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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om hur ett antal idrottslärare arbetar vid 

simundervisning med muslimska flickor och detta för att på så sätt hjälpa mina eventuella 

framtida muslimska elever att bli simkunniga. Detta eftersom forskning visar att en stor del av 

eleverna i skolan som inte kan simma är elever med föräldrar från ett annat land eller elever 

som själva har invandrat. Intervjuerna har genomförts med fem lärare där alla undervisar i 

idrott och hälsa på mångkulturella skolor i en mellansvensk stad. Samtliga lärare anser att 

simundervisningen är ett mycket viktigt moment att arbeta med, men ingen av dessa lärare 

ägnar någon större tid åt att undervisa i simning. Undersökningen visade att simundervisning 

går bra att utföra även om eleverna är muslimska flickor. Forskningen bekräftar att 

invandrarelever behöver simundervisning i skolan.  
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Inledning 

Att kunna simma i Sverige känns enligt mig som en självklarhet. Vi har simskolor redan för 

bebisar och vill man kan vi gå i simskola som barn och få all den kunskap och kännedom som 

behövs för att vistas i och vid vatten. Jag har själv gjort denna långa simskolaresa och idag 

älskar jag att bada och att simma. Det kommer jag alltid att göra, men det är nog för att jag 

kan och känner mig säker i vatten. Under min utbildning till idrottslärare kom jag i kontakt 

med kamrater som inte kunde grunderna i simningen. Jag som då tävlingssimmat större delen 

av mitt liv fick hjälpa mina kurskamrater att lära sig simma. Att lära vuxna människor att 

simma går bra och hade dessa kurskamrater inte lärt sig att simma hade de inte fått godkänt i 

idrottskursen och på så sätt inte kunna fortsätta att utbilda sig till lärare på lärarutbildningen. 

Jag kände mig hedrad och mycket glad då mina kurskamrater desslikes vänner bad mig om 

hjälp och råd då de behövde få hjälp med sin simning. 

Det var just detta som fick mig att börja fundera på att skriva om simundervisning som 

examensarbete. Om mina vuxna vänner inte kunde simma, hur ser det då ut ute i skolorna? 

Vem ska lära eleverna att simma om inte deras idrottslärare själva kan simma? Har 

idrottslärarna samtidigt elever som inte är simkunniga, hur ska då framtidens barn och 

ungdomar lära sig att simma? Drunkningsolyckor är den tredje vanligaste dödsorsak bland 

barn och unga (sls.se) och jag som blivande idrottslärare anser att jag ska bidra till att barn 

och unga inte är med i en drunkningsolycka och hjälpa mina blivande elever med att bli 

simkunniga. Detta gäller även de elever som kommer ifrån länder där de aldrig har kommit i 

kontakt med en sjö eller ett hav. Eller elever vars föräldrar anser att simning inte är något för 

deras barn. Skolverket har tydliga krav på vad de anser att elever ska kunna utföra för att 

anses som simkunniga och kunskapsmålet lyder:  

Eleven skall ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 meter 

på rygg och hantera nödsituationer vid vatten. (Skolverket 2007 s.2). 

I dagens skola behöver eleverna vara godkända i alla moment i idrotten för att få ett godkänt 

betyg.  Alla elever kanske inte uppnår kunskapskraven beroende på att det är för lite tid avsatt 

för simning under idrottslektionerna i skolan, eftersom det inte står i kursplanen hur dessa 

elever ska lära sig att simma.  

I detta arbete kommer jag att studera hur verksamma idrottslärare ute på olika skolor i en 

mellanstor svensk stad arbetar vid simundervisning med muslimska flickor. Varför jag valde 

att inrikta mig på just muslimska flickor är för att jag saknar kunskap om islam och när jag 

själv gick i skolan och fick simundervisning hade jag inte några klasskompisar som var 

muslimer. Jag har även fördjupat mig i islam och i muslimer och har i arbetet skrivit en egen 

rubrik om ämnet. Jag fick på detta sätt kunskaper jag inte tidigare har haft om religionen och 

för människorna inom islam. Idag är det allt vanligare med muslimska barn i klasserna än när 

jag gick i skolan och jag ställer mig frågande till hur jag som idrottslärare ska arbeta ifall 

religionen och simundervisningen kommer i konflikt med varandra? Jag ville få information 

om hur idrottslärare och skolan hjälper flickor där kulturen har en annan uppfattning än den 

svenska läroplanen samt även få dela lärarnas kunskap, idéer och erfarenheter kring ämnet. 



 
 

Jag valde att enbart inrikta mig på muslimska flickor då jag ansåg att arbetets storlek men 

även tidsramen inte var tillräckligt för att utöka undersökningsindivider. Jag hade även innan 

arbetets gång en hypotes om att det är vid simundervisning med muslimska flickor som 

problematiken finns, därav jag valde att enbart inrikta mig på det valda ämnet. Denna hypotes 

grundar sig troligtvis på förutfattade meningar om muslimer och deras anpassning till den 

svenska kulturen. Någonstans har jag fått för mig att muslimer inte vill delta i 

simundervisningen i den svenska skolan på grund av deras religion och då är det främst de det 

kvinnliga könet som inte får utmanas att visa sig utan kläder på. Detta är min sanning och via 

detta arbete ville jag arbeta bort dessa fördomar och ersätta det med sann och kunskap.    
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1 Bakgrund 

1.1 Simningens historia. 
 

Människor har genom historiens gång ägnat sig åt fysiska aktiviteter och enligt Blom och 

Lindroth (1995) finns det forskning som visar att redan 4000 år f. Kr ägnade människorna sig 

åt idrottsliknande övningar som påminner om samtida brottning. Brottningsliknande övningar 

är idrotten som omtalas tidigt i läroböcker om idrottshistoria men även simning räknas till en 

av våra äldsta idrotter. Simning har funnits med redan i tidig litteratur men även som 

målningar hos de gamla grekerna. Redan på 3200-talet f. Kr avbildades bilder på någonting 

som kan tydas till crawlliknande simsätt. Crawl var då det simsätt som användes men för 

ungefär 400 år sedan började folket att använda simning i undervisningssyfte och då byttes 

simsättet crawl ut mot bröstsim. Anledningen till varför simsättet byttes ut vet forskarna inte 

men Sjödin (2008) antyder att en anledning var för att det är enklare för barnen att orientera 

sig i vattnet då de simmar bröstsim i jämförelse med crawl, eftersom simundervisningen på 

den tiden hölls i öppet vatten. Dagens simskolor använder bröstsim som första simsätt och 

detta till största del eftersom livräddningssimning påminner om bröstsimmet. Det finns 

överläggningar om att byta tillbaka till crawl som det första simsättet att lära sig och detta för 

att crawl rent motoriskt är enklare än bröstsim. Enligt Sjödin (2008) användes simning under 

romartiden inom den militära undervisningen och även Blom och Lindroth (1995) berättar om 

sjöstrider där militären tränades på speciella skolor där simning var ett stående moment.   

1.1.1 Simningens historia i Sverige 

  

I Sverige har simning använts som idrottsform sedan 1700-talet och i Uppsala år 1796 

startade Jöns Svanberg Sveriges första simsällskap, Uppsala Simsällskap. Simsällskapets 

syfte var att utbilda och sprida simkunnigheten och på så sätt startades fler simsällskap runt 

och idag finns det ett simsällskap i många av Sveriges städer (Kihlberg, 1983). Detta 

medförde att simundervisning började förekomma i mer organisatorisk form, då syftet var att 

vidareutbilda allmänheten i simning. År 1904 bildades Svenska Simförbundet och Västerås 

blev första staden i Sverige med obligatorisk simundervisning i skolan år 1911 (Sjödin 2008). 

1930 grundades den första simskolan för vuxna och under samma år genomfördes en stor 

satsning på att även få alla barn simkunniga. Under samma år formades Simborgarmärket som 

ett sätt att motivera alla invånare i Sverige till att gå och lära sig simma. I och med att 

människorna blev simkunniga började städerna bygga simanläggningar så att det fanns 

möjlighet att utöva simning och de första anläggningarna var främst kallbadhus i städer runt 

sjöar och hav. De första badhusen med varmt vatten, så kallade varmbadhus, byggdes i 

universitetsstäder där simningen utvecklas i allt större takt och under slutet av 1990-talet 

uppskattar Sjödin (2008) antalet simhallar runt om i Sverige till ungefär 300 stycken och även 

ett hundratal utomhusbadbassänger med tempererat vatten. Även simskola för de allra minsta 

barnen är mycket populärt i Sverige. Spädbarnssimningen, eller babysim som det även kallas, 

startades i slutet av 1970-talet och har sedan dess utvecklats med åren till en mycket stor och 

populär aktivitet. Syftet med babysim beskriver Jarring (2012) är att få barn i mycket tidig 
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ålder att bli vana med vatten och på så sätt förhoppningsvis minska risken för 

drunkningsolyckor hos barn. 

       

1.2 Simning i skolan ur ett historiskt perspektiv 

 

Svenska Livräddningssällskapet efterfrågade år 1920 att de lokala myndigheterna skulle 

hjälpa till att medverka till organiserad simundervisning i alla skolor och andledningen till 

detta vara att Sverige under denna tid hade stora drunkningsantal varje år. Resultatet blev 

torrsim och det undervisades i de folkskolor som hade gymnastik på schemat. År 1935 

utfärdade Skolöverstyrelsen anvisningar till landets allmänna läroverk om 

undervisningsplaner inom simning och livräddning. Idag finns simning med i grundskolans 

kursplan för idrott och hälsa och under rubriken Centralt innehåll i Lgr 11 står kursmål inom 

momentet simning medskrivet under årskurs 1 – 9 (skolverket.se). Det är dock upp till 

kommunerna och skolorna själva att bedriva simundervisningen, vilket bidrar till att skolorna 

gör sina egna tolkningar av kursplanen och resultatet blir olikheter i både simundervisningstid 

och elevers simkunnighet. Svenska Livräddningssällskapet redovisade år 2003 att det endast 

var 67 procent av landets skolor som erbjöd sina elever simundervisning (Sjödin 2008).   

1.3 Simning och skolan 

 

Skollagen (2010:800) formulerar skolans värdegrund med att all utbildning inom 

skolväsendet ska syfta till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper för en livslång lust 

att lära. I kursplanen för idrott och hälsa står det att läsa: 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga (Lärarhandboken 2013/2014 s. 47).  

Under Centralt innehåll står simning med i momentet rörelse i årskurserna 1 - 9 i 

grundskolans läroplan. I årskurs 1-3 ska eleverna kunna lekar och rörelser i vattnet. De ska 

även kunna balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. I årskurs 4-6 står det att eleverna 

ska kunna simning i mag- och ryggläge. När eleverna går i årskurs 7-9 ställs högre krav, då de 

ska använda olika simsätt i mag- och ryggläge. Även under rubriken friluftsliv och utevistelse 

står det att eleverna ska ha badvett och kunna säkerhet vid vatten vintertid (skolverket.se).   

1.3.1 Lgr 11 

 

Från och med att Sverige fick en ny läroplan hösten 2011, Lgr 11, blev det några förändringar 

i jämförelse med den gamla läroplanen Lpo 94. En nyhet är bland annat Centralt innehåll och 

denna rubrik innebär en vägvisning till att nå kunskapsmålen. Även kunskapskraven är nya 

och ersätter det som i Lpo 94 hette betygskriterier. Kunskapskrav finns för årskurserna 6 och 

9 och det innebär också att målen är mer välformulerade och på så sätt enklare att förstå. För 

ämnet Idrott och hälsa och momentet simning betydde detta en stor förändring då målen blev 

synnerligen tydligare (Lärarhandboken 2013/2014). För elever i årskurs 6 krävs det att simma 
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200 meter varav 50 på rygg för att uppnå ett E. Samma simsträcka krävs också för att uppnå 

de resterande betygsättningarna C och A. För elever i årskurs 9 säger kunskapskraven igen att 

eleverna ska kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg för att uppnå betygskriterierna 

E, C och A. Idag är det kommunerna och skolorna själva som arbetar med sin 

simundervisning (skolverket.se). Det innebär att simundervisningen ser olika ut i skolorna och 

att det satsas olika mycket på att få eleverna att uppnå kunskapskraven inom simning. I 

Lärarhandboken (2013/2014) förekommer en timplan för hur många undervisningstimmar á 

60 minuter som ska bedrivas för en elev under grundskolutbildningen och idrott och hälsa har 

500 undervisningstimmar. Det betyder att idrottslärarna själva får disponera tiden på de olika 

momenten som ska undervisas, så länge de följer kursplanens mål. Idrottslärarens intressen 

avgör till stor del hur idrottsundervisningen ser ut, eftersom det inte finns någon speciell 

timplan för hur olika mycket tid som behövs läggas i de olika momenten. Detta kan vara en av 

orsakerna till att skolornas simundervisning runt om i Sverige ser olika ut (Sjödin 2008). 

Enligt Eva Krapelien-Stridh (2006) har dagens läroplan en mycket tydligare struktur i 

undervisning- och bedömningsmål än vad tidigare läroplaner haft. Hon beskriver framförallt 

att förtydligandet angående simningens kunskapskrav efter Skolverkets revidering 2007 som 

en stor positiv utveckling. I den tidigare läroplanen Lpo 94 löd måluppfyllelsen inom 

simning:  

Eleven skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten (Skolverket 2000, s.24).  

 

Eftersom definitionen var otydlig och mycket tolkningsbar ansåg Svenska 

Livräddningssällskapet att det behövdes en tydligare definition som alla skolor i landet 

använde sig utav. Svenska Livräddningssällskapet arbetade fram en ny definition och 

Skolverket godkände en revidering i kursplanen angående simkunnighet. Efter Skolverkets 

revidering 2007 lyder måluppfyllelsen:  

Eleven skall ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter 

på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten. (Skolverket 2007 s.2).  

 

1.4 Simkunnighet 

 
Vattenvana krävs för att barn ska kunna bli simkunniga och genom lek i vatten utvecklar barn 

en förmåga att förstå vattnets egenskaper och hur de kan förflytta sig i vattnet. Sjödin (2008) 

skriver att barn måste få möjlighet att leka i vatten och utvecklas på sitt sätt och i sin takt. På 

så sätt blir stegen till att räknas som simkunnig inte lika stora då det kommer till att falla i 

vattnet och få hela huvudet under vattenytan. När barn kan dessa moment är de rustade för att 

klara sig i olika situationer både i vattnet vid simning och på land om en olycka skulle 

inträffa. Syftet med att få barn att bli vana vid vatten är att minska panikkänslor vid en 

eventuell olycka i eller vid vatten (Sjödin 2008).   

Det har gjorts många satsningar under åren för att få svenska folket att bli simkunniga. Sjödin 

(2008) skriver att simundervisningen var omfattande under 1960 – 1980-talet, vilket 
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resulterade i att många barn och unga kunde simma. Därefter blev det en nedåtgående trend 

med simundervisning och sedan 1990-talet har simkunnigheten dalat neråt. Detta tror Sjödin 

(2008) har att göra med att simundervisningen inte prioriteras i kommuner och i skolor på 

samma sätt idag som förr. Sverige har även idag fler invånare från länder som inte innehar 

sjöar och hav eller på annat sätt har tillgång till att lära sig simma. Svenska Simförbundet vill 

öka simkunnigheten hos invånarna i Sverige och för att tillta intresset för simning har 

märkestagning skapats. För att klassas som simkunnig ska personen i fråga klara av det så 

kallade Vattenprovet, som uppnår definitionen på simkunnighet och ju mer du lär dig inom 

simning, livräddning och badvett, desto fler märken finns det att erhålla (simförbundet.se). 

Det finns ingen nationell fastställd definition av simkunnighet men Svenska 

Livräddningssällskapet har arbetat med att fastslå en tydlig definition som även Skolverket 

använder sig av i kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa, vilket lyder: 

Att kunna falla i på djupt vatten, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till 

ytan kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg (regeringen.se s.318 & 

Sjödin 2008 s.10). 

Barn utvecklas rent motoriskt på olika sätt och då även i vattnet vilket enligt Sjödin (2008) 

vuxna bör ha i minne när det gäller simundervisning. Hon anser att simning synnerligen 

handlar om motorik och när det pratas motorisk utveckling behöver vissa människor öva mer 

och längre än andra. Vid siminlärning behöver barnets motorik studeras via olika övningar i 

vatten men även på land och det viktiga är att anpassa övningarna till barnets vattenvana. 

Sjödin (2008) påpekar även vid ett flertal tillfällen i sin bok att vattenvana är grunden till att 

bli simkunnig. Några av de vanligaste simsätten är svårare för barn som inte har utvecklat sin 

motoriska förmåga och simsättet crawl beskriver Sjödin (2008) är det simsätt som rent 

motoriskt är enklast att lära sig eftersom simsättet utförs liggande i vattnet med raka ben och 

raka armar. Bröstsim är ett simsätt som däremot kräver mer motorik då dels bensparken i 

bröstsimmet kan vara svårt eftersom den utförs i olika steg och det kan även vara motoriskt 

svårt att samtidigt simma ett bröstbentag och ett bröstarmtag. För att öva upp detta bör barn, 

men även vuxna, träna bentagen och armtagen var för sig själva i omgångar, så kroppen lär 

sig motoriskt hur dessa rörelser ska utföras.  

1.5 Fakta om drunkningsolyckor 

 
Sverige har många stora och vackra sjöar som det badas flitigt i under sommarmånaderna och 

som även används på vintern till bland annat skridskoåkning. Tyvärr bidrar detta till att 

drunkningsolyckor är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige (sls.se). Drunkningsolyckor 

sker såväl pojkar som flickor, kvinnor som män, i både grunt och på djupt vatten, både 

inomhus som utomhus. Statistik visar att när det beträffar drunkningsolyckor där barn är offer 

är det oftast pojkar som drunknar. Hela 81 procent av alla som drunknade mellan åren 1997 – 

2002 var pojkar och av de vanligaste dödsorsakerna i åldersgrupperna 4 – 12 år dominerar 

drunkningsolyckor. Hur många av dessa barn som var simkunniga eller icke simkunniga går 

inte att få någon statistik på dock bör det höga drunkningsantalet minskas (regeringen.se). 

Likaledes påpekar Sjödin (2008) vikten i att hög simkunnighet troligtvis minskar 

drunkningsolyckorna.    
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På Svenska Livräddarsällskapets hemsida (sls.se) finns statistik på drunkningsolyckor under 

de senaste tolv åren. Tabellen visar att drunkningsolyckorna minskat kraftigt sedan år 2000 

men att det fortfarande är alldeles för många som förlorar sina liv genom drunkning. Statistik 

visar att män är överrepresenterade när det gäller drunkningsolyckor. Det är en synnerligen 

större andel män som drunknar än både kvinnor och barn och varför resultatet är i den 

utsträckning finns det inget bra svar på men Svenska Livräddningssällskapet menar att 

männen oftast hittas ute i vattnet då de har vistats i båt med troligtvis alkohol i kroppen. 

Tabeller visar att de flesta drunkningsolyckor sker sommartid, under månaderna juni, juli och 

augusti (se tabell 1).  

Tabell 1 – Antal omkomna i drunkningsolyckor 2013 

  
(http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap/statistik-och-fakta/drunkningsstatistik.aspx, 2013-09-13) 

 

Svenska Livräddningssällskapet redovisar på sin hemsida (sls.se) att det hittills i år 2013 har 

drunknat ungefär hundra personer, varav de flesta i juli månad. Jämfört med år 2012 är dessa 

hundra personer lika många människor som drunknade totalt under det året. Om detta beror 

på den varma sommaren går inte att veta men det är även detta årstörst andel män som 

drunknat.   

1.5.1 Svenska Livräddningssällskapet 

Svenska Livräddningssällskapet startades i Stockholm år 1898 och anledningen var höga 

drunkningsantal i Sverige under den tiden. Svenska Livräddningssällskapets arbete är ideellt 

och syftar till att utbilda simlärare och på så sätt öka simkunnigheten hos både barn och vuxna 

och på så sätt minska andelen drunkningsolyckor (sls.se). 

      

1.6 Islam 

 
Ordet islam kan tolkas såsom ”underkastelse” på arabiska och betyder att underkasta sig Guds 

vilja och dem som underkastar sig kallas för muslimer. Ordet muslim betyder just ” den som 

underkastar sig” (Stenberg 1999; Saleem & Rasheed 2010). Islamologen Leif Stenberg 

beskriver islam som en i högst grad levande religion som ständigt nytolkas av muslimer 

världen över. Islam växte fram under den första delen av 600-talet e.Kr. på den Arabiska 

halvön. Muhammed, islams sista profet, blev en religiös förebild och ledare för det första 

muslimska samhällsbygget. Muhammeds roll som förebild är av stor betydelse för hur 

islamläran har formats världen över. Stenberg (1999) beskriver att Muhammeds viktigaste 

befattning var att förmedla Guds ord – Koranen, till människorna. För en troende muslim är 

Koranen Guds ord och han eller hon lever efter att följa Koranens innehåll. Kärleken till Gud 

och människornas handlingar inför varandra är avgörande om muslimer får inträde till 

http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap/statistik-och-fakta/drunkningsstatistik.aspx
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paradiset vid livets slut. Enligt Saleem och Rasheed (2010) är människor mer rädda för 

muslimer nu för tiden än innan attacken i USA och World Trade Center 2001. Innan dess 

talades det inte om muslimer i samma omfattning som idag och knappt någon människa visste 

vem Usama bin Laden var. Efter attacken anser Saleem och Rasheed (2010) att muslimer 

framhävs mer som terrorister i dagens filmer och då både i bildform och i texter. Muslimer 

ställer sig ofta frågande till hur de ska leva upp till sin religion som goda muslimer i en värld 

med ständiga förändelser och detta beskriver Stenberg (1999) som att muslimer hittar sina 

svar på frågor om vad som är korrekt och hur de lever ett ”islamiskt” liv genom Koranen. 

  

1.6.1 Muslimer i Sverige 

 

Det är svårt att uppskatta det exakta antalet muslimer som lever i Sverige, men Samuelsson 

(1999) skriver att det år 1999 bodde ungefär 300 000 muslimska invånare i Sverige. Den stora 

invandringen av muslimer till Sverige kom under 1960-talet då arbetskraftsinvandringen 

startade. De flesta kom då ifrån Turkiet och Samuelsson (1999) uppskattar att det idag bor 

ungefär 30 000 muslimska turkar i Sverige. Under 1970-talet invandrade muslimer från bland 

annat Algeriet, Tunisien och Palestina. Dessa människor anlände till Sverige på grund av 

svåra förhållanden, fattigdom och krigssituationer i hemlandet (Samuelsson 1999). Även 

muslimer från Somalia är ett vanligt folkslag i Sverige och Ohlsson (2012) upplyser om att 

denna invandring blev stor runt år 2006. Stora delar av de somalier som invandrar till Sverige 

är analfabeter och utbildningsnivån är låg. Samuelsson (1999) menar att de muslimska 

familjerna oftast är stora och har en viktig roll för varandra, vilket gör att muslimer i 

allmänhet bor segregerat och på så sätt inte kommer i kontakt med den svenska kulturen.  Han 

menar även att muslimer kan få svårt att få arbete i Sverige bland annat på grund av deras 

klädsel.  

Att leva efter Koranen i ett land som Sverige betyder att problem ibland kan uppstå, då 

Sverige har en annan kultur och stadga än vad Koranen säger. Otterbeck (2000) skriver att 

muslimer i Sverige kan känna att de inte har kunskap om hur deras nya miljö och kultur 

fungerar och att detta skapar frustration, en så kallad kulturkrock uppstår, som innebär 

missförståndet som kan uppstår då personer från olika kulturer missförstår varandra (ne.se). 

Ett tydligt exempel på detta är enligt Otterbeck (2000) frågan om vad muslimer får äta. Enligt 

Koranen äter inte muslimer svinkött men det gör svenskar enligt svensk kultur. Denna 

matkrock kan skapa problem i bland annat skolan. En annan kulturkrock som kan uppstå 

menar Stenberg (1999) är relationen mellan män och kvinnor. I muslimsk religiös tradition är 

det mannen som är den som försörjer familjen men en flytt till Sverige kan innebära en 

förändring inom just detta område. I Sverige arbetar kvinnor och har de muslimska familjerna 

ekonomiska problem vid ankomsten kan kvinnan vara i behov av att arbeta även hon, vilket 

en del muslimska män kan ha svårt att acceptera. Även Otterberg (2000) beskriver 

problematik som kan uppstå vid klädseln då den kan anses som avvikande för den svenska 

befolkningen, då en del muslimska kvinnor och män väljer att klä sig ”islamskt”. Islamska 

kläder består oftast av en lång, rak klänning som inte är åtsittandes och en huvudduk som 

täcker hår och nacke. Dräkten fungerar för muslimer som en markör för den islamska tron. 
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Det är inte bara vid maten inom skolan som kulturkrockar kan uppstå. Även inom skolämnen 

kan det bli problem, som exempelvis inom ämnet idrott och hälsa. Otterberg (2000) tar upp 

problem med muslimska flickor och idrott, varav problematiken finns bland annat i de 

idrottskläderna som idag är på modet, det vill säga åtsittande tajta korta eller halvlånga byxor 

och linne. Dessa kläder kan anses vara för åtsittande för muslimer, eftersom kläderna skiljer 

sig markant från den muslimska klädkoden. Otterberg (2000) menar även att det är olämpligt 

att utöva samkönade idrottslektioner och att flickor byter om och duschar tillsammans med 

andra människor än deras familjemedlemmar. Enligt Otterberg (2000) är kulturkrocken som 

tydligast inom ämnet idrott och hälsa vid simundervisning, då traditionella badkläder skapar 

problem för muslimer att uppfylla sin tro samt att huvudduken inte kan användas vid simning. 

Konflikten uppstår mellan den muslimska tron och svenska skolans obligatoriska 

simundervisning. Saleem och Rasheed (2010) påpekar nödvändigheten för all personal på 

skolor runt om i världen att få information och kunskap om islam och vad religionen innebär 

och framför allt klädsel, bönetider och samkönad undervisning. Detta för att underlätta för de 

muslimska eleverna att uppfylla svensk skolas kurskrav och måluppfyllelse.          

1.7 Tidigare undersökningar 

 
Den nationella utvärderingen i grundskolan 2003 (NU-03) är en undersökning som uträttades 

i uppdrag av skolverket för att utvärdera skolans arbete efter den tidigare nationella 

utvärderingen som utfördes 1992 och som var Skolverkets första utvärdering. Syftet med 

undersökningen var att peka på behov av insatser vid måluppfyllelse för elever som inte 

uppnår målen. Skolverket skickade en enkätundersökning till 200 grundskolor varav 155 

skolor valde att svara. Undersökningen omfattar en stor del av skolans arbete, allt ifrån hur 

stor andel elever som anser sig ha påverkan på lektionsinnehållet till hur stor andel av lärarna 

som är behöriga i att undervisa i ämnen. Idrottsämnets resultatdel visar att det rent 

momentmässigt var bollaktiviteter som var den vanligaste aktiviteten idrottslärarna 

undervisade i medan simning inte hade särskilt stort utrymme i dessa lärares undervisnings 

planering. NU-03 visade att det är 95 procent av eleverna i dem skolorna som deltog i 

undersökningen kunde simma 200 meter. De 5 procent som ansåg att de inte var simkunniga 

var elever som hade föräldrar som är födda i ett annat land eller elever som själva hade 

invandrat till Sverige. Detta menar Skolverket (2005) med att: 

Ju längre från den svenska kulturen eleven är ju fler kan inte simma eller orientera (s.161).  

Skolverket kom fram till att en anledning till att simförmågan minskat är tillgången till 

simhallar. Undersökningen NU-03 visar att det är drygt hälften av skolorna som använder 

simhallar vid simundervisningen och att det framför allt är de manliga idrottslärarna som 

nyttjar simhallarna vid simundervisningen. Det framgår även från NU-03 att simkunnigheten 

hos eleverna inte spelade någon roll ifall de undervisades av en behörig eller en icke behörig 

lärare i idrott och hälsa. 

Rapporten Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer i vatten som 

utfördes av Skolverket 2004 innehåller rapporter från en tillsynsundersökning av 

simundervisningen i skolorna. Syftet med undersökningen var att undersöka skolornas ansvar 
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och deras arbetssätt för att uppfylla målen och inte kontrollera skolornas kvalité på 

simundervisningen. Undersökningen gjordes på samtliga kommunala skolor med elever i 

årskurs 5. 

Frågorna som ställdes i undersökningen kretsade kring simkunnighet och hur 

simundervisningen bedrevs på skolorna och det var skolornas huvudmän som besvarade 

frågorna. Skolverket redovisar att det fanns skolor som använde andra definitioner på vad 

simkunnighet är, istället för att använda Svenska Livräddningssällskapets definition som 

lyder:  

Falla i på djupt vatten, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig upp till ytan kan simma 

200 meter i en följd, varav 50 på rygg (sls.se).  

Rapporten visade även att det fanns skolor som inte hade någon definition på simkunnighet att 

arbeta utefter. Rapporten visade att 94 procent av eleverna var simkunniga och Skolverket 

menar att av de elever som icke var simkunniga var största anledningen av medicinska skäl, 

sedan religiösa/kulturella/etniska skäl. Av eleverna som angav religiösa skäl var anledningen i 

vissa fall föräldrar som inte var simkunniga och på så sätt inte ville att deras barn skulle lära 

sig att simma. Skälen löd även att inte tillåta flickor simma tillsammans med pojkar. 

Tabell 2 – Skäl till att elever inte kan simma i skolor 

 

(http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1

440, 2013-09-13) 

Enligt Skolverkets bedömning räcker det inte med att föräldrar anser att deras barn är 

simkunniga, utan simkunnigheten måste kontrolleras via praktiska övningar med utbildad 

personal. Detta har lett till att de huvudmän som inte kontrollerade elevernas simkunnighet 

via övningar fick stor kritik. Det fanns även skolor, hela 11 procent av de undersökta, som 

inte använde sig utav praktiska övningar för att studera elevernas simkunnighet. Skolverket 

redovisar även att 14 procent av skolorna inte erbjöd någon simundervisning alls till eleverna, 

vilket leder till att eleverna inte får möjlighet till att kunna uppnå kunskapskapskraven. 

Undersökningen visade även att två procent av de kommunala skolorna tog en avgift för att 

bedriva skolans simundervisning, eleverna fick då betala badhusentrén, trots att skollagens 4 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1440
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1440
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1440
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kapitel, § 4 säger att skolans utbildning i grundskolan skall vara kostnadsfri (Lärarhandboken 

2013/2014).   

Eva Kraepelien-Strid (2006) uppmanar att det måste satsas på simundervisning och då tidigt i 

skolåren. Hon konstaterar i sin uppsats Simma eller försvinna… att de lärare som hon 

intervjuade ägnade ungefär fem procent av sin undervisningstid åt simning i årskurs nio. Hon 

skriver även om vikten av att få elever att känna ett investeringsvärde i simundervisningen. 

Med ett investeringsvärde menar Kraepelien-Strid (2010) att själva aktiviteten, simning i detta 

fall, är ett medel för eleven att få ut något mer än bara den huvudsakliga aktiviteten. Ett 

exempel på detta är att träna för att få en god hälsa eller en vältränad kropp även om personen 

i frågan anser att aktiviteten inte är roande.  Eleven behöver även känna ett egenvärde i och 

med simundervisningen. Med egenvärde beskriver Kraepelien-Strid den känsla som 

aktiviteten skapar hos utövaren. Hon menar att simning kan skapa känsla av hög fart, fast 

rytm eller en gemensakap med andra utövare.  Med dessa beskrivningar åsyftar Kraepelien-

Strid (2010) att simning är en bra aktivitet eftersom båda dessa begrepp kan kopplas in i 

momentet och på så sätt borde kunna passa många elever med olika intressen.   
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2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är dels att undersöka hur ett antal idrottslärare i en mellansvensk stad 

arbetar vid simundervisning med muslimska flickor och på vilket sätt deras skolor hjälper 

dessa flickor att kunna delta. Frågeställningarna skiljer på lärarna och skolan eftersom jag vill 

undersöka de olika partnerna för sig. Syftet är även att undersöka hur bedömning och 

betygsättning sker i ämnet idrott och hälsa av muslimska flickor som inte deltar i 

simundervisningen.  

 2.1 Frågeställningar 
 

 Deltar muslimska flickor i simundervisningen? – Om inte, hur arbetar lärarna för att få 

dem delaktig? 

 Hur hjälper skolan muslimska flickor att kunna delta i simundervisningen?  

 Vad händer betygsmässigt med de elever som inte deltar i simundervisningen? 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Som forskare kan man använda sig utav olika metoder för att samla in fakta vid en 

uppsatsundersökning och dessa är kvalitativ eller kvantitativ metodik. Johansson och Svedner 

(2010) beskriver skillnaderna mellan dessa metoder med att endera arbeta med intervjuer, som 

kvalitativ eller undersökning med enkäter, som kvantitativ. Kvantitativa metoder är oftast 

enkäter eller frågeformulär där informationen till informanten kan vara skriftlig. Enligt Ryen 

(2004) behöver kvantitativa metoder inte innebära personliga möten. Johansson och Svedner 

(2010) beskriver kvantitativ metod som den mest användbara metoden då forskaren vill 

undersöka ett samband mellan fakta på olika sätt. Vill forskaren ha sitt resultat i tabeller eller 

diagram är enkäter en bra metod att arbete med. Om forskaren däremot vill ha kunskap om 

bland annat informantens synsätt eller åsikter är intervjuer en bättre metod att arbeta med. Att 

använda kvalitativ undersökning istället för kvantitativ blev mitt beslut då jag ansåg att jag 

behövde möta mina informanter personligen för att på så sätt kunna förstå deras information 

rätt. 

3.1.1 Kvalitativ metod 

 

Johansson och Svedner (2010) beskriver att det finns olika sorters intervjuer och skillnaden 

mellan dessa intervjutyper är hur frågeområdet presenteras. Forskaren kan välja att ställa fasta 

frågor, ha fasta svarsalternativ eller fasta frågeformulär. Vid användning av fasta frågor och 

fasta svar används en enkätintervju för kunskapssökandet. Denna metod är en mycket 

strukturerad metod då frågorna och svaren är förutbestämda och informanten endast behöver 

välja rätt svar. För detta arbete hade denna metod inte fungerat då jag behövde en muntlig 

intervju för att kunna ta del av informationen på bästa sätt. Vidare beskriver Johansson och 

Svedner (2010) om skillnaden mellan halvstrukturerad intervju och kvalitativ intervju, vilket 

är att om den kvalitativa intervjumetoden används är endast frågeområdet bestämt i 

jämförelse mot den strukturerade intervjun då även frågorna är skrivna. Vid intervjutillfället 

används lättast inspelning av intervjuen vid båda intervjutyperna men även anteckningar kan 

vara en fördel. Problematiken vid kvalitativ intervjuform menar Johansson och Svedner 

(2010) är att det vid intervjutillfället är enkelt att få intervjuen att bli ett vardagligt samtal då 

det kan vara lätt att komma ifrån ämnet. De beskriver även problemet med att forskaren kan få 

informanten att svara på frågorna ur dennes värderingar och åsikter. På så sätt påverkar 

intervjuaren svaren och forskningen blir inte trovärdig. I min uppsats har jag arbetat med en 

strukturerad intervjuform, då jag haft fasta frågor att framföra till informanterna. Slutresultatet 

blev dock att under samtalens gång övergick intervjuen till mer kvalitativ intervju då svaren 

från informanterna blev ett samtal mellan oss eftersom följdfrågor som inte fanns med på 

frågeformuläret ställdes. En sådan intervjuform kallar Ryen (2004) och Johansson och 

Svedner (2010) för halvstrukturerad intervju.            
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3.2 Urval 

Jag skickade e-mail (se bilaga 1) till 14 lärare som arbetar på olika låg – mellan - och 

högstadieskolor i en mellansvensk stad. Staden valdes ut dels för att jag själv kommer ifrån 

denna stad och dels för att jag efter avslutade studier kommer att söka arbete där. Jag 

kontaktade idrottslärare på skolor som jag vet är mångkulturella och har muslimska elever. 

Jag sökte efter lärarnas namn på skolornas hemsidor på internet och skickade ett e-mail där 

jag presenterade vem jag var och att jag behövde informanter till min uppsats. Jag berättade 

mitt syfte med uppsatsen så informanterna skulle förstå vad jag behövde för information av 

dem. Jag fick svar från några lärare som ville hjälpa mig med intervjuer men den större 

andelen av mailen fick jag inget svar på. Någon lärare skickade mitt e-mail vidare till en 

annan kollega eller rekommenderade mig att kontakta andra lärare för att söka information 

ifrån dem istället. Sammanlagt fick jag fem lärare som ville vara behjälplig med intervjuer 

och eftersom dessa lärare arbetar på olika skolor och i olika årskurser ansåg jag att deras fakta 

var tillräcklig för att få den information jag behövde för att kunna skriva ett resultat till detta 

arbete. Jag hade innan intervjuerna inga personliga kontakter med någon av dessa lärare, jag 

har dock varit elev på en av skolorna när jag var liten och gick på mellanstadiet, men hade då 

en annan idrottslärare. De flesta av skolorna besökte jag för första gången vid mina möten 

med informanterna.  

Av 14 stycken idrottslärare var det fem stycken som tackade ja. Två lärare svarade att de inte 

hade tid i sitt schema att tidsmässigt få in någon intervju under det tidsspannet som jag hade 

till förfogande och sju stycken svarade inte alls på e-mailet. Jag valde att endast skicka ett 

mail till varje lärare för att inte verka påstridig. Jag hade ett bortfall på 50 procent som inte 

svarade på mitt e-mail. Anledningen till att så många inte svarade tror jag delvis kan vara på 

grund av tidsbrist. Ryen (2004) skriver att studentuppsatser på lägre nivåer har ett urval på 

mindre än tio informanter och ett av skälen till detta är tidsbrist, därav valde jag att inte skicka 

fler än ett mail till varje kontaktperson. Jag skickade ut mailen tidigt i arbetets gång till 

informanterna vilket tidsmässigt innebar då grundskolorna började sin hösttermin och två av 

lärarna ansåg att de inte hade tid för någon intervju då de hade mycket arbete med sina nya 

elever.  

3.3 Deltagarna  

 
Läraren Anna har arbeta i två år på denna högstadieskola. Hon är utbildad grundskollärare i 

idrott och engelska och undervisar i båda dessa ämnen. Hon utbildade sig för tio år sedan på 

lärarhögskolan i en av Sveriges största städer och har arbetat på olika arbetsplatser innan hon 

kom till denna skola. Anna trivs jättebra på sin nuvarande arbetsplats. Idag undervisar hon 

idrott i tre klasser och uppskattar antalet muslimska flickor i klasserna till ungefär 13 stycken. 

Idrottsläraren Yakob har läst till lärare på universitet i Kurdistan under fyra år och har 

kompliterat det han behövde för att undervisa i idrott och hälsa på olika kurser via högkolor 

runt om i Sverige. Han behövde bland annat läsa upp vinterfriluftsliv, då Kurdistan inte kan 

erbjuda något sådant på sin lärarutbildning. Yakob har arbetat som idrottslärare i nio år och 

har jobbat på denna låg- och mellanstadieskola under alla åren. Idag undervisar han enbart i 
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idrott i årskurs 1-5 och uppskattar antalet muslimska flickor till stort, men inte är inte alla som 

använder slöja då eleverna fortfarande är barn. Han trivs jättebra med sitt arbete och trivs 

mycket bra på skolan. 

Läraren Cissi arbetar på en stor högstadieskola i staden. Hon tog ut sin lärarexamen våren 

2010 och har sedan höstterminen samma år arbetet på denna skola. Hon undervisar i idrott 

och hälsa och i hem- och konsumentkunskap. Två ämnen som hon älskar men hon tycker nog 

att det är lite roligare att undervisa hem- och konsumentkunskap. På skolan har hon idrott med 

enbart årskurs 7 men hon arbetar även på särskoleavdelningen där hon undervisar i idrott med 

några klasser och hon uppskattar sina undervisande elever till ungefär sammanlagt hundra 

stycken där ungefär en tiondel är muslimska flickor. Hon trivs mycket bra på sin arbetsplats 

men har ingen annan skola att jämföra arbetet med. 

Läraren Margareta arbetar som lågstadielärare på en mångkulturell skola. Hon uppskattar 

antalet invandrare till 85 – 90 procent av skolans alla elever och dessa elever kommer ifrån 

olika länder runt om i världen. Det finns många elever som är muslimer på skolan och just nu 

har hon ungefär sju flickor i klassen som är muslimer, men alla bär inte sjal. Hon har arbetat 

som lärare i 13 år och då på samma skola där hon trivs bra. Margareta undervisar i alla ämnen 

förutom de praktiska ämnena så som musik, bild och slöjd men idrott undervisar hon i då hon 

är klasslärare för årskurs 1.  

Läraren Erik har arbetat som högstadielärare sedan 30 år tillbaka. Han har arbetat på samma 

skola under alla år och trivs mycket bra.  Erik är utbildad lärare i Tyskland och när han kom 

till Sverige fortsatte han studierna med att studera idrott och tyska på högskolan i en stor stad. 

Erik är behörig att undervisa i både idrott och tyska men undervisar idag enbart i idrott och 

hälsa och uppskattar sina muslimska kvinnliga elever till ungefär en tiondel av alla elever han 

undervisar. Han har även arbetat som idrottslärare i Tyskland under några år, men han kan 

inte jämföra hur undervisningen då såg ut mot idag. Han undervisar många muslimska elever 

i idrott och uppskattar att ett tjugotal av flickorna använder sina sjalar på idrotten. 

3.4 Undersökningsprocedur 

Jag bestämde mig tidigt i arbetets gång att jag ville använda mig av muntliga intervjuer, detta 

för att mitt syfte var att få en personlig kontakt med lärarna angående deras arbete vid 

simundervisningen. Jag arbetade fram intervjufrågor och resultatet blev 22 frågor (se bilaga 2) 

som ställdes till informanterna vid intervjuerna. Mitt syfte med frågorna var att få information 

om hur simundervisningen på skolan ser ut, lärarens egen inställning till momentet simning, 

samt lärarens erfarenhet av simundervisning med muslimska kvinnliga elever och hur skolan 

hjälper muslimska flickor att kunna delta i simundervisningen. Jag kontaktade mina 

intervjupersoner via e-mail och sedan de tackat ja har vi bokat våra möten via telefon och e-

mail. Intervjuerna har gjorts enskilt mellan mig och informanterna eftersom dessa lärare 

arbetar på olika skolor. Vi har träffats på skolorna och informanterna har fått bestämma vilken 

plats intervjuen ska hållas på, vilket har inneburit både klassrum och i fikarum. Jag har använt 

mig utav en diktafon för att spela in våra samtal samt fört anteckningar under intervjuens 
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gång. Jag frågade informanterna om det gick bra att både spela in vårt samtal och även att jag 

tog anteckningar samtidigt som de pratade och samtliga instämde att detta gick bra.   

Omedelbart efter intervjuerna lyssnade jag igenom inspelningarna på diktafonen och 

kompletterade mina anteckningar så att jag hade struktur på hur varje lärare svarat på 

frågorna. Sedan sammanställde jag frågorna och svaren utifrån den struktur och ordning jag 

valt att redovisa resultatet. Under intervjuernas gång observerade jag att fler av mina frågor 

besvarades till viss del av sig själva i samtalet då lärarna berättade om sina arbetssätt. På så 

sätt behövde jag inte ställa alla frågor, men fick ändå svar på samtliga frågor. Därför har jag 

valt att inte ta med någon transkribering, utan att enbart sammanställa svaren på 

frågeställningarna under rubriken Sammanfattning (se 4.3).  Resultatet är skrivet i en löpande 

text i den ordning som frågorna ställdes. Jag valde att skriva svaren i löpande text för att jag 

anser att det blir enklare för läsarna att följa hur varje lärare svarat och på så sätt få 

information om deras arbetssätt. Jag anser också att det blir en trevligare läsning med 

resultatet i löpande text än uppradade frågor och svar. 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliseringsbarhet 

För att få reliabilitet, tillförlitlighet i undersökningen, i mina intervjuer använde jag mig utav 

frågeformuläret och ställde frågorna i den ordning som de står i på bilaga 2. Denna 

frågeordning användes vid varje intervju och Johansson och Svedner (2010) menar att om 

intervjufrågorna är utformade på samma sätt vid intervjuen ges en hög reliabilitet. Hade jag 

haft andra informanter hade min reliabilitet varit densamme, eftersom samma frågeformulär 

hade använts, men jag hade troligtvis fått ett annat resultat. Vid intervjuerna använde jag mig 

utav en diktafon som spelade in samtalen för att bidra till högre reliabilitet, så ingen 

information gick förlorad. Likaså anteckningar brukades under intervjuerna, även detta för att 

få en hög reliabilitet. Jag ställde även sammanfattande svar till informanterna för att få ett 

godkännande av dem så att jag uppfattat deras svar korrekt som dem menade.  

Johansson & Svedner (2010) menar att om resultatet ger en sann bild av det som undersökts 

är validiteten hög. Jag anser att min undersökning har en hög validitetet i anslutning till mitt 

syfte och detta för att jag kunnat besvara mina frågeställningar. Självklart hade validiteten 

blivit högre desto fler informanter jag hade använt mig av, men tidsmässigt var det inte 

möjligt att söka efter fler lärare som kunde användas som informanter. För att få en hög 

validitet i min uppsats valde jag att intervjua lärare från olika skolor för att på så sätt få en stor 

spridning på mitt urval. Inför intervjuerna läste jag på om både islam och vad kursplanen och 

måluppfyllelserna i idrott och hälsa säger om momentet simning för öka arbetets möjlighet till 

en högre validitet. Detta eftersom jag ansåg det mer positivt till arbetet om jag som forskare 

erhöll bra baskunskaper i ämnet. Jag påpekade även för informanterna att jag var där i 

forskningssyfte till min uppsats och inte för att studera deras simundervisning i allmänhet. 

För att kunna generalisera arbetet anser Johansson och Svedner (2010) att intervjuantalet bör 

vara högt, så forskaren kan generalisera sina informanter med andra människor som kunnat 

delta i det undersökta området. I denna undersökning kan resultaten inte generaliseras mer än 

till detta arbete då informantantalet är lågt, vilket betyder att informanterna inte kan 
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representera andra idrottslärare på andra skolor i andra städer. Eftersom alla informanter har 

olika yrkeserfarenhet anser jag att denna information som framkom vid undersökningarna 

räcker till detta arbete. Hade informantantalet varit högre eller undersökningen gjorts på 

annan geografisk plats hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut.       

 

3.6 Etiska förhållningssätt 

Johansson och Svedner (2010) och Vetenskapsrådet (2002) påpekar vikten i att ett 

examensarbete bygger på respekt för de människor som deltar. Vetenskapsrådet (2002) har 

fyra huvudkrav som forskare bör förhålla sig till och dessa är: 

 Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att informanten informeras om att dennes roll i arbetet och att 

deltagandet är frivilligt vilket betyder att informanten när som helst ska kunna avbryta sitt 

deltagande. För mitt examensarbete innebar detta att jag informerade varje enskild informant 

om denna information, både muntlig men även i informationsmailet som skickades ut. 

Informanterna ska även ha möjlighet att fråga forskaren frågor om arbetets gång och få 

sanningsenliga svar om hur arbetet fortskrider. Samtyckeskravet innebär att informanten själv 

har rätt att bestämma om sin medverkan. Detta betyder att om informanterna är minderåriga 

ska föräldrar eller vårdnadshavare godkänna samtyckeskravet innan en undersökning får 

påbörjas. I min undersökning blev detta aldrig ett problem då mina informanter är myndiga. 

Konfidentialitetskravet innebär att all information som framkommer vid intervjuerna endast 

behandlas av forskaren. Även Johansson och Svedner (2010) skriver att informanterna ska 

vara säkra på att de redovisas som anonyma i uppsatsen och att det inte på något sätt går att 

uppfatta ifrån vilken skola eller ifrån vilken lärare informationen kommer från. Jag 

informerade alla mina informanter om att varken deras namn eller skola skulle namnges i 

arbetet och jag har även förvrängt deras personliga information i resultatet. Samtliga 

informanter sade att det gick bra att skriva ut deras namn, men av de etiska förhållningssätten 

valde jag ändå att arbeta med fiktiva namn och bakgrundsinformation. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter om informanterna och den data som framkommer inte får användas i 

annat syfte än till arbetet som det syftar till. Vid intervjuerna använde jag en diktafon som 

spelade in intervjuerna. Informanterna informerades om att denna inspelning skulle raderas 

efter att resultatdelen blev skriven. Information om informanterna får inte delas vidare om inte 

informanterna medgivit detta (Vetenskapsrådet 2002).    
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4 Resultat 

4.1 Resultat av intervjuerna 

 
Samtliga lärare anser att simundervisning inom idrott och hälsa är en mycket viktig, om inte 

ett livsviktigt moment att undervisa i. Dock ägnar sig inte någon av lärarna någon större tid på 

att undervisa i momentet simning. Detta beror på både tidsbrist och av ekonomiska skäl. 

Ingen av dessa skolor ligger i närheten av något av stadens två badhus och det anser lärarna är 

ett av de stora skälen till att det blir en liten undervisningstid i simning, eftersom de då måste 

hyra buss för att ta sig till badhuset vilket kostar pengar. Idag besöker lärarna badhusen en 

gång per läsår. Cissi, Anna, Yakob och Erik kallar dessa dagar för ”baddagar” och då får 

eleverna visa upp för läraren att de kan simma. För att bli godkänd i momentet simning kräver 

samtliga lärare att eleverna ska visa att de klarar av att simma 200 meter varav 50 på rygg. 

Samtliga lärare håller sig till dessa krav eftersom det är kraven som läroplanen ställer för att 

uppnå ett godkänt betyg i simning, men på Yakobs skola är det bara eleverna i årskurs 5 som 

behöver visa att de kan simma denna sträcka. Detta för att de ska vara simkunniga då de byter 

till nästa skola och går vidare upp till högstadiet. När dessa ”baddagar” äger rum är lite olika. 

Anna har alltid baddagen i slutet av en termin, Yakob har baddag sista skoldagen innan 

sommarlovet. Erik har sin baddag när det passar in i schemat men försöker att få en baddag 

under vårterminen, medan Cissi redan hade haft sin nu under höstterminen.  

- I år blev det så för att skolan anordnade en hälsodag och då tyckte jag att det passade 

bra att ta baddagen vid det tillfället (Cissi, 2013-09-02).  

När skolorna är på badhuset simmar de muslimska flickorna oftast i långärmade tröjor och 

byxor, oftast tajts. Badhusen erbjuder även att hyra ut burkini, en långärmad baddräkt som är 

anpassad för främst muslimska flickor (ne.se). Dessa brukar dock inte utnyttjas så bra av 

Annas elever, medan de andra lärarna inte haft problem med att få eleverna att simma i både 

burkini eller i kläder. Skolorna betalar hyran ifall någon av eleverna vill använda en burkini 

under simlektionen. Samtliga lärare tycker att det fungerar bra att låta eleverna simma i 

långärmade tröjor och byxor: 

- De ska klara av att simma 200 meter, det går ju inte på tid (Erik, 2013-09-04).    

Samtliga lärare, förutom Margareta, väljer att åka till samma badhus då de ska ha sin baddag 

och detta av samma anledning;  

- Det badhuset är större och har bättre tider (Cissi, 2013-09-02). 

 På Annas skola får de äldsta eleverna ta sig till badhuset själva. De brukar då lägga baddagen 

tidigt på morgonen eller som sista lektion på eftermiddagen så eleverna inte behöver ta sig 

tillbaka till skolan efteråt. Den yngsta årskursen får åka bil med lärare. De övriga skolorna 

åker buss med sina elever, men de skolorna ligger längre bort ifrån badhuset. Skolorna betalar 

elevernas badhusentré, eftersom skollagen säger att all undervisning ska vara kostnadsfri 

(lärarhandboken). Lärarna påpekar dock på kostnaderna för att hyra buss och att entrén för 

alla elever blir ett kostsamt besök. Det är bara Margaretas skola som använder sig utav 
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kommunens simskola som erbjuds till alla elever som går i årskurs två. Denna simskola är i 

stadens andra badhus och eleverna får gå en gång i veckan under en termin på simskola med 

utbildad simskolpersonal och lära sig simma. Simningen sker i grupper och dessa grupper 

delas in hur eleverna är simkunniga eller ej. Simskolan undervisar även i livräddning. På 

frågan om alla kan delta svarar Margareta ja, men berättar att de muslimska elever som inte 

får byta om tillsammans med de andra flickorna får ett eget omklädningsrum bakom en stängd 

dörr. De går även iväg och duschar före de andra eleverna för att på så sätt kunna duscha utan 

att visa sina kroppar. 

-  Detta sätt fungerar mycket bra för flickorna men även för de övriga eleverna som 

förstår varför just dessa flickor får gå lite tidigare från lektionen (Margareta, 2013-

09-02). 

På frågan om muslimska flickor kan delta i simundervisningen svarade alla lärare ja. Dock 

har även Anna och Cissi erfarenhet av elever som inte får delta för föräldrar eller andra 

vårdnadshavare. De flesta av lärarna hade aldrig haft problem med att det var just muslimer 

som inte ville vara med och simma. Yakob berättade att invandringen är stor på hans skola, 

ungefär 75 – 80 procent av eleverna har minst en förälder från ett annat land, men han har 

aldrig under sina nio år på skolan stött på problem vid just simundervisningen. Han tror att 

dagens muslimer i Sverige förstår att det är viktigt att kunna simma, med tanke på hur mycket 

sjöar landet består av. Anna har haft muslimska flickor som inte deltar, men hon påpekade 

även att dessa flickor inte var delaktig i någon idrottslektion eller syntes knappt i skolan.  

- Deras föräldrar anser att dessa flickor är födda till att bli mammor och att sköta ett 

hushåll. Där kan vi inte göra mycket för att få dessa flickor delaktiga i skolan berättar 

Anna när hon intervjuas (Anna, 2013-08-30). 

Anna påpekar också att hon har många muslimska flickor som är jätteduktiga i idrott och att 

de är muslimer eller använder sjal är inget hon tänker på eller som stör varken henne eller 

påverkar deras idrottande. Ingen av de intervjuade lärarna, förutom Anna, har varit med om 

att de behövt ha några simlektioner med enbart muslimska flickor men alla påpekar att om det 

skulle behövas någon gång så kommer det självklart att ordnas på de sätt som de kan hjälpa 

till. Anna berättade om ett tillfälle då en muslimsk förening i staden hyrde ett av badhusen en 

kväll för kvinnor och barn. Anna fick höra om detta och ringde hem till de muslimska 

flickornas föräldrar och gav förslaget om att låta deras döttrar göra sitt simprov den kvällen, 

med en badvakt som kontrollerade dem. Anna har vid ett fåtal gånger fått förfrågningar från 

föräldrar om simundervisning med enbart flickor. Detta har vid de tillfällena fungerat bra då 

föräldrarna accepterat att det är endast pojkarna i klassen som inte är närvarande. Anna menar 

att hon inte kan styra över att det finns män i badhuset, eftersom skolan endast hyr en bana 

och inte hela anläggningen.  

- Vi måste försöka hitta alla lösningar som finns för att hjälpa alla elever att bli 

simkunniga, säger Anna (Anna, 2013-08-30).   
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Cissi, som arbetat kortast tid inom skolan och som inte stött på problem inom 

simundervisningen med muslimska flickor, sade även hon att om problem med kulturkrockar 

uppstår så är det hennes och skolans uppgift att lösa dem.  

- Alla elever ska ha chansen att bli godkända (Cissi, 2013-09-02).  

Lärarna är tillika överens om att de aldrig kommer att kunna godkänna någon elev som inte 

har visat att denne kan simma 200 meter varav 50 på rygg.  

- Tyvärr är betygskraven hårda idag, missar du ett moment får du underkänt betyg i 

ämnet idrott och hälsa säger Erik (Erik, 2013-09-04),  

Erik tänker på en flicka som var mycket duktig i skolan men som han känner till ifrån sin 

kollega inte får delta i simundervisningen.  

Yakob och Margareta som inte sätter betyg på sina elever är överens även dem om att finns 

det någon elev som inte deltar i simundervisningen, eller i något annat moment, ska det då 

skrivas ”har ej deltagit” i omdömet. Yakob har ett nära samarbete med högstadieskolans 

idrottslärare dit hans elever förflyttas och han informerar denna lärare om vilka elever i 

årskurs fem som inte är simkunniga och behöver mer träning. Han gör detta för att hjälpa 

eleverna att bli simkunniga innan de går upp till årskurs sex och får betyg. Han anser att detta 

är hans skyldighet som lärare eftersom många av hans elever inte är vana vid denna miljö och 

på så sätt kanske aldrig varit i närheten av vatten. Han berättar att det är samma problematik 

på vinterhalvåret, då det står skridskor på kursplanen.  

- Här måste jag också ha förståelsen över att många av mina elever aldrig mött 

vinterklimat och har rädsla för is säger han (Yakob, 2013-08-30).  

De flesta av skolorna använder sig utav kommunens tjänst ”IDA- projektet” som innebär en 

intensiv simundervisning på några veckor där de elever som inte kan simma får gå på 

simskola under skoltid. Vissa skolor tycker att detta är en mycket bra lösning på att arbeta för 

simkunnigheten när skolidrotten inte räcker till medan andra skolor anser att de inte har råd 

med tjänsten. Yakobs skola använder sig utav IDA-projektet och han är mycket nöjd. 

Projektet satsar på att hjälpa elever så de uppfyller kunskapskraven då de går i årskurs sex. 

Yakobs skolans erbjuder IDA-platserna till eleverna i årskurs fem som inte kan simma men 

finns det platser kvar i gruppen fyller han på med elever från årskurs fyra och tre. Han tror att 

det är tack vare detta projekt som gjort att han inte stött på problem med att hans muslimska 

elever inte vill delta i simundervisningen, eftersom han brukar skicka iväg många elever vid 

varje upptakt. Han menar att det är lättare för föräldrarna att förstå vikten i simningen när 

deras barns vänner också åker iväg på simskolan. Även Margaretas skola använder sig utav 

IDA-projektet. De har till och med IDA-personal på skolan, eftersom Margaretas skola är en 

mycket invandrartät skola. IDA-personalen arbetar på skolan som en hjälp för föräldrarna då 

denna personal pratar föräldrarnas hemspråk och på så sätt kan förklara och få föräldrarna att 

förstå när språket blir ett hinder för lärarna. Margareta tror att detta är en av anledningarna till 

att det inte är några problem vid tillexempel simundervisningen på skolan. Av skolorna som 

deltog i denna undersökning är det högstadieskolorna som inte använder sig utav IDA-
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projektet. Anna påpekar att det är av ekonomiska skäl, högstadieskolorna har ett högre antal 

elever och har inte samma möjlighet att låta eleverna lämna lektionerna på samma sätt som på 

låg- och mellanstadieskolorna. Kommunen erbjuder även gratis simskola på loven för elever i 

de kommunala skolorna som inte kan simma. Både Anna och Cissi, men även de andra 

lärarna informerar sina elever om kommunens lovsimskola. Alla informanterna anser att det 

är ett mycket bra beslut av kommunen att låta skolelever gå på simskola under loven, men att 

det är för liten tid för att få de flesta att bli simkunniga. Erik påpekar att det är hans skyldighet 

att informera eleverna om kommunens simskola, då det är hans ansvar att eleverna blir 

simkunniga. Han säger även att han inte kan tvinga elever att gå på den simskolan, bara 

rekommendera dem att gå dit. Anna anser att kommunerna måste börja prioritera 

simundervisning i skolorna och att ansvaret ligger hos kommunen, men att hon gör så gott 

hon kan med den tid hon kan avvara åt simundervisningen.  

Cissi är den enda lärare som arbetar med att ha en teoridag med information om simsätten och 

livräddning innan skolans baddag. Teoridagen hålls på skolan och används för att ge eleverna 

den information de behöver innan de ska simma sitt simprov. Hon använder sig utav detta då 

de flesta elever inte kan fler simsätt än bröstsim. Hon har valt att ha teorilektionen på skolan 

då den på så sätt bedrivs i en tystare miljö än på badhuset. Cissi, men även de andra lärarna, 

anser att skolorna lägger ner mycket resurser på deras baddagar, då det krävs mycket personal 

i badhuset. Detta tror lärarna är en bidragande orsak till att det satsas liten tid på 

simundervisningen,  

- Det krävs för mycket av andra lärare än bara mig säger Anna (Anna, 2013-08-30). 

-  På högstadiet vill inte lärarna ge varandra tid från det egna ämnet, det räcker med 

att det finns friluftsdagar som tar av deras tid (Erik, 2013-09-04). 

På frågan om vem som bär ansvaret för att eleverna blir simkunniga anser lärarna att det är 

skolans och deras uppgift som idrottslärare. Anna, som har stött på föräldrar vars döttrar 

stundtals inte syns i skolan anser att  

- Det är mitt ansvar om eleverna när de är i skolan, men det är föräldrarnas ansvar att 

se till att deras barn kommer till skolan (Anna, 2013-08-30).  

Självklart tar hon och de andra lärarna hänsyn till elever med en annan religion och försöker 

på alla de bästa sätt de kan hjälpa eleverna till en bra skolgång. Erik berättar att han arbetar 

med personliga samtal med sina elever. Dessa samtal äger rum då han har ett betygssamtal 

med varje elev och vid det samtalet pratar han även om bland annat simkunnighet och vikten i 

att kunna simma. Detta gör han för att skapa ett förtroende hos elever så eleven kan komma 

och anförtro sig till honom, bland annat om sin simkunnighet så Erik kan arbeta med eleven 

och hjälpa denne att bli simkunnig. Hans erfarenhet är att det är pinsamt att inte kunna simma 

när eleverna går på högstadiet och på så sätt inte pratar högt om det. Margareta anser att det är 

viktigt att ha en bra kontakt med föräldrarna och respektera deras kultur. På så sätt tror hon att 

föräldrarna kan komma att respektera skolan och deras arbete på ett bättre sätt. Hon bjuder 

gärna in föräldrarna till att vara med under skoldagar och se hur de arbetar men säger 

samtidigt att detta går bra för henne att arbeta nära föräldrarna då hon har elever på lågstadiet. 
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4.2 Sammanfattning             
 

Jag kommer här att redovisa hur varje lärare svarade på frågeställningarna och ge en kort 

sammanfattning på hur frågan besvarades i allmänhet.  

4.2.1 Deltar muslimska flickor i simundervisningen? Om inte, hur arbetar lärarna för att 

få dem delaktiga? 

 

Anna: De flesta av eleverna deltar men hos vissa finns krav om simning för enbart tjejer. Det 

går inte att styra att det enbart är kvinnor i badhuset, men det går att styra att killarna i 

klassen inte är med. Då kan dessa flickor vara med och simma. Jag har några flickor som inte 

alls får delta och detta beslut kommer ifrån föräldrarna. Men flickorna som är med simmar i 

långärmade kläder. Om någon elev inte vill eller får delta får jag prata med henne, men 

framför allt med hennes föräldrar så de förstår att baddagen är viktig. Jag har vid tillfällen 

haft simundervisning för några muslimska flickor som fick delta då inte killarna i klassen var 

med. Dessa tillfällen får jag göra utanför skoltid, men det offrar jag då resultatet blir att de 

klarar simprovet. Jag har även ringt och tipsat föräldrarna till muslimska elever om att låta 

sina döttrar få simma en kväll då en muslimsk förening i stan hyrde badhuset.  

 

Yakob: Alla mina elever deltar, jag har aldrig haft problem vid simundervisningen. Detta 

tror jag är för att skolan använder sig utav IDA-projektet och på så sätt är det många 

muslimer som åker och simmar samtidigt.  De muslimska eleverna simmar i långärmade 

tröjor och byxor. För några år sedan tog en tjej till och med av sig sin sjal för att hon ville 

vara med på simundervisningen. Hon resonerade att hennes föräldrar inte skulle få veta om 

händelsen ändå.  

Cissi: De muslimska flickorna deltar om hemmen tillåter det. Långärmade kläder används 

och några elever brukar vilja hyra burkini. Om hemmen inte tillåter eleverna att delta pratar 

jag med elevens mentor som får prata med hemmen, de har oftast bäst kontakt. Jag skulle 

även kunna erbjuda enskild simundervisning för flickorna men det är inget som har behövts 

än så länge. 

Margareta: Problemen finns inte riktigt men det tror jag är för att vi är en IDA-skola med 

mycket IDA-personal som hjälper oss att få ut information till de familjer som inte förstår 

språket. Eftersom det är många invandrarelever på min skola som inte förstår vår badkultur 

pratar skolan ofta och mycket med föräldrarna för att få dem att förstå vikten i att delta i 

simundervisningen. Självklart har föräldrar vägrat låta sina barn att delta i 

simundervisningen men efter att skolan och IDA-personalen pratat med dessa så går det 

oftast bra. Problemet är vid omklädningen, med det fungerar bra att låta dessa elever byta 

om innan eller efter de andra eleverna. 

Erik: Ja, om de får för hemmet. Oftast förstår eleverna vikten i att vara simkunnig och 

delaktig i skolans simundervisning men inte föräldrarna. Med åren har detta problem blivit 

bättre. Det gäller för mig och de andra lärarna att ha en bra dialog med hemmen om detta 

ämne. Jag arbetar mycket med personliga samtal med mina elever de själva får berätta hur 
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de ser på sin simkunnighet och på så sätt kan se till att de använder sig av kommunens 

simskola på loven. Det är även vid dessa samtal jag och mina muslimska elever pratar om 

vad de vill simma i. Jag förstår om det är pinsamt att säga inför sina klasskompisar att de vill 

eller måste ha en burkini på sig. Då är det bättre att de säger det endast till mig i ett privat 

samtal. 

Sammanfattning: Ingen av skolorna har några större problem med att få sina muslimska 

elever att delta i simundervisningen. En skola av fem har haft elever som inte får delta för sina 

föräldrar. Flickorna simmar i långärmade tröjor och byxor eller i burkini för att täcka sin hud. 

4.2.2 Hur hjälper skolan muslimska flickor att kunna delta i simundervisningen? 

 

Anna: Skolan har erbjudit simundervisning för enbart flickorna vid de tillfällena de har 

behövts. Eleverna får använda sig utav långärmade kläder vid simningen och om någon elev 

vill hyra en burkini står skolan för hyran, men det utnyttjas tyvärr inte så bra som det skulle 

kunna göra. 

Yakob: Eleverna får simma i de kläder som passar bäst för deras religion. Det är oftast 

långärmade tröjor och tajts, men skolan betalar självklart hyran av en burkini ifall eleverna 

vill simma i en sådan. Jag anser att vi hjälper eleverna bäst då skolan använder sig utav IDA-

projektet som låter de elever som inte är simkunniga att gå på intensiv simskola under en 

termin med utbildad personal.  

Cissi: Skolan betalar ifall någon elev vill simma i burkini. Om det finns elever som inte får 

delta får vi lärare pratar med deras föräldrar så att dessa förstår vikten i att delta i 

simundervisningen. Hade simundervisning för enbart flickor behövts hade skolan självklart 

ordnat det. 

Margareta: Vi låter de muslimska flickorna byta om i separata omklädningsrum, om sådan 

finns, annars får de byta om innan eller efter de andra eleverna. Flickorna får även duscha 

innan de andra eleverna. Eleverna i årskurs två går på kommunens simskola, där de blir 

instruerade av utbildade siminstruktörer där även livräddning gås igenom.  

 

Erik: Jag arbetar med personliga samtal med eleverna där de kan berätta endast för mig om 

de vill använda sig utav burkini som skolan betalar.   

Sammanfattning: Samtliga skolor betalar hyran av burkini ifall någon elev vill simma i en 

sådan. En skola av fem har behov av att erbjuda enskilda simundervisningar för de muslimska 

flickorna, men om behovet skulle funnits på fler skolor kan detta ordnas. Skolorna ser även 

till att de muslimska flickorna får byta om och duscha enskilt och simma i de kläder som 

passar bäst att simma i. 

4.2.3 Vad händer rent betygsmässigt med elever som inte vill delta i simundervisningen?  

 

Anna: Det blir inget betyg för dessa elever. Jobbigt att behöva sätta ett underkänt i idrott till 

en elev som annars är mycket duktig men som inte vill eller får delta i momentet simning. 
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Yakob: Jag har aldrig behövt fundera över situationen men det är läroplanen som ska följas 

och om en elev väljer att inte vara delaktig kommer det att stå i omdömet.  

 

Cissi: Det blir ett underkänt betyg. Är det elever som inte får betyg så kommer det att stå i 

omdömet att denne inte medverkat på simundervisningen. 

Margareta: Jag kan inte bedöma någon om denna inte varit delaktig, så i omdömet står det 

att eleven inte har deltagit i momentet. 

Erik: Det blir ett F i betyg, vilket är ett rätt beslut. Skolan måste markera att det inte är okej 

att inte medverka i alla moment i ämnet idrott och hälsa. 

Sammanfattning: Samtliga lärare arbetar efter läroplanens kunskapskrav och det betyder att 

om en elev inte deltar i simundervisningen blir det ett underkänt betyg, ett F. Lärarna som 

arbetar med omdömen säger även de att det i omdömet markeras om att elever inte deltagit. 

 

4.3 Analys av resultatet 
 

Intervjuerna visade att av de elever som inte var simkunniga var invandrare 

överrepresenterade, vilket även NU-03 redovisade i sin rapport. Avståndet till en simhall har 

ett stor avgörande för hur mycket simundervisning skolan kan erbjuda. I denna undersökning 

erbjöd de fyra av skolorna en baddag per läsår och det var då simkunnigheten hos eleverna 

kontrollerades. Samtliga skolor betalar elevernas entré och betalar även om eleverna vill hyra 

burkini, men det fungerade bra att de muslimska flickorna simmade i långärmade tröjor och 

byxor. För de elever som inte vill delta i simundervisningen var samtliga lärare överens om att 

det blev ett underkänt betyg. Alla lärare kände till kunskapskraven och arbetade utefter vad 

kursplanen i idrott och hälsa sade om simning.  

Ett enligt mig skrämmande resultat visade sig vara att skolorna inte ägnar mer tid till 

simundervisning än ungefär en dag per läsår. Endast två av fem skolor använder sig av 

kommunens IDA-projekt och bara en skola av fem utnyttjade kommunens simskola. Det är 

låga siffror med tanke på hur mycket hjälp med simundervisningen som kommunen erbjuder 

men lärarna anser att det dels ekonomiskt och dels tidsmässigt inte går att använda dessa 

tjänster. Med ekonomiska skäl menade lärarna dels kostnaderna att hyra buss men även entrén 

till simhallen för alla elever. Hade intervjuerna dock gjorts med andra informanter på andra 

skolor hade troligtvis resultatet om att använda kommunens simskola eller IDA-projekt sett 

annorlunda ut. 

Ett positivt resultat är att endast en av lärarna har haft problem med att muslimska flickor inte 

deltar i simundervisningen, med tanke på några av skolors höga invandrarantal. Även lärarnas 

positiva inställning till att hjälpa muslimska flickor till enskilda simlektioner var en glad 

upplysning. Dessa positiva resultat tolkar jag som en trolig anledning till skolornas höga 

simkunnighet hos eleverna.  
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5 Diskussion 
 

5.1 Bakgrund 
 

Nationella undersökningen- NU 03 kom ut 2005 och det skulle vara intressant att erfara en 

aktuellare forskning för att på så sätt få information angående om simundervisningen och 

simförmågan har påverkats sedan hösten 2011 då Lgr 11 trädde i kraft och momentet simning 

och dess kunskapskrav blev tydligare för lärarna att bedöma. Det vore intressant att se hur 

Skolverket anser att undervisningen fungerar i och med Lgr 11 i jämförelse med tidigare 

läroplan. Jag ställer mig frågande till om det är någon ny undersökning på gång och när detta 

resultat finns att läsa? 

Sverige har under många års tid haft en stor invandring av bland annat muslimer till Sverige 

och Ohlsson (2012) beskriver somliga av dessa som lågutbildade och även som analfabeter. 

Föräldrar som har svårt att lära sina barn att läsa eller att skriva har troligtvis svårt att hjälpa 

sina barn med andra skoluppgifter. Har föräldrarna själva aldrig lärt sig att simma finns 

troligtvis svårigheten även där med att lära ut simning till sina barn. Denna onda cirkel tyder 

på att dessa barn inte får sin simundervisning hemifrån utan får förlita sig på skolans 

simundervisning, som enligt min undersökning inte är speciellt stor. I år redovisade Svenska 

Livräddningssällskapet en ökning av drunkningar i jämförelse med år 2012. Dessa siffror 

måste arbetas emot för att minska drunkningsolyckor och jag anser att jag som idrottslärare 

kommer att ha ett stort ansvar i detta arbete då simundervisningen är mitt ansvar för mina 

blivande elever. Kan jag på så sätt förhindra för dessa elever i framtiden, eftersom statistik 

visar att män är överrepresenterade i drunkningar? Eller är det tack vare den simundervisning 

i skolan som eleverna får erfara som ger resultatet av få drunkningsolyckor med barn?  

Undersökningen Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten 

(2004) redovisar en hög procentandel av de tillfrågade eleverna angående deras simkunnighet. 

Hela 94 procent är simkunniga men 37 procent av de icke simkunniga angav religiösa skäl 

som förklaring (se tabell 2). Samtidigt redovisar Svenska Livräddningssällskapet (sls.se) att 

simkunnigheten har minskat de senaste åren. Kan förklaringen ligga i den allt mer höga 

invandringen till Sveriges från länder där utbildningsnivån är låg och simkunnigheten inte 

finns, samtidigt som de svenska skolorna undervisar inte prioriterar simundervisningen? Även 

om dessa siffror i praktiken inte är många människor är faktum att det finns elever som inte är 

simkunniga på grund av sin religiösa tro. Kan detta ha betydelse till det stora antalet 

drunkningsolyckor under sommarmånaderna? Om, vilka lärdomar kan jag som blivande 

idrottslärare ta ställning till med vetskapen om detta arbetes resultat? De två 

undersökningarna från Skolverket som jag använt mig av har olika siffror i sina 

procentandelar simkunniga och detta beror på att de har undersökt olika många elever i sina 

studier men det positiva som jag bedömer i båda dessa undersökningar är att det är höga 

siffror i simkunnigheten. Det är någonting som måste arbetas med då forskning visar att 

simkunnigheten blir allt sämre.     
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Jag valde att skriva ett stycke om islam och muslimer i detta arbete med anledningen för att 

jag själv ville få kunskap om religionen och om människorna som brukar den. Jag ville även 

ge läsarna kunskap om ämnet så att även läsarna får skapa sig en förståels om religionen och 

om människorna som uppsatsen grundar sig på. Med förståelse för hur muslimer lever efter 

Koranen anser jag att jag på ett mer förstående sätt kan arbeta med muslimska flickor vid 

simundervisning. Utan kunskap uppstår kulturkrockar och jag ville i detta arbete skapa mig så 

mycket kunskap så kulturkrockar förhoppningsvis inte kommer att uppstå bland mig och mina 

elever vid min idrottsundervisning. Det kommer självklart andra finnas andra religioner 

ibland mina elever men detta arbete grundar sig enbart i islam. Hade tiden funnits hade det 

även varit intressant att göra denna undersökning med fler religioner där kunskapen sviker. 

När jag nu har läst in mig på den definition som Skolverket och Svenska 

Livräddningssällskapet använder sig av när det gäller simkunnighet upplever jag arbetet 

lättare med den definition som det arbetas utefter idag än innan revideringen i läroplanen 

2007. Dagens definiton på simkunnighet är tydlig och enkel att arbeta efter och jag anser på 

så sätt att det inte finns några oklarheter i hur jag ska arbeta vid simundervisningen med mina 

elever. Dock ställer jag mig frågande till hur korrekt simsätten behöver utföras för att uppnå 

godkänt? Som gammal tävlingssimmare kan jag anse att det har en stor betydelse att simsätten 

utförs på korrekt sätt, men kan jag ställa dessa krav på mina elever eftersom jag själv påpekat 

att jag kan ha elever som möter vatten för första gången vid simundervisningen? Tolkar jag 

läroplanen står det inget skrivet om hur bra eleverna simmar bröstsim, utan att de tar sig fram 

200 meter varav 50 meter på rygg. Jag anser att det viktigaste för mig som lärare borde vara 

att eleverna överlever att simma och på så sätt kan hjälpa medmänniskor vid en eventuell 

olycka än att eleven simmar dessa meter med korrekta bentag.     

5.2 Metod 
 

5.2.1 Metodval 

Valet av kvalitativa intervjuer var ett beslut som togs då jag ansåg att informanterna i detta 

arbete behövde ge sin information muntligt för att jag på så sätt skulle förstå deras 

information på rätt sätt och även kunna ställa eventuella följdfrågor på deras svar. 

Grundtanken med metodvalet var att använda mig utav strukturerad intervjuer med fasta 

frågor eftersom jag ansåg att fasta frågor behövdes för att hålla intervjuerna till ämnet. 

Eftersom det under intervjuernas gång ställdes olika följdfrågor och detta ledde mer till ett 

samtal mellan informanten och mig tolkar jag Johansson och Svedner (2010) men även Ryen 

(2004) att metoden som användes i denna undersökning var en blandning av strukturerad och 

kvalitativ metod. Den halvstrukturerade metoden fungerade mycket bra i min undersökning. 

Det fanns aldrig någon tanke att använda mig utav kvantitativ metod då jag ansåg att den 

metoden inte hade gett mitt arbete den information som behövdes. Därav valde jag att enbart 

utföra undersökningen i en stad, då jag på så sätt kunde få tid till intervjuer med kort varsel. 

Hade jag däremot velat utöka informanterna rent geografiskt hade kvantitativ metod varit ett 

bra alternativ då jag kunnat använda mig utav e-mail för att få ut mina frågor. Jag anser dock 

att sammanställningen av resultatet troligtvis inte hade kunnat redovisas i en löpande text, 

vilket jag anser ger en trevligare läsning för läsaren.     
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Användningen av både en diktafon och anteckningar var en bra kombination för mig, då jag 

både hade svaret nedskrivet och i efterhand kunde lyssna på vad de ordagrant hade sagt. 

Eftersom de flesta lärare arbetade på samma sätt med sin simundervisning ansåg jag att ingen 

större transkribering behövde göras för att få fram ett resultat. Att föra anteckningar samtidigt 

som informanterna pratar kan enligt Johansson och Svedner (2010) påverka svaret då 

informanterna kan bli störda i sin berättelse. Jag frågade informanterna om det gick bra att jag 

antecknade och eftersom samtliga instämde i att det gick bra får jag förlita mig på att de talade 

sanning. 

5.2.2 Urval 

Mitt urval av informanter grundar sig i skolor som har en stor andel invandrarelever. Jag 

ansåg att dessa lärare hade den information och kunskap inom detta ämne som jag hade behov 

av. Jag bedömde att intervjua lärare på skolor med enbart svenska elever inte hade gett detta 

arbete någon information av nytta. Av 14 lärare som valdes ut hade jag sedan tidigare en 

relation med två av dem men ingen av dessa lärare är någon av mina informanter, då den ena 

valde att tacka nej och den andra fick jag inget svar ifrån. Att informanterna skulle arbeta på 

olika skolor var ett krav ifrån min sida då jag ville ha olika förtrogenheter i arbetet från olika 

skolor. Det höga antalet utvalda lärare använde jag för att jag förmodade att bortfall skulle 

förekomma. Detta betyder att det skickades e-mail till alla idrottslärare på skolor som hade 

fler än en. Eftersom både en diktafon och anteckningar användes vid intervjuerna och jag 

redovisat lärarnas svar anser jag att arbetet har en hög reliabilitet. Hade informantantalet dock 

varit högre hade troligtvis andra arbetssätt vid simundervisning uppvisats och på så sätt 

kunnat ge arbetet en högre reliabilitet men även en större generalisering. Av 14 skickade e-

mail blev resultatet fem intervjuer och eftersom antalet informanter är lågt kan denna 

undersökning inte dra någon generalisering mer än till detta arbete. Även begränsningen till 

en stad gör att ingen generalisering kan göras på hur idrottslärare generellt arbetar vid 

simundervisning med muslimska flickor. Jag anser även att arbetets validitet är hög då 

intervjuerna gav svar på mina frågeställningar och jag på så sätt kunde fastställa ett resultat. 

Det hade dock varit mycket intressant att se hur resultatet löd om fler informanter använts 

men även se resultatet om denna undersökning gjorts i en annan stad. Detta för att kunna 

jämföra resultaten från de olika undersökningarna och se hur idrottslärare beroende på antalet 

muslimska flickor som undervisas och det geografiska avståndet till simhallen ser ut. Valet av 

att enbart använda en stad i undersökningen var på grund av arbetets tidsomfång. 

Bortfallet av informanter var högt, hela 50 procent och vad detta beror på kan jag endast 

spekulera i men jag förmodar att en bidragande orsak är lärarens tidsbrist i arbetet. Två av 

lärarna som kontaktades ansåg att de inte hade tid med en intervju. Jag kan även begrunda 

mig i att det är just bristen på undervisningen som var en stor källa bakom mitt bortfall. Jag 

valde även att endast skicka ett e-mail till varje lärare. Hade ett påminnelsemail skickats tror 

jag att antalet informanter hade ökat, men jag ansåg att tiden inte fanns till detta. Jag valde 

även att inte skicka ett påminnelse-mail för att inte verka påstridig, då det enligt mig hade gett 

en felaktig bild av mig som person. 
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5.2.3 Undersökning  

Samtliga intervjuer genomfördes på skolorna där lärarna arbetar, vilket jag ansåg var den 

optimala plats eftersom informanterna känner sig trygga där. I informationsmailet angav jag 

30-40 minuter som användbar tid och denna tid hölls i det närmaste vid samtliga intervjuer. 

Intervjuerna flöt på bra hos alla informanter och det var mycket lättsamt att få igång ett samtal 

kring ämnet då lärarna var förberedda på uppsatsens ämne. Ett alternativ hade varit att i 

förväg lämna ut frågorna till informanterna så att dessa kunnat förbereda sig noggrannare 

innan intervjuerna men jag ansåg att detta inte var nödvändigt då jag inte skulle få den 

sanning som denna undersökning behövde. Användningen av både en diktafon och 

anteckningar var ett bra komplement till varandra då jag under intervjuens gång kunde 

anteckna ner små stödord på papper samtidigt som jag koncentrerade mig på vad informanten 

sade. Att sedan lyssna igenom inspelningen och fylla på med anteckningar direkt efter 

intervjuerna gör att jag anser att resultatet har hög reliabilitet. Johansson och Svedner (2010) 

beskriver antecknandet under intervjuerna som möjligvis störande för informanten men detta 

var ingenting som jag märkte av. Hade en pilotstudie använts innan intervjuerna med en lärare 

med kunskap inom ämnet hade jag troligtvis i ett tidigare skede uppmärksammat att några av 

frågorna besvarades av sig själva. Jag valde att ställa frågorna till en nära anhörig som ansåg 

att frågorna var bra formulerade och hade med ämnet att göra.   

Hade metoden däremot varit kvantitativ hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut, då svaren 

besvaras av fast frågor. Informanterna hade då inte kunnat ge sina egna, personliga svar vilket 

jag anser hade resulterat i att frågeställningarna inte kunde besvaras, eftersom informanterna 

delvis arbetade på olika sätt. 

5.3 Resultat 
 

Några positiva resultat som arbetet uppvisat är att simkunnigheten var hög på skolorna där 

informanterna arbetar, även hos deras muslimska kvinnliga elever. Att idrottslärarna ägnar tid 

åt att hjälpa sina muslimska elever på bästa sätt för att kunna närvara vid simundervisning 

glädjer mig. På detta sätt kan dessa elever leva efter sin religion med avskildhet vid ombyte 

och vid duschning och även kunna medverka i simundervisningen då långärmade tröjor och 

byxor men även burkini får användas. Skolorna tar även sitt ansvar vid kostnadsfri 

undervisning och betalar eventuella kostnader vid hyra av burkini samt simhallsentré, även 

om Skolverkets undersökning Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer 

i vatten visade i sin undersökning att två procent av skolorna tog en avgift för 

simundervisningen. IDA-projektet var enligt mig en stor positiv upplysning för detta arbete 

och jag anser att det är en mycket bra arbetsform att använda sig utav för att få de elever som 

inte är simkunniga med att få den hjälp de behöver. Tyvärr utnyttjades detta inte av alla skolor 

där informanterna arbetade och det hade varit intressant att se hur många av stadens alla 

skolor som använder sig av IDA-projektet. Några av lärarna ansåg att det inte fanns tid att 

undvara för de övriga ämnena och på så sätt inte kunna använda sig av tjänsten, eftersom 

IDA-projektet bedrevs under skoltid. Jag har förståelse vid deras tanke då dessa elever gick på 

högstadiet där varje lärare arbetar med sitt specifika ämne. På lågstadieskolorna där 
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informanterna arbetar kan jag förstå mig att det är mindre komplicerat för lärarna att hjälpa 

varandra med tider i schemat och på så sätt kunna avvara tid till simundervisning. Kommunen 

erbjuder alla elever i årskurs två simundervisningar en gång i veckan under en termin. Även 

denna simskola var det ett lågt användande av från informanterna, men det var endast två av 

fem informanter som arbetade som lågstadielärare. Hade informantantalet bestått av fler lärare 

på lågstadiet hade dessa siffror troligtvis sett annorlunda ut.  

Både Nu-03 och Skolverkets undersökning Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera 

nödsituationer i vatten visar på hög simkunnighet hos de undersökta eleverna. Även detta 

redovisar informanterna vid intervjuerna. Informanternas elever som inte är simkunniga är 

invandrarelever som antingen inte får delta från hemmet eller som inte lär sig simma under 

den korta tid som simundervisningen erbjuds från skolan. Svaret på hur dessa frågor, där 

Skolverkets undersökning visar att 37 procent av de icke simkunniga anger religiösa skäl som 

anledning, ska brytas och få dessa invandrarbarn simkunniga kan endast spekuleras i. Att 

utöka simundervisningen i skolan vore ett alternativ som alla elever vinner på. Lärarna 

beskriver baddagen som en stor resursmässig dag, då det behövs mycket personal från 

skolorna i badhusen som ansvarar för eleverna och jag förstår att skolorna inte kan lägga mer 

resurser än en dag då den övriga skolundervisningen behöver fungera. Dock kanske det är 

utökad simundervisning som behövs för att få simkunnigheten att öka hos de invandrarelever 

som behöver mer undervisning för att dels bli simkunniga. Rent matematiskt bedömt är dessa 

37 procent av de 6 procent icke simkunniga eleverna i undersökningen Tillsyn av 

simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer i vatten i praktiken inte många fysiska 

människor, men de existerar. Är detta acceptabelt eller är dessa siffror någonting att arbeta 

emot?     

Däremot blir jag mycket förvånad över att så många skolor väljer att inte ha mer 

simundervisning än vad de har. Att kunna simma är en livsviktig kunskap, då detta kan 

innebära skillnad på liv och död och att momentet simning inte prioriteras högre anser jag är 

skrämmande. Under min utbildning på lärarutbildningen på Högskolan i Gävle lades många 

timmar ner på idrottslektionerna på simundervisning och jag trodde att idrottslärarna på 

grundskolorna arbetade på samma sätt. Under mina perioder av verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) var jag aldrig med på någon simundervisning som min handledare hade. Jag 

funderade inte så mycket över simundervisningen ute i skolorna då men hade tankarna på 

uppsatsämnet funnits redan då hade jag mer noggrant studerat skolans simundervisning. 

Sammanfattningsvis är jag nöjd över det positiva resultatet då min huvudfråga var hur arbetet 

med muslimska flickor och simundervisning fungerar ute i skolorna. Då jag innan arbetet 

hade en föreställning om att det var svårartat att arbeta med muslimska flickor och 

simundervisning, blev jag positivt överraskad över resultatet som visade att muslimska flickor 

i stor del deltar i skolans simundervisning. Även simkunnigheten hos de muslimska flickorna 

var större än vad jag förmodat. Jag blev även positivt överraskad över lärarnas inställning till 

att vilja hjälpa sina muslimska elever på olika sätt, som till exempel med enskilda 

simlektioner för flickorna. Kommunenes satsning på både simskola för alla elever i årskurs 

två och IDA-projektet var även det glädjande inslag i resultatet. Tyvärr utnyttjades inte detta 

på alla skolor som intervjuades. Resultatet hade troligtvis blivit annorlunda såvida fler 
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informanter på andra skolor används. Här var det tillgång till antal skolorna med många 

invandrarelever som var problematiken. Eftersom undersökningen begränsades till en stad 

kan ingen generalisering göras då jag antar att skolor i andra städer har andra arbetssätt kring 

denna fråga.  

Arbetet hade även kunnat innehålla intervjuer med muslimska kvinnliga elever på skolorna 

där informanterna arbetar för att få en bredare förståelse och elevernas synsätt på skolans 

arbetssätt vid simundervisning med muslimska flickor. Jag valde att inte arbeta med dessa 

elever eftersom samtyckeskravet hade påverkat uppsatsen då elevernas vårdnadshavare skall 

godkänna en sådan intervju. Jag ansåg att tiden för att få samtycke från vårdnadshavare inte 

fanns, men hade tiden förekommit hade det varit mycket intressant att erfara elevernas synsätt 

och jämföra med lärarnas resultat.   

5.4 Fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att göra en vidare studie utifrån dessa resultat som jag fått. Dels 

skulle antalet informanter utökas för att få se hur fler idrottslärare arbetar vid simundervisning 

med muslimska flickor. Det skulle även vara av intresse att utföra forskningen i en stad med 

större invandrarantal för att få kunskap i hur idrottslärare på skolor där arbetar med denna 

fråga. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till informanterna. 

Hej. 

Jag heter Ulrika och läser min sista termin på idrottslärarutbildningen på Högskolan i Gävle. 

Jag ska börja med mitt examensarbete där jag under tio veckor ska undersöka hur idrottslärare 

arbetar vid simundervisning med muslimska flickor. Syftet med min uppsats är att införskaffa 

kunskap och information i ämnet innan jag är färdigutbildad och ska arbeta ute i verkligheten. 

Jag skickar detta mail till Dig och undrar om Du har möjlighet att vara delaktig i min uppsats 

via en intervju med Dig som har erfarenhet inom ämnet idrott och hälsa och kunskap med att 

undervisa muslimska elever. 

Intervjun kommer att genomföras i form av ett samtal med utgångspunkt i några frågor där 

jag är intresserad av Ditt arbetssätt och kunskap kring simundervisning med muslimska 

flickor. Min förhoppning är att få ett bra och givande samtal där Du delger mig din kunskap. 

Jag räknar med att intervjun kommer att ta mellan 30-40 min, beroende på hur mycket Du har 

att berätta för mig.  

 

Ditt deltagande är självklart frivilligt, vilket innebär att Du när som helst kan avbryta 

intervjun och därmed Ditt deltagande. Intervjun kommer att spelas in via en diktafon och 

raderas omedelbart efter att innehållet har behandlats. Du kommer självfallet vara anonym i 

detta arbete. 

Eftersom arbetet är på 15 hp är jag i stort behov av Ditt engagemang inom en snar framtid, så 

hör gärna av Dig så vi kan planer in en dag och tid som passar oss båda.  

 

Du når mig på min mail: pluakn@student.hig.se 

 

Vid eventuella frågor kontakta mig eller min handledare Tore Lennartsson: 

tore.lennartsson@gavle.se 

 

 Tack för hjälpen på förhand. 

 

Med vänliga hälsaningar Ulrika Karlsson 

 

  

mailto:pluakn@student.hig.se
mailto:tore.lennartsson@gavle.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor - lärare 

1) Hur gammal är du? 

2) Hur ser din utbildning ut? 

3) Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

4) Hur länge har du arbetat på denna skola? 

5) Trivs du på skolan? 

6) Undervisar du i något mer ämne? 

7) Hur ser du på simundervisningen i skolan? – Är den viktig? 

8) Hur ser simundervisningen ut på din skola? 

9) Kan alla elever delta? 

10) Vem utför simundervisningen? 

11) Vart utförs simundervisningen? 

12) Hur tar ni er dit? 

13) Hur mycket resurser lägger skolan ner på simundervisningen? – verkningsgrad? 

14) Kan muslimska flickor delta i simundervisningen? – Hur/ varför inte? 

15) På vilket sätt hjälper skolan muslimska flickor att kunna delta i simundervisningen? – 

finns det t.ex. våtdräkter att låna? 

16) Finns det någon simundervisning för enbart flickor? 

17) Finns det muslimska flickor som inte vill delta i simundervisningen? – Varför? 

18) Vad händer, rent betyg-/omdömemässigt, med elever som inte vill delta i 

simundervisningen? 

19) Vem ansvarar för att muslimska flickor deltar i simundervisningen? – skolan eller 

föräldrarna? 

20) Vem ansvarar för att eleverna blir simkunniga? – rektor? – lärare?  

21) Tar du hänsyn till att elever inte vill/kan delta i simundervisningen? – av t.ex. religiösa 

skäl? 

22) Något du vill tillägga? 

 

 

 

 


