i undersökningen 

betonade att det är omöjligt att hinna med alla målen i kursplanen och detta pga. 

lokalsvårigheter. Exempel på momenten som silas bort utmärks simundervisningen.  

Tyvärr har vi båda upplevt att det lätt blir så att många lärare prioriterar sitt ämne först 

och inte ser till helheten. Då kanske det lättare uppstår en situation där skolan blundar 

för simundervisningens vikt. Här blir det då viktigt med en stark skolledning som kan 

bestämma hur det ska vara. Speciellt eftersom det är de som är ansvariga för att alla 

elever är simkunniga. Det är ett stort projekt att ta sig till simhallen och se till att alla får 

den undervisning de är berättigad till. 

 

 

Ett annat problem är om man lägger simundervisningen efter lektionstid ska man räkna 

dessa timmar när man åker iväg som idrottstimmar. Det gäller även om man åker iväg 

till en hockeyrink eller beger sig ut på vandring. Skall eleverna kompenseras då? 

Kanske genom att t.ex. hoppa över åtta lektioner framöver om man varit borta åtta 

timmar? Eller ska man lägga simundervisningen bara under friluftsdagarna? I 

Riksidrottsförbundets rapport om idrottsutbudet vid millennieskiftet redovisade man de 

mest vanliga aktiviteterna vid friluftsdagarna. Simning låg bland de fyra minst 

förekommande aktiviteterna.39  

 

Även här trots resurs med tid och planering så prioriterar man inte simningen i första 

hand. Eva Kraepelien – Strid redovisar i sin D-uppsats en enkätundersökning som 

genomfördes med 499st elever och med enkät och intervju av 31 idrottslärare från 20 

olika skolor runt om i Stockholms län. På frågan om hur många timmar av lektionerna 

under ett helt läsår som ägnas år respektive moment svarade lärarna att endast 1 % av 

den förlagda tiden ägnas åt simundervisning.40 Bland de övriga momenten som t.ex. 

lagbollspel ägnades det runt 70 % av tiden under läsåret.41 

Kan beskyllning på resurs och tidsbrist bara vara någonting som idrottslärarna gömmer 

sig bakom för att slippa simundervisningen? 

                                                
39 Riksidrotts Förbundet, (2000), Idrotten i grundskolan. S. 16. 2007-05-22 
40 Eva Kraepelin – Strid, (2006), Simma eller försvinna, D-uppsatsen. S. 23. 2007-05-22 
41 Eva Kraepelin – Strid, (2006), Simma eller försvinna, D-uppsatsen. S. 23. 2007-05-22 
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Vi kan leka med tanken en gång och fundera på hur det hade sett ut om skolan haft en 

simhall på området men behövt transportera sig för att nå en idrottshall. Hur hade det 

sett ut då? Hade alla elever nått målet på simkunnighet då och vi hade haft den här 

debatten om varför inte alla elever kan utföra olika motoriska grundformer? 

 

På grund av den allmänna skolplikten i Sverige så blir skolan en naturlig arena om man 

vill att så många barn som möjligt skall ges möjlighet att lära sig simma. Skulle inte 

simundervisningen ske i skolan så finns risken att de som inte har det kulturella kapital 

med sig hemifrån som gör att de går och simmar då troligtvis aldrig kommer att lära sig 

att simma. Något som i slutändan skulle kunna leda till att simkunnighet ännu mer 

skulle kunna bli en klassfråga än vad det redan är.  
 

Eva Kraepelien – Strid redogör i sin redovisning av en frågeställning som ställdes till 

lärarna i SIH – projektet, där man frågar lärarna hur de uppskattade sina elevers 

förmåga att kunna simma 200 meter?42  Lärarna i år 9 svarade att de den ansåg att 97 % 

klarade detta men när samma fråga ställdes till eleverna svarade bara 80 % att de kunde 

simma 200 meter. 

En förklarning skulle kunna vara att lärarna överskattade elevernas förmåga och därför 

felbedömde elevernas förmåga. Eller kan det vara så att eleverna har bättre uppfattning 

om sina förmågor än vad lärarna har?43  

Men vi anser att det finns många lärare där ute som inte prioriterar simundervisningen 

trots att de säger det. Därför när de får en fråga ställt om simundervisningen så är de inte 

helt ärliga med redogörelsen så att det inte skulle se dåligt ut. Istället försöker de visa 

den fina sidan som egentligen inte finns. Vår bedömning är att det måste finnas många 

lärare som inte betygsätter eleverna utifrån kriterierna i kursplanen. Lärare som helt 

enkelt blundar för simningens vikt vid betygsättningen och betygsätter efter egna 

kriterier. Kriterier som inte finns i läroplanen.  

Att det är outbildade lärare som gör dessa misstag verkar inte vara troligt utifrån vår 

undersökning där alla våra sex informanter är utbildade lärare. Däremot skulle det 

kunna bero på vilken sorts specifik simutbildning lärarna har fått. Om lärarna haft fokus 

                                                
42  Eva Kraepelin – Strid, (2004), Simma eller försvinna, Idrotts Forskning. S. 56. 2007-05-21 
43  Eva Kraepelin – Strid, (2004), Simma eller försvinna, Idrotts Forskning. S. 56. 2007-05-22 
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på att få träna egna färdigheter eller om de har fått öva på att lära ut simning borde 

påverka hur deras egen undervisning kommer att se ut. 

Att alla lärare är sämre eller bättre på olika moment är nog ofrånkomligt men det borde 

vara av yttersta vikt att alla får en gedigen utbildning oavsett vart man utbildar sig. Flera 

av informanterna säger att de inte undervisar i simning utan bara genomför prov och ser 

vilka som kan simma. De som sen inte klarar av simningen får gå i simskola som leds 

av någon annan. Detta kan tyda på att idrottslärarna känner sig osäkra i just momentet 

simning och lägger ut det på ”proffsen” som jobbar på simhallarna. Att det är ett sådant 

arbete för många att åka iväg och bedriva simundervisning gör att skolan kanske lättast 

löser det här på detta sätt. Då blir idrottslärarnas kunskaper i simning ringrostiga efter 

ett tag. Ännu viktigare är kanske att de lärare som är nyexaminerade och kommer ut i 

skolan får undervisa i simning. Det blir en konstig situation när lärarna inte undervisar i 

simning men ändå sätter betyg i det. 

  

En annan anledning till att elever får godkänt trots att de inte kan simma är troligen att 

så några timmar ägnas åt simning jämfört med t.ex. bollspel. De timmar som ägnas åt 

simning får mindre betydelse i slutändan vid betygssättningen eftersom det finns så 

många andra moment som eleverna har sysslat med under fler lektionstillfällen under 

läsåret. Speciellt nämnvärt blir det när man tänker på att simkunnighet är ett uttalat mål i 

kursplanen jämfört med text bollspel som av tradition tar en stor del av undervisningen.  

 

Informant E är inne på att det är skolans mål och skyldighet att varje elev som går ut 

grundskolan ska kunna simma. Om en elev inte klarar av det av olika anledningar är det 

skolan som har misslyckats är det hårt att straffa eleven. Här kan vi till en viss del hålla 

med då det framgår att det saknas resurser för simundervisningen på flera skolor. Men 

detta kanske är ett större problem som inte bara handlar om simning? Flera elever har en 

mycket större problembild och behöver hjälp och stöd på flera plan.  

 

Men skulle det hända att en elev inte klarar av målen i simning men klarar av de andra 

målen så skulle den inte få IG i slutbetyg. Det är för hårt och orättvist menade han. 

När vi som barn själva gick i skolan minns vi simundervisningen på så sätt att så fort 

man inte sjönk bedömdes man som simkunnig. Då fick man bara simma längder utan att 

någon pratade om teknik. När betygen skulle sättas och under samtalen med våra 
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idrottslärare, om hur vi ligger till i ämnet, kom det aldrig upp några diskussioner om 

simning. Bollsporter, olika tider som vi har sprungit på, måttband, antal armhävningar i 

styrkebanan och närvaro var det som betydde något. Intressant blir då att fråga varför 

detta fortfarande sker år 2007 i skolan? Är svaret på denna fråga möjligtvist att det är så 

många gamla idrottslärare på sina poster och att det betygsätter så som de har blivit 

lärda. Då kanske vi kan lugna ner oss och vänta ett par år tills de alla går i pension och 

nya fräscha idrottslärare tar posterna som har nya tankar, idéer, som kommer att driva 

simundervisningen till det yttersta och skapa ett samhälle där alla barn kan simma. 

 

När vi började på Lärarhögskolan i Stockholm, på programmet Idrott, friluftsliv och 

hälsa fick vi en inblick i kursplanen, momenten som ingick och vilken stor betydelse det 

är att kunna simma. Anledningen till detta kan vara att vi hade en jättebra lärare. Han 

var gammal simmare, HLR-instruktör och brann för detta. Han töjde på gränserna, 

visade nya möjligheter att ha simundervisning på. Gjorde det mycket roligare, lekfullare 

men samtidigt hade han en röd tråd och budskap med det hela. Detta visar på att vart 

man utbildar sig och vilka lärare man har inverkar stort på hur jag kommer prioritera när 

jag kommer ut och undervisar. Men att det finns lärare som inte undervisar efter 

läroplanen och kursplanen trots utbildning är uppseendeväckande.  

 

 

Undersökningen som vi har gjort är begränsad men om vi ändå skulle tänka oss bredare 

och jämföra de svaren som vi har fått med resterande lärare i Sverige. Hur många av de 

lärarna hade svarat att de inte hade gett IG i betyg om eleven inte kunde simma eftersom 

det skulle vara för hårt och orättvist? Vår undersökning ger oss en anledning att tro att 

den siffran skulle ha varit hög och att det skulle få konsekvenser för samhället. 

Vi har visat att det finns ett samband mellan simkunnigheten och antalet 

drunkningsolyckor. Om inte alla barn lär sig att simma finns det stor risk att tro att 

siffran på antalet drunkningsolyckor kommer att stiga igen. 

Intressant för vidare forskning vore att fråga ledningen på olika skolor hur de arbetar 

med svårigheten att bedriva bra och rättvis simundervisning? Det är ju de som är ytterst 

ansvariga för att alla barn i deras skola kan simma 
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7.1 Sammanfattning 
 
Som sammanfattning av analysen vill vi betona att skolans geografiska läge, resurser 

och inställning spelar en betydande roll när det gäller synen och betygssättningen i 

simning. Om avståndet till närmaste simhall är för stort får simundervisningen lägre 

prioritet än om simhallen skulle ligga i anslutning till skolan. Det hänger delvis ihop 

med skolans resurser. Blir det för stor kostnad av både tid och pengar genererar de ofta 

till att simundervisningen får ett mindre utrymme i undervisningen. Om skolan inte 

värderar simundervisningens betydelse har det också inflytande på simundervisningen. 

Om skolan och lärare har negativ inställning till simundervisning får således 

undervisningen mindre betydelse. Vi hoppas att den negativa trenden av undervisningen 

i simning vänder och att momentet får en större plats i idrottslärarnas planering. Alla 

studier som vi har presenterat har visat klart och tydligt vikten av att kunna simma.  
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8. Slutord 

Att lära sig simma är en självklarhet om man vill förebygga olyckor i och vid vatten. 

Det visar statistiken från SLS som visar sambandet mellan simkunnighet och 

drunkningsolyckor. På grund av den allmänna skolplikten i Sverige så blir skolan en 

naturlig arena om man vill att så många barn som möjligt skall ges möjlighet att lära sig 

simma. Skulle inte simundervisningen ske i skolan så finns risken att de som inte har 

det kulturella kapital med sig hemifrån som gör att de går och simmar då troligtvis 

aldrig kommer att lära sig att simma. Något som i slutändan skulle kunna leda till att 

simkunnighet ännu mer skulle kunna bli en klassfråga än vad det redan är.  
Vår tidigare erfarenhet och vår information från undersökningen visar ändå på att 

närheten till simhall eller badplats och ekonomi är en stor faktor som avgör hur 

simundervisningen bedrivs. Något som också stärks av RF: s undersökning. En skola 

som har nära till simhallen får självklart mindre problem att genomföra sin 

simundervisning. En skola som inte behöver blockera andra ämnens undervisning har 

vunnit mycket.  

Men viktigast av allt är ändå att simning börjas ta på allvar vid betygsättningen i Idrott 

och Hälsa. Det är helt oacceptabelt att det finns lärare som ger elever godkänt trots att 

de inte når målen i ämnet.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 

SIMKUNNIGHETSFAKTA 

 
I Svenska Simförbundets flerårsplan 2005-2008 framgår att simkunnighet är ett av 
förbundets prioriterade områden. Där står att läsa: 
 
Simkunnighet 
En av de viktigaste uppgifterna för Svenska Simförbundet är att arbeta för att 
simkunnigheten 
sprids till alla medborgare i det svenska samhället. SSF arbetar sedan flera år med 
Simlinjen 
som i åldrar sträcker sig från babysim till simningens nybörjarträning. SSF har också 
introducerat Vattenprovet för att i samarbete med landets kommuner och 
badanläggningar 
kartlägga hur stor del av landets låg- och mellanstadieelever som verkligen kan simma. 
 
Styrelsen ser det som mycket viktigt att fortsätta utveckla de pedagogiska materialen 
inom 
simidrotten som används i simundervisningen och då främst simmärken och simlinjen. 
Vidare 
ska SSF arbeta för att användandet av simlinjen sprids till fler föreningar. Styrelsen ser 
det 
som särskilt viktigt att verksamhet kommer igång på orter i Sverige som idag helt 
saknar 
simföreningar. 
 
Simförbundet ska vara aktiva i opinionsarbetet att simkunnighet är en livförsäkring som 
ska 
erbjudas alla i vårt samhälle. 
 
För att ytterligare sätta fokus på vikten av simkunnighet gav Svenska Simförbundet ett 
nyårslöfte vid årsskiftet 2006/2007 som lyder: ”Senast 2012 ska alla barn som går i 
tredje klass vara simkunniga.” Svenska Simförbundet kommer också tillsammans med 
Speedo att genomföra en kampanj med budskapet ”Simma är kul och livsviktigt”. 
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För att vi ska kunna leva upp till vårt nyhetslöfte och genomföra åtgärder där det som 
bäst behövs är det viktigt att vi vet hur simkunnigheten ser ut och vilka behov som 
finns. I dagsläget finns det ingen heltäckande statistik att tillgå. För att få en bild av hur 
det är ställt med simkunnigheten introducerade Svenska Simförbundet under 2004 
satsningen Vattenprovet. Vattenprovet genomförs med hjälp av våra föreningar och 
syftet är att få en bild av hur simkunnigheten faktiskt ser ut samt givetvis förbättra 
simkunnigheten. Vattenprovet vänder sig i första hand till årskurserna 1 – 5. 
 
För att räknas som simkunnig anser vi att man ska uppfylla de nordiska simförbundens 
och livräddningssällskapens definition, som lyder: 
 

”Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att 
ha tagit  

sig upp till ytan simmar 200 m i en följd på djupt vatten, varav 50 m ryggsim.” 
 
Nedan redovisas resultaten från de Vattenprovssatsningar som har genomförts. Först 
följer en gemensam sammanställning av alla projekt, därefter redovisas respektive 
projekt. När det i redovisningen står att eleverna har klarat Vattenprovet, motsvarar det 
ovanstående simkunnighetsdefinition. 

 

Den simkunnighetsprocent som redovisas i vattenprovsprojekten utgår endast från de 
som har gjort testet. Skulle även de elever som av någon anledning inte gjort testet 
varit delaktiga finns skäl att misstänka att det skulle ha påverkat resultatet i negativ 
riktning. Detta då åtminstone en del av de som varit frånvarande förmodligen har varit 
det för att de inte gillar vatten/inte kan simma. 

I anslutning till Vattenprovsresultaten nedan redovisas även resultaten från en 
undersökning som Skolverket genomförde under 2003. De har i denna undersökning 
frågat kommunerna om bl a hur många procent av eleverna i årskurs 5 som kan simma 
samt vad kommunen definierar som simkunnighet. Mer om undersökningen finns att 
läsa på följande länk: http://www.skolverket.se/sb/d/205/a/526. Där hittar man även 
kommunernas svar. Då undersökningen är några år gammal har förmodligen en del 
kommuner förändrat sin simkunnighetsdefinition efter detta. 

 
Skolverkets undersökning är den enda som vi känner till inom detta område. Det finns 
vissa svårigheter att få en riktig bild av hur simkunnigheten ser ut genom denna, då 
kommunerna definierar simkunnighet på olika sätt. Hur som helst är det dock en bra 
fingervisning. 
 
Svenska Simförbundet arbetar för närvarande med att hitta ytterligare verktyg som kan 
hjälpa till att fånga upp hur simkunnigheten ser ut. En viktig del i arbetet är också att få 
igenom en ändring i skolans kursplan, så att alla skolor utgår från samma definition. Vår 
förhoppning är givetvis att det är de nordiska simförbundens och 
livräddningssällskapens definition, som i framtiden ska finnas med i kursplanen (åk 5). 
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RESULTATREDOVISNING 

 

SVERIGE 
 
Tidsperiod då Vattenprovet genomfördes: Våren 2004 – Våren 2007 
 

Kommentar: Antalet elever totalt ovan ska vara något fler, då alla föreningar inte har 
angett denna uppgift. I ovanstående sammanställning finns inte Vattenprovsprojekten 
som Njurunda SS, Sjöbo SS, Upplands-Bro SS och Örebro SA (läsåret 2005/2006) 
genomfört med, då vi inte har exakta uppgifter från dessa. Väsby SS projekt som 
genomfördes under 2004 saknas också. I den föreningsspecifika redovisning som följer 
beskrivs däremot dessa projekt. 

 

 Antal elever 
totalt 

Antal elever 
som deltagit i 
simtestet 

Antal som 
klarat 
Vattenprovet 
(=definitionen)

Antal som 
klarat 
Bronshajen 
(100 m) 

Antal som  
klarat 
Silverfisken 
(25 m) 

Antal som  
ej är sim-
kunnig alls 

Årskurs 1 1 119 1 007 279 
(= 28 %) 

99 220 409 

Årskurs 2 1 076 986 533 
(= 54 %) 

109 192 152 

Årskurs 3 1 599 1 474 1 009 
(= 68 %) 

216 113 136 

Årskurs 4 10 174 8 951 5 906 
(= 66 %) 

842 611 1 592 

Årskurs 5 4 456 3 835 3 259 
(= 85 %) 

278 90 208 

Årskurs 6 540 491 450 
(= 92 %) 

25 9 7 

Årskurs 7 105 87 60 
(= 69 %) 

15 4 8 

Årskurs 8 136 
 

109 86 
(= 79 %) 

5 7 11 

Årskurs 9 128 97 82 
(= 85 %) 

4 2 9 

Totalt 19 333 17 037 11 664 
(= 68 %) 

1 593 1 248 2 532 
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Skolverkets undersökning visar att 94 % av eleverna i årskurs 5 i kommunala skolor kan 
simma. Motsvarande siffra för fristående skolor är 96 %.  Detta överensstämmer bra 
med de siffror våra simföreningar har fått fram. Dessa är dock lite för få för att kunna 
dra några direkta slutsatser. I redovisningen ovan är det t ex ett stort hopp mellan 
årskurs 4 och årskurs 5, vilket förmodligen inte stämmer helt med verkligheten. Det 
beror snarare på urvalet. Merparten av eleverna i årskurs 4 är testade i Malmö, där 
invandrartätheten på vissa håll är hög. Förmodligen påverkar det resultatet negativt då 
många invandrare inte är vana vid den badkultur vi har i Sverige.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
 
 

1. Vad har du för utbildning? 

Svar:  

2. Hur länge har du jobbat? 
 
Svar:  
 

3. Hur lägger du upp din undervisning under ett läsår? Vad styr din 
planering? 

 
Svar:  
 

4. Vad värderar/tittar du när du sätter betyg? 
 
Svar: 
 
  

5. Vilka moment är viktigast? 
 
Svar:  
 

6. Får de olika momenten lika mycket tid? 
 
Svar:  
 
 

7. Hur mäter du om eleven kan/har 
 

  
 
• kunskaper i livräddande första hjälp samt kunna simma och 

hantera nödsituationer vid vatten? 
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Svar:  
 
 
 
 

8.  Hur konkretiserar du målen i kursplanen? 
 
Svar:  
 
9. Är målen svåra att tolka? 
 
Svar:  
 
10. Går det att mäta målen? 
 
Svar:  
 
11. Vad händer med de elever som ej når något av momenten? T.ex. 

volleyboll eller redskap. 
 
Svar:  

 
 
12. Hur definierar du/ni simkunnighet?  
 
Svar: 
 
13. Hur stor vikt lägger du vid det? 
 
Svar:  
 
14. Vad händer med dem som inte klarar av att simma? 
 
Svar:  
 
15. Har ni livräddningsundervisning på er skola? 
 
Svar:  
 
 
16. Hur betygsätts elever som inte nått upp till många av målen i 

slutbetyget i år 9? 
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Svar:  
 
 
 
17. Har du tillräckligt med resurser för att driva undervisningen i alla 

målen? 
 
Svar:  
 

 
  

 
18. Om en elev ligger på MVG i år 9 men inte klara målen i simning, får 

den IG i slutbetyg?  
 
Svar:  
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