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Abstrakt 
Det här examensarbetet behandlar sex lärares syn på elevers frånvaro från simundervisningen 

och elevers simkunnighet inom ämnet idrott och hälsa på högstadiet samt vad dessa lärare gör, 

och vill göra, med de elever som av olika anledningar inte deltar eller inte är simkunniga. 

Syftet med studien var att öka kunskapen om lärare i idrott och hälsas agerande kring och 

förståelse för elevers icke-deltagande i simundervisningen samt elevers simkunnighet. För att 

samla material till examensarbetet användes kvalitativa intervjuer som metod.  Som teoretisk 

utgångspunkt har två olika teorier använts – fenomenografi samt motivationsteori. Slutsatsen 

av studien var att anledningar till att elever inte deltar i simundervisningen främst berör 

psykiska skäl och motivation samt att orsaker till att elever inte är simkunniga främst var 

religiösa/kulturella. När det gäller lärarnas idealbilder av simundervisningen berör de främst 

organisatoriska och ekonomiska skäl så som att mer tid i simhallen hade varit önskvärt.  

Nyckelord: Deltagande, Idrott och hälsa, Motivation, Simkunnighet. 
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1. Inledning 
”Why swimming? Swimming is unique – it is the only sport that can save lives.” (Amateur 

Swimming Association 2013). Det är inte många kunskaper som lärs ut i skolan som är direkt 

livsavgörande, men när det gäller simning och simkunnighet, kan det i en nödsituation bli en 

fråga om liv och död. 

 

Simning är en del av ämnet idrott och hälsa och en livsviktig kunskap. Att vara simkunnig är 

något som är av betydelse för ungdomar både nu och i deras framtid. Målet i läroplanen som 

berör simning är en av de få kunskaper bland målen där det står specifikt utskrivet vad det är 

man ska göra för att uppnå detta. Det finns många mål i läroplanen som ska uppnås, men i 

många fall är det upp till undervisande lärare att tolka hur man vill uppnå detta. När det gäller 

simning ser det annorlunda ut. I läroplanen står det specifikt utskrivet att alla elever i slutet av 

årskurs nio ska kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg (Skolverket 2011). Att antal 

meter eleven ska simma står utskrivet säger något om hur viktigt det är att kunna simma samt 

att denna del i undervisningen verkligen har betydelse.  

 

”Två miljoner svenskar, uppger att dom inte kan - eller är osäkra på om de kan, simma 200 

meter” (Svenska livräddningssällskapet 2015). För att elever i den svenska skolan ska bli 

simkunniga krävs det att undervisningen läggs upp utefter varje enskild elevs behov så att det 

finns förutsättningar för alla att lyckas (Skolverket 2011). I och med denna studie kommer 

problem och eventuella brister med simundervisningen att undersökas. Finns det vetskap 

kring vad problemet är finns det också förutsättningar att göra något åt problemet och hitta 

lösningar. Det är därför angeläget att undersöka varför elever inte deltar i simundervisningen 

och varför de inte är simkunniga samt vad lärare skulle vilja göra för att komma till rätta med 

problemet. 

 

Skolungdomar som inte deltar i simundervisningen eller som inte är simkunniga är ett 

problem som många lärare i idrott och hälsa handskas med. Om en elev inte deltar i 

simundervisningen leder det i första hand till att hen inte kan visa upp sina kunskaper inom 

området. Visar eleven inte upp sina kunskaper kan undervisande lärare inte sätta ett godkänt 

betyg på honom eller henne. Är det dessutom så att eleven som inte deltar inte är simkunnig 

saknar hen i det långa loppet en livsviktig kunskap som i en nödsituation kan rädda både 

elevens egna liv och andra människors liv. Den stora frågan är vad man som lärare ska göra 
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med dessa ungdomar? Och hur kan man organisera simundervisningen på bästa sätt för att 

alla elever ska kunna och vilja delta? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om lärare i idrott och hälsas agerande kring 

och förståelse för elevers icke-deltagande i simundervisningen samt elevers simkunnighet. 

 

De frågeställningar som är utgångspunkten i den här studien rör sex högstadielärares 

uppfattningar kring simundervisningen i ämnet idrott och hälsa:  

 

- Hur är simundervisningen organiserad idag?  

 

- Vilka är de vanligaste anledningarna till att elever inte deltar i skolans 

simundervisning samt till varför elever inte är simkunniga? 

 

- Hur undervisas icke-deltagande elever samt ej simkunniga elever? 

 

- Hur vill lärare organisera simundervisningen för att så många elever som möjligt ska 

vilja vara med och delta samt bli motiverade? 

 

2.  Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras en bakgrund till studien för att ge en inblick i ämnet och tidigare 

forskning inom området. Avsnittet är indelat i rubrikerna Begreppsdefinition, Läroplanen, 

Varför är det viktigt att vara simkunnig? samt Anledningar till att elever inte deltar i 

simundervisningen samt inte är simkunniga vilka alla ska ge en bakgrund till elevers icke-

deltagande i simundervisningen samt elevers simkunnighet.  

2.1 Begreppsdefinition - simkunnighet 

Undersökningen i den här studien rör simundervisning i skolan och det är därför av betydelse 

att definiera begreppet simkunnighet då det är centralt inom detta område. Som tidigare 

nämnts i inledningen är det många personer som inte vet om de är simkunniga eller ej. Genom 

att nedan presentera vad som har varit utgångspunkten i den här studien klargörs vad 

simkunnighet räknas som i detta fall.  
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”Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha 

tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg”. (Svenska 

simförbundet 2015). Denna definition utgår ifrån en undersökning av Peter Stallman, Norges 

Idrottshögskola, som har utrönt åtta kriterier för simkunnighet. För att kunna betraktas som 

simkunnig ska man kunna följande: 

1. Hoppa eller dyka på djupt vatten. Huvudet ska komma under vattnet. 

2. Dyka från ytan och simma under vattnet. 

3. Ändra sig från vertikal till horisontal ställning. 

4. Kunna två olika simsätt, ett i bröstläge och ett i ryggläge. 

5. Effektivt kunna andas på det sätt som är optimalt för just det simsättet.  

6. Kunna rulla över från bröstläge till ryggläge och tvärtom. 

7. Kunna vända till vänster och till höger både i bröst- och ryggposition.  

8. Stanna och vila utan att vidröra något. (Stallman 1994, refererad i Sjödin 2008, 9) 

2.2 Läroplanen – Lgr 11 

Nedan presenteras innehåll gällande simundervisning i den läroplan som är giltig idag. Detta 

är kriterierna som både lärarna, eleverna och föräldrarna har att förhålla sig till när det gäller 

simundervisningen i skolan och vad som gäller för ett godkänt betyg. 

I det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa för årskurs 7-9 ingår olika simsätt i rygg- och 

magläge. I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 

meter av vilka 50 meter ska vara på rygg. För de resterande betygen D-A är kriteriet det 

samma för simning. Säkerhet vid vatten både vinter som sommar samt badvett ingår även det 

i det centrala innehållet för idrott och hälsa (Skolverket 2011). I läroplanen för ämnet står det 

att eleven för betyget E-A i slutet av årskurs 9 ska kunna ”hantera nödsituationer vid vatten 

med alternativa hjälpredskap under olika årstider” (Skolverket 2011, 56). 

2.3 Varför är det viktigt att vara simkunnig?  

I Sverige idag har vi en livsstil som förutsätter att vi kan simma i och med att många tillfällen 

ges för att vistas i, på och vid vatten (Kraepelin-Strid 2007). Om man vistas i och kring vatten 

innebär det att en olycka kan hända (Sjödin 2008). En hög simkunnighet i landet medför att 

sannolikheten för drunkningsolyckor minskar. Sjödin hävdar att ”Bästa sättet att kunna 

livrädda är att kunna livrädda sig själv och klara sig i olika situationer i vattnet ”(Sjödin 2008, 

5). Kraepelin-Strid (2007) menar att om man inte är simkunnig kan man lätt känna sig otrygg 
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och utanför, men om man däremot är simkunnig känner man en säkerhet i närhet av vatten 

och självkänslan ökar.  

Den större delen av Sveriges befolkning är simkunnig och för många är det en självklarhet att 

kunna simma. Under det senaste århundradet har antalet drunkningstillbud sjunkit, men det är 

fortfarande människor som drunknar i onödan varje år på grund av att de inte kan simma. 

Antalet drunkningstillbud har alltså minskat, men i dag menar Kraepelin-Strid (2007) att det 

finns mycket som tyder på att simkunnigheten har börjat minska åter igen. Här spelar skolan 

en stor roll i att grundlägga kunskaperna i simning hos hela Sveriges befolkning för att se till 

att fler kan simma och att färre drunknar.  

2.4 Anledningar till varför elever inte deltar i fysisk aktivitet, skolans 

simundervisning samt till varför elever inte är simkunniga 

I de sökningar efter relevanta artiklar som har gjorts till detta arbete har lite material hittats 

kring elevers icke deltagande i simundervisning. Därför fokuseras det i detta avsnitt mest på 

olika anledningar till att inte vilja delta i idrottsaktiviteter över huvud taget. En presentation 

av icke-deltagande i undervisningen i idrott och hälsa, inom olika fysiska aktiviteter samt 

inom skolan i stort görs då teorier kring detta oftast enligt egen erfarenhet kan appliceras på 

simundervisningen också. 

I Skolverkets rapport Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid 

vatten (2004) presenteras ett resultat som baserar sig på intervjuer med rektorer och 

huvudmän för olika skolor. Intervjuerna berörde simundervisning på deras skolor. Resultatet 

visade bland annat att skolorna hade olika definitioner på simkunnighet samt att det fanns 

elever i årskurs fem som inte kunde simma trots att målen för elever i årskursen var att de ska 

kunna det. Informanterna i studien fick ange hur många som kunde, respektive inte kunde, 

simma av eleverna på deras skolor. Av de som inte kunde simma och således inte deltog i 

simundervisningen angavs tre olika kategorier av skäl till varför de inte var simkunniga. 

Medicinska/sociala skäl utgav nästan hälften av orsakerna, medan religiösa/etniska/kulturella 

skäl var den näst största anledningen och ekonomiska/organisatoriska skäl var den tredje 

vanligaste anledningen till att elever inte kunde simma.  

Lamb (2014) lyfter ytterligare en aspekt av icke-deltagande i idrott- och hälsaundervisningen. 

Hon har i sin forskning kring elevers frånvaro från idrottslektionerna och ”excuse notes” 

(lappar från föräldrar till läraren där anledningar till varför barnet inte kan vara med på 
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idrottslektionen anges) framställt att även föräldrarnas inflytande är viktigt för barns 

deltagande eller icke-deltagande på lektionerna. Hennes undersökning visar att föräldrarnas 

egen inställning och egna erfarenheter av idrott påverkar ifall de tenderar att skicka med sina 

barn ”excuse notes” till skolan (Lamb 2014). 

Det finns många anledningar beskrivna till varför elever deltar eller inte deltar i 

undervisningen inom ämnet idrott och hälsa samt vad lärare och elever vill göra åt detta. 

Nedan presenteras de mest framträdande tankarna inom området med utgångspunkt i 

Skolverkets (2004) tidigare presenterade kategorier: Medicinska/sociala skäl, 

religiösa/etniska/kulturella skäl samt ekonomiska/organisatoriska skäl. En diskussion kring 

om dessa anledningar till att eleverna inte är simkunniga fortfarande håller kommer att göras 

senare i arbetet.  

2.4.1 Medicinska/sociala skäl  

Skolverket (2004) presenterar några medicinska/sociala skäl till varför elever inte kan simma 

och då inte är med och deltar i simundervisningen fullt ut. Dessa skäl har att göra med till 

exempel olika psykiska och fysiska sjukdomar och åkommor, rädsla, dålig kondition, dåligt 

självförtroende, personlig utveckling, motoriska problem samt problem med koordinationen 

(Skolverket, 2004). När det gäller rädsla, självförtroende, självbild, fysisk förmåga och 

liknande är Berukoff och Hill (2010) inne på samma spår. I en studie som de har gjort var 

syftet att undersöka relationen mellan simkunnighet och de sex olika påverkansfaktorerna: 

self-efficacy, fear of drowning, perceived swimming risk, previous swimming opportunities, 

body image och perceived athletic skill. Nedan nämns dessa faktorer för påverkan av 

simkunnigheten som: upplevd egenförmåga, rädsla för att drunkna, upplevda risker med 

simning, tidigare upplevelser av simning, kroppsbild samt upplevd fysisk förmåga. Resultatet 

på Berukoff och Hills studie visade att upplevd egenförmåga och rädsla för att drunkna är 

starkt sammankopplade och faktorer som påverkar simkunnigheten och således även 

deltagandet i simundervisningen.  

När det gäller elevers identitet och de kroppsideal som finns i dagens samhälle är även det 

något som kan göra att elever inte vill delta i simundervisningen eller inte är simkunniga. Det 

fokus som idag finns på våra kroppar är större än någonsin. Kroppen är inte bara vår bas för 

våra fysiska handlingar utan den är också en del av ”vår sociala och personliga identitet” 

(Rönholt 2001, 309). Idag har kroppen stor betydelse för många människor genom vilken 

framtoning den har (Nilsson 2002). Vi matas dagligen med bilder på hur vi ”borde” se ut. Att 
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vara smal, vältränad, brunbränd, sexuellt utmanande och attraktiv är det som gäller om man 

ser till den bild media ger. Ofta förväxlar en del personer en människas kroppsliga utseende 

med en människans inre personlighet och detta kan idag skapa problem för många unga 

människor som växer upp och försöker hitta sin egen identitet. Nilsson menar att ”i 

sammansmältningen mellan kroppens yttre framtoning och dess inre egenskaper uppstår en 

identitet” (Nilsson 2002, 153) och detta betyder att vår inre personlighet och vårt utseende 

båda spelar roll för vilken identitet vi har och får. En undervisningssituation i badhuset där 

kroppen blir exponerad i och med att eleverna är iklädda badkläder kan således ses som 

jobbig för många elever. Under tonåren växer kroppen snabbt och många unga känner sig inte 

riktigt ”hemma” i sin egen kropp. Ofta söker tonåringar efter sin identitet och har en 

vacklande självkänsla under den här perioden i livet. Vad andra tycker och tänker om en 

spelar en stor roll för många unga och att ha ett avvikande utseende eller beteende är inte 

önskvärt för de flesta. Jerlinder (2010) hävdar att ämnet idrott och hälsa är speciellt eftersom 

att kroppen och dess funktion kommer i fokus på ett helt annat sätt inom detta ämne i 

jämförelse med andra skolämnen. I simundervisningen exponeras elevernas kroppar ännu mer 

i och med att de bär badkläder som täcker mindre delar av kroppen. I och med den avklädda 

situationen i simhallen och allt vad det innebär kan därför många känna sig osäkra och 

otrygga. 

Många elever, eller människor över huvud taget, känner ett behov av att bli sedda och 

erkända. Att bli sedd är en viktig del i en människas utvecklande av sin identitet. Jerlinder 

(2010) menar att om en person alltid ses som någon som sticker ut från normen är det mycket 

troligt att den personen också identifierar sig med detta. Den här personen får då en roll som 

handlar om att vara den ”avvikande” och självförtroendet kan i och med detta få sig en törn. I 

en simundervisningssituation kan känslan av att vara annorlunda leda till att en elev inte vill 

vara med och delta.  

2.4.2 Religiösa/kulturella skäl 

Till religiösa/kulturella/etniska skäl som påverkar simkunnigheten har Skolverket (2004) 

räknat in etnicitet, barn som inte får bada för sina anhöriga, barn som har föräldrar som inte 

kan simma och av den anledningen inte vill att barnet ska lära sig att simma, flickor som inte 

får bada tillsammans med pojkar för sina föräldrar, barn som av olika anledningar inte är vana 

vid vatten och bad, asylsökande och invandrare som endast vistas kort tid i landet samt 

invandrarbakgrund. Bland dessa faktorer till att eleverna inte kan simma spelar familjen och 

föräldrarna en stor roll.  
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I vissa fall kan en elevs religion leda till problem inom simundervisningen. Fokus i den här 

bakgrunden ligger främst på religionen islam. Värt att nämna är att inte alla muslimer känner 

igen sig i detta, men att det som behandlas nedan kan förekomma inom religionen. Inom 

religionen islam finns det vissa regler och anständighetsprinciper för hur du som kvinna eller 

man bör vara klädd. Tanken med de klädkoder som finns är att både kvinnor och män bör 

täcka sina kroppar med kläder på ett sätt som gör att inte det motsatta könets lust väcks 

(Otterbeck 2000). Inom ämnet idrott och hälsa förekommer situationer då eleverna visar sina 

bara kroppar för varandra i till exempel omklädningsrum eller inom simundervisningen. De 

muslimska anständighetsprinciperna kan då komplicera situationen för en del elever. Det 

finns fall då föräldrar till vissa muslimska elever reagerar på att deras barn ska visa sig 

halvnakna i utmanande badkläder för personer av det andra könet inom simundervisningen 

(Otterbäck 2000). Även Dagkas, Tensin och Haifaa (2011) behandlar föräldrar till muslimska 

flickor och att allt fler eliminerar döttrarna ur idrottsundervisningen. Deras syfte med sin 

studie var att förbättra beläggen för hur man bäst inkluderar muslimska flickor i skolidrott. 

Undersökningens resultat visade att när det gäller deltagande i skolans idrottsundervisning var 

föräldrarnas inflytande stort på flickorna främst när de var unga. Problem som identifierades i 

undersökningen kring muslimska flickors icke-deltagande i idrottsundervisningen rörde 

främst inflexibla klädkoder, användandet av offentliga badanläggningar, könsuppdelningens 

vara eller icke vara i undervisningen samt dålig kommunikation. De kom fram till att 

problemet i sig inte var själva den fysiska aktiviteten utan snarare lärandemiljön den utfördes i 

(Dagkas, Tensin & Haifaa 2011).  

Dagkas (2007) har gjort en studie i hur idrottslärare lär ut idrott till elever med olika kulturell 

bakgrund, med fokus på hur man undervisar muslimska elever. Slutsatsen av undersökningen 

blev att många lärare känner att de har för lite kunskap om andra kulturer och således inte kan 

handla på bästa sätt för att muslimska elever ska få en så bra utbildning som möjligt. Lärarna 

känner att de inte har fått den utbildning som krävs för att hantera situationen.  

2.4.3 Ekonomiska/organisatoriska skäl  

De ekonomiska/organisatoriska skäl som angetts av Skolverket (2004) till varför elever inte 

är simkunniga är till exempel: långt avstånd till simhall, brist på lärare och simlärare, 

avsaknad av simbassäng i närheten av skolan, brister i teknik, hög frånvaro hos eleverna, 

kostnader i samband med bad, för lite träning, svårigheter med att skicka alla till badet, elever 

med särskilda behov samt föräldrar som inte har tränat simning och skjutsat barnen till 

badhuset. 
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När diskussioner kring elevers frånvaro från simundervisningen är i fokus är det av intresse 

att ta upp begreppet skolk. Skolk innebär all ogiltig frånvaro från lektioner och kan ses som 

”ett uttryck för en riskfylld livssituation eller allmänt en reaktion på något som inte fungerar” 

(Strand 2013, 23). Skolverket (2008) tar i sin rapport Rätten till utbildning. Om elever som 

inte går i skolan upp frågor som rör elevers frånvaro från skolan. De behandlar skolk och 

långvarig frånvaro samt orsaker, åtgärder och konsekvenser för dessa problem. De mest 

framträdande orsakerna till skolk är enligt Skolverket (2008) att elever med hög frånvaro 

oftast trivs sämre i skolan än deras klasskamrater som är där oftare, att undervisningen ses 

som jobbig eller ointressant, att eleverna känner sig dåligt bemötta i skolan eller att de känner 

att de inte hänger med i undervisningen. Dåliga relationer med kamrater och lärare är också 

en orsak till att elever inte vill vara i skolan. Bristande stöd från hemmet samt sociala eller 

psykiska problem lyfts också som orsaker till att elever har hög frånvaro (Skolverket 2008). 

2.5 Hur kan man komma till rätta med problemet? 

Bästa sättet att öka simkunnigheten och att få barn att vilja vara i vatten är att låta barn börja 

vänja sig vid vatten i tidig ålder (Berukoff & Hill 2010). Detta ger barnen vattenvana och 

minskar risken för att de ska få en rädsla för att drunkna. I längden ger det en trygghet, 

förbättrar känslan för sin egenförmåga och den fysiska förmågan blir bättre. Detta leder i sig 

till att fler vuxna kan simma och antalet drunkningsolyckor förhoppningsvis minskar 

(Berukoff & Hill 2010). Några andra eventuella lösningar på problemet kring elevers frånvaro 

och ”excuse notes” presenteras av Lamb (2014). En lösning går ut på att alla elever ska delta 

på idrottslektionerna även om de har en lapp med sig hemifrån för att få en inkluderande miljö 

och för att alla elever ska kunna se värdet av idrott oavsett om de är deltagare, åskådare eller 

tränare. En annan lösning som är mer omfattande går ut på att involvera föräldrarna mer i 

undervisningen för att idrottslektionerna ska ses mer som en värdefull del av barnens vardag 

än som ett ämne som det går bra att självbefria sig ifrån om man så önskar. Även Skolverket 

(2008) menar att några utav de viktigaste faktorerna för att komma till rätta med problemet 

med elever som inte närvarar på lektionerna är att skolan har en bra kontakt med hemmet. 

Andra alternativ för att underlätta idrottsundervisningen är att som idrottslärare se till att 

skolmiljön utformas så att den passar så många som möjligt, att skolan tar hänsyn till alla 

elever och deras individuella behov samt att lärar-elevrelationen är god (Skolverket 2008).  

När det gäller religionen islam och lösningar på de problem som kan uppstå för en del 

muslimska elever gäller det att kunna kompromissa både som lärare, förälder och elev. 

Otterbeck (2008) presenterar några lösningar på problemet kring muslimska elever och 
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idrottsundervisning. Dessa är till exempel att man kan låta eleverna bada med kläder och 

eventuell slöja på sig eller att man kan låta eleverna få tillgång till egen, separat dusch 

och/eller omklädningsrum. Det viktigaste är dock att ha en lyhördhet som lärare för att elever 

och föräldrar ska lita på en och på så vis lättare kunna komma fram till en lösning som 

fungerar för alla parter (Otterbeck 2000). Andra sätt att lösa problem med de muslimer som 

inte deltar i idrottsundervisningen är delat ansvar och beslutsfattande mellan lärare och elever, 

ett flexibelt förhållningssätt samt situationsspecifika policys och framgångsrika lösningar för 

att kunna inkludera dessa elever i idrottsundervisningen (Dagkas, Tensin & Haifaa 2011).  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Först behandlas fenomenografi och 

sedan två olika motivationsteorier. Dessa olika teorier har valts för att förstå lärarnas 

upplevelser och tankar kring ämnet och undervisningen de utför. Motivationsteorierna valdes 

även för att kunna analysera vad som kan motivera elever utifrån lärarnas tankar kring detta 

samt för att kunna analysera lärarnas lektionsupplägg och huruvida detta kan inverka på 

elevernas motivation till att delta eller inte. I och med att kvalitativa intervjuer har genomförts 

är det endast lärarnas upplevelser och tankar som granskats.  

3.1 Fenomenografi  

För den här studien har fenomenografi valts som en teori för att välja ut metod och 

studieobjekt. Fenomenografin studerar hur människor uppfattar saker (Larsson 2010) vilket i 

den här studien betyder idrott- och hälsalärares syn på simundervisning. Fenomenografi är en 

teori kring uppfattningen av ett fenomen snarare än att man undersöker själva fenomenet. 

Begreppets ändelse –grafi betyder på grekiska att beskriva vilket lärarna i den här studien gör 

under intervjuerna. Således handlar alltså fenomenografin om beskrivningar av fenomen, hur 

någon uppfattar något (Larsson 2010). I detta fall studeras alltså mer specifikt de intervjuade 

lärarnas uppfattning av fenomenet ”elevers icke-deltagande i simundervisningen”.  Resultatet 

samt följande analys och diskussion kommer att vara baserat på lärarnas åsikter och tankar 

snarare än hur det verkligen ser ut. Därför passar det bra att använda sig av fenomenografi 

som teori.  

Fenomenografins grundenhet är ”en intern relation mellan den som erfar och det som erfars” 

(Marton & Booth 2000, 148). Det vill säga att teorin handlar om relationen mellan den som 
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upplever något fenomen (läraren) och upplevelsen av själva fenomenet (simundervisningen). 

Fenomenografins intresse är alltså att beskriva olika situationer utifrån hur andra betraktar 

dem (Marton & Booth 2000). Marton och Booth (2000, 146) menar att ”För att förstå hur 

människor hanterar problem, situationer eller världen, så måste vi först förstå hur de erfar 

problemen, situationen eller världen, som de hanterar eller agerar i förhållande till”. Det vill 

säga att för att i detta fall kunna förstå varför en lärare hanterar elever som inte deltar i 

simundervisningen på ett visst sätt måste forskaren först förstå hur lärarna upplever problemet 

med elever som inte deltar i simundervisningen. Till exempel för att förstå varför en lärare 

låter elever som inte vill vara med i simundervisningen gå en promenad istället, måste 

forskaren först veta hur läraren ser på problemet med elever som inte deltar för att kunna tolka 

lärarens beslut att låta eleverna gå på promenad. Genom att det i denna studie genomförs 

intervjuer med lärare kommer empirin att bestå av deras upplevelser av hur de undervisar sina 

elever.  Genom en analys av deras svar finns sedan en förhoppning om att kunna förstå varför 

de agerar som de säger att de gör.  

3.1.1 Första och andra ordningens perspektiv 

För att kunna undersöka olika personers uppfattningar av världen finns det inom 

fenomenografin en uppdelning mellan vad Marton och Booth (2000) kallar första och andra 

ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om att forskaren själv redogör 

för olika fenomen medan andra ordningens perspektiv handlar om att framställa andra 

personers uppfattningar av fenomenet.  Det som är grunden för dessa ansatser är 

”distinktionen mellan hur något är och hur något uppfattas vara” (Larsson 2010, 12). Inom 

fenomenografin ligger fokus på att förklara olika situationer eller händelser genom andra 

ordningens perspektiv (Marton & Booth 2000) vilket i den här studien som sagt innebär att 

behandla lärare i idrott och hälsas tankar kring simundervisningen. Fokus i arbetet kommer att 

ligga på hur lärarna uppfattar situationen och inte hur situationen är. I och med att kvalitativa 

intervjuer har valts som metod har endast lärarnas föreställningar av deras undervisning 

fokuserats. Hade däremot observationer gjorts hade första ordningens perspektiv visats i och 

med att forskaren då själv hade kunnat redogöra för fenomenet. Analysen av empirin kommer 

alltså att utgå från lärares tankesätt snarare än att beskriva hur de verkligen gör i en riktig 

undervisningssituation.  
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3.2 Motivation  

I den här studien har även två olika motivationsteorier använts för att analysera resultatet. 

Dessa är Raufelder, Jagenow, Drury och Hoferichters (2013) fyra olika beskrivna 

motivationstyper samt Hassmén, Hassmén och Plates (2003) beskriva inre och yttre 

motivation. När elevers vilja att delta eller inte delta i simundervisningen är i fokus är det av 

stort intresse att analysera deras motivation och vad som motiverar dem. 

För att göra något eller att vilja delta krävs motivation. Utan motivation blir ingenting gjort. I 

simundervisningen krävs det motivation för att eleverna ska vara med i vattnet i simhallen och 

utföra det som krävs av dem. Peter Åström (2013) behandlar i sin avhandling Included yet 

Excluded bland annat motivation inom ämnet idrott och hälsa. Han hävdar att det inte går att 

hitta någon generell teori som gäller för allt och alla, men att de teorier som finns kan 

användas för att försöka förklara de processer som sker. Han menar att motivationen inom 

ämnet kan ses som en dynamisk process där en elevs interaktion mellan sina egenskaper, 

erfarenheter, förväntningar, prestationer och syn på sig själv är nära kopplat till en persons 

självkännedom i olika situationer där eleven presterar. På grund av att det inte finns någon 

generell teori kring motivation framställs därför nedan två av de teorier som finns för att 

studien ska få en teoretisk bakgrund. Dessa teorier kommer sedan att användas som grund i 

analysen för att kunna försöka förklara elevernas anledningar till att inte delta i 

simundervisningen samt till hur lärarna lägger upp sin undervisning. Till exempel om en elev 

drivs av att få höga betyg och motiveras genom att göra gruppövningar, vilken motivationstyp 

har den eleven och använder lärarna undervisningsmetoder som tillgodoser den här eleven? 

3.2.1 Fyra olika motivationstyper 

Det finns fyra olika motivationstyper, det vill säga hur man som person blir motiverad 

(Raufelder, Jagenow, Drury & Hoferichter 2013). Dessa är som följer: 

1. Teacher-dependent Motivation Type (lärarberoende motivationstyp) 

2. Peer-dependent Motivation Type (kamratberoende motivationstyp) 

3. Teacher- and peer-dependent Motivation Type (lärar- och kamratberoende 

motivationstyp) 

4. Teacher- and peer-independent Motivation Type (lärar- och kamratoberoende 

motivationstyp) (Raufelder, Jagenow, Drury & Hoferichter 2013, 89) 
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Raufelder et al. (2013) hävdar att en persons motivation ändras under uppväxten. Vad som 

motiverar en och vem som motiverar en är av olika betydelse för olika personer och av olika 

betydelse i olika delar av ens liv. Kamraters betydelse för skolresultaten framhävs som en 

viktig aspekt, där goda relationer med sina vänner ofta leder till bättre motivation och bättre 

skolresultat. Även en god lärar-elev relation lyfts fram som en avgörande faktor för en elevs 

motivation i skolan. Finns läraren där som stöd och som en bra förebild ökar elevernas vilja 

att prestera. Är dock läraren allt för kontrollerande, ger tråkiga uppgifter och ger dåligt med 

stöd minskar elevernas motivation. I en situation i simhallen är det då av intresse att 

undersöka hur läraren lägger upp sin undervisning för att kunna analysera om detta skulle 

kunna ha betydelse för elevernas motivation. Raufelder et al.’s (2013) forsknings huvudtes är 

att sociala relationer är viktigt för motivationen. Dock menar de att det finns vissa elever med 

lärar- och kamratoberoende motivationstyp som inte motiveras av sociala relationer. De 

hävdar att dessa elever oftast inte passar in i det traditionella utbildningssystemet och att det 

kan vara så att dessa personer motiveras av en mer självständig utbildningssituation med lite 

inblandning av lärare och andra klasskamrater. I den här studien är det alltså av intresse att se 

hur lärarna har organiserat sin undervisning utifrån dessa olika motivationstyper samt utifrån 

vad lärarna tror att eleverna vill ha ut av sin simundervisning.  

3.2.2 Inre och yttre motivation 

Begreppet motivation kan delas upp i tre olika delar; inre motivation, yttre motivation och 

amotivation (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Inre motivation har att göra med att göra 

något bara för att det är kul och roligt och för att själva utförandet är tillfredställande för en 

själv. En person som drivs av inre motivation känner oftare glädje, avslappning och njutning 

och kan således fokusera fullt ut på sin uppgift (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). I den här 

studien skulle en elev som drivs av glädjen av att få vara i vatten och ha kul kunna drivas av 

en inre motivation.  

Yttre motivation handlar om att om man gör något så leder det till fördelar för en själv. Om 

man som person drivs av yttre motivation kan man känna en negativ stress, press och 

nervositet som följd av att till exempel inte ha kontroll över situationen. Att delta i en aktivitet 

för en person som drivs av yttre motivation är ofta ett medel för att uppnå priser, berömmelse 

eller ära (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). I den här situationen skulle det kunna beröra en 

elev som drivs av att få ett bra betyg i idrott och hälsa.  
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Den tredje typen av motivation, amotivation, handlar om att den som utför sin uppgift saknar 

motivation. Personen har inga som helst mål och syften med aktiviteten och kan ofta känna 

sig hjälplös. Amotivation kan delas upp i flera olika dimensioner: brist på förmåga och 

kapacitet, en övertygelse om att den föreslagna metoden inte kommer att ge det resultat som 

man vill, brist på motivation för att man känner att man inte har kontroll samt att uppgiften 

kräver mer ansträngning än vad man är beredd att lägga ner (Hassmén, Hassmén & Plate 

2003). I den här studien skulle en elev som inte är simkunnig och som känner att hen inte 

klarar av en undervisningssituation i simhallen kunna vara en person med motivationstypen 

amotivation.  

Dessa tre sätt att se på motivation kommer att användas för att se på hur lärarna lägger upp sin 

undervisning samt hur de vill utföra sin undervisning och om detta är undervisning som 

tillgodoser olika motivationstyper. I analysen kommer dessa teorier att användas som stöd för 

att kunna förklara lärarnas agerande samt lärarnas syn på elevernas agerande. Till exempel om 

en lärare alltid genomför ”klassisk katederundervisning”, vilken motivationstyp tillgodoser 

läraren då? Och kan detta ha betydelse för elevernas deltagande eller ej? 

 

4.  Metod 

Nedan kommer undersökningens tillvägagångssätt att presenteras. Detta avsnitt är indelat i val 

av metod, tillvägagångssätt för studien, litteratursökning samt urval och avgränsningar. 

Längst ner i avsnittet presenteras det hur de forskningsetiska principerna ska tillämpats samt 

hur empirin ska analyseras. Avslutningsvis kommenteras studiens validitet och reliabilitet.  

4.1 Val av metod 

I den här studien valdes det att genomföras kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i 

ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Intervjuerna var semistrukturerade vilket i detta fall 

betyder att intervjuerna till viss del var styrda utifrån frågorna (se bilaga 2), men att frågorna 

var öppna och att lärarna fick möjlighet att prata fritt kring frågorna och ställa frågor vid 

behov (Hartman 2004). Valet att använda en kvalitativ metod gjordes på grund av att studiens 

syfte pekar mot ett intresse av personers uppfattningar och upplevelser av sin egen situation 

snarare än att mäta kvantitativa data (Hartman 2004). Genom att en förståelse av de 

intervjuade lärarnas erfarenheter är i centrum och att tanken med studien är att utveckla en 
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slags mening utifrån deras världsbild passar den kvalitativa forskningsintervjun bra som 

metod (Kvale & Brinkman 2009).  

 

4.2 Tillvägagångssätt för studien 

Först skickades ett missivbrev ut via mejl till 25 lärare i idrott och hälsa med en förfrågan om 

att delta i en intervju (se bilaga 1). En vecka efter att det första mejlet hade skickats ut 

skickades ännu ett mejl till de som ännu inte svarat med en påminnelse om att deras svar ännu 

var intressanta. Totalt svarade 11 personer på mejlen angående om de kunde delta i studien 

eller inte varav 6 tackade ja och sedan intervjuades.  

 

Intervjufrågorna utformades utifrån syftet och frågeställningarna och delades upp under 

huvudrubrikerna ”inledande frågor”, ”simundervisningen på informantens skola”, ”elever som 

inte deltar i simundervisningen”, ”simundervisningens utopi” samt ”övrigt” (se bilaga 2). 

Rubrikerna hjälpte till att strukturera upp frågorna vid intervjusituationen samt gav en bra 

grund för forskaren och den intervjuade läraren när en sammanfattning av intervjun skulle 

ske.  

 

En pilotintervju genomfördes för att upptäcka eventuella brister i frågorna, för att testa 

inspelningsutrustningen samt för att öva intervjuteknik. Reflektioner kring huruvida 

frågeställningarna kunde besvaras genom intervjun samt möjliga bra uppföljningsfrågor 

gjordes också (Johansson & Svedner 2010). Efter den genomförda pilotintervjun modifierades 

frågorna en aning för att sedan kunna användas i de verkliga intervjusituationerna. 

Pilotintervjun gav även en indikation på hur lång tid en intervju skulle kunna ta, vilket i detta 

fall var cirka 40 minuter.  

 

När tid och plats bestämts för intervjun genomfördes den. I början av samtalet genomfördes 

en orientering där de som skulle svara på frågorna informerades om de forskningsetiska 

principerna som studien bygger på samt syftet med studien. Intervjun startade sedan med 

frågor kring lärarnas bakgrund för att de skulle få några enklare frågor att börja med och för 

att bli bekväma i situationen (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjun fortsatte sedan med mer 

specifika frågor kring det valda ämnet med intentionen att ta en fråga i taget för att vid 

bearbetningen veta vad svaret gällde (Hartman, 2003) samt för att se till att alla lärarna fick 

svara på alla frågor. Efter att alla frågor var ställda utfördes en kort sammanfattning av 

forskaren kring de viktigaste punkterna som kommit fram av intervjun med en möjlighet för 

lärarna att lägga till något eller ställa frågor (Kvale & Brinkman 2009).  
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Intervjuerna spelades in med en android-mobiltelefon via telefonens ljudinspelningsfunktion. 

Lärarna informerades om att samtalet skulle spelas in och att ingen annan än forskaren skulle 

ta del av inspelningarna (Johansson & Svedner 2010). I och med att intervjuerna spelades in 

såg forskaren till att alla kommentarer och svar kom med och att allt fokus kunde läggas på 

lärarna vid intervjusituationen. Intervjuerna utfördes i en lugn och avskild miljö på ett ställe 

som lärarna hade fått bestämma. I de flesta fallen skedde intervjuerna på lärarnas skola men i 

ett av fallen utfördes intervjun på den lokala simhallen där en av lärarna hade undervisning. 

Intervjuerna ägde rum under februari och mars 2015.  

 

Under de olika intervjuerna fördes stödanteckningar för att senare under arbetets gång 

underlätta bearbetning och analys av materialet. Att föra stödanteckningar användes även för 

att detta ger informanterna en chans att tänka till efter sitt svar. Skrivandet ger en naturlig 

tankepaus efter varje fråga och fungerar som frågemetod då tystnad ofta kan ge informanten 

en chans att fullfölja sina tankebanor. Således ges den intervjuade en möjlighet att ge ett så 

uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner 2010).  

 

Efter intervjuerna lades ljudfilerna från mobiltelefonen över till en dator och sedan 

transkriberades de för att få ett bra underlag till det fortsatta arbetet med studien samt för att 

säkerhetsställa att inget skulle missas. Transkriberingen skedde genom att forskaren lyssnade 

på ljudupptagningarna genom ett program på datorn (VLC media player), där en funktion för 

att sakta ner tempot finns, samtidigt som intervjun skrevs ner så ordagrant som möjligt.  

Transkriberingen gjordes så att eventuella harklingar och upprepningar skrevs ner då det 

kändes relevant, men annars ströks på grund av att de inte tillför något till det empiriska 

materialet. En harkling eller upprepning som till exempel uttryckte osäkerhet i en fråga skrevs 

exempelvis med.  

 

4.3 Litteratursökning 

Sökandet av material började med att söka gamla examensarbeten i DIVA för att i dessa hitta 

inspiration till den genomförda studien samt för att hitta källor och artiklar som tidigare 

använts inom samma område. Efter detta har olika databaser och sökmotorer använts för att 

söka efter artiklar. De databaser som har nyttjats är EBSCO, ERIC och Umeå 

universitetsbiblioteks hemsida. De engelska sökord som har använts i dessa databaser är: 

physical education, swimming, participation, non-participation, school, motivation samt types 

of motivation. De svenska sökord som har använts är: idrott, idrott och hälsa, simning, 



16 

 

deltagande, icke deltagande samt inkludering. Viss inspiration för detta arbete har hämtats 

från examensarbetet ”Jag har mens.” En studie i varför elever inte deltar i simundervisningen 

(Petterson & Simonsson 2012). Detta gäller främst uppställningen och dispositionen av 

materialet. Skolverkets rapport Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nöd-

situationer vid vatten (2004) har även använts som inspiration när det gäller kategorisering av 

skäl till att elever inte är simkunniga. 

 

Den här studien stärks genom att det till studien har använts artiklar som är vetenskapligt 

granskade och/eller skrivna av välkända namn inom området. Artiklar har sökts med 

intentionen att de inte ska vara skriva tidigare än 2000 för att få en så aktuell forskning som 

möjligt samt för att kunna hitta artiklar som är relevanta för studien.  I bakgrunden används 

till exempel en artikel skriven av skolverket från 2004 som skulle kunna ses som inaktuell, 

men som är mycket relevant för ämnet. Därför har denna artikel valts ändå då den tar upp 

viktig bakgrund till ämnet. Då kraven för simundervisningen knappt har ändrats i den nya 

läroplanen som kom år 2011 kan studier som gjordes innan detta trots allt ses som aktuella för 

ämnet då det fortfarande berör samma upplägg av undervisningen. När val av artiklar gjordes 

lästes först rubrikerna och abstracten för dessa för att se om de hade något med det valda 

ämnet att göra. I artiklarna som valdes ut gällande simundervisning, simkunnighet och icke-

deltagande användes artiklarna vidare i de fall de rörde skolan och undervisning. I en första 

genomläsning söktes det efter uppslag som rörde skolan och idrottsundervisning eller 

idrottsutövande samt simundervisning. Kunde sedan artiklarnas innehåll kopplas till 

frågeställningarna användes artiklarna senare i arbetet.  

 

4.4 Urval och avgränsningar 

I denna undersökning har sex lärare intervjuats. Ett urval av både kvinnor och män har gjorts 

för att få en spridning på svaren i det avseendet att det skulle kunna påverka svaren och ge 

olika vinkling av resultatet. Urvalet av informanter har skett i enlighet med närhetsprincipen, 

främst av praktiska skäl för att underlätta för forskaren. Det material som har undersökts 

består av intervjuer med lärare i idrott och hälsa i och runt omkring en mellanstor stad i 

Sverige. De krav som ställdes på de intervjuade var att de ska vara behöriga lärare i idrott och 

hälsa samt att de undervisar på högstadiet.  
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När det gäller avgränsningar i arbetet gjordes ett val att avgränsa studien till att handla om 

högstadielärare i och med att det finns fler högstadieskolor än gymnasium och att chanserna 

för att få informanter till studien i och med detta då ökade. Då tiden för denna studie var 

begränsad valdes det att genomföra intervjuer enbart med lärare. Hade mer tid funnits hade 

det varit av intresse att även undersöka elevers syn på simundervisningen. Att intervjua elever 

hade tagit mer tid då detta kräver information till, och samtycke av, föräldrarna till de elever 

som deltar i studien. Ett val att avgränsa studien till att bara behandla icke-deltagande i 

simundervisningen och simkunnighet, och inte idrottsundervisningen överlag, gjordes även 

för att få studien mer konkret och begränsad.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

I den här studien har utgångspunkten varit Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

vad det gäller individskyddskrav. Vetenskapsrådets kriterier är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan presenteras det hur dessa 

kriterier har uppfyllts och använts i studien.  

I linje med informationskravet gavs lärarna information kring studiens syfte och 

tillvägagångssätt vid första kontakten med dem. De fick information om att deltagandet var 

frivilligt, helt anonymt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan i studien närhelst de 

ville. De fick även i enligt med nyttjandekravet reda på att resultatet av studien endast ska 

användas i studiesyfte. Efter en första kontakt hade lärarna en möjlighet att välja om de ville 

delta i studien eller ej samt bestämma tid och plats för intervjun enligt samtyckeskravet. I och 

med att lärarna sedan godkände att samtalet spelades in och att alla uppgifter skulle hanteras 

anonymt uppfylldes även konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). I de fall citat har 

använts där det går att utläsa till exempel vilken stad det gäller eller vilket namn en person 

har, har detta satts ut med bokstaven x (X) samt en förklarande parantes vad X:et står för.  

 

4.6 Analys av materialet  

Analys av empirin har skett efter att all empiri från intervjuerna har samlats in. Analysarbetet 

har sedan genomförts med hjälp av två olika moment. Dessa moment är kodning och tolkning 

(Hartman 2004). Hartman menar att dessa moment kan delas upp samtidigt som de är svåra 

att särskilja i och med att de går in i varandra.  
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Kodning innebär att materialet från de genomförda intervjuerna har reducerats, organiserats 

och kategoriserats i två olika steg. Det första steget medför att finna begrepp som är av 

intresse för studien i empirin och det andra steget innebär att hitta kategorier som sedan 

hjälper till att förstå och analysera materialet (Hartman 2004). Detta gjordes rent praktiskt 

genom att empirin i form av transkriberade texter sorterades upp utifrån frågeställningarna 

och syftet som studien har haft som utgångspunkt. Till exempel sorterades all empiri som har 

med hur lärarna organiserar simundervisningen in under ett avsnitt. Utifrån den samlade 

bilden av informanternas uppfattning kunde sedan olika kategorier så som hur många 

lektionstillfällen lärarna hade, vilka övningar som används samt vad som är huvudfokus under 

lektionerna hittas och användas för ytterligare kodning. Skolverkets (2004) kategorier för 

anledningar till att elever inte är simkunniga användes för att kategorisera lärarnas svar om 

skäl till icke-deltagande samt varför elever inte är simkunniga. Dessa kategorier var 

medicinska/sociala skäl, kulturella/religiösa skäl samt ekonomiska/organisatoriska skäl.  

Efter kodningen gjordes sedan en tolkning av de transkriberade intervjuerna. Detta ska enligt 

Hartman (2004) resultera i en teori. Teorin utgår ifrån olika begrepp och kategorier som sätts 

samman i relation till varandra enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt.  Kvale och Brinkman 

(2009) menar att tanken med det hermeneutiska arbetssättet är att få en djupare förståelse för 

meningen i en text.  I tolkningen valdes relevanta begrepp utifrån syfte, frågeställningar, 

bakgrunden samt tidigare forskning för att få en tydlighet och röd tråd genom texten. Begrepp 

och kategorier som till exempel användes var upplägg av simundervisningen, simkunnighet, 

elevers icke-deltagande i simundervisningen samt skäl till att inte delta i simundervisningen.  

 

  Analys av materialet 

1. Alla transkriberade intervjuer  

Delas upp efter frågeställningar och olika begrepp. 

 

2. Material sorterat efter frågeställningar/begrepp  

Delas upp ytterligare efter olika kategorier. 

 

3. Materialet sorterat utifrån kategorier  

Tolkas och analyseras. 

 

4. Materialet tolkat utifrån begrepp/kategorier/frågeställningar  

Kopplas åter till helheten och syftet enligt den hermeneutiska cirkeln. 

Figur 1. Exempel på analys av materialet enligt principen kodning - tolkning - 

hermeneutiska cirkeln.  
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4.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att forskaren undersöker det som är relevant och i studien stärks detta av 

att intervjuguiden samt arbetet med uppsatsen har haft studiens syfte och frågeställningar som 

grund. För att stärka validiteten ytterligare i studien valdes informanterna ut så att de passade 

studiens syfte. Det vill säga informanter valdes ut med kravet på att de skulle vara utbildade 

lärare i idrott och hälsa, att de undervisade på högstadiet samt att lärarna skulle ha en 

spridning i ålder och kön för att få en mer övergripande bild av verkligheten. 

 

I denna studie har fokus valt att läggas på lärares syn på elevers icke-deltagande i 

simundervisningen. Dels på grund av praktiska skäl då intervjuer med elever kräver tillstånd 

av föräldrar och dels eftersom att det enligt egen, tidigare erfarenhet har visat sig att intervjuer 

med elever kräver mer tid och varsamhet. Men även på grund av att det är lärarnas 

uppfattningar av skolans värld som i de allra flesta fall styr undervisningen. Jag som forskare 

och snart utbildad lärare känner att det är relevant att lyfta lärarnas syn på det valda ämnet på 

grund av detta. I och med att lärare har intervjuats kan studien inte ge en absolut sanning av 

hur det verkligen ser ut för eleverna. Men lärarnas uppfattning av situationen är deras sanning 

och även det en relevant aspekt att lyfta då det är de som lägger upp och planerar 

undervisningen.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och pålitlighet (Kvale 2009) och i studien styrks detta av 

att samma frågeguide har använts för samtliga intervjuer (se bilaga 2). Även om intervjuerna 

har genomförts på olika platser och under lite olika omständigheter kan det ändå påstås att 

reliabiliteten är god då intervjuerna har varit väl förberedda och följt de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet 2002). För att ytterligare öka reliabiliteten utfördes intervjuerna 

med avsikten att inte påverka eller styra informanternas svar. Reliabiliteten i 

transkriberingarna har säkerhetsställts genom att ljudupptagningarna har transkriberats så 

ordagrant som möjligt.  

 

5.  Resultat 

Nedan presenteras resultatet av den insamlade empirin som består av material från sex 

intervjuer. Först presenteras de intervjuade lärarna, därefter belyses hur simundervisningen 

ser ut idag och sedan tas anledningar till att elever inte deltar i simundervisningen samt till 
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varför de inte är simkunniga upp. Efter det beskrivs lärarnas agerande kring elever som inte 

deltar i simundervisningen eller inte är simkunniga. Sist presenteras lärarnas tankar kring hur 

simundervisningen skulle kunna se ut i de bästa av världar. 

 

5.1 Presentation av lärarna  

Nedan följer en kort presentation av lärarna för att ge en bakgrund till deras svar. Lärarna har 

nedan fått fingerande namn.  

Ola: En man i 35-årsåldern som är lärare i idrott och hälsa och no-ämnena. Han tog examen 

2005 har sedan dess jobbat som klassassistent och grundskolelärare innan han för cirka nio år 

sedan började jobba som lärare i idrott och hälsa. Han har jobbat på sin nuvarande skola i 5 år.  

Per: En man i 40-årsåldern som utbildade sig till lärare i idrott och hälsa samt religion 2000-

2004. Han har jobbat på samma skola, som ligger i ett mindre samhälle, hela sin karriär. Först 

som resurs och sedan 2007 som idrott- och hälsalärare. Idag undervisar han i årskurs 5-9.  

Ann: en kvinna i 45-årsåldern som har jobbat på sin nuvarande arbetsplats i åtta år. Hon 

undervisar på en högstadieskola som ligger i en mellanstor stad. Hon blev klar med sin 

utbildning 1994. Ann har arbetet både på låg-, mellan- och högstadiet. Hon arbetade först i 

årskurs ett till sex i ungefär tio år innan hon sedan började undervisa på högstadiet, vilket hon 

nu har gjort i cirka tio år. 

Ida: en kvinna i 35-årsåldern som jobbar i en skola som ligger i en mellanstor svensk stad. 

Hon tog examen från lärarprogrammet 2005 och har sedan dess jobbat på samma skola hela 

tiden som idrott- och hälsalärare på högstadiet. Hon är även utbildad So-lärare.  

Tom: en man som främst jobbar på en årskurs 1-9-skola i ett mindre samhälle. Han är i 50 

årsåldern och har jobbat på sin nuvarande skola i 21 år. Han tog sin examen 1990. Tom 

undervisar på sin ”huvudskola” i idrott och hälsa 70 % och på en annan skola i en större stad 

30 % på en specialidrottsutbildning på gymnasienivå. Tom har även läst till engelsklärare på 

universitetet. 

Max: en man i 40-årsåldern som är utbildad lärare i idrott och hälsa samt teknik. Han tog sin 

examen 2005 och har sedan dess jobbat på två olika skolor. På sin nuvarande skola som ligger 

i en mellanstor svensk stad har han jobbat sedan höstterminen 2006. Skolan Max jobbar på 

har klasser med idrottsinriktning.  
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5.2 Organisering av simundervisningen 

5.2.1 Simundervisningens ramfaktorer 

På alla lärarnas skolor där lågstadiet finns har de en mer kontinuerlig simundervisning i de 

lägre åldrarna. Där är målet att eleverna ska bli simkunniga. Blir eleverna inte simkunniga då 

får de fortsätta simma någon gång i veckan om det behövs. När eleverna sedan är simkunniga 

minskas antalet simtillfällen i skolan till att ske några enstaka tillfällen per år på alla lärarnas 

skolor. Per nämner att de förr hade mer tid till simundervisning på hans skola, men att de idag 

har minskad tid till detta vilket han ser som något negativt. Det är kommunen som bestämmer 

när på året skolorna får komma till simhallen vilket Max tycker är lite olyckligt då det ofta 

kan krocka med annat. Ibland har de fått sina två veckor i samband med lov och då kan till 

exempel några dagar i slutet av en vecka gå bort för att de är röda dagar eller liknande. Detta 

kan resultera i att vissa klasser får färre tillfällen i simhallen. 

Tabell 1. Simningens ramfaktorer – tid till simundervisning. 

 

INFORMANT: TID TILL SIMUNDERVISNING: 

Ola 2 dubbel-lektioner/år à ca 55 min 

Per 2 ggr/termin = 4 ggr/år à 55 min 

Ann 2 veckor/ år = 4 lektioner à ca 50 min 

Ida 1 vecka/år = 2 tillfällen à ca 60 min 

Tom 3 lektioner/år à 55 min 

Max 2 veckor/år = 4 tillfällen à 90 min 

 

I simundervisningen sker lektionerna med tjejer och killar tillsammans på samtliga av lärarnas 

skolor. Lärarna undervisar även sina klasser själva i simhallen även om det i vissa fall rör sig 

andra vuxna från skolan i lokalen. Ola anser dock att det kan vara bra med lite extra stöd i 

många fall. Om det är någon elev som inte klarar av den ordinarie simundervisningen så får 

de däremot extra undervisning av simlärarna på badhuset. Även Tom menar att fler vuxna 

hade varit positivt. Han uttalar sig om det genom att säga ”Jag har varit lärare i 21 år och jag 

tror jag aldrig har haft en resurs någonsin. Det är lite skillnad mellan olika ämnen. Jag får 

aldrig resurs. Fast man skulle behöva det ibland. Ganska ofta faktiskt” (Tom). Han anser att 

en resurs skulle vara av stor hjälp om någon elev behövde extra stöd i simundervisningen.  
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Per och Tom har nära till sina simhallar, medan Olas, Anns och Idas elever får åka buss till 

den lokala simhallen. På Max skola går eller cyklar eleverna själva till stadens simhall. Tom 

är en av de lärare i studien som har närmast till simhallen, men han har även den minsta 

anläggningen med en simhall som har banor som är 16 meter långa.  

Tabell 2. Simundervisningens ramfaktorer – samundervisning, undervisar själv/tillsammans med annan 

lärare/resurs, transportmedel till simhallen samt längd på bassängen. 

RAM- 

FAKTORER: 

Sam-

undervisning 

Undervisar själv/ 

tillsammans med 

annan lärare/resurs? 

Transportmedel 

till simhallen 

Längd på 

bassängen 

Ola Ja Själv Buss 25 meter 

Per Ja Själv Går 25 meter 

Ann Ja Själv Buss 25 meter 

Ida Ja Själv Buss 25 meter 

Tom Ja Själv Går 16 meter 

Max Ja Själv Cyklar/går 25 meter 

 

5.2.2 Lärarnas lektionsupplägg  

Olas upplägg på sin första lektion av två på badhuset beskriver han på det här sättet:  

 
”Då är det ju kolla av simningen, först bröstsim, brukar det oftast va, sen 

ryggsimmet, sen brukar, dela upp det i antingen två eller tre stationer. Och då 

är det olika livräddningsmoment som de lär sig, så man får prova på både 

livboj, man får kanske kasta en hansarlina, man får prova på att komma upp på 

ett isflak med isdubbar, man kan få prova på att simma och bara försöka 

livrädda en, alltså ta upp en docka och sen livrädda en kompis tillbaka, så 

där…” (Ola). 

Den andra lektionen brukar ha ett liknande upplägg, men då brukar Ola ta med lite extra 

kunskaper som kan vara bra att kunna, men som inte står med i målen för ämnet. Han pratar 

om att han brukar lära ut olika tekniker för dykning som exempel.  

 

På Anns skola har de ett tydligt upplägg och syfte med lektionerna beroende på vilken årskurs 

eleverna går i. I sjuan jobbar eleverna mest med simning utifrån olika tekniker i mag- och 

ryggläge. I åttan är fokus mot livräddning vintertid och i nian är inriktningen mer mot 

livräddning sommartid. Under nian lyfter de även lite allvarligare saker som rör simning, 

vatten och livräddning. De berör som Ann säger det ”hur man kan hjälpa till som 

medmänniska för att undvika att andra drunknar i Sverige idag” (Ann). Hon berättar att de 

fokuserar mer på allvaret med att vara simkunnig eller ej och att kunna livrädda eller ej för att 
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eleverna ”ska få som en insikt i att det vi gör på badet, eller på badhuset, när de har gått ut 

grundskolan, är någonting som de ska använda och leva med i sitt vuxenliv också” (Ann). 

 

Det upplägg Ida och Tom har på sina simlektioner är att eleverna så snart de har bytt om och 

kommit in i simhallen, istället för att stå och vänta på att alla ska komma, får hoppa i vattnet 

och börja värma upp genom att simma några längder i bassängen. Tom vill inte att eleverna 

ska sitta och vänta uppradade på en bänk med bara badkläderna på för att det känns jobbigt 

för eleverna. Han uttrycker att han ”tror det ger en bättre trygghet av det” (Tom) och ”så sitter 

man och fryser och om man är generad för sin kropp och det och så vidare. Nej! Ner i vattnet 

med dom!” (Tom).  

 

När alla är samlade sätter Tom igång ”uppvärmningssim” och sedan får eleverna öva olika 

simsätt.  Han brukar även lära ut olika lekar och olika dykvarianter. När alla har samlats på 

Idas lektioner delar hon in dem i två olika grupper där några får öva livräddning med både 

livboj och docka och den andra gruppen får antingen leka lekar eller öva på dykning på djupt 

vatten. Efter halva tiden byter de så att alla får öva på alla moment. Ida hävdar att fokus ligger 

på livräddning och dykträning på hennes lektioner eftersom att alla elever på högstadiet ska 

vara simkunniga. Men som hon säger det så ser hon till att eleverna kan simma de 200 meter 

som kursplanen kräver, men att ”livräddningen är nummer ett” (Ida). Även på Max lektioner 

ligger främsta fokus på livräddning.  

 

Upplägget på Pers simundervisning är att eleverna först får samlas på kanten av 

simbassängen. Sen har de uppvärmning då eleverna får simma valfritt simsätt. Efter det sätter 

han igång med det som är huvuduppgiften med lektionen. Det kan vara att gå igenom olika 

simsätt, testa att livrädda samt att simma långt och länge för att känna på hur det känns.  

 

På Max skola har skolan oftast två klasser parallellt i simhallen och två undervisande lärare på 

plats för dessa klasser. Max och hans kollegor brukar dela upp tiden i simhallen så att 

klasserna är i den ena, djupa, bassängen i simhallen halva tiden och i den långa bassängen 

med simbanor halva tiden. Efter 45 minuter byter de bassäng och detta är ett arbetssätt Max 

tycker fungerar bra. I den djupa bassängen brukar de öva vattenvana. Där får eleverna bland 

annat hoppa, dyka, spela vattenpolo och leka. Där har Max ingen progression i övningarna 

utan tanken är att eleverna ska få bättre vattenvana oavsett årskurs. I den långa bassängen med 

simbanor får eleverna öva simteknik. Ibland ändras det i planeringen när Max är på plats i 
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simhallen på grund av att andra skolor är där och att det då blir väldigt trångt vissa pass. I 

vissa fall kan de ha fler banor i bassängen och ibland färre på grund av detta.  

 

5.2.3 Lärarnas gemensamma uppfattning kring dagens simundervisning  

Flera av lärarna menar att eleverna tycker att simundervisningen är positiv i och med att det 

ofta är en del lekar involverat. Per nämner sin skolas möjligheter att göra lite andra aktiviteter 

än enbart simning i och med att de har en simhall vägg i vägg med skolan och mer ytor och 

banor än många andra skolor har tillgång till. Han nämner konstsim som en övning som han 

kan lära ut till sina elever i och med att de har tillgång till hela simhallen och att det är något 

som han tror eleverna uppskattar. Ida och Tom nämner även att de låter eleverna ha ”fri lek” 

på slutet av simlektionerna och att det är något de tror eleverna tycker om. Tom talar om att 

ibland använder det som ett sätt att få eleverna att lyssna och göra det de ska först, för att 

sedan få göra något som de tycker är roligt och uppskattar. Det Max upplever att eleverna på 

hans skola tycker är bra med simundervisningen är att de får komma iväg till andra lokaler 

och miljöer och göra något annat i och med simundervisningen. Max säger att ”de tycker att 

det är kul att komma iväg, det blir ett äventyr, samtidigt som de vet att det blir ganska mycket 

lek och skoj” (Max).  

Att skolan får lite tid till simundervisningen ser Ola, Per, Ann och Ida som något negativt. 

Både Ida och Ola anser att det är stressigt när de är på badhuset med eleverna. Ola skulle 

gärna vilja ha mer tid för att det skulle bli lugnare och för att eleverna skulle kunna slipa mer 

på sin teknik. Som det är nu säger han om simningen att ”nu kan det nästan se ut hur som 

helst, bara de klarar tvåhundra meter” (Ola). Ola anser att det nu blir någon slags 

undervisningssituation där han ”checkar av” eleverna men att det inte blir så mycket kvalité i 

undervisningen. Även Ann menar att eleverna får alldeles för lite tid att öva. Hon anser även 

att simningen inte är tillräckligt kontinuerlig och att det hade varit bättre med att ha simningen 

intensivt varje dag under en tvåveckorsperiod eller liknande. I och med den lilla tid som ges 

till simning måste Per lägga all tid till att öva simning och lekar kommer lite i skymundan. 

Han säger att ”helt plötsligt så känner jag, nu är jag inte lika öppen så där, utan nu är det mer 

så här ”nu ska vi simma”. ”Nu ska vi simma”. Alltså lite tristare skulle jag säga” (Per). 

Tidsaspekten har alltså gjort undervisningen ”tristare” för eleverna enligt Per.  

Det de flesta lärarna i studien tycker är positivt med simundervisningen är att de i och med 

detta får lära ut en livsviktig kunskap. Max tycker att det är bra att eleverna får med sig en 

positiv bild av vatten och att de får en vana av att vara i vatten så att de inte känner en rädsla 
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inför det. Ann menar att eleverna ser allvaret i simundervisningen och att de förstår att det är 

livsviktig kunskap och på så sätt tycker att det är positivt att vara i simhallen. Ann hävdar att 

”är det så att man är förberedd är man mindre rädd” (Ann) och att hon tror att eleverna 

uppskattar att få prova på att livrädda och simma klädsim för att själv ha fått upplevt hur det 

känns ifall de skulle hamna i en nödsituation.  

 

Både Tom och Per anser att något som är positivt med simundervisningen på deras skolor är 

att de kan utnyttja elever som är med i någon simklubb till att ge tips till sina klasskamrater. 

Per menar att i och med dessa elever kan han låta dem visa hur olika simsätt ska se ut på plats 

i vattnet och klasskamraterna kan ta del av deras tips kring simning. Per hävdar även att 

eleverna får en lärarroll i och med detta och att det stärker de elever som är duktiga på 

simning samt att många elever uppskattar att få tips från sina kamrater. Tom tycker att det är 

positivt att eleverna är seriösa när de får visa sina klasskamrater olika simövningar och att 

detta är något både eleverna och han som lärare värdesätter. 

Det Ida tycker är bra med simundervisningen på sin skola är att de andra lärarna på skolan ger 

tid från sina lektioner till simundervisningen under de veckor det är aktuellt. Hon tycker att 

det är positivt att ingen är negativ till detta och att alla ser det som en självklar sak att göra. 

Ida nämner även att hon tycker att det är positivt att få se eleverna i en annan miljö i simhallen 

än vad hon vanligtvis ser dem i. Hon, liksom Tom, uppskattar att få se eleverna i vattnet och 

hur de använder sin kropp i simbassängen. Tom nämner att simundervisningen är ett bra 

tillfälle för eleverna att visa upp hur de enligt kriterierna kan anpassa sina rörelser efter 

situationen och att han då kan se vilka som kan ta åt sig teknik på ett bra sätt. Max anser 

likaså att det är trevligt att komma iväg till simhallen och få vara i en annan miljö. 

Max upplever att simkunnigheten blir sämre och sämre hos sin skolas elever men att eleverna 

har en bra vattenvana. Han beskriver detta genom att berätta följande:  

 

Som jag uppfattar det vad det gäller simkunnigheten så tycker jag att, så tycker 

vi här på den här skolan att simkunnigheten är ganska… den blir sämre och 

sämre, alltså medans vi märker att det här med att hoppa och köra kullerbyttor 

och den, vad säger man, den kompetensen är ganska stark, alltså… det finns 

många som klarar av det, men just vattenvanan är bra, men traditionella 

simningen blir sämre och sämre. Alla är ju simkunniga, vi testar ju det i 

årskurs sex, de får simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Så alla klarar ju 

det, men… själva simtekniken tycker vi väl är sämre… och vad det beror på 

det vet vi ju inte… (Max). 
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5.3 Anledningar till varför elever inte deltar i skolans simundervisning samt 

till varför elever inte är simkunniga 

Anledningarna till att elever inte deltar kan vara många och varierande enligt lärarna. Den 

egentliga anledningen till att elever inte deltar kan se annorlunda ut och kan inte presenteras 

här då det är lärare som är intervjuade och som står i fokus och inte elever. Anledningarna till 

att en elev inte deltar i simundervisningen kan i många fall vara samma anledning som till 

varför en elev inte är simkunnig. Till exempel kan en elev välja att inte delta i 

simundervisningen för att hen inte vill visa upp sin kropp. Anledningen till att eleven då inte 

deltar är också anledningen till att eleven inte har blivit simkunnig i och med att eleven inte 

har deltagit. Därför presenteras nedan anledningar till att elever inte deltar samt anledningar 

till att elever inte är simkunniga tillsammans.  

Nedan presenteras lärarnas uppfattningar kring varför elever inte deltar i simundervisningen 

samt inte är simkunniga utifrån kategorierna: medicinska/sociala skäl samt 

religiösa/kulturella skäl. Kategorierna utgår från Skolverkets (2004) kategorier för 

anledningar till att elever inte är simkunniga. Dock har dessa modifierats då empirin har gett 

en annorlunda bild jämfört med Skolverkets (2004) tidigare studie. De modifieringar som har 

gjorts är att ekonomiska/organisatoriska skäl har tagits bort som kategori på grund av att det 

knappt nämndes av lärarna i det här sammanhanget samt att kategorin medicinska/ sociala 

skäl har delats upp i två delar för mer tydlighet.  

5.3.1 Medicinska skäl 

En av de främsta anledningarna till att elever inte deltar i simundervisningen är enligt Ola och 

Tom tjejer som är inne i sin menstruationsperiod. Dock påpekar Ola att det kan vara något 

som de använder som anledning till att inte delta trots att det kanske är något annat som är 

problemet. Han ser dock inte detta som något problem då dessa tjejer oftast hinner vara med 

på någon av simlektionerna och visa sin kunskap.  

Flera av lärarna nämner även att visa elever kan ha haft skador, sjukdomar eller att de har 

opererats och att eleverna på grund av detta inte har haft möjlighet att bada. Ola nämner 

någon elev som hade opererat hjärtat och som inte fick anstränga sig som exempel och Max 

nämner förkylning som en anledning. Dessa elever klarar oftast målen senare då de har blivit 

friska eller skadefria menar Ola. Ida ser dock inte skador och sjukdom som något stort 

problem då det oftast går att hitta andra tider för de här eleverna att få öva och visa upp sina 

kunskaper.  
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Ytterligare en aspekt som lyfts av Tom när det gäller eleverna och saker de kan tycka är 

negativt med simundervisningen är att vissa tycker att det är jobbigt rent fysiskt att simma. 

Detta kan leda till att eleverna inte vill delta. Tom säger ”jag kör ju trettio minuter hårt” 

(Tom) och att han tror att simningsmomentet är ett av de tyngsta fysiska moment som han har 

i sin undervisning.  

På Toms skola finns det en elev som inte är simkunnig. Eleven har valt bort idrotten helt och 

hållet från sitt schema främst på grund av att hen har problem med motoriken. Eleven vill inte 

delta och känner att hen inte klarar av det och då vill eleven heller inte lägga ner tid på att 

skaffa sig ett idrottsbetyg. Tom menar att den här eleven skulle behöva mer resurser för att 

klara av idrottslektionerna och för att vilja vara med.  

 

5.3.2 Sociala skäl  

Ola, Ida, Ann, Tom och Per tror att många elever inte vill vara med på simlektionerna i skolan 

på grund av att de inte vill visa upp sin bara kropp för klassen. Ola menar att det är en utsatt 

situation. Tom hävdar att det främst är tjejerna som är negativa till situationen i och med att 

han upplever att de inte gillar att killarna tittar på dem. Ida säger: 

Det finns ju alltid någon i varje klass som tycker att det är, som kommer 

och pratar med en innan den här simperioden och tycker att det är så 

jobbigt så att de vill inte vara med klassen när man ska simma. Och det är 

framförallt att de vill inte visa sig i badkläder. De tycker att det är jobbigt. 

Det är ju som liksom främsta orsaken (Ida). 

Även Ann är inne på samma spår när hon får frågan om vad största anledningen enligt henne 

är att elever inte deltar på simlektionerna i skolan då hon svarar: ”Bristen på tilltro till sig 

själv och sin egen förmåga. Dålig självbild”. (Ann). Hon berättar vidare att det finns en del 

elever som kan simma men som inte vill vara med i simundervisningen på grund av olika 

anledningar och då hellre söker särskild prövning. Hon menar att anledningarna till att inte 

vilja vara med oftast är psykiska och nämner att det för många elever är jobbigt att visa upp 

sig i badkläder för sin klass:  

…vi har ju elever som hellre söker sig till särskild prövning för att visa upp sin 

simförmåga, där i den gruppen ingår ju i huvudsak flickor som inte vill visa upp sin 

kropp… eh… inte, ja alltså jag har inte varit med om att det har varit någon pojke som 

har velat göra särskild prövning, så att för min del bland de elever som jag har 

undervisat så är det företrädelsevis flickor, och det är flickor som över lag har andra 

svårigheter med sin skolgång, mår psykiskt dåligt, har… samtal och kontakter, eller 

jag, eller oftast har jag samtal och kontakt med kurator på skolan eftersom dom här 

flickorna behöver hjälp av samtalsstöd, av kurator, och det är ju, kan ju vara av många 

olika anledningar, en del tycker ju bara att det är jobbigt att visa upp sin kropp så 

naket som det blir, men andra elever vill ha särskild prövning för att… ehh, det är 

elever som har självskadat sig, till exempel skurit sig på armarna, och vill inte att 
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andra ska se att, vilka ärr de har till exempel, eller de känner sig överviktiga, eller 

upplever sig överviktiga, eller är överviktiga. De också tycker att det är… känns som 

en jobbig situation att vara på badet tillsammans med jämnåriga. Där emot så brukar 

det inte vara några problem för huvuddelen här, för eleverna att vara på badhuset bara 

de inte är där med sina jämnåriga. Så att det är, just att göra särskild prövning inne i 

lilla simhallen och dra för draperier och sånt, det är inte nödvändigt, bara det inte är 

den egna klassen som är med.  (Ann).  

Också Tom är inne på samma spår som Ida, Ann, Per och Ola när han säger att det för vissa 

elever kan vara jobbigt att visa upp sin kropp för klassen på grund av att man har till exempel 

dåligt självförtroende eller att man är överviktig. Han uttrycker att en anledning till att inte 

delta i simundervisningen kan vara: ”… men det kan ju vara att man är stor i kroppen, det är 

ju definitivt en... om man inte är nöjd med sig själv, det är ju definitivt negativt när man ska 

bara ha badbyxor på sig, eller baddräkt. ” (Tom).  

Ola menar att en anledning till att en elev inte deltar i simundervisningen kan vara att eleven 

har varit med om något trauma kring vatten när eleven var yngre. Detta har då lett till att 

eleven har fått fobi för vatten och inte så gärna vill vara med i simhallen. Ola har även stött på 

att någon elev som ” inte vet riktigt om man är pojke eller flicka” (Ola) och att detta har gjort 

att eleven inte vill vara med och delta i simundervisningen.  

Per tror att en del elever inte vill vara med och simma för att de inte är simkunniga och inte 

vill utsätta sig för en situation de inte klarar av. Han tror att eleverna skäms. Han säger även 

att det kan vara svårt att veta varför elever inte vill delta när de inte har någon egentlig 

anledning. På frågan om det finns några andra anledningar än de mer specifika till att inte 

delta svarar han: ”Vill inte”, sen vad det beror på det är ju väldigt svårt att veta, att komma åt. 

Och den här lite skammen att man inte kan. För en del.”(Per).  

På lärarnas skolor finns det några få elever som inte är simkunniga. På Pers skola är det en 

elev på högstadiet som inte är simkunnig. Per menar att eleven är rädd för vatten och att 

anledningarna till att eleven inte är simkunnig främst är psykiska. Eleven har erfarenheter 

med sig i bagaget som gör att det är svårt för eleven att slappna av. Per har jobbat mycket med 

att bara få in eleven i simhallen. Han anser att bara en elev kommer in i hallen och är ombytt 

så brukar det mesta ordna sig när han väl får ner eleven i vattnet. Även på Anns skola finns 

det en elev som inte är simkunnig på grund av någon slags brist på motivation. Ann har svårt 

att se vad anledningen till att eleven inte simmar är. Skolan har försökt att kommunicera med 

föräldrarna och eleven men föräldrarna anser att simningen är något de vill ansvara själva för i 

hemmet och eleven är inte motiverad att lära sig. Föräldrarna skickar inte med badkläder eller 

handduk när det är simning i skolan och vad deras inställning beror på vet inte Ann. Ann 
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säger att ”det är en elev med problematik” (Ann) i många av skolans ämnen och att det vore 

bra om skolan fick bättre möjligheter att ge eleven mer stöd och stöd som eleven verkligen 

behöver. Ann menar att föräldrarna spelar en viktig roll genom att kunna uppmuntra och 

motivera sina barn. Även Max undervisar några elever som han misstänker ej är simkunniga. 

De kom till Max skola i årskurs sex och han har tyvärr ingen bra överlämning från tidigare 

lärare på dessa elever angående deras kunskaper när det gäller simning. Han tror dock att de 

inte är simkunniga eftersom de inte har deltagit på ett enda simundervisningstillfälle. Men han 

kan inte säga något säkert eftersom han aldrig har sett dem i simhallen. Max tror att det inte är 

många elever som upplever simundervisningen negativt men att de som gör det oftast är de 

elever som inte är simkunniga. Han säger att ”i vissa fall så är det så att många får en liten 

klump i magen när det just gäller simning och avstår från simningen just på grund av att de 

inte kan simma” (Max).  

 

5.3.3 Religiösa/kulturella skäl 

Ola nämner att det ibland finns elever som inte deltar i idrottsundervisningen på grund av 

religiösa skäl. Han berättar att det finns ett litet badhus i staden som hans skola ligger i som 

erbjuder simundervisning för islamska kvinnor:  

Så där på  X (simhallens namn), dom här som…, om man inte, om man har 

religionsbakgrund, man kan simma med klassen, som de har haft 

simundervisning där. Så dom plockar ihop då, ja men, vad heter det, ja men 

typ islamska föreningen, tror jag dom heter, dom har tagit in och har personal 

och så, stöttar och hjälper dom, tror jag, fixa simningen. (…) Jag tror att det 

bara är för kvinnornas skull som... Jag tror inte killarna har problem att visa 

upp sig. Att de inte får, utan de är, det är kvinnorna som inte får visa sig förens 

de är gifta tror jag att det är (Ola). 

När Per kommenterar invandrarelever och simundervisning säger han att det inte är något 

problem för honom då han bara har haft en elev med utländsk bakgrund som inte kunde 

simma. Han menar att detta inte var konstigt då eleven nästan aldrig hade varit i närheten av 

vatten tidigare. 

Även Tom har, liksom Per, få elever med utländsk bakgrund på sin skola. Men han är 

medveten om de problem som kan uppstå med vissa av dessa elever i och med att han har fått 

ta del av andra lärares erfarenheter på kommunens nätverksträffar för idrott- och hälsalärare. 

Han berättar om situationen enligt följande: 

Men som sagt det är ju ett område som det är väldigt lite invandrarbarn, och 

det… och man jämför när man sitter på de här nätverksträffarna. Och kanske 

någon i X och X (invandrartäta områden/skolor) har ju väldiga problem med 

simundervisningen, just på grund av att, ja men bara att visa sig liksom i 

badkläder och hela den biten och att vad vatten är för dom personerna, det är ju 
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som förknippat med livsfara för många att liksom hamna i vatten. Så att man 

förstår ju problematiken. Så att det är ju ett stort spann på vad, ja men vad man 

jobbar med på skolorna. Och vi har väl tur där då att vi har simkunniga elever 

redan från när vi börjar (Tom).  

Ola, Ida och Ann menar att det främst är elever med invandrarbakgrund som inte kan simma 

på deras skolor. Olas icke simkunniga elever har kommit till skolan i årskurs åtta och aldrig 

tidigare varit i närheten av vatten. Ann menar att hennes ”upplevelse hittills har inte varit att 

det är någon av dem som har motsatt sig att det är av vikt att lära sig simma” (Ann). Men 

sedan säger hon också att det har varit vissa problem runt simningen i och med att vissa av 

dessa elever inte kan, vill eller får visa sin kropp. På Idas skola har de haft två elever som 

under hösten inte kunde simma, men nu är de båda två simkunniga efter att ha fått extra 

simundervisning. Båda dessa elever kom till Sverige för cirka fem år sedan och hon menar att 

det är på grund av detta som de inte kunde simma förut. Ida anser att på grund av att hennes 

skola har få elever som har invandrat till Sverige och eftersom att de som går på hennes skola 

har gått i den svenska skolan hela sitt liv så har de få elever som inte kan simma. Hon vet att 

detta är ett större problem på andra skolor där andelen invandrade elever är större.  

 

5.4 Undervisning av icke-deltagande elever samt ej simkunniga elever 

5.4.1 Undervisning av icke-deltagande elever 

Om en elev inte deltar på enstaka simundervisningstillfällen har de intervjuade lärarna olika 

sätt att handskas med detta. Om Ola har en elev som inte är med och deltar skickar han eleven 

till simhallen efter skoltid med ett intyg som badhuspersonalen får skriva på. Han berättar om 

detta enligt nedan:  

Ja, skulle de inte vara med på två lektioner då, då får dom det här intyget, och 

då far dom dit å... Även om jag vet att de kan simma, så får dom de intyget. De 

är ju också… får de fara dit själv och kolla av så det gör ju också att dom på 

något sätt vet att det går som inte att smita undan, de måste fara och bada. Det 

är (…) på egen tid (Ola). 

Eleverna får då enligt intyget visa att de kan simma 200 meter och att de klarar av olika 

livräddningsmoment så som att bogsera en kamrat.  

Per och Max är de lärare i studien som har en tydlig uppgift till de elever som inte deltar i 

simundervisningen. Per ger de elever som inte är ombytta en teoriuppgift, som kan handla om 

till exempel isvett eller badvett, som de gör i simhallen. De har ibland fått skriva 

instuderingsfrågor till ett specifikt avsnitt som Per sedan har använt i undervisningen. På Max 

skola får elever som inte deltar i simundervisningen göra en stadsorienteringsbana som utgår 

från simhallen. Om någon elev däremot har varit sjuk en längre tid får eleven sitta på 
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simhallen och jobba med något skolarbete, till exempel om eleven behöver ta igen något som 

den missat under sjukdomsperioden. Max menar dock att han får se på fall till fall hur han ska 

hantera situationen och eleven de gäller 

På Pers skola har de elev som har en fysisk nedsättning som har extra simundervisning med 

en egen lärare. Han brukar försöka få med elever som av olika skäl inte har deltagit i 

simundervisningen att delta på den här elevens simtillfällen. Han tror att det kan vara skönt 

för vissa elever då det är färre i bassängen och på grund av att eleverna inte behöver visa sig i 

badkläder för klassen.  

När Ann berättar om elever som inte deltar i undervisningen och vad hon brukar göra med 

dessa elever säger hon att de elever som inte deltar oftast inte ens åker med bussen till 

simhallen från skolan. De elever som dock kommer hanterar hon genom att försöka göra dem 

delaktiga enligt följande:  

Det som går att göra är ju att berätta för dem vad vi ska göra, se till att de kan 

vara delaktiga på något vis i undervisningen, och att avdramatisera 

undervisningssituationen. Uppmuntra dom, säga att det är bra att de kommer 

(Ann).  

På Idas skola löser de problematiken kring elever som inte deltar genom att hitta lösningar 

från gång till gång. Hon menar att de knappt har några elever som inte deltar och att det oftast 

går att hitta andra tider då eleverna kan komma till badhuset och öva samt visa upp sina 

kunskaper. Även Tom ser elevers icke-deltagande som ett mindre problem då han menar att 

eleverna förr eller senare deltar då de måste göra det för att få betyg i ämnet. Han 

kommenterar problematiken kring icke-deltagande elever och hur han hanterar dessa enligt 

följande:  

Dom kommer ofta med en ursäkt, då kan jag inte göra så mycket… utan då får 

man, då får du fara och gå, eller du får fara in och göra något annat. Jag kan 

som inte tvinga ner dom i, men dom har ju sina, de har ju krav på sig så de 

kommer ju förr eller senare, det gör dom ju. (…) alltså jag har haft olika, ett 

tag hade man uppgifter att de skulle sitta och läsa men det blir ju att de sitter 

med boken, så här (visar) och så sitter de tittar (på de som badar). Det är som 

ingen mening. Utan de är, nej… man kan som inte tvinga dom här, om de 

kommer och säger att de inte ska vara med, man försöker ju naturligtvis, man 

försöker ju få dem att vara med, man försöker få dem å låna badbyxor där (på 

simhallen), fast det är ju också en idé, det skulle de kunna ha mycket bättre 

service där tycker jag än vad de har. Nog finns det ju kvarglömda grejer där 

också (Tom).  

Tom menar dock att det oftast inte är glömda kläder problemet sitter i utan att de 

bakomliggande anledningarna kan se annorlunda ut.  
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5.4.2 Undervisning av ej simkunniga elever 

Det Ola och Ann gör med de elever som inte kan simma är att försöka meddela till hemmet att 

eleven måste försöka åka och simma på egen hand för att få öva. På Anns skola brukar 

rektorn, när det gäller elever som inte är simkunniga, ta upp simkunnighet på 

elevvårdskonferenser med föräldrarna. De informeras om att det gäller ett godkänt betyg i 

ämnet och att det är viktigt att lära sig simma.  

 

På Olas skola brukar de åka iväg på ”elevens val” med ej simkunniga elever för att de ska få 

träna med en lärare. Den extra simundervisning som bedrivs på Olas skola för icke-

simkunniga elever sker under dessa ”elevens val”-tider. De brukar åka iväg till simhallen 

någon period per läsår och då blir det cirka tre-sex gånger som de åker dit. Ola hävdar dock 

att skolan nu har fått restriktioner från kommunen om att de inte ska bedriva någon extra 

simundervisning utan att det ska vara likvärdigt för alla skolor. Ola tror inte att kommunen 

har några tankar kring hur deras icke simkunniga elever ska klara målen när de inte får öva 

mer. Trots detta anser han att man kan kringgå dessa restriktioner lite genom att ändå 

genomföra extra simundervisning på elevens val eftersom det är tid som eleverna själva styr 

över och disponerar sin tid utifrån. 

 

På Pers, Idas, Max och Anns skolor erbjuds det extra simundervisning någon gång i veckan 

för elever som behöver träna extra på simning. Det är personalen på simhallen som då håller i 

simundervisningen i de flesta fallen och kommunen som har tilldelat den extra tiden. Per 

poängterar dock att det går att kompromissa och ”att man nästan kan skräddarsy lösningar” 

(Per) då simhallen ligger i samma byggnad som skolan. Per kan hålla i undervisning när det 

passar honom och ibland kan eleverna komma in i hallen på kvällstid. Skolan kan alltså 

erbjuda många olika alternativ för extra simundervisning som eleverna kan välja mellan. Men 

den extra simundervisningen är något Anns elever oftast inte går på och hon tycker att det har 

varit svårt att få elever att gå dit. På Idas och Max skola åker eleverna iväg tillsammans med 

personal från skolan för att öva simning i badhuset. Det är främst badhuspersonalen som 

undervisar när de är där, medan personalen från skolan fungerar som ansvariga vuxna.  

 

5.5 Hur vill lärare organisera simundervisningen för att så många elever 

som möjligt ska vilja vara med och delta samt bli motiverade? 

I de bästa av världar skulle de flesta av lärarna vilja ha fler tillfällen för simundervisning för 

sina elever för att främst kunna lära ut bättre simteknik och för att eleverna ska få en chans att 



33 

 

öva mer. Ola skulle även vilja göra de extra simtillfällena för elever som inte är simkunniga 

obligatoriska. Han beskriver sin uppfattning kring detta enligt följande:  

Och sen skulle jag vilja ha, kan man inte simma då skulle jag vilja ha att, man 

någon form av obligatorisk en gång i veckan, då man måste åka på de här, de 

här månda- onsdags, måndag, tisdag, onsdagstillfällena, tills de kan påvisa att 

de klarar det, det skulle som vara obligatoriskt då att dom, dom måste för nu är 

det i så fall bara frivilligt. Du kan ju som, ja, säga att det är värdefullt, de får ju 

inget betyg annars, så, men de kan ju fortfarande nästan göra ett val att skippa 

det (Ola).  

Per menar att i de bästa av världar skulle alla elever vara med på lektionerna. Han anser att en 

bra simundervisningssituation skulle innebära att eleverna har ”Ett avslappnat förhållande till 

sina kroppar. Och våga testa, olika saker” (Per). Per tror att för att uppfylla detta måste det 

jobbas från flera olika håll runt eleverna samt att det behövs mer tid för undervisande lärare:  

Jag tror att det måste jobbas på flera fronter. Jag kan göra en liten, liten del och 

föräldrarna kan göra en del, och media kan göra en liten del, jag tror att det är 

väldigt många delar som måste kopplas ihop. Jag kan göra en del. Jag kan ha 

lite samtal med dem. Jag har inte jättemycket tid med dem. Så att… min 

inverkan blir inte så stor, eller så är den stor men det är så liten tid att det 

som… (Per) 

Ann menar att i de bästa av världar skulle hennes elever komma väl förberedda vad det gäller 

simning när de kommer till hennes skola i högstadiet. Det skulle underlätta hennes 

undervisningssituation. Hon menar att fler undervisningstillfällen för simning skulle ges till 

alla elever och att alla elever borde få lära sig simma tidigare än i årskurs två. Ann hävdar att 

om eleverna skulle få en bättre och tidigare introduktion till simundervisningen skulle det ge 

positiva effekter ända upp i högstadiet:  

Och skulle det vara så att eleverna fick en, en bättre introduktion i att vistas på 

badhuset från det när dom är yngre, så tror jag att det inte skulle vara lika 

känsligt när de går i högstadiet. För nu har de ju jättemycket träning i trean och 

sen så eh.. är det nån gång i, enstaka tillfällen per år under fyran, femman, 

sexan och sen i sjuan när dom börjar komma in i puberteten, och kroppen 

förändras jättemycket och dessutom har dom, har eleverna, starka sociala, 

utvecklingen med interagera med andra människor, ”hur är jag?” och 

identitetsutveckling, då PANG shong (klappar i händerna) in på badet igen, klä 

av dig naken… det är inte intelligent. Det är dåligt tänkt (Ann).  

När Ida beskriver hur hon ser på simundervisningens utopi har hon många tankar kring hur 

det skulle kunna bli bättre.  Hon är liksom Ann inne på att mer tid till simundervisningen 

skulle vara önskvärt samt att hon skulle vilja ha mer utrymme i simhallen. Ida önskar även 

mer kontinuitet i simundervisningen: 

Ja, i de bästa av världar då hade vi haft en egen simhall här vägg i vägg där 

man kunde ha, ja men kontinuerligt simning, alltså du kan ha det några gånger 

på en termin och lägga in… kanske lite mera vattensporter om man säger… 

alltså kanske testa på sådana saker. För nu finns ju varken utrymme eller tid i 

bassängen. Vi har liksom en stackars rad där man simmar på fram och tillbaka.  
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Så att just utrymmet för att hitta på kanske lite mer lek och spel i vatten så att 

man kan bli trygg bara av att liksom leka och spela. Men det är ju som en utopi 

som du säger, men, och just att dom här som inte är särskilt vattenvana att de 

får möjlighet att träna liksom i lugn och ro, att vara, ja men att vara några 

stycken med en lärare. Ja men så att, ja men det är väl det man önskar, men… 

det kommer ju aldrig att hända…(…)Ja men just det här att få lite kontinuitet. 

Att kunna lägga in det, men jämna mellanrum (Ida).  

När Ida har fått tänka ytterligare kring hur hon skulle vilja att simundervisningen skulle 

bedrivas i de bästa av världar framhåller hon att det vore önskvärt med fler vuxna i simhallen. 

Då skulle hon och de andra vuxna kunna dela upp klasserna och ha koll och undervisa en 

grupp var. Även Tom är inne på samma spår när han menar att mindre grupper hade varit 

önskvärt för en bättre simundervisning.  

Toms uppfattning kring hur simundervisningen skulle se ut för att fler elever skulle vilja vara 

med och delta och bli motiverade innebär även en önskan om en bättre och större simhall. 

Han hade i de bästa av världar gärna haft en längre och djupare bassäng än vad de har tillgång 

till idag för att inte eleverna ska få det jobbigt att simma långa sträckor samt för att de inte ska 

nudda botten. Han nämner även lite mer variation på de hjälpmedel och utrustning som finns 

där som något önskvärt. Han föreslår till exempel hopptorn, olika flythjälpmedel, 

dykutrustning samt simglasögon som saker som skulle vara bra att ha i simhallen. Han skulle 

också gärna se att simklubbar tränar i bassängen så eleverna skulle få inspiration till 

simningen vilket han tror påverkar undervisningen positivt. Han nämner även lägre ljudnivå 

och bättre luft i simhallen som något som vore önskvärt för en bättre arbetsmiljö. Något som 

han även anser är en del av simundervisningens utopi, men som han redan har, är att ha ensam 

tillgång till simhallen under de lektionstimmar han är där: 

Det är ju positivt genom att det bara är vi som är där också, det är ju inte 

liksom motionssim och det är inte pensionärer som blir förbannade som i 

simhallen i X (närliggande stad), som är stojig, det är klart bättre ljudnivå här 

(Tom).  

Tom är även inne på bättre tillgång till teknik och digitala hjälpmedel som en del av hur 

simundervisningens skulle kunna förbättras: 

Ja bästa av världar då kanske man hade sån där stor, stor rackarns tv eller 

projektor och så man kunde visa perfekta simsätt liksom, kunde visa crawl, ”så 

här gör du med fötterna”, ”så här gör du… ” det vore ju faktiskt häftigt (Tom).  

Tom nämner även att det vore bra att ha en surfplatta eller liknande för att kunna filma 

eleverna och för att kunna visa upp filmklipp. Han menar att detta skulle vara av värde för att 

kunna utveckla elevernas simteknik.   
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Max skulle vilja ha haft en egen simhall som tillhör skolan alternativt en simhall i anslutning 

till skolområdet. I de bästa av världar skulle han även vilja kunna styra mer över när 

simperioderna läggs under terminerna. Som det ser ut nu kan de hamna under till exempel 

vårvintern då skolan även vill bedriva friluftsliv ute för att ta till vara på snön. Då har skolan 

två viktiga delar av ämnet idrott och hälsa som ska bedrivas under en kort, intensiv period 

vilket i vissa fall inte blir bra. Max hade gärna sett att de hade kunnat erbjuda icke-

simkunniga elever samt elever som inte har deltagit i simundervisningen fler tillfällen till att 

gå och öva i simhallen. Som det ser ut nu har eleverna möjlighet att göra det en gång i veckan.  

 

6.  Analys och diskussion 

I detta avsnitt genomförs en analys och diskussion av resultatet med koppling till syfte, 

frågeställningar och bakgrund samt den teoretiska utgångspunkten motivation.  

 

6.1 Organisering av simundervisningen 

På alla lärarnas skolor har de ca 2 veckor med simundervisning, med cirka fyra lektioner 

simning, totalt per år. Detta samspelar dåligt med Skolverkets (2011) tydliga mål för 

simundervisningen samt betydelsen av att vara simkunnig som tas upp av Kraepelin-Strid 

(2007) och Sjödin (2008). Alla lärarna är överens om att ett så pass viktigt moment som 

simning är enligt dem borde få mer tid och prioriteras högre. I alla de intervjuade lärarnas fall 

undervisar de flickor och pojkar tillsammans samt är den enda undervisande läraren för sin 

klass. Samundervisningen tillgodoser elever med en kamratberoende motivationstyp då de får 

ha undervisning tillsammans med både sina manliga och kvinnliga klasskamrater som kan 

motiverar dem att prestera bättre. Däremot är avsaknaden av fler vuxna sämre för de elever 

som har en lärarberoende motivationstyp som är mer i behov av lärarna för att motiveras att 

lära sig mer och utvecklas (Raufelder et al. 2013). 

I alla de intervjuade lärarnas fall är det även någon annan än den undervisande läraren som 

fördelar tiden i simhallen för varje klass. Detta är inget som lärarna kan gör något åt utan de 

får utgå från de organisatoriska och ekonomiska förutsättningar som Skolverket (2004) bland 

annat behandlar. Att någon annan än undervisande lärare har ansvaret för planeringen av tid 

till simundervisningen kan vara en anledning till att lärare kan ha svårt att få med alla elever 

att delta. I och med att de har knappt om tid till sin undervisning upplever Ida och Ola 

situationen som stressig. Är situationen stressig kan det vara svårt att tillgodose alla elevers 
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behov samt att uppfylla lärarnas tankar om idealbilden av simundervisningen. En stressad 

situation kan dessutom upplevas som en situation man inte har kontroll över och de elever 

som drivs av yttre motivation kan då lätt känna stress, press och nervositet (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003).  

Fokus hos lärarna ligger främst på att öva simning och livräddning. Alla nämner lek som 

något som är trevligt att ha med men som inte ger någon övning i simteknik eller livräddning. 

Fokus på livräddning och simning är helt i linje med Peter Stallmans (1994, refererad i Sjödin 

2008, 9) kriterier för vad man ska kunna för att räknas som simkunnig. Genom att öva 

simning och livräddning uppnår man det, men genom endast lek är det svårt. Ida, Tom och 

Max nämner alla att eleverna uppskattar lek och att både de och troligtvis även eleverna 

uppskattar att få komma till andra lokaler än de vanliga. Glädjen och lyckan i dessa faktorer 

kan ses som en inre motivation (Hassmén, Hassmén & Plate 2003) till att fortsätta kämpa 

framåt och utvecklas både som lärare och elev. Det är då synd att ett 

ekonomiskt/organisatoriskt skäl (Skolverket 2004) så som den knappa tiden sätter stopp för 

det som både lärare och elever ser som något positivt.  

Tom och Per har elever som simmar i olika simklubbar på fritiden. Detta tycker de är något 

positivt i och med att eleverna då får lära av varandra.  De menar att vissa av eleverna och de 

själva tycker att det är ett bra sätt att jobba. I och med detta sätt att jobba tillgodoser man de 

elever som har en kamratberoende motivationstyp eller lärar- och kamratberoende 

motivationstyp (Raufelder et al. 2013).  

Ida tycker att det är bra att andra lärare på hennes skola ger tid från sina lektioner till 

simundervisningen. Det visar på att simundervisningen har betydelse precis som Skolverket 

(2011), Kraepelin-Strid (2007) och Sjödin (2008) alla menar. Detta tyder även på att skolans 

lärare tillsammans undanröjer ett ekonomiskt/organisatoriskt skäl (Skolverket 2004) till att 

eleverna inte ska bli simkunniga. I och med att tid ges från andra ämnen till 

simundervisningen ges alla möjligheter som går att i simhallen kunna tillgodose både elever 

som drivs av inre motivation och glädjen av att få simma och vara i vattnet samt yttre 

motivation då eleverna får en chans att visa upp sina kunskaper och genom detta eventuellt 

uppnå ett bra betyg. Hade tiden för simningen varit mindre hade stress, press och tråkiga men 

effektiva uppgifter kunnat vara en lösning på situationen i simhallen för att få det att fungera 

och få eleverna att uppnå målen för simningen vilket i sig inte hade gynnat någon 

motivationstyp.  
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6.2 Anledningar till varför elever inte deltar i simundervisningen samt till 

varför elever inte är simkunniga 

6.2.1 Medicinska/sociala skäl  

De medicinska och fysiska anledningar till varför elever inte deltar i simundervisningen 

handlar enligt lärarna om tjejer som har mens samt elever som är sjuka eller skadade. Lärarna 

uppfattar situationen på detta sätt även om de nämner att det kan vara svepskäl för andra 

anledningar till att eleverna inte vill delta men som eleverna inte vill prata om. Att eleverna 

har mens eller är sjuka eller skadade är alla medicinska skäl (Skolverket 2004) till att eleverna 

inte deltar, medan om man använder det som ett svepskäl så kan det vara både ett socialt, 

kulturellt/religiöst eller ekonomiskt/organisatoriskt skäl (Skolverket 2004). Det vill säga att 

gränserna för vad som egentligen är en riktig anledning kan vara svårt att utröna och resultatet 

kan på så viss till viss del bli missvisande utifrån hur lärarna uppfattar situationen. Utifrån det 

här perspektivet är det även svårt för lärarna att motivera alla elever utifrån deras 

motivationstyp i och med att de egentligen inte vet vad det är som gör att eleverna inte deltar.  

De anledningar till varför elever inte vill delta som har att göra med kroppsideal, identitet och 

självförtroende handlar enligt många av lärarna om att eleverna inte vill visa upp sin bara 

kropp för andra. Tom och Ann tror att det kan ha att göra med att elever kan skämmas för sin 

kropp om de till exempel är överviktiga. Ann nämner även att det kan bero på anledningar så 

som att eleverna kan må dåligt psykiskt eller att de har självskadat sig och inte vill visa det för 

andra. Detta är aspekter som även nämns av Rönholt (2001), Jerlinder (2010) och Nilsson 

(2002) när de hävdar att kroppen och identiteten är starkt sammankopplade och faktorer som 

påverkar om en elev känner sig trygg i en simundervisningsssituation eller ej. Jerlinder (2010) 

hävdar att rädslan för att vara avvikande finns hos många personer och detta är även vad som 

tas upp av lärarna som en anledning till att elever inte vill delta i simundervisningen. En av 

lärarna nämner att han har varit med om någon elev som ” inte vet riktigt om man är pojke 

eller flicka” (Ola) och att detta har gjort att eleven inte vill vara med och delta i simhallen. 

Denna aspekt rör även den en rädsla för att vara avvikande (Jerlinder 2010). Mår en elev 

dåligt och känner oror inför simningen kan det vara svårt för denne att motivera sig i enlighet 

med Hassmén, Hassmén och Plates (2003) inre motivationstyp.  Även Ola berättar om en elev 

som har svårt att motivera sig till att vara med och simma i och med att det förknippas med 

fara och rädsla för eleven och inte glädje som är en drivkraft för personer med en inre 

motivationstyp. Han nämner att han har varit med om att elever är rädda för vatten på grund 

av något tidigare genomlevt trauma och som enligt honom inte vill vara med på grund av den 
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anledningen. Denna aspekt av simundervisningen lyfts även av Skolverket (2004) i deras 

studie kring varför elever är simkunniga eller ej som nämner rädsla för vatten som ett socialt 

skäl till varför elever inte deltar enligt lärarna (Skolverket 2004). 

Tom nämnde ett fysiskt skäl till varför elever enligt honom kan ha en ovilja att delta, 

nämligen att simningen kan vara jobbig fysiskt enligt honom. Detta skulle teoretiskt sett även 

kunna vara en anledning till att elever inte är simkunniga på grund av att de avstår ifrån att 

öva simning på grund av dålig kondition. Detta är helt i linje med Skolverkets (2004) tankar 

om medicinska/sociala skäl till att elever inte är simkunniga där dålig kondition är en del av 

denna kategori. Har en elev dålig kondition kan det betyda att den eleven känner att den inte 

har kontroll över situationen i simhallen i och med den fysiska ansträngning som simningen 

innebär. Detta kan vara ett tecken på att eleven drivs av en inre motivation i och med att 

situationen känns pressande och inte leder till några fördelar i form av till exempel ära eller 

högt betyg för eleven (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 

6.2.2 Religiösa/kulturella skäl 

På lärarnas skolor var det över lag få elever med utländsk bakgrund. Därför hade de få tankar 

och erfarenheter kring den aspekten av simundervisningen. Några av lärarna nämner dock att 

det kan finnas muslimska flickor som inte får visa upp sin kropp och som inte deltar i skolans 

ordinarie simundervisning på grund av detta vilket även Skolverket 2004, Otterbeck (2000) 

samt Dagkas, Tensin och Haifaa (2011) menar kan vara ett problem. Per och Tom berättar 

även att det enligt dem kan finnas en rädsla för vatten hos vissa elever med utländsk bakgrund 

som gör att de inte vill delta i simundervisningen och således heller ej blir simkunniga. Enligt 

Skolverket (2004) kan religiösa/kulturella/etniska skäl vara en anledning till att elever inte är 

simkunniga och den aspekten lyfts alltså även av lärarna i studien.  

6.2.3 Ej simkunniga elever 

Anledningar till att elever inte är simkunniga har främst enligt de intervjuade lärarna att göra 

med att en elev är nyanländ till Sverige och inte har lärt sig simma tidigare i sitt hemland. 

Detta nämner även Skolverket (2004) som en av anledningarna till att elever inte är 

simkunniga. Anledningen till att dessa elever inte är simkunniga har alltså främst inget med 

brist på motivation att göra.  

På Pers skola finns det en elev som inte är simkunnig och där är den troliga anledningen till 

detta att eleven är rädd för vatten. Eleven har tidigare erfarenheter av vatten som gör det svårt 

för eleven att slappna av i simhallen. Denna anledning till att eleven inte är simkunnig tas upp 
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av både Skolverket (2004) och Berukoff och Hill (2010) som menar att det är en stark 

påverkansfaktor till varför en elev inte är simkunnig. Är en elev rädd för vatten kan det vara 

svårt att uppnå de punkter som Stallman (1994, refererad i Sjödin 2008) har satt upp för att 

räknas som simkunnig. 

Ann nämner att en elev på hennes skola enligt hennes uppfattning inte är simkunnig på grund 

av brist på motivation från både föräldrarnas och elevens sida. Eleven har tydlig problematik i 

alla ämnen i skolan och föräldrarna är svåra att prata med enligt Ann. Lamb (2014) och 

Skolverket (2004) menar att föräldrar har stor inverkan på sina barn och huruvida de deltar i 

fysisk aktivitet/simundervisning eller ej och i detta fall är det tydligt att det stämmer. Den här 

eleven och föräldrarna har antagligen en amotivations-typ (Hassmén, Hassmén & Plate 2003) 

i och med det svala intresset för simundervisningen. Den här eleven och dess familj verkar 

vilja bestämma själva över sin utbildningssituation och vara självständiga och detta tyder på 

att de också kan ha en lärar- och kamratoberoende motivationstyp (Raufelder et al. 2013).  

På Toms skola finns en elev som inte är simkunnig på grund av motoriska skäl vilket är ett av 

skälen som Skolverket (2004) tar upp till varför elever inte är simkunniga. Hen har problem 

med att styra sin kropp och saknar motivationen att öva upp sin förmåga enligt Tom. Han 

menar att om eleven fick mer resurser skulle hen klara av skolan och simundervisningen 

bättre. Skolverket (2004) lyfter brist på pengar som en anledning till att elever inte är 

simkunniga och i detta fall hade mer pengar till resurser för eleven hjälpt situationen enligt 

Tom. Hade det getts mer resurser och tid till den här eleven kan jag som forskare även anta att 

motivationen för att vara med och delta hade blivit starkare hos eleven. Hade eleven fått tid att 

träna i lugn och ro och känna att allt känns bra, tryggt och roligt samt att ett godkänt betyg 

skulle kunna vara något som eleven skulle kunna uppnå hade elevens motivation säkert stärkts 

oavsett om eleven har en inre- eller yttre motivationstyp.  

 

Max nämner att han har några elever som han misstänker inte är simkunniga på grund av att 

de inte har kommit till simlektionerna. Men han vet inte säkert om det är så eller vad 

anledningarna till att de inte deltar är. Dessa elever verkar ha av en motivationstyp av arten 

amotivation (Hassmén, Hassmén & Plate 2003) i och med att de saknar motivation enligt Max 

uppfattning.   
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6.3 Undervisning av icke-deltagande elever samt ej simkunniga elever 

Gemensamt för alla lärare i studien är att de försöker få de elever som inte är simkunniga att 

komma till badhuset fler gånger än den ordinarie simundervisningen. Alla lärarna säger att de 

är flexibla och att de försöker hitta lösningar för att alla elever ska vilja delta, känna sig 

motiverade samt bli simkunniga. Att vara flexibel och lyhörd som lärare och låta eleverna 

vara en del av beslutsfattande är något som även Otterbeck (2000) och Dagkas, Tensin och 

Haifaa (2011) förespråkar och då främst när det gäller muslimska elever. Flexibiliteten bidrar 

förhoppningsvis även till att alla elevers olika motivationstyper kan tillgodoses.  

Dagkas (2007) menar att många lärare känner att de inte har den utbildning och kunskap som 

krävs för att kunna undervisa elever från en annan kultur än lärarens egna. Lärarna i studien 

ger dock inte uttryck för detta utan verkar ha metoder för hur de ska handskas med till 

exempel nyanlända elever.  

De flesta skolorna låter badhuspersonalen ta hand om de elever som går och simmar extra för 

att bli simkunniga. Att ha den här lösningen kan vara svårt för elever som har en 

lärarberoende motivationstyp, lärar- och kamratberoende motivationstyp eller en 

kamratberoende motivationstyp (Raufelder et al. 2013) i och med att eleverna kan hamna i en 

situation där de varken känner den som lär ut simningen eller är i en grupp där de känner de 

andra. Har eleven dock en lärar- och kamratoberoende motivationstyp kan den här lösningen 

fungera bra.  

När det gäller icke-deltagande elever säger sig lärarna göra lite olika. Vissa säger att de ger 

eleverna extrauppgifter i form av att gå en promenad eller att göra en orienteringsbana. Andra 

säger att de låter eleverna uppsöka badhuset på egen hand efter skoltid. Hur lärarna säger sig 

agera beror på hur många tillfällen eleverna har missat samt varför eleverna inte deltar. Att 

elever inte deltar i simundervisningen ses inte som ett stort problem av lärarna då de menar att 

eleverna oftast deltar någon gång för att få ett godkänt betyg vilket tyder på att de ändå drivs 

av någon form av yttre motivation. Lamb (2014) nämner delaktighet och att alla elever borde 

vara med på lektionerna som en lösning på problemet med icke-deltagande i 

idrottsundervisningen. De lärare som skickar ut eleverna från simhallen för att göra andra 

uppgifter går emot detta. Dock underlättar för de elever som tycker att det är jobbigt att visa 

sig i badkläder för sina klasskamrater och som har problem med dåligt självförtroende vilket 

Rönholt (2001, 309) Nilsson (2012) och Jerlinder (2010) alla behandlar.  
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Ann nämner att de elever som inte deltar i simundervisningen oftast inte ens är på plats i 

simhallen utan väljer att inte åka med bussen till simhallen och således skolka från lektionen. 

Eleverna får då ogiltig frånvaro i och med att de inte har någon anledning till frånvaron 

(Strand 2013). Strand (2013) menar att skolk kan ses som ett uttryck för något som inte 

fungerar som det ska från elevers sida samt att undervisningen av kan ses som jobbig av dem. 

Detta korrelerar väl med lärarnas tankar kring att många elever upplever den ”avklädda” 

situationen i simhallen som obehaglig.  

6.4  Hur vill lärare organisera simundervisningen för att så många elever 

som möjligt ska vilja vara med och delta samt bli motiverade? 

6.4.1 Tidsaspekten 

När lärarna diskuterar kring sin egen syn på hur simundervisningen skulle kunna se ut i de 

bästa av världar är tidsaspekten en av de största faktorerna som tas upp. På grund av att 

eleverna får lite tid till simträning menar lärarna att elevernas kunskap blir lidande. Att 

skolorna får så lite tid har att göra med att alla skolor i kommunerna ska få tillgång till 

simhallen samt att det kostar pengar att låta alla elever få mer tid i badhuset alternativt bygga 

fler badhus. Kostnader i samband med bad är något som också Skolverket (2004) nämner som 

en faktor till att elever inte är simkunniga. Får de inte tillräckligt med tid i simhallen så får de 

heller inte tillräckligt med tid till att öva. Ola hävdar att ”kan man en sak bättre tycker man att 

det är roligare” (Ola) och att detta kan spela in ifall man tenderar till att delta i en aktivitet 

eller ej. En elev som stämmer in på det påståendet är en elev som drivs av sin inre motivation 

(Hassmén, Hassmén & Plate 2003) och som gör saker för att få känslomässiga belöningar i 

form av till exempel lycko-känslor. Alla lärarna är alltså inne på att mer kontinuitet och mer 

tid i samband med simundervisningen vore önskvärt både för dem och för elevernas skull.  

Ann skulle vilja att det i de bästa av världar alltid var så att hennes elever kom väl förberedda 

vad det gäller simning när de kommer till hennes skola i högstadiet. Hon menar att det skulle 

underlätta hennes undervisning. Hon menar, liksom Berukoff och Hill (2010) att om alla 

elever fick lära sig simma tidigare skulle det ge positiva effekter för simundervisningen ända 

upp i högstadiet.  

Ida menar att om man skulle kunna minska stressen i badhuset skulle både hon och eleverna 

trivas bättre. Hade mer tid getts till varje klass och miljön i badhuset varit lugnare tror hon fler 

elever skulle vilja vara med och delta i simundervisningen. Genom minskad stress i simhallen 

skulle Ida tillgodose elever med både inre och yttre motivationstyp. De elever som drivs av 
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inre motivation skulle glädjas av mindre stress och känna mer lycka vid avsaknad av stress 

medan de elever som drivs av yttre motivation skulle glädjas åt mer tid till att uppnå sina yttre 

belöningar så som bra betyg (Hassmén, Hassmén och Plate 2003). Skulle elever och lärare få 

mer tid och kunna minska stressen i simhallen skulle det alltså leda till en lugnare miljö vilket 

skulle gagna flera olika motivationstyper.  

6.4.2 Material och lokal 

Några andra aspekter av simundervisningens utopi som tas upp av lärarna är önskan om en 

större simhall, mer utrymme samt en egen eller mer närliggande simhall. Detta hade 

underlättat för lärarna i undervisningen då de skulle få mer plats för att utföra olika övningar 

och lekar, för att kunna bestämma bättre själva över simundervisningen samt för att minska 

tiden det tar att ta sig till simhallen. Tom hade också gärna sett att det i framtida 

undervisningssituationer i simhallen hade varit lägre ljudnivå och bättre och svalare luft. 

Något annat som tas upp av Tom som en del av simundervisningens utopi är bättre tillgång till 

material och olika hjälpmedel. Han nämner simglasögon, flythjälpmedel, surfplattor samt en 

storbildsskärm i simhallen som förslag på detta. Alla dessa förslag på förbättringar har att 

göra med Skolverkets (2004) ekonomiska/organisatoriska skäl till att elever inte är 

simkunniga. Genom att undanröja dessa hinder och tillgodose eleverna med bra lokaler och 

bra material ser lärarna i studien en potential att kunna förbättra sin undervisning och att väl 

kunna tillgodose både de elever som drivs av inre- eller av yttre motivation.   

6.4.3 Andra aspekter av hur simundervisningen skulle kunna organiseras för att 

så många elever som möjligt skulle vilja vara med och delta samt bli motiverade 

Tom och Ann menar att fler vuxna i simhallen hade varit önskvärt från både lärarnas och 

elevernas sida. Då hade alla elevers behov kunnat tillgodoses ännu bättre enligt Tom. Till 

exempel skulle elever med en lärarberoende motivationstyp samt en lärar- och 

kamratberoende motivationstyp tillgodoses bättre med fler lärare i undervisningen (Raufelder 

et al. 2013).  

Per har en syn på idealbilden av simundervisningen där alla elever är med och deltar och 

eleverna har ett ”Ett avslappnat förhållande till sina kroppar. Och våga testa, olika saker” 

(Per). Rönholt (2001) Nilsson (2012) och Jerlinder (2010) behandlar alla identitet och 

kroppsideal och menar att relationen mellan våra kroppar och identiteter är speciell. Jerlinder 

(2010) menar att en del personer inte vill sticka ut från mängden och detta kan vara en faktor 

som gör att situationen i badhuset känns jobbig för en del elever. I simhallen går det inte att 

”gömma” sig bakom till exempel kläder eller skolbänkar på samma sätt som i exempelvis ett 
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klassrum och där upplevs chansen att ses som utstickande större för en del elever. Detta gör 

sammanfattningsvis att många elever känner sig obekväma i simhallen enligt lärarna. 

Avsaknaden av glädje är tydlig i det här exemplet och de elever som drivs av inre motivation 

kan i detta fall ha svårt att motivera sig själva till att vara med och simma.  

Per, Ann och Max menar att eleverna gärna hade haft mer lek när de är i simhallen. Men att 

tiden för detta idag sätter stopp då andra delar som simteknik och livräddning idag måste 

premieras. De elever som drivs av en inre motivation (Hassmén, Hassmén & Plate 2003) blir 

troligtvis besvikna på detta då glädjen som leken kan ge kan vara en motivation för dem att 

delta i simundervisningen. De elever som däremot drivs av yttre motivation (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003) ser troligtvis avsaknaden av lek som ett mindre problem då de främst 

motiveras av att få bra betyg och gör vad som krävs för att få detta.  

 

7.  Sammanfattande diskussion 

I det här avslutande avsnittet kommer studien att sammanfattas och diskuteras utifrån de 

viktigaste aspekterna arbetet har frambringat. Sist i avsnittet kommenteras den valda metoden, 

slutsatser dras samt att förslag till fortsatt forskning ges.  

7.1 Resultatet 

I tolkningen av den insamlade empirin har det i många fall varit svårt att skilja på anledningar 

till att inte delta i simundervisningen och anledningar till att elever inte är simkunniga. Ibland 

är detta samma sak då elever som inte är simkunniga heller inte vill delta i 

simundervisningen. Att inte delta i simundervisningen leder också ibland till att elever inte 

blir simkunniga eller inte visar upp sin simkunnighet. Anledningar till att inte delta i 

simundervisningen och simkunnighet är alltså tätt sammankopplade.  

Anmärkningsvärt att se är att i jämförelse med Skolverkets (2004) resultat från 2004 är det i 

denna studie främst fysiska, medicinska och psykiska anledningar som gör att elever inte vill 

vara med att simma. I studien är det de kulturella och religiösa skälen störst när det gäller 

elever som inte är simkunniga av den enkla anledningen att dessa elever inte har lärt sig 

simma innan de kom till Sverige. De organisatoriska och ekonomiska skälen nämns knappt av 

lärarna när det gäller elever som inte är simkunniga eller inte vill vara med och delta i 

simundervisningen. Dock är det främst dessa faktorer som lärarna vill förbättra när de talar 
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om simundervisningens utopi enligt dem och enligt vad de tror att eleverna tycker. Då är det 

mer tid, mer kontinuitet, mer utrustning, större lokaler med mera som nämns som faktorer 

som skulle kunna förbättras. Värt att tänka på är då att de faktorer som lärarna vill förbättra är 

faktorer de själva inte kan göra så mycket åt. När det gäller de fysiska, medicinska och 

religiösa/kulturella faktorerna anser lärarna att det går att göra något åt det och de har alla 

lösningar för hur de ska handskas med elever som inte är med på grund av detta. Ännu en 

aspekt av det hela är att lärarna inte nämner organisatoriska och ekonomiska skäl som 

anledningar till att elever inte är simkunniga eller inte deltar i simundervisningen men det är 

dessa aspekter som de främst vill förändra i simundervisningen. Detta är rätt anmärkningsvärt 

då deras uppfattning av problemen korrelerar dåligt med vad de vill förändra.  

När det gäller psykiska skäl till varför eleverna inte vill vara med och delta i 

simundervisningen menade många av lärarna att det har att göra med att eleverna inte vill visa 

sig i badkläder för sina klasskamrater. Hur man ska gå till väga för att lösa detta är svårt att 

säga. I dagens samhälle är våra kroppar en stor del av vår identitet (Rönholt 2001; Nilsson 

2012). Jerlinder (2010) menar att ämnet idrott och hälsa är speciellt eftersom att mycket fokus 

i ämnet är på elevernas kroppar och deras fysiska förmåga. I simhallen blir fokus på elevernas 

avklädda kroppar och detta är mycket svårt för många elever enligt lärarna i studien. Eleverna 

är rädda för att vara annorlunda och sticka ut och känner sig inte trygga med den avklädda 

situationen i simhallen. 

Som lösning på detta problem nämner lärarna att prata med föräldrarna, att vara flexibla och 

erbjuda alternativa lösningar. Ann försöker till exempel alltid få eleverna delaktiga i 

lektionerna medan Max skickar iväg eleverna ut på stadsorientering. Detta visar på två olika 

sätt att se på saken. Har man inte icke-deltagande elever i simhallen behöver inte de som 

deltar känna sig uttittade vilket lärarna uppfattar att eleverna inte gillar. Låter däremot en 

lärare eleverna vara med så mycket det går gör hen eleven delaktig vilket är något som Lamb 

(2014) förespråkar. Vilket sätt som är det rätta är svårt att avgöra och här spelar 

elevinflytande, flexibla arbetssätt och lyhördhet en stor roll vilket Skolverket (2008), 

Otterbeck (2000) samt Dagkas, Tensin och Haifaa (2011) alla nämner. Genom att involvera 

föräldrar och elever kan lärare förhoppningsvis komma fram till lösningar vilka gör att alla 

elever deltar och blir simkunniga.  

Alla lärarna ville på ett eller annat sätt ha mer tid till sin simundervisning. De nämnde stress, 

en känsla av att bara hinna med det allra viktigaste samt en känsla av att bara ”checka av” 
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simundervisningen som en följd av den lilla tid som de har. Det kan tyckas att det är tråkigt att 

lärarna ska behöva känna så här. Men jag vet av egen erfarenhet att många lärares högsta 

önskan är just mer tid oavsett vilket ämne de undervisar i. Det främsta skälen som man skulle 

behöva hjälp med utifrån för att komma till rätta med problemen med simundervisningen är 

alltså ekonomiska/organisatoriska skäl (Skolverket 2004). Hade skolan mer pengar och 

resurser skulle eleverna och lärarna få mer tid till simundervisningen, möjligheter att ha fler 

vuxna med i simhallen, möjligheter att dela upp klasserna samt möjligheter att köpa in olika 

hjälpmedel för en bättre undervisning. Dessutom om eleverna fick mer tid till 

simundervisning skulle de känna sig mer trygga med situationen i och med att de skulle få 

mer erfarenhet av simning och undervisningssituationen i simhallen. Mer tid till 

simundervisningen skulle även ge lärarna en chans att tillgodose alla elevers 

motivationstyper. Som det ser ut idag kan det vara svårt att tillgodose alla elevers behov på 

den lilla tid som ges för simundervisning. Max nämner att vattenvanan är bra hos många 

elever men att simtekniken är sämre. Detta skulle kunna vara en direkt följ av att ett 

organisatoriskt/ekonomiskt skäl (Skolverket 2004) så som lite tid till simundervisning 

verkligen har betydelse för om en elev blir simkunnig eller ej.  

7.2  Metoden 

Kvalitativ intervju som metod har fungerat bra i undersökningen i och med att syftet med 

studien har uppnåtts samt frågeställningarna har besvarats. Det som var svårast med 

insamlandet av empiri var att hitta lärare som var villiga att ställa upp på en intervju. Mer än 

hälften av de tillfrågade bemödade sig inte med att svara på förfrågan om en intervju. Således 

består alltså empirin av intervjuer med endast de lärare som var intresserade och hade tid. 

Huruvida detta har påverkat resultatet eller ej är svårt att säga då det som studien visar ändå är 

giltigt för de lärare som svarade.  

En annan aspekt av att få fler lärare att ställa upp handlar om missivbreven som skickades ut. 

Om de hade varit utformade på ett annat sätt kanske fler lärare hade svarat och ställt upp. 

Funderingar kring om intervjuguiden med frågorna skulle ha bifogats gjordes även, men 

beslutet att inte skicka med dem fattades för att lärarna skulle ge så ärliga och uppriktiga svar 

som möjligt under intervjuerna. I efterhand är det svårt att säga om fler hade ställt upp ifall de 

hade sett frågorna innan. Troligtvis inte då det verkade som vissa eventuella informanter 

knappt hade läst missivbrevet då de inte ens svarade på mailet.  
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Ett annat dilemma i insamlingen av empiri skedde vid själva intervjusituationerna. Många 

gånger ansåg forskaren och den intervjuade läraren att intervjun var slut och 

inspelningsutrustningen stängdes av. Efter detta samlade forskaren och läraren ihop sina 

saker, reste sig upp från bord och stolar och påbörjade någon slags avslutnings- och 

tackningssamtal. Då tycktes det i många fall som om läraren hade hunnit tänka till lite och 

yttrade ännu fler tankar kring själva frågorna på intervjun. Detta kom då alltså inte med på 

inspelningen och fick snabbt skrivas ner på papper av forskaren. Dessa slutliga kommentarer 

kan då ha tolkats till viss del mer än det inspelade samtalet som förekom innan när samtalet 

sedan transkriberades.  

Den kvalitativa forskningsmetoden har gett en bra inblick i lärares åsikter och gett ett större 

djup som antagligen inte till exempel en enkätundersökning skulle ha gett. Empirin är inte 

allmängiltig för alla lärare men den ger en inblick i hur det ser ut för en del vilket i sig kan ge 

lärdomar för många.  

7.3 Avslutande reflektioner samt slutsats 

Syftet med studien var att öka kunskapen om lärare i idrott och hälsas agerande kring och 

förståelse för elevers icke-deltagande i simundervisningen samt elevers simkunnighet. 

Resultatet pekar på att största anledningen till att elever inte vill delta i simundervisningen är 

psykiska och då främst att eleverna inte vill visa upp sina kroppar i bara badkläder. Empirin 

visade även att största anledningen till att elever inte kan simma är för att eleven är ny i 

Sverige och inte har fått lära sig simma i sitt hemland. Resultatet åskådliggör även att lärare i 

idrott och hälsa på högstadiet främst önskar mer tid till simundervisningen för att kunna 

inkludera och motivera alla elever samt få alla elever simkunniga. Att bedriva 

simundervisning är inte lätt när elever inte är simkunniga eller inte deltar på lektionerna. Har 

man som lärare dessutom lite tid till förfogande är det ännu svårare att hinna med alla moment 

och se alla elever. Med mer tid kan eleverna lära sig att simma och utveckla sina kunskaper så 

att de får med sig en livsviktig kunskap som både de och andra kan ha stor nytta av under hela 

livet. 

 

Peter Åström (2013) hävdar att motivationen inom ämnet idrott och hälsa kan ses som en 

dynamisk process där bland annat en elevs prestationer och syn på sig själv är nära kopplat till 

en persons självkännedom i olika situationer där eleven presterar. Detta stämmer väl överens 

med resultatet av studien. I och med att mycket av elevernas ovilja att delta och således 

prestera enligt lärarna har att göra med det psykiska och elevernas syn på sig själva i en 
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”avklädd” situation kan slutsatser dras att elevers motivation, prestation och inre tankar har 

med varandra att göra inom skolans simundervisning.  

 

Något som skulle vara av intresse för fortsatt forskning inom området är att undersöka elevers 

syn på varför de inte vill delta i simundervisningen och hur lärare och skola skulle kunna 

organisera simundervisningen så att så många elever som möjligt skulle vilja vara med och 

delta. Att göra samma slags studie med samma syfte, fast på gymnasiet, hade även varit 

relevant då andra aspekter av simundervisningen säkert hade framkommit i och med att 

eleverna där är äldre. Fortsatt forskning skulle även kunna ske med intensionen att undersöka 

hur det ser ut inom området i olika delar av landet. Två av lärarna nämnde även fenomenet 

”fri lek” i simhallen vilket de brukar avsluta lektionerna i simhallen med. Jag kan undra om 

detta fenomen förekommer inom flera ämnen eller på andra lektioner i idrott och hälsa eller 

om det är ett fenomen som bara förekommer i simhallen? Att undersöka detta vidare hade 

också varit intressant. Fortsatt forskning inom området känns relevant på många sätt då 

simkunnighet enligt bland annat Skolverket (2011), Kraepelin-Strid (2007) och Sjödin (2008) 

är något livsviktigt och en kunskap för livet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Umeå 2015-02-04 

Hej!  

Jag heter Maria och är student på lärarprogrammet på Umeå Universitet. Jag skriver nu på 

mitt examensarbete på pedagogiska institutionen inom ämnet idrott och hälsa. Mitt arbete rör 

simundervisning på högstadiet och deltagande samt icke-deltagande i denna undervisning. 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring varför vissa elever inte deltar i 

simundervisningen samt att undersöka vad lärarna anser sig göra, samt vill göra, med de 

elever som inte deltar. 

Jag vore mycket tacksam om just du skulle vilja diskutera frågor som rör simundervisning 

med mig. Det hade varit av stort intresse att få ta del av dina tankar eftersom det skulle kunna 

hjälpa mig att utvecklas till en bättre lärare. Intervjun tar ca 40 minuter och äger rum på en 

plats och en tid som vi gemensamt kommer överens om, företrädesvis innan sportlovet vecka 

10. Du får vara helt anonym, du kan avbryta intervjun när du vill och resultatet på studien 

kommer endast att användas i studiesyfte. 

Är detta något som skulle vara av intresse för dig? Hör i så fall av dig till mig om du är 

intresserad eller om du har några frågor! Ge gärna förslag på en tid och plats som skulle passa 

dig för ett samtal. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Maria Gert 

maria_gert_88@hotmail.com 

070-511 96 05 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Namn? Ålder? 

Berätta om din bakgrund inom yrket! 

Hur länge har du varit lärare? 

Berätta om när och var du utbildade dig till lärare? 

Hur länge har du jobbat på din nuvarande skola? 

 

Simundervisning på informantens skola 

Berätta om hur simundervisning bedrivs på din skola! 

- Var? 

- Hur ofta? 

- I vilka årskurser bedrivs simundervisning? 

- Hur länge per pass/lektion? 

- Hur kommer eleverna dit? 

- Hur många vuxna? 

- Vem undervisar i simhallen? 

- Bedrivs undervisningen med tjejer och killar tillsammans? 

- Berätta om vilket upplägg ni brukar ha på lektionerna? Vilka slags övningar brukar ni ha? 

 

Kan du beskriva hur du tror att eleverna på din skola ser på simundervisningen? 

- Berätta vad du tror är deras positiva/negativa upplevelser av simundervisningen? 

 

Finns det elever på din skola som inte är simkunniga? 

- Berätta om dessa elever och deras bakgrund! 

- Berätta om vad ni gör med dessa elever? 

- Bedrivs det extra simundervisning för de elever som inte uppnår målen? Hur? 

 

Kan du berätta vad du tycker är positivt respektive negativt med simundervisningen på din skola! 

 

Elever som inte deltar i simundervisningen  

Berätta om de elever som av olika anledningar inte deltar i simundervisningen. 

- Berätta om av vilka anledningar de inte deltar. 

- Förklara vad du anser är den främsta anledningen till att elever inte deltar? 



53 

 

 

Kan du beskriva vad du gör när elever inte deltar i simundervisningen? 

- Berätta hur dessa elevers lektion ser ut? 

 

Har ni någon policy på er skola angående de som inte kan eller vill delta i simundervisningen? 

- Berätta hur den ser ut? 

- Om inte, är det något som borde införas och i så fall hur? 

 

Kan du berätta om du tror att det finns något i simundervisningens upplägg som gör att elever inte vill 

delta? 

- Vad? Förklara! 

 

Berätta om vad konsekvenserna för elever som inte deltar i simundervisningen blir! 

 

Simundervisningens utopi 

Beskriv hur du skulle vilja att simundervisningen på din skola såg ut. 

 

Berätta lite om hur du tror att eleverna skulle vilja ha sin simundervisning för att så många som 

möjligt skulle utvecklas och vilja delta. 

 

Beskriv ditt mål med simundervisningen på dina lektioner! 

 

Övrigt 

Är det något jag har missat att fråga om? 

Har du något mer att tillägga? 

 

Följdfrågor att ställa till alla frågor: 

Kan du utveckla detta? 

Berätta mer, kan du ge exempel? 

Något du vill tillägga? 


