
 

 

 

 

   

 

”Vattenvana och bentag, det är nyckeln!” 
- En undersökning av hur lärare bedriver simundervisning för nyanlända elever. 
 

             Swimming classes for newly arrived students 

- A study of how teachers conduct swimming classes for newly arrived students. 
 

Anna Wahlström 

 
   
 

    Termin 9, HT-16 
Examensarbete: Avancerad nivå, 15 hp   
Huvudområde: Idrottsvetenskap  
Ämneslärarprogrammet. 
Institutionen för hälsovetenskaper, 
Örebro universitet. 

Handledare: Susanna Geidne, Forskare, 
Örebro Universitet  

Examinator: Marie Öhman, Biträdande 
Professor, Örebro Universitet.  

 



1. Sammanfattning: 

Simundervisning är idag en betydande del i den centrala kursplanen för ämnet Idrott och 

Hälsa. Trots detta, visar tidigare forskning att simundervisningen är problematiskt och har en 

tendens att hamna i skymundan. Tidigare forskning visar också att simundervisningen medför 

didaktiska utmaningar för lärare, framförallt på grund av ekonomiska och religiösa faktorer. 

Simundervisningen är inte enbart problematiskt för lärare, utan också för nyanlända elever 

eller elever med utländsk bakgrund. På grund av bristande erfarenheter av fysisk aktivitet och 

vattenvana är det många nyanlända elever som inte klarar lgr11s kunskapskrav för 

simkunnighet. Studiens övergripande syfte är därför att undersöka hur lärare i ämnet Idrott 

och Hälsa arbetar för att nå simkunnighet bland nyanlända elever. Studien avser att bidra med 

kunskap om hur simundervisningen för nyanlända elever kan bedrivas och vilka faktorer som 

påverkar simundervisningen. För att undersöka detta har en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer genomförts.  

Övergripande, så visar resultatet att lärarna definierar begreppet simkunnighet utifrån 

kunskapskravet i lgr11. Lärarna ser begreppet som tydligt och rimligt. Dock visar resultatet att 

lärarna tolkar begreppet olika. Hälften av lärarna bedriver simundervisningen på egen hand 

och andra hälften överlåter ansvaret till badhuspersonalen. Om det är idrottsläraren eller 

badhuspersonal som undervisar eleverna har ingen betydelse, huvudsaken är att personen har 

en didaktisk kompetens och kan anpassa undervisningen efter varje individs förutsättningar 

och förmågor. De faktorer som påverkar simundervisningen är ekonomiska faktorer, religiösa 

faktorer och elevens egna förutsättningar. Den ekonomiska faktorn är mest påtaglig för 

landsbygdsskolorna, då resekostnaderna till och från badhuset är höga. Den religiösa faktorn 

påverkar främst de nyanlända flickorna, då majoriteten av flickorna inte får simma 

tillsammans med pojkarna. Elevens förutsättningar beror till stor del på ursprung och kultur. 

Majoriteten av eleverna har en ytterst liten erfarenhet av simundervisning och vistelse vid 

vatten. Några är dock uppväxta vid en flod och är då mer vattenvana. Dessa förutsättningar 

påverkar vilken kunskapsnivå eleverna ligger på när det anländer till Sverige.  

 

Nyckelord: Simkunnighet, Idrott och Hälsa.   
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2. Inledning: 

Geografisk sett, är Sverige ett land där större delen av befolkningen har närhet till vatten. Till 

stor del, är vårt avlånga land inhägnat av kust och fyllt med sjöar och diverse vattendrag. 

Dagens samhälle erbjuder många tillfällen till vistelse nära vatten, så väl sommartid som 

vintertid, att vårt levnadssätt kräver simkunnighet. Att vara simkunnig bidrar för många till en 

ökad livskvalité, glädje och trygghet vid vatten (SLS, 2016). Vem har då ansvaret för 

simkunnigheten?  

Skolan ska, enligt läroplanens mål, ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För 

de elever som inte klarar skolans mål ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, 

arrangera simundervisning (SLS, 2016). Simundervisningen är idag en betydande del av den 

centrala kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa (Skolverket, 2011). Trots detta, visar tidigare 

forskning, att simundervisning i grundskolan är problematiskt och medför didaktiska 

utmaningar för lärare. Studier visar att många idrottslärare upplever sig ha otillräckliga 

kunskaper för att bedriva simundervisning för de elever som helt saknar erfarenhet av simning 

och vistelse vid vatten (Skolverket, 2014).   

Ring och Petterssons (2012) forskning visar att nyanlända elever eller elever med utländsk 

bakgrund upplever simundervisningen som svår. 95% av eleverna i årskurs 5 bedöms vara 

simkunniga. Av de icke simkunniga eleverna har 35% utomlandsfödda föräldrar eller själva 

invandrat (Skolverkets, 2014). Orsaken tros vara att simkunnigheten och säkerheten vid vatten 

varit låg i det land dem kommer ifrån. Att inte vara simkunnig kan enligt Krapelien Strid 

(2011) skapa en känsla av utanförskap och otrygghet. Om inte bakgrund och ursprung ska bli 

en orsak till att antalet drunkningsolyckor stiger, är det av stor betydelse att nyanlända elever 

eller elever med utländsk bakgrund ges möjlighet att bli simkunniga.  

Den främsta forskning som gjorts på nyanlända elever berör elevernas möte med 

idrottsundervisningen. Majoriteten av forskningen är gjord ur ett elevperspektiv och få ur ett 

lärarperspektiv. Då tidigare forskning visar att simundervisning medför didaktiska utmaningar 

för läraren, är det lärarens perspektiv som kommer studeras i denna undersökning. Studiens 

syfte är följaktligen att undersöka hur lärare inom ämnet idrott och hälsa arbetar för att 

utveckla simkunnighet hos nyanlända elever. Genom denna studie hoppas jag kunna fylla den 

rådande kunskapslucka kring hur lärare bedriver simundervisningen för nyanlända elever och 

samtidigt skapa mig en uppfattning om hur simundervisningen för nyanlända elever kan se ut 

och vilka problemområden jag fordras ta i tu med i kommande yrkesliv.  
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3. Bakgrund: 

I denna del presenteras litteratur från både forskning och styrdokument i relation till mitt 

forskningsområde. Jag kommer bland annat att redogöra för definitionen av nyanlända elever, 

hur mottagningen av nyanlända elever går till, både i skolan och i ämnet Idrott och Hälsa samt 

vilka faktorer som påverkar simundervisningen för nyanlända elever.  

3.1 Vem är nyanländ? 

Antalet nyanlända elever som invandrar till Sverige har ökat för varje år och mycket tyder på 

att ökningen kommer fortsätta. På grund av rådande världssituation och uppdagade konflikter 

har många tvingats fly sitt hemland och hamnat i Sverige (Bunar, 2010). Under år 2015 

anlände 40 000 nyanlända elever i åldern 13-18 år, de flesta med ursprung från Syrien och 

Afghanistan. Statistik från Migrationsverket visar att det idag är cirka 5% av eleverna i 

årskurs 7-9 som är nyanlända till Sverige. (Migrationsverket, 2016).  

Begreppet ”nyanlända elever” används på många ställen i arbetet och beroende på källa, kan 

definitionens innebörd variera. Jag har valt att utgå ifrån skolverkets definition av nyanlända 

elever som lyder enligt följande;  

”Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och 

inte heller behärskar de svenska språket och som anländer nära skolstarten 

eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasiet eller motsvarande skolformer” 

(Skolverket, 2011).  

Dessa elever vistas i Sverige under olika förhållanden och villkor. Flera av dem har redan ett 

permanent uppehållstillstånd vid ankomsten, medan andra får vänta flera månader. Samtliga 

barn och ungdomar har varierande behov som skolan ska möta på bästa sätt (Skolverket, 

2015). 

3.2 Mottagandet av nyanlända elever: 

I och med den kraftiga ökningen, har kommunerna tilldelats huvudansvaret för mottagandet 

av nyanlända elever. Regeringen har satt press på kommunerna som tvingats bygga upp 

beredskap och kunskap för att kunna erbjuda nyanlända elever en god utbildning. Att 

mottagningen av nyanlända elever ligger på kommunernas ansvar, resulterar i att mottagandet 

varierar över hela Sverige och tenderar att nyanlända elever får en ojämn kvalité på 

undervisningen (Skolverket, 2013).  
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Den 1 januari 2016 tillskrevs en paragraf om hur nyanlända elever ska tas emot och placeras i 

skolan. Paragrafen lyder enligt följande ” En nyanländ elev ska bli placerad i en klass som 

passar eleven efter personens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Eleven 

ska delvis få gå i förberedelseklass i de fall eleven saknar den språkkunskap som krävs för att 

gå i ordinarie klass. Lärandet i förberedelseklassen ska upphöra då eleven lärt sig tillräckligt 

bra svenska för att bedömas klara av vanlig undervisning eller maximalt två år” (Skollagen, 

2010:800) Nyanlända elever ska även ha rätt till att placeras i den svenska skolan så fort som 

möjligt (Skolverket, 2013).  

Som ovan nämnt ska elevernas mottagande anpassas utefter elevens förkunskaper, ålder och 

personliga förhållanden. Nilsson (2013) redogör för de modeller som tillämpas vid 

mottagandet av nyanlända elever. Den första modellen är förberedelseklassen. 

Förberedelseklassen är en klass, där nyanlända elever går tillsammans. Målet är att eleverna, 

under max 1 års tid och vid synnerliga fall 2 års tid, ska förberedas för att så småningom klara 

av en skolgång i vanlig klass (Skolverket, 2013). I den andra modellen placeras eleverna 

direkt ut i vanlig klass och genom undervisningen och samspelet med andra elever, utveckla 

språket och klara undervisningen. Som tidigare nämnt, ligger mottagandet på kommunens 

ansvar och vilken modell som används beror på kommunen och skolornas resurser. 

Skolverket (2013) anser att rektorer, huvudmän och lärare bör samverka för att organisera upp 

mottagningen samt övergången mellan förberedelseklass och vanlig klass på ett effektivt och 

smidigt sätt. 

För att stödja och bidra till utvecklingen av mottagandet av nyanlända elever har Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med skolverket (2015) gjort en gemensam 

satsning. Ett tiotal kommuner med stor erfarenhet av mottagning för nyanlända elever har 

delat med sig av erfarenheter och kunskaper kring detta. Materialet består av intervjuer som 

SKL har genomfört. Intervjuerna har bidragit med fakta kring hur olika kommuner arbetar 

med mottagandet och nyanlända elevers lärande. SKL och Skolverket (2015) menar att 

kommunernas mottagande, arbetssätt och organisation alltid behöver utvecklas, då det 

generellt sätt tar längre tid för nyanlända elever att nå skolans mål jämfört med svenskfödda 

elever. Gemensamt för de tio kommunerna är att de arbetar för att ge nyanlända eleverna så 

goda förutsättningar som möjligt för skolgång och lärande (SKL och Skolverket, 2015).   
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3.3 Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisningen:  

Ovanstående genomgång visar att skolans mottagande av nyanlända elever varierar beroende 

på vilken kommun eleverna hamnar i. Nedan kommer jag att redogöra för nyanlända elevers 

möte med idrottsundervisningen och momentet simning.  

Huitfeldt (2015) har i sin undersökning belyst nyanlända elevers möte med 

idrottsundervisningen. Undersökningen bygger på intervjuer med 6 nyanlända ungdomar i 

åldern 17-19 år gamla, där samtliga elever har skilda uppväxtförhållanden. Syftet är att se 

samband mellan tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och deras möte med 

idrottsundervisningen i Sverige. Skolan är en viktig plats för dessa ungdomar och ett bra sätt 

att få dem inkluderade i samhället. Vissa elever har ingen erfarenhet av idrott eller fysiska 

aktiviteter, vilket gör att vissa aktiviteter blir svåra att anpassa sig till. Dessa aktiviteter är 

framförallt simning, dans, friluftsliv och att förstå begreppet Hälsa (Huitfeldt, 2015).  

Nyanlända elevers svårigheter med att anpassa sig till simundervisningen finner vi även i 

Skolverkets (2014) undersökning. Undersökningen har kartlagt elevers simkunnighet och 

kunskaper kring säkerhet vid vatten, utifrån läroplanen Lgr11. För ultimat resultat, riktade sig 

enkäten till ansvarig lärare i ämnet Idrott och Hälsa. Rapporten visar att 5%, motsvarande 

4500 elever, inte uppnådde kunskapskraven i simning i årskurs 6. Utav de 5% som inte 

klarade kunskapskraven i simning var 35% nyanlända elever. De elever som inte klarar 

kunskapskraven i simning ska enligt skolförordningen ges möjlighet till de lärarstöd som 

krävs för att uppnå godkänt. Trots detta, visar Skolverkets (2014) undersökning att hälften av 

lärarna, vars elever inte klarade kunskapskraven i simning, inte får den möjlighet som krävs 

för att uppnå kraven.  

Skolinspektionen (2009) har undersökt 34 skolor och skolhuvudmäns insatser för nyanlända 

elever i grundskolan. Resultatet visar likt skolverket (2014) att nyanlända elever sällan möter 

en undervisning som är tillräckligt utmanande och individanpassad. Detta på grund av att 

många kommuner missar att kartlägga elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

Orsaken är att varje skola inte tar ett gemensamt ansvar för de nyanlända eleverna utan lägger 

ansvaret på varje enskild lärare. Nilsson (2013) menar att detta är ett resultat av att 

kommunerna själva får ansvara för placeringen av de nyanlända eleverna, vilket påverkas av 

kommunens ekonomiska resurser.  

Likt Huitfeldt (2015) har Lundvall (2005) genom intervjuer med nyanlända elever, undersökt 

nyanländas elevers deltagande i ämnet Idrott och Hälsa. Resultatet visar att många nyanlända 
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elever saknar erfarenheter av fysiska aktivitet och idrott vilket gör att deltagandet i 

undervisningen blir begränsat och fördröjt. Trots bristen på idrottserfarenhet, visar studien att 

de intervjuande eleverna är positivt inställda till idrottsundervisningen och vill utvecklas. 

Med en didaktisk utgångspunkt har Kraepelien Strid (2011) studerat simundervisningen från 

ett mångkulturellt perspektiv med fokus på villkor och förutsättningar för elever med annan 

bakgrund än svensk. Kraepelien Strid (2011) hävdar att det är av stor betydelse att fånga upp 

nyanlända elevers simkunnighet direkt när de börjar sin skolgång i Sverige. Hon menar 

således att det kan bli problematiskt, frustrerande och en känsla av utanförskap för en elev 

som börjar årskurs 7 och inte är simkunnig, då hen varken kan eller får delta i undervisningen 

fullt ut. Friluftslivsundervisningen är ett exempel. Många förknippar friluftsundervisningen 

med naturvistelser, vilket ur en säkerhetssynpunkt kräver simkunnighet.  

3.4 Simkunnighet utifrån kursplanen Lgr11: 

För att öka simkunnigheten bland Sveriges barn och ungdomar är simning numera en 

betydande del i den centrala kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa. Kunskapskraven för 

simning i lgr11s läroplan för årskurs 7-9 visar att eleverna ska kunna simma 200 meter varav 

50 meter i ryggläge. Simsättet på de 200 meterna är upp till lärarna själva att välja. Eleverna 

ska också kunna hantera nödsituationer i samband med vatten och behärska alternativa 

hjälpredskap under olika årstider (Skolverket, 2011). Att vara simkunnig är enligt SLS (2016) 

en livslång kunskap som ökar livskvalitén.  

Den svenska skolans värdegrund vilar på demokratiska grunder. Utbildningen ska främja alla 

elevers utveckling och lärande och undervisningens ska dessutom anpassas till elevernas 

enskilda behov och förutsättningar. Skolan ska utifrån elevernas bakgrund, kultur, tidigare 

kunskaper och språk, främja kunskapsutvecklingen och lärandet (Skolverket, 2011). Dessa 

grunder ska även genomsyra simundervisningen för nyanlända elever. Simundervisningen och 

valet av simsätt bör därför anpassas utifrån den enskilde individens förmågor och tidigare 

erfarenheter (SLS, 2016).  

3.5 Simkunnighet, ett livsviktigt lärande: 

Som ovan nämnt är simundervisningen en betydande del i kursplanen för ämnet Idrott och 

Hälsa. Simkunnighet är en viktig och grundläggande kunskap, dels för att kunna vistas i natur 

och vid vatten men också för att minska antalet drunkningsolyckor. Nedan kommer jag att 

presentera drunkningsstatistik och de faktorer som ligger till grund för dessa 

drunkningsolyckor. 
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Ragnar Andersson (2010) har studerat antalet drunkningsolyckor bland barn under det senaste 

åren. Resultatet visar att det omkom 33 barn i drunkning år 1970 och att antalet barn sjunkit 

till 10 stycken under 2000-talet. Likt Andersson (2010) har Jansson (2004) undersökt 

simkunnigheten i Sverige. Resultatet visar att antalet drunkningsolyckor bland barn minskat 

och att det årligen omkommer cirka 10 barn/ungdomar i ålder 0-19 år. Att antalet 

drunkningsolyckor minskat under 2000-talet beror enligt Andersson (2010) på att 

simkunnigheten ökat och att vuxenobservationen av barns vattenlekar förekommer oftare. 

Han menar även att inhägnader av vattendrag och arbetsplatser samt rekommendationer kring 

flytväst för barn är ett resultat på en framgångsrik utveckling inom Sveriges 

barnsäkerhetsarbete.  

Anderssons (2010) undersökning visar även tydliga kopplingar mellan andelen 

drunkningsolyckor i höginkomsttagande och låginkomsttagande länder. I höginkomsttagande 

länder är simkunnigheten hög och drunkningsolyckorna färre medan det i låginkomsttagande 

länder är tvärtom. Att simkunnigheten är bättre i höginkomsttagande länder kan likt 

ovanstående stycke vara ett resultat av en förbättrad samhällsstruktur. Strukturella 

förändringar som blir av välståndet kan till exempel vara ökad utbildningsnivå, barnkullarnas 

storlek samt tillsynsmöjligheterna under simundervisningen. International Life Saving 

Federation (2007) har kommit fram till liknande resultat angående simkunnighet i 

höginkomsttagande- respektive låginkomsttagande länder. 

Jansson, Schyllander, Hansson och Eriksson (2010) har genom en totalundersökning studerat 

och tagit reda på fördjupad fakta kring barn i åldern 0-17 år som drunknade i Sverige under 

årtalen 1998-2007. Undersökningen syftar till att upptäcka ovetande skademönster för att på 

längre sikt kunna förhindra att fler barndrunkningar sker. Resultatet visar att drunkning är den 

tredje vanligaste dödsorsaken näst efter skador från trafikolyckor och självskadeolyckor. 

Resultatet visar dessutom att barn med ursprung från Mellanöstern har en ökad risk för 

drunkning. Hela 35% av barnen som drunknade mellan årtalen 1998-2007 var ursprungligen 

från Mellanöstern. Anledningen tros vara att familjer från mellanöstern har bristfällig 

simkunnighet och svaga kunskaper om säkerhet vid vatten (Jansson mfl, 2010). Kopplingar 

kan ses i både Anderssons (2010) och International Life Saving Faderation (2007) resultat 

kring simkunnigheten i hög-respektive låginkomsttagande länder. Bristfällig simkunnighet 

grundar sig i många fall på att barn med ursprung från mellanöstern saknar undervisning i 

fysisk aktivitet, motsvarande vårt ämne Idrott och Hälsa (Huitfeldt, 2015).  
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3.6 Faktorer som påverkar simundervisningen: 

Att nyanlända elever sällan får den möjlighet som krävs för att uppnå kunskapskraven i 

simning beror enligt tidigare forskning på diverse faktorer. Nedanstående forskning kommer 

belysa ett urval av dessa faktorer.  

Både Jansson (2004) och Sandahl (2005) har undersökt vilka faktorer som gör att 

simundervisningen hamnar i skymundan eller i vissa fall prioriteras bort. Utifrån resultaten, 

har ekonomiska skäl visat sig vara den största faktorn. Exempel på ekonomiska faktorer är att 

simundervisningstillfällena är för få, det är svårt att få tider i simhallen och att simhallen 

ligger för långt bort. Liksom Jansson (2004) och Sandahl (2005) pekar även Johanssons 

(2010) undersökning på att ekonomiska faktorer ligger till grund för simundervisningens låga 

prioritet. Undersökningen visar också att de tillfrågade lärare, vars skolor med långt avstånd 

ifrån simhallen, inte bedriver någon simundervisning i årskurs 5 eller årskurs 9. Detta på 

grund av att lärarna har svårt att få tider i simhallen. Studien säger därför indirekt att elever 

med långt avstånd till simhall, har sämre sim- och livräddningskunskaper än elever med 

närhet till simhall (Johanssons, 2010).  

Under 1990-talet tvingades flera kommuner skära ner sin budget och då var 

simundervisningen en av de poster som drabbades. Andersson (2004) ser detta som 

problematiskt och menar att simundervisningen på flera håll blivit en vara för prislappen med 

risk för att simkunnighet blir en klassfråga. För att undvika detta, hävdar Kraepelin-Stridh 

(2011) att Sveriges skolor bör ha en verksamhetsplan och en strategi samt ekonomiska 

resurser undanlagda för att kunna hjälpa och stötta nyanlända barn och ungdomars 

lärandeprocess till att bli simkunniga och vattenvana. Oavsett var i landet undervisningen 

bedrivs måste skolornas huvudmän verka för att skolorna ska ha tillgång till simhallar i rimlig 

närhet (Kraepelin-Stridh, 2011) 

Ring och Pettersson (2012) visar att majoriteten av de intervjuade lärarna är eniga om att 

simkunnigheten är låg bland de elever som nyligen anlänt till Sverige. Genom en 

enkätundersökning har Moran (2008) studerat simkunnighet bland nyzeeländska elever i 

årskurs 11. Resultatet visar likt Ring och Pettersson (2012) att simkunnigheten är lägre bland 

flickor jämfört med pojkar. Undersökningen visar också att nyanlända elever, oavsett kön, har 

svårare att nå kravet för simkunnighet. Skolverkets (2014) rapport åskådliggör liknande 

resultat, men att nyanlända flickor, i jämförelse med nyanlända pojkar, har svårare att klara 

kunskapskraven för simning i ämnet Idrott och Hälsa. Lundvall (2005) menar även att det är 
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svårare för nyanlända flickor att delta i någon form av fysisk aktivitet på fritiden då de från 

föräldrarna anses ha krav på sig att sköta. hushållssysslorna i hemmet. Trots att de flesta 

flickor är intresserade, har de ingen möjlighet att delta. Högdin (2007) belyser samma 

problem i sin studie. Hon menar att nyanlända flickor har svårare att delta på 

idrottslektionerna men även i fritidsaktiviteter. Dock menar hon att desto längre familjerna 

varit i Sverige, ju mer får de delta. Troligtvis på grund av att familjen blivit mer integrerad i 

den svenska kulturen (Högdin, 2007). 

Familjens sätt att se på idrottsundervisningen har visat sig spela en stor roll, likaså tolkning av 

religionen. Lundvall (2005) menar att idrottsundervisningen kan bli problematisk för 

nyanlända flickor eller flickor med utländsk bakgrund. Framförallt vad gäller 

samundervisning och val av klädsel. Av religiösa skäl måste majoriteten av de muslimska 

flickorna klä sig på ett visst sätt och får heller inte visa sig för pojkar (Lundvall, 2005).  

3.7 Idrottslärarens ämnesdidaktiska kompetens:  

Ring och Petterson (2012) har undersökt om lärare inom ämnet idrott och hälsa känner sig 

kompetenta nog att undervisa i simning. Genom intervjuer med sex lärare konstaterades att 

samtliga lärare känner sig tillräckligt kompetenta för att undervisa i momentet. Dock anser 

flera lärare att en uppfräschning av utbildningen vore tacksamt, då kunskap är en färskvara 

och behöver repeteras. Skolverkets (2014) undersökning visar motsatsen och flera lärare 

upplever sig inte ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva en god simundervisning. 

Framförallt för de elever som inte har några förkunskaper i simning. Anledningen är att 

personerna saknar utbildning eller utbildat sig för längesen och att kunskapskraven i 

kursplanen ändrats (Skolverket, 2014). 

Skovgaard och Lüders (2013) har i sin undersökning Swimming in Schools: New Danish 

Directions studerat likheter och skillnader i upplägget av simundervisningen beroende på om 

instruktören är en utbildad idrottslärare eller tränare för en simklubb. Studien är indelad i två 

huvudområden. Första området undersöker instruktörens kvalifikationer i förhållande till 

planering, utförande av undervisning samt dess pedagogiska och didaktiska färdigheter. Den 

andra delen undersöker elevers färdigheter, erfarenheter av simundervisning samt dess 

motivation och engagemang. Undersökningen är baserad på kvalitativa och kvantitativa 

metoder, där 9 lärare och 97 elever från 10 olika kommuner varit involverade. Resultatet visar 

att simtränarens kvalitéer och kunskaper kan liknas med den behörige lärarens kompetens. 

Det är inte personens bakgrund som spelar roll, utan vikten ligger i de pedagogiska och 
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didaktiska kunskaper personen har. Med andra ord kan simundervisningen likväl bedrivas av 

en simtränare som en utbildad idrottslärare (Skovgaard och Lüders, 2013).  Liknande resultat 

går att finna i Kraepelien-Strid (2012) undersökning. Hon menar att skolan har huvudansvaret 

för att eleverna blir simkunniga, oavsett vem det är som leder simundervisningen. Oavsett om 

det är idrottsläraren eller en inhyrd simlärare som håller i simundervisningen krävs det en stor 

kunskap och didaktiskt kompetens av den som undervisar. Kraepelien-Strid (2012) anser att 

läraren bör utgå ifrån de didaktiska grundfrågorna; Varför? Vad? Hur? När? Var? och Vem? 

Dessa frågor är grundläggande för att anpassa undervisningen efter elevernas förmåga, 

förutsättningar och utbildningsmål. Den som undervisar måste dessutom kunna behärska de 

färdigheter som eleverna fordras lära sig. Vid simundervisningen bör även lärare ha 

kunskaper om elevernas religioner och bakgrunder och hur de kan yttra sig i olika 

undervisningsformer. Det ska även finnas möjlighet för alla, oavsett etnisk bakgrund eller 

religion, att kunna vistas i gemensamma omklädningsrum (Kraepelien-Strid, 2012). 

Sammanfattning: 

En reflektion är att det finns gott om samtida avhandlingar som undersöker 

simundervisningen i svenska skolor, likaså rapporter och undersökningar som studerat 

nyanlända elevers möte med idrottsundervisningen. De flesta ur ett elevperspektiv. Studier 

som undersöker simundervisningen för nyanlända elever är desto svårare att finna och jag har 

därför tvingats utöka mitt forskningsområde och använt forskning kring nyanlända elevers 

möte med ämnet Idrott och Hälsa. Då jag inte funnit någon undersökning kring hur lärare 

inom ämnet Idrott och Hälsa bedriver sitt arbete mot simkunnighet för nyanlända elever, blir 

syftet med min undersökning att fylla denna kunskapslucka.  

4. Syfte:  

Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare i Idrott och Hälsa bedriver sin 

undervisning mot simkunnighet för nyanlända elever. Arbetet genomsyras av en didaktisk 

teori på pragmatiska grunder som mynnat ut i nedanstående frågeställningar.  

Frågeställningar: 

• Hur definierar lärare begreppet simkunnighet utifrån kursplanen?  

• Vilka metoder använder lärare för att uppnå simkunnighet hos nyanlända elever? 

• Vilka faktorer upplever lärare påverkar simkunnighet hos nyanlända elever? 
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5. Teoretisk utgångspunkt: 

Med inspiration från tidigare forskning kommer min teoretiska utgångspunkt att vara en 

didaktisk teori på pragmatiska grunder. Jag kommer utgå ifrån didaktikens grundfrågor 

Varför? Vad? Hur? När? och var? och Vem? Samt didaktikens didaktiska tringel. Jag 

kommer också utgå ifrån pragmatismen och John Deweys begrepp meningsskapande. En 

förklaring av begreppen kommer att ske längre ner.  

Didaktik: 

Ordet Didaktik härstammar från grekiskan och betyder ”undervisa” (Wahlström, 2016). 

Didaktiken kan ses som en metod för hur innehållet av undervisningen ska presenteras och 

utformas för att öka inlärning och meningsskapandet hos eleverna. Didaktiken beskriver även 

de faktorer som påverkar undervisningen och dess innehåll. Didaktiken brukar delas in i 

begreppen allmändidaktik och ämnesdidaktik. Allmändidaktiken, härstammar från den 

tyskspråkiga traditionen och innebär all övergripande didaktik oavsett ämne i skolan. I 

ämnesdidaktiken, är istället didaktiken och innehållet mer riktad till ett specifikt ämne, 

exempelvis ämnet Idrott och Hälsa och momentet simning (Öhman, 2014). För att öka 

elevernas inlärning och meningsskapande används ämnesdidaktikens klassiska grundfrågor; 

Varför? Vad? Hur? När? och var? och Vem?  

Genom varför- frågan får eleverna veta varför de ska lära sig en viss sak och på så vis öka 

elevernas motivation till momentet. Kopplat till simundervisningen, kan det handla om att 

eleverna ska känna trygghet i närhet av vatten. Vad -frågan handlar om vilket innehåll som 

ska användas i undervisningen för att eleven ska nå målen. Undervisningens innehåll bör 

anpassas till elevens bakgrund och tidigare erfarenheter. Hur-frågan används när läraren ska 

ta reda på hur målen ska uppnås. Ett exempel inom simundervisningen, är att läraren bör ta 

ställning till vilka metoder som ska användas i undervisningen för att eleverna ska nå målen. 

När och var- frågorna ger svar på när eleverna är mottagliga för ett visst moment och när det 

finns möjlighet att genomföra momentet. Vem-frågan avgör vem det är som ska leda 

undervisningen. Är det exempelvis skolans idrottslärare som ska bedriva simundervisningen 

eller ska uppdraget delas ut till en simlärare som arbetar i simhallen? Wahlström (2016) 

hävdar att de didaktiska frågorna är nödvändiga för att skapa goda inlärningsmöjligheter för 

eleverna. Lärarna når enklare ut till eleverna och därmed målet för undervisningen.  
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    Didaktisk triangel (Öhman, 2014) 

Triangeln med lärare, elev och innehåll beskrivs enligt Öhman (2014) som didaktikens kärna. 

Samspelet mellan dessa tre hörn är grundläggande för en lärande process. Lärarens 

ämnesdidaktiska kompetens och val av innehåll är därför av stor viktigt för elevernas lärande. 

De faktorer som ligger till grund för lärarens didaktiska val av innehåll påverkas inte enbart 

utav lärarens tidigare erfarenheter och kunskaper utan influeras delvis av skolans resurser 

(tillgång till simhall) och riktlinjer (kursplan för ämnet Idrott och Hälsa) liksom samhällets 

politiska utveckling, normer och värderingar. Elevernas undervisning kan därför variera 

beroende på i vilken kommun skolan ligger i (Öhman, 2014).  

I min undersökning är det främst samspelet mellan lärare och innehåll som kommer studeras 

eftersom lärarna själva, genom semistrukturerade intervjuer, uttryckt vilka didaktiska val som 

tillämpas för att få nyanlända elever simkunniga. För att inte utesluta triangelns tredje hörn, 

elevperspektivet, kommer jag använda mig utav pragmatismen och Deweys syn på lärande 

och begreppet meningsskapande. Hur lärarens didaktiska val av innehåll påverkar eleverna 

meningsskapande och lärande (Jakobsson.mfl, 2014). 

Pragmatism:   

Pragmatismens filosofi härstammar från Amerika där forskaren och filosofen John Dewey är 

frontfigur. John Dewey är främst känd för sitt filosofiska tänkande kring skola och utbildning. 

I Deweys beskrivning av elevers lärandeprocess används ofta begreppet meningsskapande 

(Jakobsson. mfl, 2014). Enligt Öhman (2014) bör meningsskapandet sedan ses i relation till 

Lärare 

Innehåll Elev 
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lärandet. Om ett lärande ska ske hos eleven, bör de finnas en mening med det som ska läras. 

Lärarens ämnesdidaktiska kompetens och didaktiska val av innehåll blir därför avgörande för 

elevens lärande. Lärarens tankar, uppfattningar och upplägg kring simundervisningen kan ses 

som ett erbjudande av meningsinnehåll till eleven. När meningsinnehållet sätts handling sker 

ett lärande och ett meningsskapande för eleverna. Dewey menar att lärandet sker när de blir 

en förändring i elevernas handlingar. Exempelvis kan det röra sig om fler variationer av en 

simövning. Dewey betonar därför vikten i att varje lärare utgår ifrån de didaktiska frågorna 

och anpassar undervisningen utifrån varje elevs tidigare erfarenheter och förmågor 

(Jakobsson. mfl, 2014). 

Teorin kommer hjälpa till i analysen av det empiriska materialet. Genom teorin kommer jag 

kunna förstå lärarens didaktiska val och hur lärarens innehåll (meningserbjudande) påverkar 

elevens meningsskapande. 

6. Metod: 

Nedan presenteras undersökningens metodologiska process. Jag kommer redogöra för val av 

metodansats, urval, genomförande, etiska aspekter och slutligen presentera analysmetod.  

Att utse den metod som på bästa sätt besvarar undersökningens frågeställningar, bör forskaren 

klargöra om forskningen är kvalitativ eller kvantitativ. Thornberg och Fejes (2009) menar att 

kvalitativa metoder lämpar sig då undersökningen syftar till att finna mönster i hur människor 

tänker och resonerar kring ett moment. Undersökningens syfte är att studera hur idrottslärare 

bedriver sin undervisning för att få nyanlända elever simkunniga och därför är en kvalitativ 

intervju mest lämplig.  

I detta fall används det som Gratton och Jones (2009) kallar för en semistrukturerad intervju. 

Semistrukturerade intervjuer kan förklaras likt ett öppet vardagssamtal mellan två personer, 

forskaren och intervjupersonen. I mitt fall är det jag som varit forskaren och lärarna varit 

intervjupersonerna. Intervjumetoden används främst på mindre grupper och tenderar att ge en 

djupgående information kring individers egna upplevelser och syn på verkligheten (Bryman, 

2011). För en djupgående information, har sex lärare i ämnet Idrott och Hälsa valts ut och 

intervjuats vid olika tillfällen.  

Före intervjuerna utformades en mall. Mallen kan ses i likhet med vad Bryman (2011) kallar 

för en intervjuguide. Intervjuguiden utformades utifrån teman istället för exakta frågor. Dessa 

valdes utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Temana placerades i en viss 
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struktur för att få ett bra flyt i intervjun. Samtidigt var jag observant ifall temana behövde 

struktureras om beroende på vad intervjupersonen svarade. Intervjuguiden användes inte som 

ett strikt manus utan mer som ett stöd för att hålla sig inom ramen för undersökningens syfte. 

Beroende på vad intervjupersonen svarade kunde jag sedan anpassa nästa fråga. Detta medför 

att intervjun blev flexibel och forskaren kunde med hjälp av sonderingsfrågor utveckla och 

fördjupa intervjupersonens svar ytterligare. Vid formuleringen av frågor undveks de som 

Bryman (2011) kallar för ledande frågor. Dessa frågor tenderar att påverka intervjupersonens 

svar i den riktning forskaren vill. Exempel på en ledande fråga är; Använder du flytplattor 

som verktyg i simundervisningen för nyanlända elever? Istället användes de som Gratton och 

Jones (2009) kallar för öppna frågor. Exempel på en öppen fråga är; Vilka verktyg används i 

simundervisningen för nyanlända elever? De öppna frågorna syftar till att intervjupersonerna 

själva får tänka till och svara på frågan.  

6.1 Urval: 

Jag har intervjuat sex lärare som undervisar nyanlända i ämnet Idrott och Hälsa. 

Intervjupersonerna undervisar i grundskolans högre åldrar, då undersökningen riktar sig mot 

nyanlända elever i årskurs 7-9. Intervjupersonerna har valts ut utifrån tre olika urvalsmetoder, 

handplockat urval, kriteriebaserat urval och ett bekvämlighetsurval. Handplockat urval menas, 

i likhet med (Thornberg & Fejes, 2009) att urvalet plockas ut för att få fullständig information 

kopplat till syftet och frågeställningarna. Då undersökningen syftar till att förstå hur lärare 

arbetar för att uppnå simkunnighet bland nyanlända elever, har lärare som undervisar 

nyanlända elever, både i förberedelseklasser och vanliga klasser valts ut. Kriteriebaserat urval 

innebär att forskaren, i förväg, väljer ut informanter efter vissa bestämda kriterier 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). I mitt fall är kriterierna att informanterna är 

legitimerade lärare som arbetar med nyanlända elever på högstadiet. Jag har även valt att utgå 

ifrån ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär att personerna är lättillgängliga 

och finns i ens omgivning (Kvale & Brinkmann (2009). Kontakt har därför tagits med tidigare 

kända lärare. Jag har även valt ut lärare som arbetar i närliggande kommuner från där jag är 

bosatt.  

Oskar: Arbetar på en skola i en mindre kommun och skolan har närhet till simhall. Läraren 

har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa sen 8 år tillbaka. Utbildad idrottslärare vid 

Lärarhögskolan i Växjö och har ingen extern simutbildning.  
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Bengt: Arbetar på en skola i en mindre kommun och skolan har närhet till simhall. Läraren 

har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa sen många år tillbaka. Utbildad idrottslärare vid 

GIH Stockholm och har extern simutbildning.  

Erik: Arbetar på en skola i en mindre kommun och skolan har närhet till simhall. Läraren har 

arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa sen 10 år tillbaka. Utbildad idrottslärare vid 

Lärarhögskolan i Uppsala och har ingen extern simutbildning.  

Markus: Arbetar på en skola i en medelstor kommun och skolan har inte närhet till simhall.  

Läraren har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa sen 7 år tillbaka. Utbildad idrottslärare 

vid GIH Örebro och har ingen extern simutbildning.  

Annika: Arbetar på en skola i en medelstor kommun och skolan har inte närhet till simhall.  

Läraren har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa sen 31 år tillbaka. Utbildad 

idrottslärare vid GIH Örebro och har extern simutbildning. 

Gustav: Arbetar på en skola i en mindre kommun och skolan har närhet till simhall. Läraren 

har arbetat som lärare i ämnet Idrott och hälsa sen 3 år tillbaka. Utbildad idrottslärare vid GIH 

Örebro och har ingen extern simutbildning.  

 

Gemensamt för alla sex lärare är att de arbetar på kommunala grundskolor, årskurs 7-9 och 

undervisar nyanlända elever i ämnet Idrott och Hälsa och momentet simning. Samtliga är 

utbildade och har undervisat i ämnet minst ett år. På en av skolorna är de nyanlända eleverna 

placerade i förberedelseklass medan resterande skolor placerat ut eleverna i vanliga klasser. 

Detta urval, baserat på sex lärare inom ämnet Idrott och Hälsa, resulterar i att undersökningen 

blir mer djupgående än bred och kan därför inte överföras på en hel population. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

6.2 Genomförande: 

Sammanlagt mailades 16 skolor, belägna i 5 olika kommuner i Västra Götalands län. 

Kontakten togs med rektorerna på respektive skola, där en kort beskrivning av 

undersökningens syfte och genomförande gjordes. Vidare kontakt togs med lärare i ämnet 

Idrott och Hälsa som undervisande nyanlända elever i momentet simning. Genom ett 

personligt mail med bifogat missivbrev, fick samtliga lärare ta del av undersökningens syfte, 

genomförande och etiska överväganden. Utav 16 idrottslärare, var 7 villiga att ställa upp, 

varvid jag tackade nej till en lärare då jag utifrån min urvalsmall önskade intervjua 6 lärare. 

Utav dessa 6 lärare, arbetar 4 stycken inom två kommuner och resterande lärare i olika 

kommuner.  
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Intervjuerna ägde rum på de olika skolorna, varpå det är av stor viktigt att respondenterna 

känner sig trygga i miljön där intervjun sker. För ytterligare trygghet, fick respondenten innan 

intervjun, information gällande intervjuns struktur och tillvägagångssätt. Intervjun spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon och genomfördes i avskilda konferensrum rum för att undvika 

diverse störningsmoment. Intervjun inleddes med allmänna frågor för att skapa en god och 

trygg relation med respondenten. Frågorna fördes sedan in på ämnet simundervisning för 

nyanlända elever. För att utveckla och fördjupa deltagarnas svar användes sonderade frågor 

(Bryman, 2011)  

Samtliga intervjuer tog drygt en halvtimma. Transkriberingen genomfördes direkt efter att 

intervjuerna avklarats för undvika att bli sittande med alla intervjuer i slutet samt för att hinna 

komplettera med information om något saknades i intervjuerna. Transkriberingen gjordes 

ordagrant. Utifrån transkriberingen gjordes en analys och en sammanställning av 

datainsamlingen.  

För att säkerhetsställa kvalitén i en kvalitativ undersökning är validitet och reliabilitet två 

centrala begrepp (Svensson, 2000). För att beskriva reliabiliteten i en kvalitativ studie 

används ofta ord som pålitlighet, tillförlitlighet och uppenbarhet (Hassmén & Hassmén, 2008) 

Jag har beaktat reliabiliteten genom att tydligt och noggrant beskriva hur forskningsprocessen 

gått till, beträffande metodologi, metod, datainsamling, urval, etiska överväganden samt 

analys. Genom att beskriva forskningsprocessen på ett tydligt sätt stärks forskningens 

pålitlighet. Jag har även försökt att inte lägga egna värderingar i intervjupersonernas svar vid 

analysen av de insamlade datamaterialet. 

Undersökningens validitet innebär i korta drag att forskaren mäter de som är relevant i 

sammanhanget. Enligt Hassmén & Hassmén, (2008) innebär validiteten trohet, sanning, 

giltighet och styrka. Uppnår resultatet studiens syfte? Hur trovärdig är forskarens tolkning av 

det insamlade datamaterialet? Validiteten har beaktats genom att tillämpa en 

datainsamlingsmetod som besvarar undersökningens syfte och valda frågeställningar. Innan 

intervjuerna, genomfördes även en pilotstudie för att se om intervjuguidens frågor gav de svar 

som önskades och om frågorna besvarade intervjuns syfte och frågeställningar. (Bryman, 

2011). Semistrukturerade intervjuer har resulterat i djupgående svar kring lärares erfarenheter 

och kunskaper kring hur lärare arbetar med simundervisningen för nyanlända elever (Gratton 

och Jones, 2009).  
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6.3 Etiska överväganden: 

Vid utförandet av en kvalitativ studie är det är det viktigt att forskaren tar hänsyn till etiska 

aspekter. Undersökningen bygger på de etiska aspekterna på vetenskapsrådets fyra principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Oavsett metod, är informationskravet grundläggande. Som forskare har jag på ett 

tydligt sätt redogjort för intervjupersonerna vad undersökningen syftar till och på vilket sätt 

deras tankar och erfarenheter kommer användas. Detta för att samtliga inblandade ska känna 

sig trygga och införstådda i undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Speciellt eftersom 

studien undersöker hur lärare arbetar för att få nyanlända elever simkunniga, kan det för vissa 

vara känsligt och uppfattas som att jag anklagar och kritiserar deras val av arbetssätt, även om 

så inte är fallet. Aktuell information har presenterats för deltagarna innan varje intervju och 

deltagarna har bekräftat sin förståelse. Liksom informationskravet, är samtyckekravet en 

viktig aspekt. Intervjupersonen i en kvalitativ intervju får själv avgöra hur mycket hen vill 

delta och har dessutom rätten av avbryta sin medverkan om så önskas. Forskaren har således 

ingen rätt att tvinga personen till att fortsätta medverka i studien. För att intervjupersonerna 

ska känna sig trygga i sitt deltagande är konfidentialitetskravet och nyttjandekravet viktiga 

etiska aspekter. Forskaren måste kunna garantera att deltagarnas personuppgifter bevaras på 

ett säkert ställe så att obehöriga inte kan ta del av informationen och avslöja någons identitet. 

För att säkra identiteten i min undersökning kommer lärarnas namn att ersättas med fiktiva 

namn i resultatdelen. Nyttjandekravet innebär även att de insamlade materialet endast används 

till forskningsändamålet (Bryman, 2011).  

I samband med intervjuerna och i missivbrevet har intervjupersonerna fått ta del av 

information gällande de etiska övervägandena.  

6.4 Analys: 

Analysmetoden som tillämpats i undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys. Lundman & 

Graneheim (2012) menar att kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod då utskrivna texter 

ska tolkas och analyseras. Texterna har i mitt fall varit transskript från sex intervjuer. 

Analysarbetet i en kvalitativ innehållsanalys brukar delas upp i olika steg. Dessa är 

Analysenheten, kodning, kategorisering och tematisering (Lundman & Graneheim, 2012). En 

förklaring av dessa begrepp och hur jag tillämpat dem i min analysprocess kommer att ske 

längre ner. 
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Grundläggande i den analytiska delen är att syfte och frågeställningar är i fokus. För att lyfta 

den analytiska delen ytterligare, har jag bakat in min teoretiska utgångspunkt med hjälp av tre 

analysfrågor. Analysarbetet inleddes redan vid transkriberingen av intervjuerna, då starten av 

textens bearbetning togs vid. De analysfrågor som en väglett mig genom analysen av det 

empiriska materialet är: 

• Vilka didaktiska möjligheter ser lärare med simundervisningen för nyanlända elever? 

• Vilka didaktiska utmaningar ser lärare med simundervisningen för nyanlända elever? 

• Vilket meningserbjudande skapas för de nyanlända eleverna i simundervisningen?  

Första steget i analysprocessen heter analysenheten. Steget ska enligt Lundman & Graneheim 

(2012) ge forskaren en helhetsbild över det empiriska materialet. För att få en övergripande 

bild över materialet har intervjutranskripten noggrant lästs igenom. Textstycken som varit av 

stor vikt har strukits under och bildat innehållsrika formuleringar.  

Det andra steget är kodning. Kodning är enligt Lundman & Graneheim (2012) den del där 

forskaren lyfter fram meningsinnebörder av materialet. Med hjälp av kodning har materialet 

brutits ner i mindre enheter för att finna relevant och betydelsefull information. Irrelevant 

material har sorterats bort och jag har kunnat urskilja meningsskillnader och likheter i 

materialet. Utifrån studiens syfte, frågeställningar och analytiska frågor organiserades sedan 

den betydelsefulla informationen av lärarnas svar i gemensamma kategorier. Kategorierna 

utgörs enligt Lundman & Graneheim (2012) av koder med liknande innehåll. För att 

säkerställa kvalitén i kodningen, återkopplades kategorierna med den ursprungliga texten.   

Analysens sista del är tematisering. Tematiseringen beskrivs enligt Lundman & Graneheim 

(2012) som ett sätt att binda samma de olika kategorierna till en gemensam nämnare. 

Budskapet inom de olika kategorierna har tolkats och sammanflätats till olika teman. Temana 

har i mitt fall blivit de tre övergripande frågeställningarna. För att stärka resultatet i de olika 

kategorierna har citat från lärarna lyfts fram utifrån transkripten. Hassmén & Hassmén (2008) 

hävdar att citaten kan vara till hjälp för att stärka reliabiliteten och de valda kategorierna.  

Nedan presenteras tre exempel på hur analysprocessen av det insamlade materialet har gått 

till;  
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Figur 2: 

Analysenhet Kodning Kategorisering Tematisering 

Det står magläge och 
ryggläge, så det är väl en fri 
tolkning, men vi brukar 
köra vanligt bröstsim och 
vanligt ryggsim. Så om 
någon skulle simma 100 
meter bröstläge och 100 
meter ryggläge så skulle de 
inte klara kunskapskravet. 
De måste klara 150 meter 
bröst och 50 meter rygg.  

Om en elev simmar 100 
meter i bröstläge och 100 
meter i ryggläge skulle 
han/hon inte klara 
kunskapskravet. Det 
måste klara 150 meter 
bröst och 50 meter rygg. 

Olika tolkningar 
av begreppet 
 

Hur definierar lärare 
begreppet 
simkunnighet utifrån 
kursplanen?  
 

När de var klara med det så 
fick det fritt, då blir det lite 
bastu, bubbelbad. Men 
oftast brukar jag föröka 
köra en timma, men jag har 
märkt att de fokuserar lite 
bättre om det vet när vi blir 
klara så får vi softa liksom. 
Det klassiska med en liten 
morot är inte fel ibland. 

Det klassiska med en 
liten morot är inte fel 
ibland. 

En utveckling av 
innehållet 

Vilka metoder 
använder lärare för 
att uppnå 
simkunnighet hos 
nyanlända elever? 
 

Sen har vi elevens val på 
måndagar, det är 80 
minuter och då har han som 
håller i elevens val hand om 
simningen. i år har vi delat 
upp dem tjejer och killar av 
religiösa skäl. De är killar 
på höstterminen och tjejer 
på vårterminen.  

I år har vi delat upp tjejer 
och killar av religiösa 
skäl. Killarna på 
höstterminen och tjejer 
på vårterminen.  

Religiösa faktorer Vilka faktorer 
upplever lärare 
påverkar 
simkunnighet hos 
nyanlända elever? 
 

    (Lundman & Graneheim, 2012) 

Resultat: 

Resultatet kommer att presenteras i tre olika avsnitt utifrån studiens frågeställningar: Hur 

definieras begreppet simkunnighet? Vilka metoder används för att uppnå simkunnighet hos 

nyanlända elever? Vilka faktorer påverkar simkunnighet hos nyanlända elever? Syftet att 

undersöka hur grundskollärare i Idrott och Hälsa bedriver sin undervisning mot simkunnighet 

för nyanlända elever kommer att redogöras för ur ett didaktiskt och pragmatiskt perspektiv. 

7.1 Hur definierar lärare begreppet simkunnighet? 

Under detta tema kommer jag att redogöra för hur lärare i ämnet Idrott och Hälsa definierar 

begreppet ”simkunnighet” utifrån lgr11s kursplan i ämnet Idrott och Hälsa. Kunskapskraven 

för simning i årskurs 7-9 visar att eleverna ska simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

Eleverna ska även kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under 
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olika årstider (Skolverket, 2011). Inom detta tema har det identifierats tre kategorier vid namn 

”Ett tydligt begrepp”, ”Olika tolkningar av begreppet” och ”Ett rimligt begrepp”. 

Ett tydligt begrepp: 

Samtliga lärare anser att simkunnighetskravet är det enda kravet i kursplanen för ämnet Idrott 

och Hälsa som är tydligt utformat. Kravets införande i kursplanen innebär att kommuner och 

skolor idag är skyldiga att erbjuda simundervisning för de elever som inte är simkunniga. En 

av lärarna sammanfattar detta enligt nedanstående citat och de andra lärarna har liknande 

åsikter;    

Grunden till definitionen är ju att kommuner och skolor underlät att ha 

simundervisning.  Definitionen har satt press på kommunen och skolorna som måste 

erbjuda simskola för de elever som inte kan simma. Det var ju det som var tanken 

när det skrev in det kravet i den nya läroplanen. Personligen tycker jag att det är bra. 

Att vara simkunnig är en viktig livförsäkring. Det handlar om livskvalité, att kunna 

vistas vid vatten längre fram i livet. Vi har ju så mycket vatten runt vårt land och i 

vårt land, så det är viktigt. (Annika) 

Kravets införande i kursplanen ses av samtliga lärare som positivt. Kommuner och skolor 

måste nu erbjuda simundervisning för de elever som inte är simkunniga. Simkunnighet ses 

som en viktig livförsäkring och är nödvändigt för att kunna vistas i de svenska landskapet. 

Olika tolkningar av begreppet: 

Resultatet visar att samtliga lärare definierar begreppet ”simkunnighet” utifrån 

kunskapskravet i kursplanen för lgr11. Trots detta, visas likheter och skillnader i hur lärarna 

väljer att tolka definitionen.  

Majoriteten av lärarna tolkar lgr11s definition av simkunnighet i likhet med att eleverna ska 

simma 150 meter i bröstläge och 50 meter i ryggläge. Vilket simsätt eleverna ska simma i 

bröstläge och ryggläge är sedan upp till läraren själv att välja. En av lärarna sammanfattar 

definitionen enligt nedan och får stöd av de lärare som tolkar kunskapskravet likadant.  

Simkunnighet är att eleverna ska kunna simma 150 meter i magläge och 50 meter i 

ryggläge. Jag kör vanligt bröstsim och vanligt ryggsim. Det står ju inte konkretiserat 

exakt vilket simsätt eleverna ska simma. Det står magläge och ryggläge, så det är väl 

en fri tolkning. Men vi brukar köra vanligt bröstsim och vanligt ryggsim. (Gustav) 

Citatet visar, som ovan nämnt, att majoriteten av lärarna tolkar begreppet ”simkunnighet” i 

likhet med att eleverna ska simma 150 meter i bröstläge och 50 meter i ryggläge. Vilket 
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simsätt eleverna ska simma i bröst respektive ryggläge är sedan upp till lärarna själva att 

välja. Samtliga lärare uppfattar valfriheten som positiv, samtidigt som resultatet visar att 

majoriteten lärarna lär ut bröstsim i bröstläge och ryggsim i ryggläge. Lärarens frihet vid val 

av simsätt kan ses som en didaktisk möjlighet då läraren kan anpassa simsätt utifrån sina egna 

och elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. Även om simsättet är valfritt i bröst- och 

ryggläge måste eleverna simma 150 meter i bröstläge och 50 meter i ryggläge. Eriks citat är 

ett bevis på detta;  

Om en elev simmar 100 meter i bröstläge och 100 meter i ryggläge skulle han/hon 

inte klara kunskapskravet. De måste klara 150 meter bröst och 50 meter rygg. (Erik) 

Ovanstående citatet får även stöd av övriga lärare. Klarar eleven inte att simma 150 meter i 

bröstläge och 50 meter i ryggläge uppnår denne inte kunskapskravet i simning. I motsats till 

majoritetens tolkning, visar resultatet att två av lärarna tolkar begreppet ”simkunnighet” på 

annat vis. Oskars tolkning utav begreppet ”simkunnighet” lyder enligt följande; 

Simkunnighet? Jag går efter kunskapskraven som finns i lgr11…rätta mig om jag 

har fel men jag är rätt så säker på att det står 200 meter och där av minst 50 meter i 

ryggläge. Sen väljer man helt krast om man vill köra 150 bröst och 50 rygg eller 

tvärt om, eller 100 meter bröst och 100 meter rygg. Huvudsaken är att man har med 

bröstläge och minst 50 meter ryggläge. (Oskar) 

Citatet visar att eleverna bör simma 200 meter varav minst 50 meter i ryggläge för att nå 

kunskapskravet i simning. Så länge eleverna simmar minst 50 meter i ryggläge spelar det 

ingen roll hur antalet meter delas upp i bröst-och ryggläge. Eleverna kan lika gärna simma 

150 meter bröstläge och 50 meter ryggläge eller 100 meter bröstläge och 100 meter ryggläge. 

Har eleven svårigheter med simning i bröstläget kan hen kompensera upp det med simning i 

ryggläge. Liksom förut, kan även denna tolkning ses som en didaktisk möjlighet då eleverna 

på flera olika sätt kan uppnå kravet för simkunnighet. I likhet med Johan, anser Bengt att 

eleverna kan välja antalet meter i bröstläge respektive ryggläge så länge de simmar minst 50 

meter i ryggläge. Bengt hävdar dessutom att eleverna kan nå kunskapskravet om de simmar 

200 meter i ryggläge.  

Eleverna ska simma 200 meter varav minst 50 meter i ryggläge. Simmar de 200 

meter i ryggläge går det alldeles utmärkt. De behöver ju inte simma några meter i 

bröstläge om de inte vill (Bengt) 

Citatet visar att eleverna kan uppnå kunskapskravet genom att simma 200 meter i enbart 

ryggläge. Detta är en skillnad jämfört med resterande lärares tolkning, varpå deras elever 
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måste behärska simning i både mag-och ryggläge för att klassificeras som simkunniga. Trots 

detta betonar samtliga lärare vikten av att kunna simma i ryggläge, då detta är grundläggande 

för att behärska nödsituationer vid vatten.  

Ett rimligt begrepp: 

De empiriska materialet visar att majoriteten av lärarna ser lgr11s definition av simkunnighet 

som tillräcklig och rimlig att uppnå. Klarar inte eleven att simma 200 meter varav 50 meter i 

ryggläge är hen inte simkunnig. Oskars citat är ett bevis på detta;  

Jag kan väl känna att 200 meter varav 50 meter i ryggläge är en rimlig nivå. Det är 

ju också lite hjälp för att vi ska kunna rädda någon ute på djupt vatten och då är det 

ju faktiskt 200 meter ganska kort. (Oskar) 

Likt majoriteten, anser Oskar att kunskapskravet för simkunnighet är rimligt, men hävdar 

även att simkunnighet är grunden för att kunna hantera nödsituationer vid vatten och då är 200 

meter ganska kort. Betoning på att eleverna ska kunna simma i ryggläge är något som nämns i 

flera intervjuer. En anledning till detta kan vara att simning i ryggläge ses som grundläggande 

för att behärska nödsituationer vid vatten. Hamnar en person i vattnet och behöver bogseras 

in, görs detta med hjälp av ryggsim. Utöver ryggsimmet, anser Bengt att eleverna bör besitta 

en viss vattenvana ”Är man inte vattenvan, är man inte simkunnig” Bengt hävdar att 

vattenvana är en förutsättningen för att kunna vistas vi vatten och bör komma före 

simkunnigheten.  

Sammanfattning: 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga lärare tolkar begreppet ”simkunnighet” enligt det 

som står i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Majoriteten av lärarna tolkar begreppet som 

att eleverna bör simma 150 meter i bröstläge och 50 meter i ryggläge för att nå 

kunskapskravet. Simmar en elev 100 meter i bröstläge och 100 meter i ryggläge, är denna inte 

godkänd. Två utav lärarna tolkar begreppet annorlunda. Så länge eleverna simmar minst 50 i 

ryggläge spelar det ingen hur det delar upp längderna. Simmar eleverna 150 meter i ryggläge 

och 50 meter i bröstläge klassificeras det som simkunnig. Samtliga lärare betonar dock vikten 

av att kunna simma i ryggläge då detta är grundläggande för att kunna hantera nödsituationer 

vid vatten. Begreppets tolkningsbarhet kan ses som en didaktisk möjlighet då läraren själv kan 

bestämma vilket simsätt eleverna ska simma. 
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7.2 Vilka metoder används i simundervisningen för nyanlända elever? 

Under detta tema kommer jag att presentera hur lärarna bedriver simundervisningen för 

nyanlända elever. De fyra kategorier som identifieras under detta tema är; ”Idrottsläraren 

bedriver ingen egen simundervisning”, ”Idrottsläraren sköter simundervisningen”, ”En 

utveckling av innehållet” och ”Undervisningen individanpassas”.  

Gemensamt för samtliga skolor är att de bedriver någon form av simundervisning för de 

nyanlända elever som inte är simkunniga. Vilket innehåll och hur simundervisningen bedrivs 

varier skolorna emellan, likaså mottagandet av nyanlända elever. Majoriteten av skolorna 

placerar eleverna direkt ut i ”vanliga klasser” med undantag av en skola, där eleverna placeras 

i en förberedelseklass. Merparten av skolorna har både nyanlända killar och nyanlända 

flickor, frånsett en skola som endast har pojkar. Majoriteten av eleverna är ursprungligen från 

Syrien eller Afghanistan och troende i religionen Islam. Av religiösa skäl får majoriteten av 

flickorna inte visa sig för killarna, vilket resulterat i att flertalet av lärarna delar upp 

undervisningen utefter kön.  

Idrottsläraren bedriver ingen egen simundervisning: 

Analysen av materialet påvisar stora skillnader i upplägget av simundervisningen för 

nyanlända elever. Av ekonomiska skäl bedriver hälften av idrottslärarna ingen regelbunden 

simundervisning utan ”checkar” av simkunnigheten en gång per termin eller vid ett tillfälle i 

årskurs 8. ”Vi erbjuder simundervisning en timma varje vecka till de som inte kan simma. 

Men det är inte vi som har den, utan det är badpersonalen” (Markus). De icke simkunniga 

eleverna överlämnas till badhuspersonalen som ansvarar för simundervisningen. En lärare 

uttrycker följande;  

Jag tycker det är bra att badhuspersonalen tar hand om simundervisningen. Det är så 

jag är van vid att göra och det är så vi gjort på de tidigare skolor jag arbetat på 

också. Vi idrottslärare har aldrig lärt ut de egentligen. Det ingår ju i utbildningen, 

men de har alltid varit så att de som inte kan simma har skickats iväg på simskola 

tills de lärt sig. (Erik)  

Av tidigare erfarenhet, har läraren varit van vid att badhuspersonalen tagit hand om de icke 

simkunniga eleverna och ser därför inga konstigheter i det. Trots att simundervisning är en del 

av utbildningen, visar ovanstående citatet att simundervisningen lika gärna kan bedrivas av 

badhuspersonalen. I nedanstående citat visas ytterligare en anledning till varför 

badhuspersonalen kan bedriva simundervisningen;  
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Även om jag har fått simundervisningen i utbildningen, tappar man ju lite när en 

själv inte undervisar eleverna i simning och framför allt de som måste lära sig från 

grunden. Då tror jag faktiskt att badhuspersonalen klarar av det bättre. (Erik) 

Ett par av lärarna anser sig inte besitta den kunskap som krävs för att bedriva simundervisning 

för de elever som saknar vattenvana eller tidigare erfarenhet av simning. Eftersom majoriteten 

av eleverna, framför allt flickorna saknar erfarenhet av simning, är det ytterst lämpligt att ta 

hjälp av personal som arbetar med sådant dagligen. Problematiken med att lärarna inte 

ansvarar för simundervisningen är dock att de glömmer av hur undervisningens ska bedrivas 

för de elever som saknar vattenvana eller tidigare erfarenhet av simning. Att ”checka” av 

simkunnigheten kräver inga större didaktiska utmaningar utan är något man bör klara utan att 

bedriva regelbunden simundervisning.  

En nackdel med att badhuspersonalen bedriver simundervisningen är lärarna själva inte ser 

elevernas progression och utveckling. En av lärarna eftersöker mer återkoppling efter varje 

simtillfälle för att få reda på hur varje elever ligger till i förhållande till kunskapskravet;   

Det enda som jag tycker är badhuspersonalen borde utveckla är…..Jag hade gärna 

sett att vi fått ett mail efter varje vecka för att få reda på hur progressionen har sett 

ut…hur eleverna förbättrar sig. Nu får jag ofta maila och fråga hur det går när det 

börjar dra ihop sig till betygsättning. Visserligen får vi ofta svar, men jag hade gärna 

velat ha mer regelbunden återkoppling. Kanske inte varje vecka men i alla fall lite 

mer regelbundet. (Markus) 

Läraren eftersöker mer återkoppling efter varje simtillfälle för att få en uppfattning kring hur 

eleverna befinner sig i förhållande till kunskapskravet. Läraren menar inte att återkoppling 

behöver ske varenda vecka, men vid fler tillfällen än en gång per termin.  

Idrottsläraren sköter simundervisningen: 

Resterande hälften bedriver simundervisningen för nyanlända elever på egen hand och är i 

badhuset en timma per vecka. En av lärarna undervisar hela förberedelseklassen (ca 19 elever) 

samtidigt och de andra två lärarna undervisar 2-4 elever per tillfälle. Upplägget av 

undervisningen varierar. Ibland har de könsuppdelad undervisning och ibland inte. ”Nu sista 

gången fick vi dela med killar och flickor. Det är inte för att de är pojkar och flickor, utan för 

att flickorna sjunker och pojkarna kan hålla sig flytande. pojkarna får simma i den stora 

bassängen och flickorna i den lilla” (Gustav). Uppdelningen är baserad på elevernas 

färdigheter och utveckling. Utvecklingsmässigt, har pojkarna, kommit längre än flickorna och 

får därför vara i stora bassängen. När eleverna är uppdelade i olika bassänger är det svårt att 
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ha en övergripande koll på gruppen. Ur ett säkerhetsperspektiv är det i en sådan situation 

lämpligt att ta hjälp utav badhuspersonelen.  

Oavsett om idrottsläraren eller badhuspersonalen ansvarar för simundervisningen hävdar 

samtliga lärare att badhuspersonalen är en bra resurs att använda som hjälp och stöd i 

undervisningen. En av de lärare som själv undervisar de nyanlända eleverna uttryckte 

följande; 

Även om en 1 på 4 är väldigt lyxigt så har vi förmånen att ta hjälp av 

badhuspersonalen. Därför brukar vi egentligen vara 2 på 4. Och då, om personen 

som varit med mig några gånger är med, kan jag falla tillbaka och känna att 

personen faktiskt är bättre än mig på detta. Personen brukar därför ta de elever som 

har längst ifrån och jag tar de som börjar närma sig målet. (Oskar) 

Även om läraren klarar av att bedriva undervisningen själv är det lättare att individanpassa 

lektionen efter elevernas förmågor om vi är två som undervisar. Läraren ifråga, anser i detta 

fall att badpersonalen är bättre på att undervisa de elever som aldrig simmat förut och lät 

därför hen ta hand om de eleverna som är längst ifrån att klara målet. En annan lärare menar 

också att ”det är inte bra säkerhetsmässig att vara ensam” (Gustav) och hävdar därför att man 

borde ta hjälp av badhuspersonalen om det finns möjlighet, speciellt om eleverna är i olika 

bassänger och simmar.  

En utveckling av innehållet:  

Innehållet i simundervisningen kan variera beroende på om det är idrottsläraren eller 

badhuspersonelen som ansvarar för undervisningen. Majoriteten av de lärare som bedriver 

undervisningen på egen hand, har inte gått någon extern simkurs, utöver grundutbildningen. 

Undervisningens val av innehåll, påverkas av lärarnas egna kunskaper, erfarenheter samt 

skolan och samhällets yttre faktorer. En av de lärare som för första gången undervisar 

nyanlända elever, uttrycker följande; 

Jag vet inte om upplägget eller innehållet är rätt eller fel. Jag kanske är värdelös på 

att lära ut simning, jag har ingen koll på det liksom. De är ingen som bedömer mig, 

men så länge de går framåt antar jag att innehållet och upplägget är bra. (Gustav) 

Citatet visar att lärarens val av innehåll baseras på egna erfarenheter. Läraren testar sig fram 

för att se vilket innehåll som fungerar och justeras beroende på om eleverna utvecklas eller 

inte. För att utveckla innehållet använde läraren sig utav de didaktiska frågorna. Läraren 
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granskar sin egen undervisning för att ändra på de som fungerade mindre bra och fortsätta 

med det som fungerade bra. 

De lärare som bedriver simundervisningen på egen hand, har en gemensam teori om vilket 

innehåll simundervisningen bör innehålla. Majoriteten av de nyanlända eleverna har inte 

någon tidigare erfarenhet av simning eller vistelse vid vatten. Samtliga lärare anser därför att 

vattenvana är en grundläggande färdighet och bör komma först i undervisningens innehåll. En 

av lärarna uttrycker följande; 

Jag tror att vattenvana är nyckeln! Att vara mycket i vattnet och inte vara rädd ifall 

de hamnar under ytan. Vi har stått och skvätt lite på varande för att visa att det inte 

är farligt. Jag har sagt till en elev; Du får skvätta tillbaka om du vill, det händer 

inget. (Gustav) 

Enligt läraren är vattenvana nyckeln till simkunnighet. Om eleven är vattenrädd, är det i 

längden svårt att bli simkunnig. Vattenrädslan övas bort genom att eleverna får skvätta vatten 

på varandra. När eleverna övat vattenvana ”kollar jag om de kan flyta”. Kan eleverna flyta, 

övergår läraren till att öva bentag. Bentag är grundläggande för att ta sig framåt i både 

bröstläge och ryggläge och behöver komma tidigt i undervisningen.  

Vi körde med plattor och jag visade rörelsen i vattnet om och om igen. Eleverna stod 

bredvid och tittade på mina ben hur de skulle röra sig. Sen har eleverna fått nöta med 

plattan och det funkar. (Gustav) 

Läraren är tillsammans med eleverna nere i vattnet för att tydligt kunna visa och instruera hur 

ett bentag ska se ut. På egen hand har eleverna sedan övat med hjälp av plattor. ”Tjejerna har 

fått öva med korvar och hålla i stången och öva bentag och sen liksom våga lägga sig plant för 

de vågar de väldigt ofta inte” (Gustav). Flickorna, som i detta fall inte kommit lika lång i 

utvecklingen, använder stången på bassängen och flytkorvar för att öva bentagen. Läraren 

berättar även att han ibland står bakom flickorna och håller i deras ben. ”Jag frågar ju först om 

jag får ta i dina ben, men det är ingen som har sagt nej. Utan bara för att visa att såhär ska det 

kännas när du gör ett bentag” (Gustav). Med lärarens hjälp får eleverna känna på hur det 

känns att göra ett bentag och kan förhoppningsvis ta med sig känslan när de övar på egen 

hand. När eleverna kan utföra bentag, övergår de till att lära sig armtag. Så länge eleverna, 

med hjälp av bentag och armtag, kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, är det 

godkänt, tekniken är oviktig i detta fall.  

Som hjälpmedel i simundervisningen, använder samtliga lärare någon form av verktyg. 

Gustav berättar om vilka redskap han tillämpar i undervisningen;  
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Vi använder alla möjliga hjälpmedel om det behövs, men det vanligaste är simdynor 

och plattor, men korvar har vi också. Och det är ju ett hjälpmedel om man ska väga 

ligga i vattnet och bara slappna av, då kan man ju placera korvarna lite här och där. 

Fötterna till exempel sjunker ju för de flesta och då kan man lägga korvarna, så att 

de inte sjunker. (Gustav) 

De hjälpmedel som används är simdynor, plattor och korvar. Korvarna är bra då dessa kan 

placeras på olika ställen av kroppen för att eleverna inte ska sjunka. Samtliga lärare börjar 

undervisningen på grunt vatten och jobbar sig succesivt mot den djupa bassängen. ”Vi börjar 

på grunt vatten och då är det en mindre bassäng 15 gånger 10 meter kanske. Sen när man 

kommit en liten bit på väg, du kanske är bättre på bröstsim, då kommer du ut i den lite större 

bassängen där de har både lite grunt och djupt vatten” (Oskar). 

I slutet av lektionen brukar eleverna få avsluta med fri lek, detta för att höja motivationen 

under simlektionen. Gustav uttrycker ”Det klassiska med en liten morot är inte fel ibland”. 

Han berätta också; 

När de var klara med det vi ska göra, får de fritt, då blir det lite lek, bastu och 

bubbelbad. Jag har märkt att de fokuserar lite bättre om det vet, att när vi blir klara 

så får vi softa liksom. (Gustav) 

 När eleverna vet att det kommer avsluta med bubbelbad, bastu och fri lek är det 

lättare att motivera dem till resterande innehåll. Likt Gustavs citat, behöver 

eleverna en liten morot för att kunna fokusera och motivera sig under lektionen.  

Undervisningen individanpassas:  

Oavsett om idrottsläraren eller badpersonalen bedriver simundervisningen betonar samtliga 

lärare vikten av att anpassa lektionens innehåll efter varje enskild individs förutsättningar och 

förmågor. Elevernas skilda förutsättningar och tidigare erfarenheter, beror mycket på vilket 

land eleverna kommer ifrån. ”De syrianska pojkarna har vanligtvis någon form av tidigare 

utbildning, medan afghanerna, oftast saknar tidigare erfarenhet av simundervisning” (Bengt) 

Att anpassa lektionen efter alla elevers förmågor och erfarenheter, är en utmaning. Erik 

förklarar hur han arbetar;   

När vi åker i väg till badhuset eller när vi är här på skolan och badar så har de 

personer som inte klarar simprovet, sin egen lektion. Det här ska du göra idag. De 

har undervisning där som alla andra, men de har sina uppgifter kan man säga. De är 

som i matte, där gör kanske vissa elever inte samma grej. (Erik) 
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Eleverna får egna uppgifter som de ska arbeta med under lektionen. Även om eleverna är i 

bassängen samtidigt, är uppgifterna olika och anpassade efter vad varje enskild individ 

behöver träna mer på. En elev tränar bentag, samtidigt som en annan elev övar armtag eller lär 

sig flyta. Om eleverna ska utvecklas, är samtliga lärare enliga om att de efter varje lektion bör 

utvärdera och reflektera utifrån de didaktiska frågorna. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? 

Hur skulle de kunna göras bättre? Genom dessa frågor kan läraren reflektera över 

undervisningens innehåll och vet vad som fungerade bra respektive mindre bra.  

Om undervisningen ska kunna anpassas efter varje individs behov och erfarenheter är det 

viktigt att läraren eller badhuspersonalen är engagerad och har kunskap kring elevens 

livssituation och bakgrund. Gustav berättar om hur han, med hjälp av tidigare erfarenheter, 

fått en ökad förståelse och kunskap kring elevernas bakgrund och kultur.    

När jag jobbade på fängelset så var det ganska många med utvisning från Sverige. 

Sådana som åkt fast vid gränsen med massa knark. De vet ju ingenting om Sverige 

och då hade jag handledning i SFI (svenska för invandrare) och då lärde man sig 

ganska mycket om hur andra kulturer tänker och de största skillnaderna mellan de 

olika religionerna. Det har jag nytta av nu när jag undervisar nyanlända elever. 

(Gustav) 

Kunskapen om andra kulturer och religioner underlättar lärarens arbete med de nyanlända 

eleverna. Han vet hur religionen påverkar deras sätt att bete sig och agera i vissa situationer. 

Dessa kunskaper genererar ofta till en god kontakt mellan elev-lärare, då eleverna känner 

förtroende mot läraren.  

Sammanfattning: 

Sammanfattningsvis kan ses att hälften av idrottslärarna lämnar över ansvaret på 

simundervisningen till badhuspersonalen. Resterande hälften undervisar på egen hand, men 

med stöd från badhuspersonalen. Samtliga lärare ser ingen nackdel att låta badpersonalen 

undervisa de nyanlända eleverna i simning, då de kan vara minst lika kunniga som en 

idrottslärare. Oavsett vem som undervisar, badpersonal eller lärare, är det viktigt att 

individanpassa undervisningen efter varje enskild individs förmågor och erfarenheter. Lika så, 

vetskap om elevens kultur och bakgrund. Hur undervisningen bedrivs, undervisningens 

innehåll och elevens förutsättningar, är tre kategorier där lärarens didaktiska utmaningar kan 

ses. Kategorin ”Innehåll” är ett exempel på vad som påverkar elevens meningsskapande. 

Beroende på vilket innehåll läraren eller badhuspersonalen väljer i simundervisningen får det 

betydelse för elevens meningsskapande och lärande.  



29 
 

7.3 Vilka faktorer påverkar simkunnighet hos nyanlända elever?  

Nedan kommer jag att redogöra för de faktorer som lärare anser påverkar simundervisningen 

för nyanlända elever. Inom detta tema har det identifierats tre kategorier vid namn; 

”Ekonomiska faktorer”, ”Religiösa faktorer” och ”Elevens förutsättningar”.  

Ekonomiska faktorer:  

Majoriteten av lärarna är eniga om att den ekonomiska faktorn är en stor orsak till att 

simundervisningen för nyanlända elever, på många skolor, hamnar i skymundan. Flera av 

lärarna upplever sig inte få de stöd och bidrag från kommunen som krävs för bedriva en god 

simundervisning. Citatet nedan är ett exempel på detta; 

Ibland kan jag undra… Hade det varit så många barn med svensk härkomst som inte 

kunde simma, skulle det vara lika svårt att få hjälp då? Jag tycker att det finns ett 

litet motstånd, både på min förra skola eller här. Det är ingen som har sagt helt nej 

men det går lite trögare (Oskar)  

Läraren kritiserar kommunens agerande och frågar sig om det hade varit lika svårt att få 

bidrag för undervisningen om det varit svenskfödda barn som inte varit simkunniga. Även om 

läraren inte fått ett blankt ”nej” för sina idéer upplever han att processen gått trögt framåt. En 

annan lärare har istället hyllat kommunens bidrag till simundervisningen för nyanlända elever;  

Det är kommunen som bedriver badet här på skolan, så de har fixat Burkinis så att 

det alltid finns till alla elever när vi har idrott. De behöver inte fixa någon egen, men 

sen är det många som köper sina egen ändå, de tycker att det känns bättre. (Gustav) 

För att öka de nyanlända elevernas deltagande i simundervisningen, har kommunen bidragit 

med badkläder. Vad som framgår i intervjun är att kommunen bidragit med Burkinis till 

flickorna. Klädbidraget har resulterat i att fler flickor deltar i simundervisningen och att flera 

av dem, i efterhand, införskaffat egna Burkinis så att de kan simträna på fritiden.  

Resultatet visar dessutom att skolorna, belägna på landsbygden, är de skolor som påverkas 

mest av den ekonomiska faktorn. Citatet nedan är ett bevis på detta; 

Anledningen till att vi inte åker in fler gånger är på grund av den ekonomiska 

faktorn. Som landsortsskola betalar vi väldigt, väldigt mycket pengar i bussresa till 

och från staden i jämförelse mot vad skolorna i staden behöver betala. Skolorna i 

staden kan ju bara gå dit. Dessutom betalar vi även inträdet och det är dyrt. 

Kostnaden går på idrottens pengar och därför vi har inte råd att åka och bada mer. 

(Annika) 
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Citatet visar att den ekonomiska faktorn ligger till grund för att simundervisningen inte kan 

bedrivas i den mån som läraren önskar. Avståndet till simhallen genererar stora kostnader för 

skolan, inte minst vad gäller bussresa och inträde. Läraren anser att stadsskolorna har en 

ekonomisk fördel då eleverna kan promenera ner till simhallen och slippa ta bussen. Min egen 

tolkning är att läget på skolan spelar en stor roll för simundervisningens upplägg. På grund av 

skolans läge, tenderar simundervisningen för nyanlända elever på landsortsskolor att 

prioriteras ner.  

Den ekonomiska faktorn kan ses som en didaktiska utmaning då lärarens didaktiska 

handlingar hindras på grund av yttre faktorer. Även om läraren har önskningar om att bedriva 

simundervisning ett visst antal tillfällen i veckan eller per termin kan hen hindras av skolans 

läge i förhållande till badhuset eller kommunens stöd i form av pengabidrag. Läraren har svårt 

att påverka de yttre faktorerna och får försöka anpassa val av innehåll utifrån de möjligheter 

som finns.  

Religiösa faktorer:   

Religionen, är enligt samtliga lärare, en känslig faktor som är svår att hantera. Många av de 

elever som kommer till Sverige är muslimer och troende inom religionen Islam. Detta 

innebär, som ovan nämnt, att majoriteten av det nyanlända flickorna inte får bada tillsammans 

med pojkarna. För att öka deltagandet i simundervisningen har majoriteten av lärarna 

uppdelad undervisning. Flickor för sig och pojkar för sig.   

Att vi har uppdelad undervisning, killar och tjejer beror på att det är önskemål från 

eleverna. Framförallt tjejerna, de simmar inte med killar. Sen är det vissa av killarna 

som på grund av religiösa skäl inte simmar med tjejerna. Men det vanligaste är att 

tjejerna inte vill simma med killarna.(Erik) 

Citatet visar att könsuppdelningen är ett önskemål från eleverna. Främst är det flickorna, som 

på grund av religiösa skäl, inte får simma med killarna, men citatet visar även att vissa pojkar 

inte får simma med flickorna. Uppdelningen går till på följande vis ” I år har vi delat upp 

tjejer och killar av religiösa skäl. Killarna på höstterminen och tjejer på vårterminen ” (Erik). 

Detta är enligt läraren inte den optimala lösningen, då hen hellre sett att pojkar och flickor 

simmar varannan vecka under läsåret. Ytterligen en lärare som upplever problematik kring 

könsuppdelningen har uttryckt följande; 

De nyanlända tjejerna som vi har kan inte simma tillsammans med pojkarna, så de 

deltar inte i vår simundervisning. De har istället gått på röda korsets simkurser på 
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helger ibland, men vi har inte fått någon bekräftelse på att de kan simma. Och jag 

vet inte riktigt vad de får för undervisning där. De är i träningsbassängen och den är 

inte speciellt lång och de är jättemånga nyanlända kvinnor som är med och eleverna 

säger att det inte tycker att det är bra. Att de inte lär sig. De får vattenvanan men att 

de lär sig inte att simma på samma sätt. (Annika) 

De nyanlända flickorna deltar inte i simundervisningen på grund av uppdelningen. Eftersom 

undervisningen inte är könsuppdelad, väljer flickorna istället att gå på röda korsets frivilliga 

simskola för nyanlända kvinnor i alla åldrar. Simskolan är full av nyanlända kvinnor, vilket 

gör att undervisningen inte blir lika individanpassad som den undervisning skolan bedriver. 

Flickorna blir inte simkunniga men det får vattenvana. Tidigare bedrevs simskolan på 

vardagkvällen men har nyligen bytt till lördagar. Tidigare kunde flickorna, vars boende ligger 

utanför staden, åka buss in efter skolan. Numera finns ingen möjlighet till detta, då skolkortet 

inte fungerar på helger. Flickorna får inte den simundervisning de behöver, vilket är 

problematiskt. Att inte kunna bada tillsammans med pojkarna påverkar inte bara 

simundervisningen i skolan, utan också övriga livet. Gällande uppdelningen, är flickornas 

lärare kluven. Läraren menar följande; 

Samtidigt är det ju såhär. Vart ska tjejerna kunna simma sen? Alltså, om man bara 

kan simma med kvinnor så kan man aldrig gå till ett badhus och simma för det finns 

inga tider då bara kvinnor får simma. Är de vid en sjö, är de ju alltid pojkar och män. 

Det är som min elev sa….de badar bara när dem åker till Turkiet för där finns det 

åtskilt bad för kvinnor och men. Givetvis gemensamt också. Man blir väldigt 

begränsad. Det blir dyra badresor. (Annika) 

Att flickorna inte får bada tillsammans med pojkarna är enligt läraren ett stort problem. Hon 

anser att flickorna blir begränsade i sin vardag eftersom de endast kan bada på könsåtskilda 

bad. I likhet med ovanstående stycken, upplever flera lärare att flickor är svårare att få med i 

simundervisningen jämfört med pojkarna.  

Överlag är det lättare att få killarna till simhallen och träna än tjejerna. Det beror 

främst på religiösa skäl. Så vi får se om vi får tjejerna att simma nästa termin. Vi får 

se om han som håller i det kan det, eller om det måste vara en tjej. Det har vi inte 

riktigt gjort klart än. Vi får se hur det går. (Oskar) 

Citatet visar att flickorna, i lägre grad än pojkarna deltar i simundervisningen. Är läraren eller 

badpersonalen av det manliga könet, kan problem uppstå. Att undervisas av en man eller kille 

kan vara känsligt och innebära att flickorna inte får delta i undervisningen på grund av det. En 

annan lärare som bara undervisar nyanlända pojkar i simning antyder följande.  
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Det krävs ju struktur och deciplin så att säga. Som äldre man har jag oftast inga 

problem, i gentemot eleverna från Syrien och Afghanistan. De är ju vana vid att ha 

respekt för äldre män. Jag tror att det skulle kunna vara skillnad om det var en 

kvinna som höll i lektionerna. Nu ser ju vårt lärarmönster ut så att alla skolformer 

domineras ju utav kvinnor, så de får ju lära sig de också, men det märks ju på….inte 

på de elever vi har här, men annars  är det ju så att många nyanlända pojkar har 

mindre respekt för kvinnor, oavsett ålder på barnen. Det är problematiskt. (Bengt) 

Citatet visar att de nyanlända pojkarna behöver struktur i undervisningen. Flera elever blir 

genanta när de inte kan simma och gör hellre annat än det som ska göras. Läraren tycker att 

undervisningen fungerar bra och tror till viss del att det beror på att han är en äldre man.  

Läraren tror att det varit skillnad om det istället varit en kvinna som undervisat dem. Han 

menar att många nyanlända pojkar har mindre respekt för kvinnor, vilket är problematiskt.   

I motsats till ovanstående citat, har en av lärarna inte upplevt religionen som ett hinder i 

simundervisningen. Läraren undervisar en förberedelseklass, där alla, oavsett kön, badar 

samtidigt.  

Tjejerna har ju långa löpartights och en träningströja på sig när de badar och har vi 

badmössor så de som vill täcka håret kan ta på sig de också. Det är inga problem, 

sen tror jag mest att de är obekväma med att visa att de inte kan simma. Tjejerna är 

ju ofta mer kompisar med tjejerna än med killarna i den åldern. Jag tror att det har 

med de och göra, för det åker ju rushbana tillsammans när det är fritt i slutet av 

lektionen. (Gustav) 

Citatet visar att flickor och pojkar inte har några problem att simma och bada tillsammans. 

Flickorna badar i tights, t-shirt och badmössa för att inte visa några känsliga kroppsdelar. I 

slutet av lektionen får eleverna leka fritt och då leker flickorna och pojkarna tillsammans. 

Både flickorna och pojkarna är måna om att lära sig simma och insett vikten av att vara 

simkunnig. En annan lärare berättar om en nyanlända flicka som verkligen vill lära sig simma, 

där resterande flickor inte deltar i simundervisningen på grund av religiösa skäl; 

Hon vill verkligen lära sig simma och det är jätteviktigt för henne. Jag tror att de kan 

bero på hur mycket familjen kommit in i samhället och hur troende dem är. (Oskar) 

Flickan i citatet är väldigt mån om att lära sig simma. Hon och hennes familj har insett hur 

viktigt det är att vara simkunnig för att kunna vistas i de svenska landskapet, samtidigt som 

hon vill få betyg i ämnet Idrott och Hälsa. Läraren tror att flickans familj anpassat sig efter de 

svenska samhället och att tron på religion inte är lika stor som i de andra familjerna. En annan 

lärare uttrycker följande; 
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Den enda föräldrareaktionen vi fått är tacksamhet. Men som sagt, vi har inga 

tjejer. Men jag har en elev som har föräldrar här och bor här och det har ju inte 

varit något, utan tvärt om. När det fick reda på att kravet är si och så, då var de 

väldigt på och gick själva och tränade på badhuset. (Bengt) 

Citatet visar att eleven och hennes familj är tacksamma för simundervisningen 

och tar det på allvar. Utöver lektionerna är eleven, tillsammans med föräldrarna 

nere i badhuset och övar. Kravet för simkunnighet är något som familjen ser 

som viktigt och vill att sonen ska klara av.  

Elevens förutsättningar: 

Majoriteten av de nyanlända flickorna saknar tidigare erfarenhet av både skolgång och fysisk 

aktivitet. Detta på grund av att flickorna i mellanöstern är underordnade männen och 

förväntas sköta hushållet. Flertalet av pojkarna har någon form av skolbakgrund och 

erfarenhet av fysisk aktivitet med sig i bagaget. Dock går det urskilja vissa skillnader 

beroende på vilket land eleverna kommer ifrån.  

De som kommer från Syrien har ju skolgång bakom sig, mangrant så att säga. De har 

även haft någon slags idrottsundervisning medans vissa kommer ifrån…är du afghan 

så är det väldigt spritt. En del kommer ifrån välbärgade förhållande och har mer eller 

mindre en skolgång bakom sig och har kanske hållit på med andra aktiviteter också 

och kan eventuellt simma beroende på hur de har bott. Har de bott vid en flod där 

det är djupt och badat så simmar de ju va” (Bengt) 

Citatet visar att de syrianska pojkarna har en gedigen skolgång bakom sig, jämfört med de 

Afghanska pojkarna, vars skolbakgrund är väldigt varierad. Beroende på elevernas 

uppväxtförhållande, skiljer sig också sim-och vattenerfarenheten. ”En del har simmat, det 

beror lite på vart de kommer ifrån. Vilken tillgång till vatten de har haft. Men hittills har jag 

inte haft någon som inte har badat. De är inte vattenvana men de har en vana med vatten” 

(Bengt). De elever som bor nära en flod, har i regel mer vattenvana och simerfarenhet än 

eleverna med långt avstånd till vatten. En av lärarna fick frågan om det var stor skillnad på att 

undervisa nyanlända elever jämfört med svenskfödda elever.  

Den är stor. Bara de att… nu ska vi hålla oss på bana 4 här. Bara en sådan sak, och 

förstå att det här är en lektion. Så är det fortfarande på idrotten. De tycker inte att 

simundervisningen är någon lektion. Men de börjar sätta sig nu med samlingar och 

tidpassningen är väl sådär, men det tjatar jag hål i huvudet på dem”. (Gustav) 
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Då flera elever är ovana vid skolgång eller simundervisning kan det till en början vara svårt 

att hålla en viss tidpunkt. Eleverna har svårt att se idrottslektionerna som en ”riktig” lektion, 

då majoriteten av dem aldrig utövat fysisk aktivitet, vare sig i skolan eller på fritiden. 

Majoriteten av lärarna är eniga om att nyanlända flickor har svårare att klara simkravet, 

jämfört med pojkarna. Det tar längre tid för flickorna, både vad gäller vattenvana och simtag.   

Men jag tror att några utav tjejerna är svaga i bålen, alltså att det blir svårt att håll 

upp kroppen rak, alltså att de tappar i samband med bentag så de böjer ihop sig som 

en köttbulle. De kan inte hålla höften sträckt när de böjer på benen, eller hålla bålen 

sträckt när de håller ut benen. Det kan vara en styrkegrej eller att de bara ska komma 

på det. (Gustav) 

Som ovan nämnt, saknar majoriteten av flickorna, erfarenhet av både skolgång och fysisk 

aktivitet och saknar därför de fysiska och motoriska grunderna. På grund av svag bålstyrka, 

orkar vissa inte hålla höften sträckt, utan blir ihopsjunken likt en köttbulle i vattnet. Har 

eleven inte de fysiska grunderna, är det svårt att klara kunskapskravet för simkunnighet.  

Sammanfattning: 

Sammanfattningsvis kan vi se att de tre faktorer som påverkas simundervisningen är 

ekonomiska, religiösa och elevens egna förutsättningar. Den ekonomiska faktorn är påtaglig 

hos majoriteten av skolorna, men främst på landsbygdsskolorna. I och med att de är en bit till 

staden, läggs stora kostnader på dit- och hemresa. Samtliga skolor utom en, upplever att 

religionen är en faktor som påverkar simundervisningen för de nyanlända eleverna. Dessa tre 

faktorer kan ses som en didaktisk utmaning för läraren som måste anpassa undervisningens 

innehåll utifrån faktorerna.  

 

7. Diskussion: 

Följande avsnitt kommer att beröra undersökningens resultat i relation till teori och tidigare 

forskning. Diskussionen kommer behandlas utifrån studiens syfte, varav syftet är att 

undersöka hur lärare i ämnet Idrott och Hälsa arbetar för att uppnå simkunnighet bland 

nyanlända elever. Diskussionen kommer även behandlas utifrån undersökningens 

frågeställningar. Diskussionen inleds med en resultatdiskussion, strukturerad utifrån 

resultatets olika teman. Därefter kommer jag diskutera val av metod, för att avsluta med en 

diskussion kring undersökningens kunskapsbidrag. 
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8.1 Resultatdiskussion: 

Sett till de resultat som framkommit i denna studie går det dra flera paralleller till den tidigare 

forskningen. Att kunna ta del av idrottslärares egna erfarenheter, kunskaper och uppfattningar 

kring simundervisning för nyanlända elever är vad som gör denna undersökning intressant. 

Intressant är även att mina funna kategorier från intervjutranskripten överensstämmer med 

flera aspekter av den tidigare forskningen.  

Hur definieras begreppet simkunnighet?  

Samtliga lärare ser positivt på simkravets införande i kursplanen för lgr11. Kommuner och 

skolor tvingas nu erbjuda simundervisning för de elever som inte är simkunniga. 

Simkunnighet är inte bara viktigt för att eleverna ska nå målet i skolan, utan ses främst som en 

livslång kunskap och livförsäkring som är nödvändig att ha för att kunna vistas i det svenska 

landskapet. Resultatet kan ses i likhet med Skolverket (2011) som menar att simkunnighet 

ökar livskvalitén hos eleverna, då de kan vistas vid vatten med säkerhet och vetskap om vad 

som bör göras i fall någon utomstående eller de själva trillar i vattnet. En tolkning är att 

lärarna ser kravet för simkunnighet som en möjlighet för nyanlända eleverna att bli 

integrerade i de svenska samhället.  

Resultatet visar också att samtliga lärare definierar begreppet ”simkunnighet” utifrån 

kunskapskravet i kursplanen lgr11. Trots detta, kan vi se att begreppets tolkning uppfattas 

annorlunda lärarna emellan. Vissa lärare tolkar begreppet som att eleverna ska simma 150 

meter i bröstläge och 50 meter i ryggläge. Simmar de 100 meter i bröstläge och 100 meter i 

ryggläge är eleverna inte godkända. Samtidigt anser vissa lärare att eleverna likaväl kan 

simma 150 meter i ryggläge och 50 meter i bröstläge, så länge de simmar minst 50 meter i 

ryggläge, som de står i kunskapskravet. Att kravet kan tolkas på olika sätt kan ses som 

positivt då eleverna inte är bundna till att simma just 150 meter i bröstläge och 50 meter i 

ryggläge, utan kan bli godkänd om man simmar majoriteten av sträckan i ryggläge. Nackdelen 

är att eleverna inte bedöms likvärdigt. Eleverna bedöms olika från skola till skola, vilket är 

orättvist, då vissa elever får fler möjligheter till att nå kravet.  

Samtliga lärare är eniga om att kravet är rimligt, samtidigt som vissa tillägger att vattenvana 

bör vägas in i kravet, då det är svårt att bli simkunnig och kunna hantera nödsituationer vid 

vatten om eleven inte är vattenvan. Det verkar finnas en brist i tidigare forskning angående 

vattenvana, men i enighet lärarna anser jag att vattenvana bör ingå i kravet för simkunnighet. I 
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grund och botten handlar kravet om att eleverna ska kunna rädda en person ute på djupt vatten 

och har personen ingen vattenvana anser jag att de blir svårt.  

Vilka metoder används för att uppnå simkunnighet hos nyanlända elever? 

Resultatet visar stora skillnader i upplägget av simundervisningen för nyanlända elever. 

Hälften av lärarna bedriver ingen egen simundervisning, utan överlämnar ansvaret till 

badhuspersonalen. Anledningen beror delvis på att flera lärare anser sig inte besitta den 

kunskap som krävs för att bedriva simundervisning för elever som helt saknar vattenvana eller 

tidigare erfarenhet av simning. Liksom denna studie, visar Skolverkets (2014) forskningen på 

liknande resultat. Flera lärare upplever sig inte ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva 

en god simundervisning, framförallt med de elever som inte har några förkunskaper i simning. 

Anledningen är att personerna saknar utbildning eller utbildat sig för längesen och att 

kunskapskraven i kursplanen ändrats (Skolverket, 2014). Andra hälften undervisar eleverna 

på egen hand minst en gång/vecka. Finns möjligheter, tar de ibland hjälp av 

badhuspersonalen. Framför allt ut ett säkerhetsperspektiv, då det som ensam lärare kan vara 

svårt att hålla ordning på alla elever samtidigt.  

Oavsett om idrottsläraren eller badpersonalen bedriver simundervisningen betonar samtliga 

lärare vikten av att anpassa lektionens innehåll efter varje enskild individs förutsättningar och 

förmågor. Resultatet kan ses i relation med Skovgaard och Luder (2013) undersökning. De 

menar att badhuspersonelen kvalitéer och kunskaper kan ses i likhet med den behörige 

lärarens kompetens. Det är inte personens bakgrund som spelar roll, utan vikten ligger i vilka 

pedagogiska och didaktiska kunskaper personen har. Liknande resultat finns i Kraepelien-

Strid (2011) undersökning. Hon hävdar att personen bör ha en stor kunskap och didaktisk 

kompetens om hur simundervisningen bör bedrivas för att eleverna ska utvecklas. Kraepelien-

Strid (2011) anser även att läraren bör utgå ifrån de didaktiska grundfrågorna; Varför? Vad? 

Hur? När Var? och Vem? Dessa frågor är grundläggande för att anpassa undervisningen efter 

elevernas förmåga, förutsättningar och utbildningsmål. Liknande tankar kan även ses i mitt 

resultat, där majoriteten av lärarna betonar vikten av att utgå ifrån de didaktiska frågorna för 

att undervisningen ska bli så utvecklad och individanpassad som möjligt.  

Resultatet visar även att läraren eller badhuspersonalen bör ha kunskaper om elevernas kultur 

och religion. Dessa kunskaper underlättar arbetet med de nyanlända eleverna, då läraren vet 

hur kulturen eller religionen kan påverka elevernas beteende i vissa situationer. Kraepelien-

Strid (2011) är inne på samma spår och menar att om undervisningen ska individanpassas 
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efter elevernas behov och erfarenheter är det viktigt att läraren eller badhuspersonalen är 

engagerad och har kunskap kring elevens livssituation och bakgrund. Personligen anser jag att 

dessa kunskaper kan generera till en god kontakt mellan elev-lärare, då eleverna känner 

förtroende för läraren, då hen vet om elevens livssituation och bakgrund.  

De nyanlända eleverna får till en början bekanta sig med vattnet och bygga upp en viss 

vattenvana. Med hjälp av verktyg får eleverna sedan lära sig bentag, då bentag är ett 

grundläggande moment för att bli simkunnig. Lärarna är ofta med nere i vattnet för att på ett 

tydligt sätt kunna visa hur rörelserna ska se ut och kännas. Lärarens tillvägagångssätt och 

innehåll beror på elevens kunskaper och tidigare erfarenheter ser ut.  

Lärarens val av metod och innehåll i simundervisningens kan ses som en didaktisk utmaning 

då läraren enbart inte påverkas av sin egen kunskap och erfarenhet, utan måste ta hänsyn till 

vilka förutsättningar skolan och kommunen erbjuder. Beroende på vilken kommun skolan 

ligger i, varierar också förutsättningarna. Vissa kommuner bidrar med både personal och 

badkläder till simundervisningen, medan andra kommuner prioriterar annorlunda. För att fler 

nyanlända elever ska bli simkunniga krävs kompetenta och engagerade lärare/badhuspersonal 

samt ett stort stöd från kommunen. Utan detta anser jag att det är svårt att få motiverade 

elever till att bli simkunniga.  

Vilka faktorer påverkar simkunnighet hos nyanlända elever?  

Resultatet visar att de faktorer som påverkar simundervisningen för nyanlända elever är 

ekonomiska faktorer, religiösa faktorer samt elevens förutsättningar.  

Flertalet av lärarna är eniga om att den ekonomiska faktorn är en stor orsak till att 

simundervisningen för nyanlända elever, på många skolor, blir nedprioriterad. Lärarna anser 

sig inte få de stöd och bidrag från kommunen som krävs för bedriva en god simundervisning. 

Vissa kommuner kritiseras på grund av deras agerande. En av lärarna ifrågasätter om det varit 

lika svårt att få bidrag för simundervisningen om det varit svenskfödda barn som inte varit 

simkunniga. En anledning till detta kan ses i Skolverkets (2013) forskning. Mottagandet av 

nyanlända elever har lagts på kommunernas ansvar och beroende på dess olika beredskap och 

resurser varierar elevernas mottagande. Undervisningen tenderar därför att få en ojämn kvalité 

beroende på i vilken kommun eleverna hamnar. SKL och Skolverket (2015) anser även att 

kommunernas mottagande, arbetssätt och organisation behöver utvecklas, då det generellt tar 

längre tid för nyanlända elever att nå skolans mål jämfört med svenskfödda elever.  
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Resultatet visar också att elevens förutsättningar och religion är faktorer som påverkar 

simundervisningen. Majoriteten av de nyanlända eleverna har mycket liten erfarenhet av 

simundervisning. Elevernas förutsättningar och tidigare erfarenheter, beror mycket på vilket 

land de kommer ifrån. De syrianska pojkarna har vanligtvis någon form av tidigare utbildning, 

medan afghanerna, oftast saknar erfarenhet av både utbildning och simundervisning. Likaså 

gäller flickorna. Majoriteten av de nyanlända flickorna saknar tidigare erfarenhet av både 

skolgång och fysisk aktivitet. Detta på grund av att många flickor i mellanöstern är 

underordnade männen och förväntas sköta hushållet. Att anpassa lektionen efter alla elevers 

förmågor och erfarenheter, är för läraren en utmaning. Kraepelien Strid (2011) anser att det är 

extra viktigt att fånga upp de nyanlända elevernas simkunnighet direkt när de börjar sin 

skolgång i Sverige. Hon menar att det kan bli problematiskt, frustrerande och en känsla av 

utanförskap för en elev som inte är simkunnig, då hen inte kan delta i ämnet Idrott och Hälsa 

och friluftsundervisningen fullt ut.  

Majoriteten av de nyanlända flickorna får inte, på grund av religiösa skäl, delta i 

simundervisningen tillsammans med pojkarna. Detta har resulterat i att flickorna är svårare att 

få med i undervisningen, jämfört med pojkarna. För att öka deltagandet bland nyanlända 

flickor har flera lärare valt att dela upp undervisningen utefter kön. På majoriteten av skolor 

har detta fungerat och fler flickor har deltagit i undervisningen.  

Anmärkningsvärt är att en av lärarna inte upplever religionen som en faktor som påverkar 

undervisningen. Flickorna är med och deltar utan problem. En anledning till detta kan ses 

Högdins (2007) forskning. Hon hävdar att det kan bero på hur länge familjen varit i Sverige 

och hur integrerade de blivit i det svenska samhället och kulturen. Likheter går även att finna i 

Lundvall (2005) undersökning som anser att det kan bero på familjens sätt att se på 

idrottsundervisningen, liksom familjens tolkning av religionen. Jag anser även att det kan vara 

skillnad på om eleverna placeras i en förberedelseklass eller direkt ut i vanliga klasser. 

Eleverna i förberedelseklassen träffar varandra dagligen och lär känna varandra på ett annat 

vis, jämfört med de elever som direkt placeras ut i vanliga klasser. Detta skulle kunna förklara 

varför flickorna och pojkarna i förberedelseklassen kan simma tillsammans utan några 

problem.  

Meningserbjudandet: 

Lärarens didaktiska möjligheter och utmaningar påverkar valet av innehåll i 

simundervisningen. Lärarens val av innehåll styrs av lärarens kunskaper och tidigare 
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erfarenheter men också utav yttre faktorer. Till exempel skolan och samhällets resurser och 

riktlinjer. Resultatet visar att idrottslärarens eller badhuspersonalens val av innehåll i 

simundervisningen påverkas av ekonomiska faktorer, elevens förutsättningar och elevens 

religion. Lärarens val av innehåll blir likt ett meningserbjudande för eleven. Som lärare eller 

badhuspersonal är det därför viktigt att planera ett innehåll som är utvecklande och 

meningsskapande för eleven.  

För att innehållet ska bli ett meningserbjudande och meningsskapande är det viktigt att läraren 

berättarar syftet med innehållet och undervisningen och varför det är viktigt att vara 

simkunnig. Känner eleven att undervisningens innehåll har en mening och kommer gynna hen 

i längden kan det öka motivationen till att lära sig simma. Som tidigare nämnt är det viktigt att 

läraren berättar syftet med undervisningen och varför det är viktigt för eleven att vara 

simkunnig. Har eleven ingen tidigare erfarenhet av simning eller vistelse vid vatten kan det 

till en början vara svårt för eleven att förstår varför det är viktigt att vara simkunnig.  

Anledningarna till varför nyanlända eleverna bör lära sig simma så fort som möjligt är många. 

Enligt skolverket (2014) är simkunnighet ett livslångt lärande som ökar elevernas livskvalité, 

både i ung och vuxen ålder. Livskvalité skulle i detta fall kunna vara att vistas vid sjö eller 

hav och känna att man kan simma eller veta hur man ska agera om en olycka uppstår vid 

vattnet. Att inte vara simkunnig kan även medföra en social segregation inom både idrottsliv, 

yrkesliv och utbildningssammanhang. Bad och lek är en vanlig aktivitet inom samtliga 

områden. Exempel kan vara födelsedagsfester, klassresor, teambildning med laget eller 

kollegorna. Det är även många yrken och utbildningar som kräver simkunnighet. Är du inte 

simkunnig är det svårt att rekryteras till yrket eller bli antagen till utbildningen.  

Skolans målsättning är att eleverna ska bli rustade för kommande utbildningar och arbetsliv. 

Klarar eleven inte att uppfylla skolans simkunnighetskrav, är hen inte tillräckligt rustad för 

vidare utbildningar eller arbetslivet. Med andra ord är simkunnighet ett bra sätt att få de 

nyanlända eleverna integrerade i den svenska kulturen och samhället.  

8.2 Metoddiskussion 

För att besvara undersökningens syfte och frågeställning användes kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna gav svar på frågeställningarna och gjorde det möjligt att presentera ett resultat i 

linje med studiens syfte. Detta tyder på att metoden är relevant för undersökningen. Fördelen 

med en kvalitativ intervju är att forskaren får en djupgående bild av lärarnas egna erfarenheter 

och kunskaper kring simundervisningen för nyanlända elever. Metoden ger en detaljerad 
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information, snarare än bred och innebär att resultatet inte kan ses i relation till en hel 

population. Svagheten med en kvalitativ intervju är att forskaren är instrumentet. Forskarens 

tolkning av intervjutranskripten tenderar därför att bli subjektivt, vilket innebär att forskarens 

egna tolkningar kan påverka resultatet i den riktning hen vill. Vid tolkning av 

intervjutranskripten är det viktigt att forskaren inte lägger egna värderingar i svaren, även om 

det är helt omöjligt att göra det till hundra procent. Inför intervjuerna gjordes även en 

intervjumall, som innan intervjuerna analyserades via en pilotstudie. Det resulterade i att vissa 

frågor omformuleras på grund av att respondentens svar inte skulle påverkas av mina 

värderingar. För att stärka undersökningens kvalité och reliabilitet ytterligare, hade 

semistrukturerad intervju, i kombination med observationer, varit den optimala metoden. Jag 

hade då fått lärarens egna ord kring erfarenheter och kunskaper samtidigt som jag i praktiken 

kunnat studera undervisningens innehåll och lärarens agerande.  

Datainsamlingsmetoden som använts i undersökningen är semistrukturerade intervjuer. 

Genom semistrukturerade intervjuer har jag besvarat undersökningens syfte och 

frågeställningar på ett tillfredställande sätt, då jag med hjälp av sonderade frågor kunnat 

utveckla och precisera intervjupersonens svar. Svagheten med metoden är att lärarna kan 

uttrycka det dem tror att jag som forskare vill höra, istället för att berätta verklighetsbaserad 

fakta. Då majoriteten av lärarna gav liknande svar på flera frågor är min tolkning att lärarna 

varit ärliga i sina svar. För att stärka kvalitén i resultatdelen har jag använt citat från samtliga 

lärare. Hassmén & Hassmén (2008) hävdar att citaten kan vara till hjälp för att stärka 

reliabiliteten och resultatets valda kategorier. I likhet med Bryman (2011) anser jag att 

metoden är relativt tidskrävande, vilket kan ses som en nackdel. Metoden kräver ett noggrant 

förberedande, genomförande och ett omfattande efterarbete. Det är viktigt att vara ute i god 

tid, då det kan vara svårt att få tag i lärare som vill ställa upp. Samma gäller transkriberingen 

av intervjuerna, vilket tar långt tid.  

Undersökningens urval består av sex lärare, verksamma på sex olika skolar inom fyra olika 

kommuner. Urvalet har resulterat i en stor variation gällande simundervisningens upplägg. 

Några överlämnar ansvaret till badhuspersonelen och några sköter undervisningen på egen 

hand. En av lärarna undervisar också en förberedelseklass. Urvalets variation har bidragit till 

ett intressant resultat angående undervisningsformer och uppfattningar kring hur 

undervisningen bör bedrivas. För att delta i studien var kravet att lärarna är behöriga och varit 

verksam i arbetet minst ett år. Detta är således en aspekt som gör att studien är riktad mot de 
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individer som kan ge svar på frågorna. Hade studien baserats på lärare som inte varit behöriga 

och arbetat mindre än ett år, hade utfallet kunnat se annorlunda ut.  

8.3 Kunskapsbidrag: 

Ett av kunskapskraven i ämnet Idrott och Hälsa är att eleverna ska vara simkunniga. För att 

klassas som simkunnig ska eleverna simma 150 meter i bröstläge varav 50 meter i ryggläge. 

Läraren har följaktligen ett ansvar och ett kunskapsuppdrag i sin undervisning. Studiens 

resultat kan bidra med kunskap till dagens lärare i Idrott och Hälsa, då resultatet visar hur 

lärare tolkar begreppet simkunnighet, hur lärare arbetar för att uppnå simkunnighet bland 

nyanlända elever samt vilka faktorer som påverkar simundervisningen.  

Eftersom forskning baserad på nyanlända elever och simning är näst intill obefintlig är det 

viktig att framföra denna kunskap till lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Även om 

studien är gjord utifrån grundskolans kursplan, kan resultatet likväl gynna lärare som 

undervisar på gymnasiet och i särskolan, då målet för simkunnighet är relativt likt i både 

gymnasiet och särskolans kursplaner.  

På grund av rådande flyktingström som pågått under en längre tid är nyanlända elever 

uppmärksammat i media. Kommunerna har fått en extra utmaning, att på ett bra sätt, ta hand 

om alla de nyanlända elever som invandrat till Sverige. Kommunerna måste ständigt utveckla 

mottagandet av de nyanlända eleverna, så att undervisningen blir så effektiv och 

individanpassad som möjligt. En pågående och framtida utmaning är att få de nyanlända 

eleverna simkunniga. Att ha kunskap om elevers bakgrund och hur det påverkar eleverna är 

betydelsefullt för att kunna strukturera undervisningen efter de aktuella förutsättningarna.   

Skolans simundervisning är otroligt viktig då majoriteten av de nyanlända eleverna som 

kommer till Sverige saknar både kunskaper och erfarenheter av vistelse vid vatten och 

simning. Simkunnighet är nödvändigt om man bor i Sverige, då Sveriges landskap består av 

mycket vatten i form av hav, sjöar och vattendrag. Simkunnigheten är inte bara viktig för att 

nå skolans mål i ämnet Idrott och Hälsa utan också ut ett säkerhetsperspektiv, hälsoperspektiv 

och fysisk aktivitets perspektiv. Gällande säkerhetsperspektivet är det en trygghet för eleven 

att vara simkunnig när hen vistas vid vatten. Om lyckan är framme, vet eleven hur hen ska gå 

till väga. Ur ett hälso-och fysiskt aktivitetsperspektiv är simkunnighet fördelaktigt. Simning är 

en livslång aktivitet som kan utövas av människor i alla åldrar, både ur ett tävlingssyfte och 

motionssyfte.  



42 
 

Resultatet visar att det inte spelar någon roll om det är idrottsläraren eller badhuspersonalen 

som bedriver simundervisningen. Huvudsaken är att personen har en didaktisk kompetens och 

kan anpassa undervisningens innehåll utifrån elevens individuella förmågor och behov. 

Beroende på vilket innehåll (meningserbjudande) läraren väljer att ha i undervisningen kan 

det påverka elevernas meningsskapande. Meningserbjudandet kan i sin tur påverka elevernas 

inställningar och engagemang till att bli simkunnig. Detta resultat är av stor vikt för landets 

lärare, då många, på grund av diverse faktorer inte har möjlighet att bedriva 

simundervisningen på egen hand. Simundervisningen kan bli minst lika bra om det är 

badpersonalen som bedriver den.  

Förslag på vidare forskning: 

Jag föreslår att fortsatt forskning görs inom detta område men i större skala och utsträckning. 

En kvalitativ studie likt denna skulle med fördel kunna utföras med en större mängd deltagare 

och målgrupp. För att få ett ytterligare perspektiv på undersökningen skulle intervjuer kunna 

genomföras med både elever och lärare. Resultatet skulle på så vis kunna ge en större 

betydelse och högre validitet. En annan idé är att göra en kvalitativ studie med både 

semistrukturerade intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod. Resultatet skulle 

således både visa vilka metoder och vilket innehåll som simundervisningen för nyanlända 

elever innehåller.  

8. Slutsats: 

Med denna studie ville jag undersöka hur lärare i ämnet idrott och Hälsa arbetar mot 

simkunnighet för nyanlända elever och vilka faktorer som påverkar undervisningen. Resultat 

har gett mig en god bild över hur idrottslärarna bedriver simundervisningen för nyanlända 

elever och vilka faktorer som påverkar den. Arbetet som lärare i Idrott och Hälsa är alltid 

situationsanpassad och därför är resultatet inte representativt för alla skolor i Sverige.  

Studien har bidragit till en ökad förståelse för hur begreppet simkunnighet kan tolkas, hur 

simundervisningens innehåll bör anpassas efter varje enskild individ samt hur vissa faktorer 

påverkar simundervisning för nyanlända elever. Undersökningen har givit mig en bra bild 

över hur jag i framtiden kan arbeta med simundervisning för nyanlända elever i min 

kommande yrkesroll som lärare i ämnet Idrott och Hälsa.  

Övergripande så går det att säga att samtliga lärare ser begreppet simkunnighet som ett tydligt 

begrepp men med öppenhet för tolkning. De faktorer som påverkar simundervisningen för 

nyanlända elever mest är religionen och elevens förutsättningar. Resultatet visar också att det 
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inte spelar någon roll vem som undervisar de nyanlända eleverna i simning så länge personen 

har en didaktisk kompetens och kan anpassa undervisningen efter varje enskild individs 

förutsättningar.   

Slutsatsen är att simundervisningen för de nyanlända eleverna är otroligt viktigt och att 

lärarna ser skolans kunskapskrav för simkunnighet som en möjlighet för nyanlända eleverna 

att bli integrerade i den svenska kulturen och samhället.  
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