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SAMMANFATTNING 

Syfte och frågeställning:  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några idrottslärare upplever simkunnigheten hos eleverna, samt vad 

som görs för att uppnå målen i simning.  

För att uppfylla syftet utgår denna undersökning från två huvudfrågor: 

 Hur bedrivs simundervisningen i de undersökta skolorna och hur upplevs simkunnigheten hos 

eleverna? 

 Har de undersökta skolorna åtgärder för de elever som inte når målen inom simning?  

 

Metod: 

Jag har använt mig av semistruktuerade direkt- och telefonintervjuer som undersökningsmetod. Respondenterna 

var sammanlagt åtta där kravet var att respondenten skulle undervisa i idrott år 6. Urvalet gjordes via personliga 

kontakter.  

 

Slutsats: 

Simundervisningen på de aktuella skolorna skiljer sig beroende på stad, ekonomi samt skolans prioritering 

angående simning. Detta är faktorer som bidrar till orättvis möjlighetsgrad till simutveckling för elever på 

respondenternas skolor. Åtgärderna som de aktuella skolorna hade varierade från schemalagd simundervisning 

till ingen åtgärd alls. På tre av respondenternas skolor fanns det inte ens åtgärdsprogram utan prioriteringen 

läggs på andra delar inom skolan. För att öka simkunnigheten behövs en satsning från skolans sida på 

simundervisningen. Skolor behöver även mer stöd när åtgärdsprogram ska uppbyggas och uppföljas.  
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1 INLEDNING 

Att kunna simma kan anses vara en självklarhet för många, men det är inte det för alla. I skolans värld ska alla 

elever ges samma möjligheter till utveckling, i detta fall simundervisning i den grad att kunskapskraven för 

simning kan uppnås. 

I den nya läroplanen (Lgr 11 s.8) står beskrivet att skolundervisningen skall anpassas efter var elevs 

förutsättningar och behov, samt att skolan har ett särskilt ansvar för dem som har svårigheter att nå 

kunskapskraven. Med andra ord har samtliga elever olika förutsättningar att klara av kunskapskraven och det är 

skolans skyldighet att hjälpa de elever med svårigheter, men frågan är på vilket sätt detta genomförs i skolorna. 

Enligt Lgr 11 (s.8) innebär detta att verksamheten ständigt skall prövas, resultat följas upp och utvärderas samt 

nya metoder prövas och utvecklas. Skolverksamheten skall med andra ord inte vara statisk utan snarare en 

pågående förändringsprocess där individen i fråga, eleven, och dennes kunskap är i centrum. Med denna 

uppsats vill jag undersöka om denna process används och om skolan provar och utvecklar andra metoder för att 

simkunnighet ska uppnås. Det finns undersökningar som visar att skolor inte tillämpar simkunnighetstest eller 

använder sig av egna varianter av detta (Skolverket 2012 a). Detta vill jag undersöka närmare. 

Simkunnighet kan beskrivas i åtta kriterier efter Roberts Stallmans internationella undersökning där 14 länder, 

25 organisationer och 4 kontinenter deltog (Sjödin 2008, s. 9). Dessa kriterier (se bilaga 1: Stallmans kriterier) 

ligger som grund för Svenska Livräddningssällskapets (SLS) definition av simkunnighet som är att barnet ska 

klara av falla i vatten, få huvudet under, och efter att åter tagit sig till ytan simma 200 m bröstsim på djupt 

vatten, varav 50 m ryggsim (SLS 2012 a).  

Enligt (SLS) är det extra viktigt att kunna simma i Sverige då vi aldrig har långt till vattendrag, sjöar eller hav. 

Denna kunskap ger oss frihet och glädje att njuta av friluftsliv till fullo. Eva Kraeplien-Stridh (2006, s.6) 

betonar i sin uppsats Simma eller försvinna att simkunnighet ger otroliga möjligheter att vistas ute i natur och 

vatten utan upplevd rädsla. Samtidigt påverkar positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxten 

vår fysiska aktivitet senare i livet. Just fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för en 

människas välbefinnande (Lgr11, s. 51). Detta i samband med ambitionen SLS har att ingen människa ska 

behöva känna sig osäker i närheten av vatten och även ska kunna livrädda någon annan människa i fara visar på 

vikten av simundervisning i skolan. Samarbetet mellan SLS och skolan blir ännu viktigare då drunkning är den 

näst vanligaste dödsorsaken bland barn efter trafikolyckor (SLS 2012 b). 

Sjödin (2008, s 11) beskriver en situation där simkunnigheten hos elever har minskat, detta genom bland annat 

en sämre prioritering av simundervisning i skolorna eller den ekonomiska aspekten där pengarna inte räcker till. 

Det finns även undersökningar från Skolverket (exempelvis Simkunnighet i skolan 2010) som styrker Sjödins 

teori. Därav har Svenska Simförbundet sedan 2003 samarbetat med intresseföreningar som varit ute i skolorna 

och hjälpt till med simkunnighetstester. Detta projekt kallas för Vattenprovet. (Sjödin s.11) Jag vill undersöka 

om denna teori om sämre simkunnighet bland elever bekräftas av respondenterna och i så fall anledningar till 

det. 
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2 BAKGRUND 

Detta kapitel innefattar simningens historia i Sverige, en beskrivning av vissa läroplaner gällande simning, 

undersökningar gjorda av Skolverket om simundervisning och måluppfyllelse samt litteraturforskning. 

2.1 SIMNING I SKOLAN 

Simträning har bedrivits sedan 1796 då första simsällskapet bildades i Uppsala för att förbättra simkunnigheten. 

Först 1899 blev simning i skolan aktuellt när undersökningar visade på att endast 12 % av eleverna kunde 

simma. Det finns ingen uppgift hur undersökningen gått till utan vissa utgår från målet att kunna simma 25 

meter. Detta var i en tid där drunkning var vanligt förekommande och detta skulle motverkas, därför bildades 

Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) år 1898. Uppgiften var att utbilda simlärare och simskolor runt om i 

Sverige. (SLS 2012 c) 

Vid början av sekelskiftet kom rapporter om lyckad torrsimningsundervisning i Västerås och inom några år 

blev torrsimning obligatorisk ämne inom folkskolan. Detta gav skolorna det yttersta ansvaret för 

simundervisning och kommunerna förutsättningarna att simundervisning skulle kunna bedrivas. Samtidigt 

började årliga kunskapsprov med följande betyg skrivas in i terminsbetygen. Under 1930-talet började 

badanläggningar byggas för folkhälsan och simkunnighetens skull, men det tog närmare trettio år för den riktiga 

satsningen på simhallar skulle bli av. Detta efter bland annat önskemål från SLRS att varje kommun skulle ha 

en egen simhall för att öka simkunnigheten (SLS 2012 c). Vid en stor undersökning 1945 där alla över sju år 

medverkade framkom det att 60 % av männen och 36 % av kvinnorna ansåg sig själva kunna simma 50 meter. 

Detta medförde stora satsningar på simkunnighet, främst i storstäderna där de flesta elever fick möjligheten lära 

sig simma. På landsbygden var det svårigheter då bristen av simhallar var stor och många inte fick sin 

simundervisning utan fick lära sig på något annat sätt. Det blev kommunernas ansvar att satsa på 

simundervisning och det gav positivt svar då simkunnigheten ökade fram till 1990-talet. (Holmberg 1998) 

Dagens simkunnighet hos elever i skolan har försämrats genom att simundervisningen inte prioriteras längre på 

samma sätt som förut. Detta bekräftas i en artikel i DN där det framkommer vid en undersökning att 30 % av 

skolorna inte har någon simundervisning. De elever som inte når kunskapskraven har möjlighet till simskola, 

om föräldrarna betalar denna.(Bäck 2002) Detta gör simundervisning till en klassfråga där de skolor som har 

god ekonomi kan skicka iväg eleverna till simhallen. Christin Söderberg vid Västerås Simsällskap håller med 

om det är bristande resurser i skolan som inte ger alla elever chansen till simkunnighet. (Fahlén 2011) 

Bristen på simhallar är en annan svårighet som skolorna har att tänka på. I Norrköping har Centralbadet stora 

kapacitetsproblem och många skolor får inte möjligheten till simundervisning. (Zabel 2011) Detta bekräftas i en 

undersökning av Sandahl där bara hälften av de tillfrågade skolorna hade regelbunden tillgång till simhall. 

Samtidigt som simning ansågs av lärarna vara det moment som var svårast att infoga i utbildningen (Sandahl 

2004, s.7). I en artikel i lärarnas nyheter framgår att det är huvudmannens dvs kommunens ansvar att se till att 

skolorna har tillgång till simhallar för att kunskapskraven ska kunnas nås. (Orre 2012)    

Kraeplien-Strid (2006, s 67) gjorde en lärarenkät där hon kom fram till att 5 % av all undervisningstid inom 

idrott gick åt simning samtidigt som de anser att simkunnighet är väldigt viktigt. Det framkom även att hela 64 

% av respondenterna ansåg att skolan inte tar ansvar för sin simundervisning.  
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2.2 VAD SÄGER VISSA LÄROPLANER OM SIMNING I SKOLAN? 

Läroplanerna i skolan har utvecklats i takt med samhällets förändringar och detta gäller även momentet 

simning. I 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor nämns simning från år 3 och år 4-7 med denna 

undervisning (Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1919 (Stockholm: Kungl. Folkskoleöverstyrelsen, 1919) 

i Stridh-Kraeplien 2006 s. 40). 

 Förberedande simrörelser på land, simövningar på grunt vatten som glida på mage och rygg samt bröst 

och ryggsim.  

 Simövningar på djupare vatten inom bröst och ryggsim, kunna hoppa i vattnet med fötterna men även 

huvudet först, vattentrampning, dykning samt livräddning och behandling av drunknande. 

Undervisningsplanen saknar övergripande mål och riktlinjer samt syftet med skolans roll i samhället vid 

jämförelse med Lgr 69 (s. 168) där mål syns på ett tydligare sätt: 

 Alla elever ska vara fullt simkunniga om inte något fysiskt eller psykiskt handikapp hindrar 

detta.  

Lgr 69 (s. 167) hade även mål som tillfredsställa elevernas behov av kroppsrörelse, både på ett ekonomiskt men 

även estetiskt sätt. Att den allmänna prestationsförmågan höjs samt utveckla laganda och självdiciplin. Inom 

simningen gjordes simkunnighetsprov för år 3-9. Första två åren skulle eleverna ges möjlighet att känna sig 

trygga i vatten genom olika vattenövningar. Därefter ökade svårighetsnivån för varje årskurs till att simma 

200m varav 100m rygg som svåraste nivån för år 9. 

När Lpo 94 kom var det upp till skolorna att själva bedöma vem som var simkunnig, oftast handlade det om att 

kunna simma en viss sträcka med en eller flera simsätt. Sträckan varierade mellan 25-500meter och det fanns 

även skolor utan definition av simkunnighet. Detta medförde en tolkning från idrottsläraren och det gav en 

orättvis betygsättning. Skolverket agerade 2007 genom att förtydliga målen för simning (Skolverket 2012 b):   

 Ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på 

rygg, och hantera nödsituationer vid vatten. 

 Ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett. 

Dessa förtydligade mål skulle underlätta för idrottslärarna att bedöma vem som är simkunnig och även ha 

samma definition av simkunnighet som Svenska Simförbundet har. (ibid) 

Det centrala innehållet i nuvarande läroplan för simning i år 4-6 är simning i mag- och ryggläge samt badvett 

och säkerhet vid vatten vintertid. Även att kunna hantera nödsituationer med hjälpredskap ingår. Eleven ska 

även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. (Lgr 11, s 52) 

 

2.3 UNDERSÖKNINGAR AV SKOLVERKET 

Under nästföljande rubriker beskrivs två av skolverkets undersökningar som är relevanta för ämnet simning. 

2.3.1 NATIONELL UNDERSÖKNING AV GRUNDSKOLAN 2003  

Skolverket gjorde en stor nationell undersökning av skolan 2003. Denna undersökning hade som huvudsyfte att 

ge underlag för nationella beslut och var en uppföljning av 1992 års undersökning. Denna innehöll bland annat 

attityder till olika ämnen, måluppfyllelse och förslag till förbättringsområden. Det som framkom var att 93 % av 
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alla elever når målen inom idrott & hälsa och av dessa fick 20 % betyget MVG. Det som var anmärkningsvärt 

var att det fanns elever som inte kunde simma som klarade av målen och även några med högre betyg som inte 

kunde simma. (Skolverket 2012 c) 

Ämnet idrott & hälsa var en stor del av eleverna positiva till, roligt, nyttigt och intressant var några av 

kommentarerna eleverna gav. Hälsoaspekten inom ämnet hade dock inte gett något genomslag utan de flesta 

elever förknippar ämnet med fysisk aktivitet under lektionstid, inte diskussioner och reflektioner om hälsans 

betydelse för människan i överlag. (ibid) 

Det som fördes fram som utvecklingsområden var bland annat hur viktigt det är få underlag för att klarlägga 

situationen för de elever som inte når målen. Vilka behov av insatser behövs för dessa elever och få ett 

övergripande perspektiv på vilket sätt skolan ska arbeta med måluppfyllelse. (ibid)   

 

2.3.2 SKOLVERKETS UPPFÖLJNING AV SIMKUNNIGHET 2010  

Undersökningen genomfördes genom utskick av enkäter till kommunala och friskolor. Frågorna utformades i 

samarbete med SLS och urvalet var skolor med år 5 elever. ( Skolverket 2010) 

Cirka 75 % av skolorna svarade och det framkom att 7800 elever (8.3%) beräknas inte eller kommer inte att nå 

målen enligt kursplanen i simning. De största anledningarna till detta var rädsla för vatten, ovana med vatten 

(oftast invandrare), frånvaro och ekonomiska aspekter då det är för dyrt besöka simhall. (ibid) 

Alla förutom en skola kontrollerar simkunnigheten genom praktiska prov och undersökningen visade även ju 

tidigare skolan börjar med simundervisningen desto högre andel elever blir simkunniga. (ibid) 

Av de skolor som har elever som inte når målen erbjuder 80 % kostnadsfri simundervisning, detta under skoltid 

eller efter skoltid. Resterande skolor erbjuder inte någon kostnadsfri möjlighet utan eleverna/föräldrar får 

ansvaret själva. (ibid) 

 

2.4 SÄRSKILT STÖD I GRUNDSKOLAN – EN SAMMANFATTNING AV 

SENARE ÅRS FORSKNING OCH UTVÄRDERING 

Skolverket har även gjort en sammanställning av rapporter och avhandlingar från år 2000 där fokus har legat på 

särskilda stödets omfattning, innehåll och utformning i skolan. Enligt sammanställningen har 40 % av alla 

elever födda 1982-1987 någon gång haft specialpedagogisk hjälp under sin skoltid. Denna specialpedagogiska 

hjälp har faktiskt haft en negativ påverkan på elevernas måluppfyllelse genom att antalet elever med som nått 

målen minskat. Undersökningen visar det kan vara stödet som inte lyckats kompensera elevens sämre 

förutsättningar. Desto tidigare specialpedagogiska stödet har satts in, desto sämre måluppfyllelse har eleven. 

(Skolverket 2011)  

Vidare står det att färdighetsträning i exempelvis simning är ett vanligt åtgärdsprogram och där har föräldrarna 

ofta ett stort ansvar att i detta exempel följa med till badhuset för simträning. Föräldrar med högre 

utbildningsnivå kan i större utsträckning stödja och hjälpa sina barn till exempelvis simkunnighet. (ibid) Asp-

Onsjös (2006) enkätstudie visar att om elever och föräldrar är aktiva under uppbyggelsen av ett åtgärdsprogram 

ger detta en positiv måluppfyllelse. Dessvärre kan åtgärdsprogram innehålla elevens egenskaper som glad och 

positiv i stället för elevens kompetenser eller att problemet ligger hos eleven, inte själva undervisningen.  

http://www.skolverket.se/
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Från den 1 juli 2011 har en ny skollag tagits i bruk, vilket har medfört lite förändringar från 1985 års skollag. 

Yttersta ansvaret för åtgärdsprogram ligger inte längre på skolans styrelse utan på rektorn. Rektorn ska ta 

besluten om ett åtgärdsprogram ska uppbyggas. Möjligheten finns även för föräldrar att överklaga beslutet 

vilket är ytterligare en förändring. Elevens åsikter och önskemål om åtgärdsprogrammet ska beaktas, detta 

enligt Barnkonventionens paragraf 3
1
.  (Skolverket 2011) 

Sammanställningen visade även på möjligheter till utveckling inom skolväsendet som exempelvis att skolorna 

behöver mer vägledning vid utarbetande av åtgärdsprogram, elevens delaktighet och påverkan vid 

åtgärdsprogrammet ska stärkas samt lärarens kompetens som ska utvecklas genom fortbildning. Även ska 

särskilda undervisningsgrupper vara tillfälliga och därför bör eleverna utvärderas kontinuerligt. När eleven har 

utvecklats till godkänd nivå ska denna plockas ur gruppen, inte som undersökningar visar att eleven blir kvar i 

samma grupp alldeles för länge. Det är även viktigt att skolan följer upp och utvärderar åtgärdsprogrammen då 

undersökningen visar att många åtgärdsprogram innehåller samma ”mål” som vid förra mötet. (ibid) 
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 FN:s konvention om barnens rättigheter 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några idrottslärare upplever simkunnigheten hos eleverna, samt vad 

som görs för att uppnå målen i simning.  

För att uppfylla syftet utgår denna undersökning från två huvudfrågor: 

 Hur bedrivs simundervisningen i de undersökta skolorna och hur upplevs simkunnigheten hos 

eleverna? 

 Har de undersökta skolorna åtgärder för de elever som inte når målen inom simning?  
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4 METOD 

Det finns flera olika metoder att använda när en uppsats skrivs, dessa är enligt Svedner Johansson (2006, s.29) 

enkätundersökning, intervju, observation och textanalys. Enkäter används oftast då antalet personer i 

undersökningen är högt och information ska vara bred. Intervjuer används när man vill ha en djupare förståelse 

för den intervjuades intresse, åsikter och värderingar. Observationer passar utmärkt när något ska iakttas och 

analyseras samt textanalys då kritisk närläsning av exempelvis läroplaner, kursplaner eller didaktiska arbeten är 

lämpligt sätt att arbeta genom. I denna undersökning önskas djupare förståelse för elevers simkunnighet samt 

hur detta hanteras av idrottslärare. Således valdes att genomföra semistruktruerade intervjuer. 

Semistruktuerade intervjuer fungerar på så sätt att frågeställningen styrs av teman, frågeföljden behöver inte 

följas till fullo och frågor som inte funnits med i ursprungliga frågeställningen kan tillkomma för att exempelvis 

uppnå ett utförligare svar. Kvale (1997) beskriver detta som ett utmärkt sätt att arbeta vid intervjuer där fokus 

för undersökningen är tydlig.  I denna undersökning hade även enkäter kunnat användas, men då hade det blivit 

en upprepning av Skolverkets undersökning av simkunnigheten från 2010 och hade troligtvis inte gett 

ytterligare information. 

Valet av intervju som metod kan även ha sina svagheter, då intervjufrågorna måste vara genomtänkta och 

utarbetada. Intervjun skall innehålla frågor som framgår av arbetets syfte, men samtidigt inte vara frågor som 

försätter den intervjuade i försvarställning. Det senare kan ske om respondenten blir ifrågasatt på sin syn på 

exempelvis simning i skolan eller om intervjuaren pressar den intervjuade på svar. En annan viktig aspekt är 

forskningsetiken, det ska inte framkomma vem den intervjuade är, denna ska kunna avbryta intervjun när som 

helst samt inte behöva på frågor som respondenten inte vill. (Trost 2001, s.93). Om dessa villkor är uppfyllda är 

möjligheterna större att den intervjuade känner förtroende och respekt för intervjuaren och kan därigenom ge 

uppriktiga och ärliga svar (Svedner Johansson 2006, s. 48).    

4.1 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE 

Med denna kännedom började jag fundera på min egen frågeställning till intervjuerna. Frågorna skulle ha en 

anknytning till arbetets syfte och bakgrundsinformation samtidigt som de skulle vara lätta att svara på. Det 

första jag ville veta var bakgrundsinformation om respondenterna såsom ålder, kön och hur många års 

yrkeserfarenhet de hade. Detta för att kunna märka av eventuella skillnader i åsikter, syn på skolans roll när det 

gäller simundervisning och egen pedagogik mellan respondenterna beroende på ålder, kön eller erfarenhet. En 

annan aspekt var att få till en inledning där en eventuell nervositet från respondenten möjligtvis kunde släppa 

om denne fick berätta lite om sig själv (Svedner Johansson, 2006 s. 51).  

Utifrån undersökningens frågeställningar delades intervjufrågorna in i två delar. Första delen kan vi kalla för 

simkunnighet. Inom detta ligger fokus på respondenternas syn på simkunnighet samt om de har 

simkunnighetstester på skolorna för att underlätta bedömning. Jag ville även undersöka om respondenterna 

upplever någon förändring med simkunnigheten i år 6 då det finns statistik som tyder på fler elever som inte når 

kunskapskraven. Andra delen berör åtgärdsprogram. Inom denna del ville jag undersöka vad respondenterna 

anser är skolans skyldighet gentemot de elever som inte är simkunniga och vad de enskilda skolorna egentligen 

gör för att alla ska bli simkunniga. Jag var även intresserad av hur många av skolorna arbetar med 

åtgärdsprogram samt om dessa följs upp. Som avslutande fråga ville jag undersöka vad respondenterna tycker 

är svårast med simundervisning, detta för att jämföra deras svar med mina egna reflektioner och erfarenheter 

om simundervisning. Se bilaga 2 (Intervjufrågor) för fullständig intervjuguide som användes vid 

intervjutillfället. 

När frågorna var utformade jämfördes dessa mot arbetets syfte och bakgrundsinformation för att säkerställa att 
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intervjuguiden skulle bidra till att få fram den eftersökta informationen. För att vidare säkerhetsställa frågornas 

lämplighet, tog jag kontakt med två utomstående personer, en verksam idrottslärare samt en person med stor 

erfarenhet av examensarbeten som fick läsa frågorna och utvärdera om dessa var förståeliga och skulle kunna 

besvara arbetets frågeställning. Detta även för att minimera eventuella frågetecken gällande frågorna vid 

intervjutillfällena.         

 

4.2 URVAL 

Urvalet av respondenter baserades på att respondenten skulle undervisa i idrott för år 6 då denna studie inriktar 

sig på simkunnighet inom denna årskurs. Detta eftersom även år 6 skall få betyg sedan införandet av den nya 

läroplanen Lgr 11. Urvalet bestod av åtta idrottslärare, varav samtliga valdes ut genom personliga kontakter. 

Det fanns ingen förkunskap om de åtta aktuella skolorna.  

De undersökta skolorna är både kommunala skolor och friskolor. Detta för att undersöka eventuella skillnader, 

möjligheter eller kunskapskrav mellan det kommunala skolväsendet och friskolor.  

4.2.1 BORTFALL 

Kontakt togs med totalt tretton idrottslärare varav fem valde att inte medverka i studien av olika anledningar. 

Totala bortfallet var alltså fem. 

 

4.3 GENOMFÖRANDE 

Kontakt med respondenterna togs antingen via telefon, mail eller personligt möte. Vid första telefonkontakten 

som var aktuellt med lärare 1,3, 4, 5,6, 7 och 8 förklarades arbetets syfte och frågeområdena simkunnighet, 

åtgärdsprogram samt intervjuns ungefärliga längd. Med lärare 2 avtalades tid för intervju vid ett personligt möte 

där respondenten fick en beskrivning av arbetets syfte. 

Före varje enskild intervju förklarades de etiska förhållningssätten. Det kommer inte synas vem respondenten 

är, vilken skola den intervjuade arbetar på eller stad respondenten bor. Intervjun kan avbrytas när som helst och 

att respondenten behöver inte svara på frågor som den inte vill. Jag bad även respondenten att säga till när en 

fråga ansågs vara oklar så jag fick möjligheten att förklara denna på ett annat sätt. 

Vid första kontakten med respektive respondent beslutades plats för intervju. Intervjun med lärare 1 utspelades 

hemma hos respondenten eftersom detta ansågs vara lämpligt då jag var i närheten av hemmet denna dag. 

Lärare 2 intervjuades hemma hos mig då respondenten tyckte att det var bäst för hans dagsplanering. Intervjun 

med lärare 4 och lärare 8 hölls på respondentens arbetsplats. Intervjuerna med lärare 3,5,6 och 7 genomfördes 

via telefon då dessa respondenter bor i andra delar av Sverige och därför var jag väldigt noggrann med förklara 

frågeställning och om något var oklart skulle respondenten uppge detta för att minimera missförstånd.  

Vid samtliga intervjuer hade jag med mig ett block och penna där jag antecknade det jag ansåg vara viktigast på 

varje enskild fråga. Frågeföljden var inte statisk utan denna kunde förändras beroende på vad respondenten 

svarade. Det hände även att jag ville ha ett mer utförligt svar och då använde jag mig av spegling. Spegling är 

enligt Svedner & Johansson (2006, s. 45) ett sätt att få respondenten att stanna kvar i ämnet och samtidigt 

utveckla denna. Före intervjuerna avböjde alla respondenter att intervjun skulle bli inspelad, därav fick jag 

skriva ner alla svar.  
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4.4  DATABEARBETNING 

Resultatet av intervjuerna har redovisats i löpande text där respondenten hålls anonym på grund av eventuell 

känslig information. Var respondent har således tilldelats en sifferbeteckning från 1-8. Resultatet redovisas 

utefter intervjufrågorna, varav samtliga repondenters svar anges under var fråga. I resultatdelen kommer enbart 

ett utdrag av intervjuerna där relevant information anges att återges, transkriberade utskrifter av intervjuerna 

finns bifogade som bilaga (bilaga 4-11). Resultatet har sedan analyserats i förhållande till bakgrunden. 

 

4.5 METODKRITIK 

Jag har valt använda två slags intervjumetoder, direkta och telefonintervjuer. Direkta intervjuer valdes vid fyra 

av intervjuerna och resterande fyra genomfördes med hjälp av telefon. Genom att alla respondenter avböjde 

möjligheten att bli bandade fick jag skriva ner alla svar för hand. Detta kan vara nackdel då svaren blir en egen 

tolkning utifrån mina egna erfarenheter och uppfattningar samt vad jag tror respondenten anser är viktigt. Även 

kan påverkan från mig som intervjuare vara möjlig. Detta har jag försökt kompensera genom att utföra alla fyra 

direkta intervjuer på samma sätt och med samma struktur. Jag har även försökt läsa av respondenternas 

kroppsspråk, tonläge och betoningar vid intervjutillfällena för möjligtvis kunna få fram mer information än vad 

som sägs. Den möjligheten läsa av respondenten har jag inte haft vid telefonintervjuerna och detta uppfattade 

jag som en nackdel. Det var även svårt få till en naturlig konversation vid ett av intervjutillfällena då 

respondenten uppfattades som kortfattad i sina svar. Detta fick jag kompensera genom att fråga följdfrågor (se 

bilaga 3: Följdfrågor) som gav mig mer information. Jag använde mig även av spegling vid telefonintervjuerna 

genom att sammanfatta svaret från respondenten för att kunna säkerhetsställa att det är precis det respondenten 

svarar. Genom använda mig av direkta intervjuer först hade jag blivit mer erfaren när telefonintervjuerna blev 

aktuella. Denna erfarenhet gav mig kunskap om vilka eventuella frågor som kan missförstås av respondenten, 

därigenom blev jag oerhört noggrann med att förklara frågan. Telefonintervjuerna gav även en möjlighet vidga 

spridningen av aktuella skolor i Sverige än om jag hade enbart hade gjort direkta intervjuer. Detta gör inte 

undersökningen generaliserbar för denna yrkesgrupp, men det kan ge en större indikation hur det kan se ut inom 

skolväsendet genom att fler kommuner är undersökta.  

Urvalet kan ses som bristfälligt då alla respondenter är av manliga könet, dock visar en rapport från 

Högskoleverket (2009) att yrket idrottslärare är en av de få inriktningar som tenderar att locka en majoritet av 

män. En jämnare spridning av kvinnor och män hade eventuellt kunnat ge annan information än den som 

framkommit. Jag anser att en god spridning av yrkeserfarenhet finns med i denna undersökning då några av 

respondenterna är nya inom yrket, några har fått några års erfarenhet samt en med många års yrkeserfarenhet.  
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5 RESULTAT 

Nedan återges resultatet av undersökningen, främst i löpande text, men även i tabellform. Varje intervjufråga i 

intervjuguiden redovisas under en egen rubrik. 

5.1 HUR GAMMAL ÄR DU, VILKET KÖN OCH HUR MÅNGA ÅRS ERFARENHET HAR 

DU? 

Resultatet av den första frågan redovisas nedan i en tabell. 

Ålder 29 28 29 37 32 38 44 58

Kön (M/K) M M M M M M M M

Yrkeserfarenhet (år) 3 ½ år 1 ½ år 1 ½ år 9 år 4 ½ år 8 år 4 år 32 år

 

Tabell 1: Hur gammal är du, vilket kön och hur många års erfarenhet har du? 

5.2 BESKRIV VAD SIMKUNNIGHET ÄR FÖR DIG 

Lärare 1 ansåg att simkunnighet är att man kan ramla i vattnet och komma med huvudet under och sedan ta sig 

upp till ytan och simma minst 25meter. Lärare 3, 4 och 6 uppgav simma 200meter varav 50m rygg som 

simkunnighet. Lärarna 2,4,5,6,7 och 8 hade trygghet i vatten och kontrollerad simning som sina beskrivningar 

vad simkunnighet var. Lärare 8 påpekade även att kunna simma i naturen var simkunnighet.  

5.3 HAR NI ETT SIMKUNNIGHETSTEST FÖR ÅR 6, OM JA HUR SER DETTA 

UT, OM NEJ, VARFÖR? 

Alla respondenter har ett simkunnighetstest som är simma 20meter varav 50m på rygg där respondenterna är de 

som utvärderar eleverna. Lärare 2,3,4,5,7 och 8 har andra moment som dyka efter småringar och livräddning 

med livboj som ytterligare delar av simkunnighet. Antal gånger respondenterna klassvis besöker simhallen är 

allt från en gång/läsår till fyra gånger/läsår.. Lärare 4,5,6 och 7 besöker simhallen två gånger/läsår. Skillnaderna 

i antalet besök beror på att skolan är väldigt stor som för Lärare 2, långt till simhall som lärare 3 och 5 

påpekade, medan lärare 1 och 6 har väldigt nära till sin simhall. Det framkom även att lärare 4,5 och 8 har 

teorilektioner som genomfördes inne i idrottshallen i samband med simningsperioden.     

5.4 UPPLEVER DU NÅGON SKILLNAD I SIMKUNNIGHETEN I ÅR 6? 

Lärare 2,4,5 har inte märkt någon skillnad alls i simkunnighet utan det är några få elever varje årskull som har 

svårigheter. Lärare 1 anser att simkunnigheten har blivit bättre då skolan samarbetat med simförening medans 

lärare 8 har märkt av en försämring då kontinuiteten i simundervisning blivit sämre. Lärare 3 och 7 påpekar att 

det är beroende på vilket område och stad skolan ligger hur simkunnigheten är. Denna syn styrks även av lärare 

6 som arbetar i område med många invandrare och därför har fler elever som inte kan simma. Elevernas 

bakgrund och kulturella skillnader är andra orsaker till lägre simkunnighet som lärare 3, 6 och 7 påpekade.   

5.5 UPPLEVER DU NÅGON SKILLNAD MELLAN GÄLLANDE 

SIMUNDERVISNING I LPO 94 OCH LGR 11? 
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Lärare 3,4,6 och 7 har inte upplevt någon skillnad alls. Lärare 1 och 2 påpekade att skillnaden är att eleverna i 

år 6 bedöms i Lgr 11. Enligt lärare 5 måste eleverna kunna simma för att få ett godkänt betyg i Lgr 11 gentemot 

Lpo 94 där elever kunde få godkänt i ämnet idrott utan simkunskap. Lärare 8 anser att Lgr 11 har tydligare krav 

vad elever måste genomföra för ett godkänt betyg.   

5.6 VAD HAR SKOLAN FÖR SKYLDIGHET FÖR ELEVER SOM INTE NÅR 

MÅLEN OCH VAD GÖR DIN SKOLA?(GE EXEMPEL) 

Alla respondenter anser att det är självklart skolan ska göra allt för alla elever ska nå kunskapskraven. Lärare 

2,4 och 5 har försöksheat där de elever som inte klarade av första simkunnighetstestet får ett nytt försök på 

samma premisser som förut. Lärare 2 har även ett till uppsamlingsheat där de får ett till försök. Om inte eleven 

klarade av andra försöket har lärare 2 simskola i simhallen 3-4 gånger/70min där respondenten är den som 

leder. Simskola har även lärare 5 som besöker simhallen 10 gånger/90min. Om en elev inte lärt sig simma 

under simskolan ligger ansvaret på föräldrarna. Dessa eventuella besök på fritid bekostas av skolan för lärare 4 

och 5. Skolan som lärare 2 arbetar på låter föräldrarna betala själva. Lärare 3 har schemalagd extra simträning 

för de elever som behöver stöd, vilket sker en gång i veckan under hela läsåret (1timme/gång). Lärare 1,6 och 7 

har haft samarbete med närliggande simhall när det gäller elever som inte kan simma. För lärare 1 har detta 

samarbete gett möjligheter i år 1-4 via fritidsverksamheten där vattenvana och simkunnighet har gett högre 

simkunnighet. Om en elev inte lärt sig simma till år 6 ligger det på lärare 1 att ordna fram tider på sin fritid och 

enligt denne prioriteras inte simundervisning till den grad den borde. Lärare 6 har genom samarbetet fått hjälp 

av tre simlärare under 5 tillfällen på en vecka (1timme/gång) för de elever som behövt stöd. Om detta inte 

räcker får föräldrarna ta ansvar och besöka simhall med sitt barn på fritiden och detta får föräldrarna bekosta 

själva.  Lärare 7 har använt sig av tre intensivveckor där de elever som inte kan simma har haft tre lektioner i 

veckan (1tim/gång). Om eleven behöver mer stöd har lärare 7 ordnat ett extratillfälle med simlärare (1tim) som 

ledare. Det finns även möjligheter för lärare 7 att byta ett fåtal idrottslektioner mot simundervisning under 

terminens gång. Lärare 8 får organisera simtider på fritiden för de elever som inte når målen och får även betala 

resorna till simhallen själv. 

5.7 VEM ANSVARAR FÖR DESSA ÅTGÄRDER? 

Det yttersta ansvaret ligger hos skolans rektor som lärare 1,3,5,6,7 och 8 uppger. Detta i samarbete med 

respektive respondent. Lärare 2 och 4 anser att ansvaret ligger hos dem själva.   

5.8 HAR SKOLAN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR DE ELEVER SOM BEHÖVER 

STÖD I SIMNING? 

Alla lärare förutom lärare 1,7 och 8 har åtgärdsprogram på sina skolor. Lärare 2 och 6 skriver dessa själva 

medan lärare 4 och 5 gör detta i samarbete med elevens mentor. Lärare 4 har även med föräldrar när 

åtgärdsprogrammet skrivs. Lärare 3 uppger att det är mentorn som skriver åtgärdsprogrammet. 

 

 

5.9 OM JA, HUR OFTA HÅLLS UPPFÖLJNINGSMÖTE? 

Uppföljningsmöten sker för alla förutom lärare 1,7 och 8 som inte har några åtgärdsprogram. Lärare 3,5 och 6 

uppger att uppföljning sker med 4-5 veckors mellanrum och då utvärderas åtgärdsprogrammet. Förändringar 
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görs på det som inte fungerat sen förra mötet. Lärare 4 har inget uppföljningsmöte om ingen förändring har 

hänt. Lärare 2 har aldrig behövt skriva något åtgärdsprogram. 

5.10   VAD ANSER DU ÄR SVÅRAST MED SIMUNDERVISNING? 

Svårigheterna som respondenterna beskriver är få med elever som systematiskt glömmer kläder, få eleven förstå 

vikten av att vara simkunnig och hur de ska få till koordinationen vid simning. Andra svårigheter är 

tidsperspektivet där simning bör ha mer undervisningstimmar samt hinna vara med som stöd till alla elever vid 

besök till simhallen. Lärare 5 anser att det organisatoriska omkring är det svåraste då det är problematiskt ta sig 

till simhallen.  
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6 DISKUSSION 

Jag kommer att utgå från de två stora frågedelarna som intervjufrågorna är uppdelade efter, vilka är följande: 

- Simkunnighet 

- Åtgärder 

6.1 SIMKUNNIGHET  

Vad som definierar simkunnighet kan vara svårt att komma fram till. Enligt Stallman är detta att klara av falla i 

vatten, få huvudet under, och efter att åter tagit sig till ytan simma 200 m bröstsim på djupt vatten, varav 50 m 

ryggsim. Detta använder även Svenska Livräddningssällskapet sig av för att definiera simkunnighet. Denna syn 

på simkunnighet delades av lärare 3,4 och 6 och även till en viss del av lärare 1 som hade enbart 25 m bröstsim 

som sin definition. Känna trygghet i eller närhet av vatten var något som alla respondenter ansåg vara en väldigt 

viktig del i simundervisningen och detta överensstämmer med SLS:s ambitioner att alla ska känna sig trygga i 

närhet av vatten. Även kunna livrädda en annan människa i fara och annan farlig situation framställs av 

respondenterna som en del av simkunnigheten. Jag överensstämmer med respondenterna att simkunnighet kan 

vara svårt att förklara, beroende på egna erfarenheter bygger jag ett eget sätt att se på simkunnighet och känslan 

är att detta gäller även andra idrottslärare. Därav anser jag att det centrala innehållet i Lgr 11 är väldigt oklart då 

det står simning i mag- och ryggläge. Vart går gränsen till ett godkänt simsätt? Hundsim? Bara eleven flyter 

och tar sig framåt? 

Kunskapskraven som en elev i år 6 ska klara av angående simning finns med i Lgr 11. Där står det att eleven 

ska klara av 200 m varav 50 m i ryggläge och dessa krav hade alla respondenter i sina simkunnighetstester. 

Utöver detta test hade respondent 2,3,4,5 och 7 övningar där eleverna fick träna livräddande situationer såsom 

bogsera med livboj, isvaksträning och plocka upp småringar från bassängbotten. Även detta finns med i Lgr 11 

som kunna hantera nödsituationer med hjälpredskap. Respondent 1 och 6 hade inte några ytterligare tester och 

detta är anmärkningsvärt då det står tydligt i Lgr 11 att sådana skall utföras. Antal besök till simhall som 

respondenterna gjorde per läsår varierade av olika skäl som exempelvis avstånd till simhall eller att den aktuella 

skolan var väldigt stor. Detta kan vara bristen på närliggande simhall och regelbunden tillgång till den som 

försvårar simundervisning och därmed kan antalet besök bli färre. Detta bekräftas i artikel om Centralbadet där 

skolorna i Norrköping får slåss om simundervisningstiderna. Det ligger på kommunens ansvar att ordna tillgång 

till simhall för skolor så kunskapskraven kan nås. Denna satsning har gjorts tidigare under 1970-1990 talet 

vilket medförde högre simkunnighetsgrad. Sjödin beskriver en försämring av den ekonomiska satsningen på 

simundervisning samt att simning prioriteras lägre än förr. Detta bekräftas av respondent 1 och 8 som anser 

prioriteringen från deras skolor är alldeles för dålig i jämförelse med den livsviktiga kunskap som simning ger. 

Detta ger en fingervisning till samband med Kraeplien-Stridhs undersökning där hela 64 % av respondenterna 

var missnöjda med prioriteringen med simning. Jag anser att prioriteringen kan vara bristfällig och därför måste 

det satsas pengar på mer simundervisning då ett liv inte går värdesättas i valuta. Även Skolverkets 

undersökning som visar på att simkunnigheten bland elever i år 5 har försämrats i bland annat i samband med 

de ekonomiska aspekterna. Respondenterna 3,5 och 8 har långt till närmaste simhall och därför satsar inte heller 

skolorna på fler simhallsbesök per läsår på grund av ekonomin. Andra skäl som respondenterna anger är 

anledningar till sämre simkunnighet är elevernas bakgrund, både vilken kultur de kommer från och vilken 
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stad/område de bor i kan vara avgörande om de blir simkunniga. Kulturella traditioner där eleverna inte 

kommer i kontakt med vatten skapar rädslor och detta försvårar simundervisningen. Detta bekräftas i 

Skolverkets undersökning där det framkom att invandrarelever är överrepresenterade när elever med 

simsvårigheter framställs. Respondent 3 och 6 påpekar att även att många föräldrar till invandrarelever inte 

heller är simkunniga och detta medför att de inte prioriterar eller besöker simhallen på fritiden. Simskolor kan 

vara aktuellt men det är tyvärr inte alla kommuner som betalar denna utan det ligger hos föräldrarna kunna 

betala själva. Detta gör simskolan till en klassfråga mellan de som har pengar att hjälpa sina barn och de som 

inte har det. Detta bekräftas av DN:s artikel där det framkom att föräldrarnas resurser är avgörande om eleven 

får möjlighet gå in simskolan eller inte. Det som är anmärkningsvärt är varför inte alla kommuner satsar på 

simundervisning när det klart och tydligt står att det är upp till varje kommun att anordna simtillfällen till den 

grad kunskapskraven kan uppfyllas. Detta kan jag koppla till nedskärningar inom den kommunala skolsektorn 

som har påverkat prioriteringen av simundervisning. 

Enligt Skolverkets undersökning ska simundervisning i skolan börja så tidigt som möjligt. Genom detta blir 

simkunnigheten högre och eventuella svårigheter såsom rädsla för vatten får mer tid att bearbetas. Respondent 1 

styrker detta genom samarbete med närliggande simklubb där eleverna får träning från tidig ålder och har därav 

förbättrat sin simkunnighet. Enligt respondent 1 påverkar även antal träningstillfällen eleverna får 

möjligheterna till simkunnighet. Detta i åtanke då det framkom i Kraeplien-Stridhs uppsats att endast 5 % av all 

undervisningstid gick till simning. Detta bevisar enligt mig simning utövas alldeles för sällan i skolan i 

jämförelse med den vikt av kunskap den ger.   

Respondenterna 1,2,5,6 och 8 anser att den stora skillnaden mellan Lpo 94 och Lgr 11 är att kraven är högre i 

Lgr 11. Eleverna får med att börja med, betyg redan från år 6 och eleverna måste klara av alla delar inom 

idrotten för ett godkänt betyg. Detta betonas av respondent 6 genom att alla moment inom idrotten fått samma 

status. Jag håller med om att kraven har höjts i Lgr 11. I skolverkets undersökning NU -03 framkom det att 

elever fått godkänt i ämnet även om de inte kunde simma. Detta bekräftas av respondent 5 som anser att Lgr 11 

har tydligare krav att eleven i fråga måste klara av alla kunskapskrav för ett godkänt betyg. Detta anser jag är en 

självklarhet att eleven ska klara av alla delar inom idrotten för ett godkänt betyg och detta gäller även 

simningen. Det får inte bli en kostnadsfråga för skolan om simning ska prioriteras.  

 

6.2 ÅTGÄRDER OCH PROGRAM 

Skolans uppgift är att hjälpa alla elever klara av gällande kunskapskrav i simning. Det är alla respondenter 

överens om, även om respondent 6 påpekar att föräldrar har ett visst ansvar i detta. I Lgr 11 står det att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Detta bekräftar att det är upp till 

respondenten att kunna anpassa sin undervisning till alla elevers förutsättningar och behov. I ett moment 

som simning är detta svårt anser jag då simning är tidskrävande och som ansvarig gäller det att hitta 

metodiska sätt att hantera detta. Detta bekräftas av respondenterna 1,3,4,7 och 8 som känner att högre 

prioritering och mer tid till simning behövs för ge möjlighet till alla elever klara av kunskapskraven. Dessa 

elever som behöver mer stöd, får mer eller mindre stöd beroende på vilken skola, stad eller område de bor 

på. Detta bestrider skolans uppdrag om en likvärdig utbildning för alla anser jag då alla elever inte har 

samma möjlighet beroende på vilken skola eleven går på. Det kan göra skolan till en klassfråga där elever 
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på skolor med god ekonomi får större möjlighet till simundervisning än elever på skolor med sämre 

ekonomi. Enligt Skolverkets undersökning har 80 % av alla skolor kostnadsfri simundervisning för de 

elever som inte når målen. Detta sker på skoltid eller efter skoltid. Respondenterna bekräftar detta till en 

viss del genom olika åtgärder som skolorna erbjuder. Ska påpekas att dessa åtgärder varierar kraftigt hos 

respondenternas skolor beroende på aspekter som exempelvis skolans ekonomi eller rektorns prioritering. 

Respondent 3 har schemalagda simlektioner i sitt schema för elever med svårigheter. Ett annat gott exempel 

enligt mig respondents 1 och 6 samarbete med närliggande simhall där eleverna får mängdträning och i 

respondents 6 fall även simlärarundervisning. Detta samarbete kan knytas samman med Svenska 

Simförbundets projekt Vattenprovet som är ett samarbete mellan skolan och föreningslivet för att höja 

simkunnigheten i skolan. Både respondent 1 och 6 har positiva erfarenheter av detta samarbete med högre 

andel simkunniga elever. Varför får inte alla skolor möjligheten till samarbete med föreningslivet kan 

undras.  

Respondenterna 2, 5 och 7 har simskola på skoltid där eleverna får möjlighet träna simkunnigheten och det 

är skolan som betalar. Respondent 4 har enbart ett simkunnighetstesttillfälle utöver första testet, därefter 

ligger det på föräldrarnas ansvar på fritiden besöka simhall och detta bekostar skolan. För respondent 8 är 

det svårt anordna någon slags simundervisning för elever i behov av stöd då skolans prioritering av 

simundervisning är väldigt bristfällig. Detta medför att föräldrar får bekosta all eventuell simskola själva på 

sin fritid. Detta anser jag är ett dåligt exempel hur skolan agerar mot föräldrar och elever. Det kan även vara 

skälet för simundervisning i skolan är ett omtalat ämne i massmedia och det är positivt detta problem 

uppdagas och kan därefter förhoppningsvis förbättras.   

Enligt Lgr 11 ligger det på rektorns ansvar att alla åtgärder i skolan genomförs. Respondenterna 1,3,5,6,7 

och 8 beskriver ett samarbete med rektor där rektorn är den som beslutar åtgärderna. Respondent 2 anser att 

det är upp till denne att ansvara för åtgärderna och detta är fel av respondentens rektor. Hur kan detta kan 

ske när det står klart och tydligt i Lgr 11 är för mig en gåta. Av egen reflektion skulle jag tappa respekten 

för rektorn i fråga då ansvaret inte ska ligga på mig som idrottslärare. Respondent 4 har ett samarbete med 

föräldrar.  Ett samarbete med föräldrar kan vara positivt i vissa fall, exempelvis när en elev är 

funktionshindrad och behöver därav speciell hjälp vid simundervisningen. Annars anser jag att föräldrar inte 

ska involveras när åtgärder diskuteras mellan rektor och idrottslärare då det kan ligga exempelvis 

ekonomiska skäl bakom beslut. 

I Lgr 11 står det även att skolans verksamhet ska ständigt prövas, resultat följas upp och utvärderas. Detta 

gäller även åtgärdsprogram som skolan ska skriva helst i samarbete med föräldrar och elev då det finns 

enkätundersökningar som visar på högre måluppfyllelse vid aktivt deltagande av dessa. Enligt samma 

undersökning är föräldrar med högre utbildningsnivå mer kompetenta att stödja och hjälpa sina barn till i 

detta fall simkunnighet. Detta bekräftas av respondent 1 som anser akademiska föräldrar har bättre 

simkunnighetsnivå än andra föräldrar. Jag anser att detta inte är generaliserbart utan det ligger andra 

faktorer bakom som föräldrars intressen eller ekonomi. Respondent 4 och 5 är de enda av alla respondenter 

som samarbetar med föräldrar vid uppbyggelse av åtgärdsprogram. Där får föräldrar chansen påverka 

situationen genom att föra fram önskemål och detta bör ge positiv känsla. Respondent 2 och 6 skriver själva 

åtgärdsprogrammen som ges vidare till mentor som vidare tar kontakt med förälder. Föräldern får ett färdigt 

koncept som inte går att påverka och detta kan få negativa konsekvenser då de inte känner sig delaktiga. 

Detsamma gäller för respondent 3 där mentorn skriver åtgärdsprogrammet. 
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Respondenterna 1, 7 och 8 skriver inga åtgärdsprogram och detta är fel enligt Lgr 11. Alla elever som har 

svårigheter i skolan har rätt till åtgärdsprogram där det framgår vad som ska utvecklas och på vilket sätt 

detta ska ske. Finns inte åtgärdsprogram som visar detta kan eleven i fråga bli helt utan stöd då ingen 

egentligen har kontroll på vilka åtgärder som är aktiva och därmed tar skolan inte heller ansvar för eleven. 

För mig är åtgärdsprogram något som måste finnas för elever i svårigheter oavsett vilket ämne 

svårigheterna är i. Där måste det framkomma vad som är planen för eleven och vem som ansvarar för att 

åtgärderna verkligen genomförs för åtgärdsprogrammet ska bli effektivt.  Jag anser även att det finns fler 

positiva delar med åtgärdsprogram som att föräldrarna får en inblick om vad skolan egentligen gör för deras 

barn. 

Somt tidigare nämnt ska åtgärdsprogram följas upp och utvärderas kontinuerligt. Detta för eventuellt 

förändra och prova på nya metoder för eleven nå kunskapskraven. Respondenterna 5 och 6 följer Lgr 11 och 

har täta uppföljningsmöten där åtgärdsprogrammen utvärderas och förändras vid behov. Detta anser jag är 

bra exempel hur åtgärdsprogram kan följas upp och därefter kan olika sätt försöka hjälpa eleven nå 

kunskapskraven. Respondent 3 har uppföljningsmöten beroende på vilken nivå eleven ligger på i simning 

då skolan har många nyanlända invandrare, men minst tre gånger per termin blir det. Detta anser jag är 

förståeligt att antalet uppföljningsmöten kan variera då eleverna kan ligga på väldigt olika nivåer beroende 

på deras tidigare erfarenheter av simning. Respondent 4 uppger att om inte elevens situation inte förändrats 

ska inte heller uppföljningsmöte hållas. Detta synsätt bekräftas av skolverkets undersökning som inte något 

ovanligt bland skolor och är också därmed ett utvecklingsområde för förbättring.  Varför ha ett 

åtgärdsprogram som inte följs upp eller utvärderas kan frågas enligt mig.  Andra utvecklingsområden som 

framkom av undersökningen var att skolan behöver mer vägledning vid utarbetande av åtgärdsprogram och 

lärarens kompetens som ska utvecklas genom fortbildning. Är det svårigheterna vid utarbetande av 

åtgärdsprogram som förklarar att respondenternas 1, 7 och 8 skolor inte har några åtgärdsprogram eller kan 

det vara brist av kompetens hos respondenterna som är förklaringen. Detta kan vara möjliga orsaker till 

åtgärdsprogram inte finns. Jag anser att detta är ett stort utvecklingsområde då alla elever i svårigheter, 

beroende på skola, stad och område ska få den hjälp de behöver och detta är en av skolans stora uppgifter 

att möjliggöra detta!   

             

6.3 SVÅRIGHETER 

Inom alla moment i idrotten finns det svårigheter och även inom simning. Bland respondenterna fanns olika 

faktorer som ansågs vara den svåraste, men något som var tongivande var tidsperspektivet. Simning är en idrott 

som är tidskrävande och ofta är pedagogen själv i simhallen med en stor elevgrupp. Detta ger en stressig 

tillvaro och respondenten hinner inte hjälpa alla elever på det sätt som önskas. Kraeplien-Strids lärarenkät 

bekräftar detta då endast 5 % av all undervisningstid inom idrott går åt simning samtidigt som simkunnighet 

ansågs som väldigt viktigt. Jämförs tiden som krävs för simning och hur mycket tid som simning får förklaras 

svårigheten att infoga simning som moment i skolan. Detta bekräftas av Sandahls undersökning där simning var 

svåraste momentet att få med.  Andra svårigheter som respondenterna uppgav var det organisatoriska omkring 

när simhallen skulle besökas, få med elever som alltid glömmer kläder samt försöka få eleverna att förstå hur 

viktigt det är kunna simma och detta med rätta koordinationen. Jag håller med om att dessa svårigheter kan 

ställa till det när simning är aktuellt. Det organisatoriska då det kan vara långt till simhallen eller hjälp från 
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kollegor krävs och detta är inte alltid lätt att hitta. Elever som glömmer kläder finns i princip varje klass och 

oftast finns en förklaring till detta såsom exempelvis inte vill visa sina klasskamrater att de inte kan simma. Det 

är stor utmaning vi pedagoger står inför då målet är att alla elever ska vara simkunniga, och vi får hoppas att 

denna positiva attityd till ämnet idrott och hälsa som undersökningen NU -03 visade finns även bland elever 

med svårigheter.  

 

6.4 SLUTSATS 

Slutsatsen av denna undersökning är att simundervisning är ett svårt moment att infoga i utbildningen. 

Undervisningstiden som simning har gentemot andra moment inom idrotten är inte tillräcklig för alla elever 

ska lära sig simma. Simundervisningen är inte heller jämbördig för alla skolor, utan antalet besök till 

simhall beror på skolans ekonomi, vilken stad eller avstånd till simhall. Detta ger inte alla elever samma 

möjligheter till simkunnighet och det är skolans uppgift att lösa detta problem. Saknaden av åtgärdsprogram 

på tre av respondenternas skolor ger en fingervisning att simning inte är något som prioriteras och detta 

strider även mot skolans grundläggande värden. En satsning på simundervisning samt förbättring av 

prioriteringen krävs från skolans sida och samarbete med föreningslivet är ett positivt sätt att börja med. 

Projekt som Vattenprovet och respondenterna 1 och 6 samarbete med närliggande simhallar bekräftar detta 

genom högre simkunnighet och fler simtillfällen. Skolor behöver även mer stöd när det gäller uppbyggnad 

och uppföljning av åtgärdsprogram då det framkom att respondenter inte följer upp sina åtgärdsprogram på 

det viset som bör göras.   

 

6.5 FORTSATT FORSKNING 

Under uppsatsens arbetsgång har jag kommit fram till nya intressanta frågeställningar utifrån litteraturen 

och intervjuerna. Dessa kommer jag presentera punktvis: 

 Vidare forskning i denna undersökning genom observation av simlektioner hos respondenterna. 

Arbetar respondenterna som de uppgett? 

 Intervjua elever som inte kan simma på respondenternas skolor. Hur upplever de den hjälp de får? 

 En större enkätundersökning mot elever om simning i skolan och då med många fler respondenter 

inblandade. 

 Intervjua en passande kommunledning om deras syn på simundervisning samt skolans roll i det hela.  
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Bilaga 1 

Stallmans kriterier 

 Förmåga att väga av sig från vertikal till horisontell position.  

 

 Simma på mage och rygg med olika simtekniker 

 

 Rulla över från mage till rygg till mage. Byte riktning i såväl magläge som ryggläge. 

 

 Att kunna andas i takt med simtekniken. 

 

 Stanna och vila utan ansträngning. 

 

 Kunna dyka ned från ytan och simma under vattnet. 

 

 Kunna hoppa eller dyka ned i djupt vatten. 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 

  1. Hur gammal är du, vilket kön och hur många års erfarenhet har du? 

 

  2. Beskriv vad simkunnighet är för dig? 

 

  3. Har ni ett simkunnighetstest för år 6, Om ja hur ser detta ut, Om nej, varför? 

 

  4. Upplever du någon skillnad i simkunnigheten i år 6? 

 

  5. Upplever du någon skillnad mellan gällande simundervisning i Lpo 94 och Lgr 11? 

 

 6. Vad har skolan för skyldighet för elever som inte når målen och vad gör din skola?(ge exempel) 

 

 7. Vem ansvarar för dessa åtgärder? 

 

 8. Har skolan åtgärdsprogram för de elever som behöver stöd i simning? 

 

 9. Om ja, hur ofta hålls uppföljningsmöte? 

 

 10. Vad anser du är svårast med simundervisning? 
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Bilaga 3 

Följdfrågor 

1. Antal tillfällen ni besöker simhall per år? 

2. Har ni några ytterligare övningar när ni besöker simhallen? 

3. Vad får den elev som inte klarar av kunskapskravet göra resterande tid av simkunnighetstestpasset? 
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Bilaga 4 

Intervju Lärare 1  

1. 29 år, Man och 3 ½ års arbetserfarenhet. 

 

 

2. Simkunnighet för mig är att man kan ramla i vattnet och komma med huvudet under och sedan ta sig 

upp till ytan och simma minst 25meter. 

 

3. Vi har fyra tillfällen per läsår där vi åker iväg och simmar med alla klasser, simkunnighetstester 

anordnas vid dessa tillfällen och kraven är simma 200meter varav 50meter rygg. Alla måste försöka 

simma och om inte eleven inte klarar av testet får dessa träna i lilla bassängen. Respondenten och en 

kollega är dessa som bevakar och utvärderar eleverna utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Utvärderingen 

kan ge tre olika ”betyg” som är godkänd, behov av egen träning och simskola. I behov av egen träning 

får eleven ansvaret att på fritiden träna simkunnighet. Vid simskola får eleven en lapp till hemmet om 

det aktuella situationen, kommunen anordnar simskola som eleven får vara med i och därefter får 

idrottslärare återkoppling från simhallen om eleven.  

 

 

4. Respondenten känner att tjejer i överlag är bättre än killar att simma, möjligtvis genom att de är oftare i 

simhallen. Även elevernas bakgrund har en stor betydelse då akademiska föräldrars barn har bättre 

”simkunnighetsgrad” än invandrarelever. Skolan har även haft samarbete med Idrottslyftet som är ett 

samarbete med lokala föreningar inom olika idrotter som exempelvis simning. Föreningarna kommer ut 

till skolan för att informera om själva idrotten och idrottslärarens uppgift är att boka in tider via 

fritidsverksamheten(oftast för år 1-4 då inte många i år 6 är på fritids längre) på skolan i badhuset där 

elever som är intresserade får följa med. Utökad mängd träning har gett bättre simkunskaper hos många 

elever och därför anser respondenten att han har märkt av en förbättring av simkunnigheten för år 6, då 

eleverna utnyttjat detta idrottslyft under ett par års tid. Idrottslyftet är aktuellt för alla skolor i 

kommunen där 4 tillfällen per termin kan bokas in, men om skolor inte utnyttjar sina tider kan andra 

skolor använda dem, så den aktuella skolan har cirka 10 tillfällen per termin(1timme per tillfälle).  

 

5. Den stora förändringen var betygssättning som kommer redan i år 6. Kunskapskraven är detsamma som 

förut i Lpo 94 och det är utifrån denna som planering utarbetas, inte det centrala innehåll som står i Lgr 

11. Respondenten hade inte koll på det centrala innehållet och förbiser även detta för kunskapskraven då 

detta anses viktigare. 

 

 



X 

 

6. Skolan har skyldighet att hjälpa alla elever till att nå målen, men respondenten anser att dennes skola 

inte gör tillräckligt. Det gäller att prioritera simundervisningen och detta händer inte på den aktuella 

skolan. Ansvaret ligger på idrottsläraren att boka badtider för de som inte når målen och detta får bli på 

fritiden utan att skolan tar ansvar. Mycket handlar om resurser, det finns inga pedagoger som kan tänkas 

hjälpa till och det gäller ha bra kontakt förälder-pedagog-elev där alla jobbar som mot samma håll.  

 

7. Kartläggningen om en elev som inte når målen samlas ihop av mentor av den klass eleven går i från 

övriga ämnespedagoger. Sedan är upp till rektor på skolan att besluta om åtgärdsprogram ska utarbetas 

eller inte.  

 

 

      8-9. Skolan har inte åtgärdsprogram till elever som inte når målen i simning och då är inte         heller 

uppföljningsmöten aktuella.  

 

10. Det svåraste inom simundervisning är att allt under är svårigheterna med elever som systematiskt glömmer 

kläder/kommer med andra bortförklaringar, ofta är dessa elever som inte kan simma och gör allt för att slippa 

visa detta för sina klasskamrater. Dessa elever ska inkluderas och ha en individbaserad undervisning men detta 

ger en stressad pedagog där undervisningen blir lidande. Respondenten anser också att träning vid ung ålder ger 

bra förutsättningar för simkunnighet.  
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Bilaga 5 

Intervju Lärare 2 

1. 28 år man 1 ½ års yrkeserfarenhet. 

 

2. Simkunnighet för mig är att man känner trygghet i närhet till vatten/i vattnet. Simma på ett funktionellt 

sätt, sen om sträckan är 200 eller 5000meter spelar ingen större roll, bara tryggheten finns där. 

 

3. Vårt simkunnighetstest fungerar att klassvis besöker skolan simhallen och där delas klassen in i tjejer 

och killar. Tjejerna har en del av bassängen och killarna en annan del. Alla ska simma 200meter varav 

50m ryggsim, antingen startar man på en startplatta, voltstart eller i vattnet. De som startar i vattnet kör 

sitt test sist. År 6 elever ska utöver simkunnighetstestet klara av plocka upp ringar på botten, bogsera 

varandra med livboj och prova på förlängda armen. De som övervakar själva simkunnighetstestet är en 

idrottslärare och siminstruktör. Eftersom skolan är så stor får alla årskurser ett besök per läsår.  

 

4. Respondenten har inte märkt av någon skillnad i simkunnighet för år 6 i de få år han arbetat som 

idrottslärare. I princip har alla elever varit simkunniga och enbart de som missat sitt tillfälle att simma 

upp har varit aktuella för återbesök till simhallen.  

 

 

5. Den stora skillnaden är att år 6 har betygssättning, men undervisningen är densamma som förut. 

Respondenten kom inte ihåg det centrala innehållet i Lgr 11 för simning. 

 

6. Skolan har en stor skyldighet att göra allt för att alla elever ska vara simkunniga när eleverna går ut 

årskurs 9. Om en elev i årskurs 6 inte har klarat av kunskapskraven för simning vid sitt 

simkunnighetstest får denna ett till försök vid s.k försöksheat. Eleven får 70min på sig att träna på 

samma moment som inom simkunnighetstestet, om denne inte klarar av provet då, tillkommer ett till 

uppsamlingsheat vid ett senare tillfälle där eleverna delas in i två grupper. Ena de som inte klarat av 

simkunnighetstestet o en annan där elever som olika skäl inte medverkade på första besöket till 

simhallen. Vid ytterligare behov av träning får eleven chansen åka till badhuset ytterligare 3-4 

gånger(70min tillfälle), där idrottslärare och simlärare undervisar och försöker få eleven simkunnig. Om 

inte detta hjälper får föräldrarna ansvaret att åka till badhuset på fritiden, detta får föräldrarna bekosta 

själva och det blir simhallens uppgift att ge intyg om eleven klarar av simkunnighetstestet. 

 

7. Vi idrottslärare ansvarar för att dessa åtgärder följs. 

 

8. Aktuell idrottslärare skriver åtgärdsprogrammet, om eleven går i år 6 måste föräldrarna varnas om detta. 

I nästan vartenda fall är föräldrarna dock medvetna om elevens svårigheter med simning. 



XII 

 

 

9.  Respondenten har inte skrivit något åtgärdsprogram såhär långt, men han tror att det ligger på cirka 4-6 

veckor. 

 

10. Det svåraste med simundervisning är att få icke-simkunniga elever att förstå vikten av att vara 

simkunnig. Respondenten beskriver en situation inom ett uppsamlingsheat där två av närvarande 

eleverna som egentligen bör kunna simma, men i stället för att visa detta gör de som sina andra icke-

simkunniga vänner som springer på botten och tar tag i bassängkanten.  Förståelsen varför man ska 

kunna simma finns inte där till fullo. 
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Bilaga 6 

Intervju Lärare 3 

1. 29 år, man och 1 ½ erfarenhet. 

 

2. Simma 200meter varav 50m ryggsim. 

 

 

3. Vi har simkunnighetstest en gång per läsår och då ska eleverna simma 200meter varav 50meter ryggsim. 

Att det är bara en gång per läsår beror bland annat på att skolan har långt till simhall. Idrottslärarna 

bedömer och utvärderar eleverna. Om en elev klarar av kunskapskraven i år 6 kan det betyda att denne 

inte behöver åka till simhallen i år 7 och 8 för att visa upp sina kunskaper, utan det är först i år 9 som det 

blir aktuellt igen.  

Andra moment som isvaksträning och träning med livboj sker inom ämnet Natur och 

Fritidsundervisning som är främst mot mellanstadieåldrarna. Detta genom en stegvis svårighetsgrad där 

år 6 har de svåraste momenten(isvak, livboj). 

 

4. Respondenten upplever att det är mycket beroende på vilket område eller stad idrottsläraren undervisar i 

om simkunnigheten är god. Erfarenheter gav exempel på en skola som hade 25-30% icke-simkunniga 

elever kontra en annan skola i samma stad där alla var simkunniga. Enligt respondenten var även 

kulturell bakgrund en anledning till låg simkunnighet då många invandrarföräldrar själva inte kan 

simma och då inte heller prioriterar simträning med sina egna barn. 

 

5. Nej, respondenten har inte märkt av någon skillnad i undervisning. Han hade inte koll på det centrala 

innehållet i Lgr 11. 

 

 

6. Eftersom skolan ligger i ett område med en viss del invandrare och låg simkunnighet finns 

simundervisning på schemat för de elever som inte har nått kunskapskraven. Idrottsläraren och en 

elevassistent åker till simhallen en gång i veckan för extra simträning och den är på 60min per tillfälle. 

Av kulturella skäl har skolan valt att låta tjejer och killar träna för sig, med andra ord åker killar till 

simhallen på förmiddagen och tjejerna på eftermiddagen. I gruppen kan det vara stora skillnader i 

kunskapsnivåerna då det kommer nyanlända invandrare till skolan och dessa är oftast helt ovana med 

vatten och simning.  

 



XIV 

 

7. Det yttersta ansvaret ligger på rektorn, men då det ligger på schemat är biträdande rektor också väldigt 

involverad. Samarbetet är bra och respondenten känner att alla inblandade har koll på de elever som 

behöver stöd. 

 

 

8. Ja, skolan skriver åtgärdsprogram och det är mentorns uppgift att skriva dessa. Då många av de elever 

som inte är simkunniga har föräldrar som inte heller kan simma ligger ansvaret på skolan. 

 

9. Det är väldigt individuellt hur ofta uppföljningsmöten sker, då svårigheterna är varierande inom 

exempelvis simning. Respondenten uppfattar att det är minst tre uppföljningsmöten per termin.  

 

 

10. Tiden är den största svårigheten, mer tid till extra simundervisning behövs då det kan ta väldigt lång tid 

få en elev från noll kunskap till simkunnig. Kanske uppsamlingsträffar på helgerna för de elever som 

inte kan simma skulle kunna vara ett sätt att nå bättre simkunnighet. Då skulle de få extra stöd av en 

professionell simlärare. 
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Bilaga 7 

Intervju Lärare 4 

1. 37 år, man, 9 års erfarenhet. 

 

2. Kontrollerad simning, trygghetskänsla och vattenvana, även simma 200meter varav 50m rygg. 

 

3. Simkunnighetstestet är delat i två delar, så det blir två tillfällen per läsår vi åker iväg klassvis till 

simhallen. Före första besöket har vi teoretisk information och detta sker på lektionstid vid skolan och 

då förklarar vi hur testerna går till och vad kunskapskraven är. Vid första besöket i simhallen börjar vi 

med att förklara säkerhetsaspekterna i anknytning till vatten såsom isvett och Vid första besöket i 

simhallen börjar vi med att förklara säkerhetsaspekterna i anknytning till vatten som exempelvis isvett. 

Sedan har vi ett simkunnighetstest där eleverna får gå i vattnet en efter en och då utvärderar vi 

idrottslärare simtag, bentag och flytkänsla. Eleverna ska även simma 200meter varav 50m på rygg. De 

elever som behöver träna på sin teknik får efter testet möjlighet att göra det. Andra besöket får eleverna 

möjligheten träna dykning efter småringar och livrädda varandra med hjälp av livboj. Årskurserna 6, 8 

och 9 är dessa som får åka iväg två gånger per läsår, om du går i år 7 får du inte den chansen. 

 

4. Nej, upplever ingen skillnad. Det är cirka 2-3 elever varje årskull som inte klarar av kunskapskraven. 

 

5. Nej, ingen större skillnad. Kunskapskraven är detsamma som i Lpo94. Respondenten hade inte helt koll 

på det centrala innehållet i simning. 

 

6. Skolans skyldighet att alla elever ska nå målen. Om eleven inte klarar av kunskapskraven vid dessa två 

tillfällen ska mail skickas hem till föräldrarna där de blir informerade om elevens situation. Några 

veckor senare får eleven en till chans att uppnå kunskapskraven som är detsamma som första testet. 

Detta sker under skoltid och det är idrottsläraren som utvärderar. Om eleven misslyckas även denna 

gång är det upp till föräldrarna att ta ansvar för elevens simträning. Denna kostnad står skolan för. 

 

7. Föräldrar och idrottslärare. Rektorn har ingen större koll på detta. 

 

8. Ja, detta sker med ett samarbete mellan idrottslärare- elevens mentor och förälder. 

 

9. Om inte eleven nått målet i åtgärdsprogrammet kvarstår samma mål som förut och uppföljningsmöte 

sker inte. 

 

10. Den största svårigheten med simundervisning är att vara ett stöd för alla elever, för som idrottslärare 

hinner man inte med alla och även ur ett säkerhetsaspekt kan det vara jobbigt ha koll på stora 

barngrupper.  
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Bilaga 8 

Intervju Lärare 5 

1. 32 år, man, 4 ½ års yrkeserfarenhet. 

 

2. Känna trygghet i olika situationer i vattnet, bland annat när man simmar eller livräddar någon. Kunskap 

om HLR är lämpligt. 

 

3. Före simkunnighetstestet har vi teorilektion i idrottshallen där respondenten förklarar vad som gäller 

med simkunnighetstestet och hur eleverna ska bete sig i simhallen. Klassvis åker sedan idrottslärare och 

en till pedagog(oftast klasslärare) till simhallen och gör testet som är simma 200meter varav 50m rygg. 

Under detta besök får eleverna även prova på hoppa i bassängen med vardagskläder och isdobbar som 

utrustning. Därifrån ska de ta sig upp på en flytmatta som finns på vattnet, detta ses som ett isvakstest. 

Eleverna får även kasta livboj till nödställd och bogsera en klasskamrat. Skolan är iväg en gång för alla 

moment per läsår och en gång för mer lek och plask. Detta för att skolan ligger väldigt långt från en 

simhall. Om en elev inte klarar av simkunnighetstestet får denne träna på grunt vatten resterande del av 

tiden, oftast med hjälp av en vuxen. 

 

4. Ingen större skillnad, det är cirka 2-3 elever varje årskurs som inte klarar av kunskapskraven. En stor 

övervikt av de elever som inte når målen är invandrare och många av dessa har inte vattenvana. 

 

5. Nja, ungefärligen samma. Den stora förändringen är att kraven är högre i Lgr 11 än i Lpo94, nu ska 

eleverna kunna simma för att få ett godkänt betyg. 

 

6. Skolan ska göra allt för eleven ska nå kunskapskraven. Om en elev inte klarar av simkunnighetstestet får 

denna en ny chans vid ett uppsamlingsheat och här får även de som missade första testet på grund av 

någon anledning möjligheten att visa upp sin kunskap. Förutom en mer grundlig genomgång av bentag 

och simtag är det samma kriterier gäller vid detta test som första. De elever som inte klarar av 

kunskapskraven även vid detta tillfälle ges möjligheten gå i simskola som bedrivs av respondenten. 

Simskolan lektioner är cirka 90minuter långa per gång och simhallen besöks ungefär 10 gånger på ett 

läsår.  Skolan erbjuder även ett simkort som föräldrar kan använda för att träna sitt barn på fritiden. 

 

7. Ansvaret ligger hos idrottslärare som kontaktar rektorn om denna utgift. 

 

8. Ja, idrottslärare och mentorer skriver åtgärdsprogrammet ihop och mentorn kontaktar förälder. 

 

9. Uppföljningsmöte sker ungefär 4-5 veckor efter förra mötet. Då utvärderas åtgärdsprogrammet och 

förändring sker om delmålen är för svåra eller eleven klarat dessa. 

 



XVII 

 

10. Det svåraste med simundervisning är det organisatoriska runt omkring. Att ta sig till simhallen kan vara 

problematiskt och även behövs hjälpsamma kollegor. Själva simundervisningen upplevs inte som något 

problem. 
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Bilaga 9 

Intervju Lärare 6 

1. 38 år, man, 8 års erfarenhet 

 

2. Känna trygghetskänsla i vatten, simma obehindrat och kunna livrädda i nödsituationer samt simma 

200meter varav 50m på rygg. 

 

3. Vi går till simhallen då denna är bara 25meter från skolan. Detta gör vi två gånger per läsår, en gång på 

höst och en gång på vår. Där kör vi simkunnighetstest som lyder 200meter varav 50meter på rygg. 

Respondenten är oftast själv med klassen och kör därför halvklass i taget, andra delen får kolla på och 

vänta på sin tur. Eleverna får även HLR utbildning i idrottshallen i samband med simmarveckan med ett 

skriftligt prov i slutet av veckan där is och badvett ingår. Om inte en elev kan simma får denna träna 

under resterande tid av lektionen med armpuffar i grunt vatten, själv eller med en annan pedagog från 

skolan om denne är med just då.  

 

4. Simkunnigheten har alltid varit relativt låg på respondentens skola. Beroende på faktorer som rätt 

förutsättningar, simträning i tidig ålder, elevernas bakgrund och kulturella skillnader har 

simkunnigheten varit högre eller lägre mot tidigare årskullar. För tillfället är det tre av trettio som inte 

når målen och detta är en bra siffra enligt respondenten.  

 

5. Nja, respondenten upplever att andra moment inom idrott har fått samma status som simning, med andra 

ord måste eleven klara av alla moment för att få ett godkänt betyg. 

 

6. Skolan ska hjälpa alla elever med svårigheter på alla olika sätt. Förra läsåret fick de elever som inte 

klarade av simkunnighetstestet vid första tillfället träna på skoltid med respondenten ett tillfälle i 

veckan. Detta läsår har vi samarbetat med närliggande simhallen i ett pilotprojekt där de elever som inte 

klarade av simkunnighetstestet har fått vara med. De besökte simhallen fem gånger(1tim per gång) på en 

vecka och fick hjälp av tre simlärare. Annars får föräldrarna ta ansvar genom att simträna med sina barn 

och det är föräldrarna som själva får betala.  

 

7. Yttersta ansvaret att åtgärderna genomförs har rektorn och med denne har respondenten ett gott 

samarbete. 

 

8. Ja, respondenten skriver ett åtgärdsprogram som ges vidare till mentor. 

 

9. Uppföljningsmöte sker beroende på hur åtgärderna fungerar i praktiken. Om åtgärden inte går som 

planerat har vi täta uppföljningsmöten där vi diskuterar andra sätt för eleven nå kunskapskraven. Om det 

går bra avstämmer respondenten situationen kort med elevens mentor. 

 



XIX 

 

10. Det svåraste med simundervisning är att få eleverna förstå bröstsim på ett symmetriskt sätt. Med andra 

ord simma med riktiga bentag och simtag samt ha med glidfasen. Många elever som inte når 

kunskapskraven har svårigheter med koordinationsförmågan.  
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Bilaga 10 

Intervju Lärare 7 

 

1. 44 år, man, 4 års erfarenhet 

 

2. Ta sig fram på ett säkert och tryggt sätt i vattnet. 

 

3. Vi har simkunnighetstest två gånger per läsår. Första tillfället är på hösten och andra på våren. Detta 

sker klassvis och eleverna får simma 200m bröstsim och 50m ryggsim. De får även träna dyka efter 

ringar och andra föremål på 2meters djup. Respondenten och en idrottslärarkollega utvärderar eleverna. 

Före första besöket förklaras hur simkunnighetstestet går till och vad som krävs som krav. Om inte en 

elev klarar av simkunnighetstestet får denne träna på grunt vatten resterande del av lektionen.  

 

4. Ja, respondenten upplever att det är oftast invandrare som inte når kunskapskraven. Simkunnighetens 

nivå beror på område, stad och även möjligtvis tradition. 

 

5. Nej, ingen märkbar skillnad ännu då Lgr 11 är relativt nytt. 

 

6. Skolan har skyldighet till en viss del, men enligt respondenten ska även föräldrar ha en skyldighet att 

eleven i fråga ska nå kunskapskraven. Om en elev inte klarar av första simkunnighetstestet får denne 

chansen under tre veckors intensivperiod. Under dessa intensivveckor besöker eleverna simhallen tre 

gånger i veckan(60min tillfälle). Om inte eleven lär sig simma då finns möjlighet att boka en 

innebassäng och detta har respondenten gjort en gång detta läsår då med simlärare som ansvarig ledare. 

Om ett helt läsår går utan att eleven lär sig simma får föräldrarna ta kontakt med simskola som 

föräldrarna får bekosta själva. 

 

7. Det gör respondenten tillsammans med rektor. 

 

8. Nej, det gör vi inte. 

 

9. -------- 

 

10. Tidsperspektivet är det svåraste då simning i överlag är väldigt tidskrävande och tar tid från andra 

ämnen och lektioner.    
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Bilaga 11 

Intervju Lärare 8  

 

1. 58 år, man, 32 års yrkeserfarenhet 

 

2. Simkunnighet för mig är att kunna simma i sjöar, känna sig trygg i olika situationer, såsom falla i vattnet 

från en båt och börja simma. 

 

3. Vi har ett simkunnighetstest som går ut på att simma 200 m varav 50 m på rygg. Eleverna får även träna 

på dykning, kasta livboj och testa uthålligheten genom en variant på Coopers test(12min simning, mäta 

hur långt de har simmat). Vi har även teori om flytvästen och dess funktioner. Simningsblocket är på 2 

veckor som bedrivs i en ute-bassäng där 4 pass (60min/gång) genomförs klassvis. Respondenten är den 

som utvärderar eleverna. 

 

4. Respondenten har märkt en försämring av simkunnigheten då kontinuerliteten försvunnit med sämre 

prioritering från den aktuella skolan.   Respondenten känner inte att han har samma koll som förut på 

eleverna. 

 

5. I Lgr 11 är det mer tydligt vad eleverna måste klara av för ett godkänt betyg än i Lpo94. Kraven är även 

högre i Lgr 11. 

 

6. Skolan ska ta ett stort ansvar genom att försöka hjälpa de elever som behöver stöd. Respondenten tycker 

inte att detta prioriteras då ansvaret ligger på denne att ordna simtillfällen för de som inte når målen, fast 

pengarna inte räcker till. Utebassängen är stängd från aug-jun, så respondenten får kontakta en simhall 

långt från den aktuella skolan. Detta har inte skolan pengar för, utan respondenten har förut ordnat detta 

på fritiden med egen betalning.  

 

7. Rektorn i samarbete med respondenten. 

 

8. Nej, vi har inga åtgärdsprogram i simning. Respondent meddelar den aktuella elevens föräldrar om 

simsvårigheter. 

 

9. ---------- 

 

10. Det svåraste inom simundervisning är ha koll på alla elever. Både tidsmässigt och möjlighetsmässigt 

genom att eleverna är många och simningslektionerna alldeles för få. 
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