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Abstrakt 

Den aktuella studien bestod av en kvalitativ undersökning vars syfte var att studera lärares 

upplevelser om simundervisningen i skolan och hur området kan utvecklas utifrån områdena 

organisatoriska och ekonomiska resurser samt religion. Empirin samlades in genom kvalitativa 

intervjuer med en semistrukturerad karaktär. Urvalet av deltagare valdes genom att skicka ut 

intresseförfrågan via mejl till verksamma lärare i grundskolan. Totalt deltog fem lärare i södra 

Sverige. Resultatet har analyserats utifrån teorier om ramfaktorer. 

 Vidare användes en tematisk innehållsanalys för att bearbeta insamlandet av empirin där 

kategorierna tillgänglighet, tid, beslut ovanifrån, deltagande och extra simundervisning 

framställdes.  

Resultatet från studien visade att områdena organisatoriska och ekonomiska resurser 

samt religion påverkar simundervisningen i hög grad. Samtliga lärare hade gemensamt en 

önskan om att förändring bör ske inom varje område i form av att tillgängligheten till simhallar, 

undervisningstid, budget, elever med annan etnisk bakgrunds deltagande, behörig personal och 

ett större kommunalt och statligt engagemang. Det här krävs för att på så sätt kunna ge lärare 

och elever de förutsättningar som behövs i framtiden. 

  

Nyckelord: Organisatoriska resurser, Ekonomiska resurser, Religion och Simning 
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Förord 
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genomföra studien. Ett stort tack ska även vår handledare Anna Hafsteinsson Östenberg ha 

som under hela arbetsprocessen funnits där för oss och som guidat oss i rätt riktning med 

värdefull feedback. TACK! 
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1. Inledning 

Sverige är ett av de länder i världen som har flest sjöar med ett antal på cirka 100 000 insjöar 

(Verpoorter, Kutser, Seekell & Tranvik, 2014). Närheten till sjöar kan anses vara en gåva 

eftersom många länder inte har samma möjligheter att vistas i och vid vatten och av den 

anledningen kan det tyckas vara viktigt med simkunnighet i Sverige. Kunskaper i simning kan 

vara lika viktigt som att skriva (Annerstedt, 2007). Statistik från svenska livräddningssällskapet 

(u.å.a) visar att 2166 personer omkom i drunkningsolyckor under perioden 2000-2018 och av 

dessa personer omkom 252 barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Drunkningsolyckor var 2018 

den tredje största orsaken till dödsolyckor bland Sveriges invånare. 

Det finns flera bakomliggande orsaker som påverkar elevers simkunnighet och studiens 

mål är att ge oss en inblick i hur fem lärare, verksamma i södra Sverige upplever 

simundervisningen i grundskolan utifrån områdena: organisatoriska och ekonomiska resurser 

samt religion. Elever har rätt till att få de baskunskaper som krävs för att utveckla kunskaper i 

simning i olika miljöer eftersom det är ett av de centrala innehållen i idrott och hälsa och är en 

förutsättning för att få godkänt betyg i ämnet (Skolverket, 2011). 

Bakomliggande orsaker som kan påverka elevers simkunnighet är flera. Brist på 

tillgänglighet av simhallar är en stor faktor till att elever inte får de förutsättningar som krävs 

för att få en kontinuerlig simundervisning i skolan. Vidare har det även visat sig att skolor inte 

prioriterar simundervisningen i den utsträckning som de borde, vilket försvårar 

förutsättningarna för elever att nå godkända betyg i ämnet (Capelo & Cabrita, 2015; Demir, 

Dos, Dos & Savas, 2013; Johansson, Kristoffersson & Larsson, 2009; Wreede, 2018). 

Ekonomiska resurser bidrar till hur organisationen styrs och tidigare forskning visar att en 

skolas budget i hög grad påverkar elevers prestationer i skolan. Dessutom ska fördelningen av 

ekonomiska resurser till skolor vara jämlikt oberoende av geografisk bakgrund, vilket kan leda 

till att elever som behöver extra resurser och tid för att klara av skolan inte får en ärlig chans 

(Greiff, 2009; King, 2006; Somersalo och Solantaus, 2010). Forskning har även visat att 

religion kan försvåra elevers deltagande i simundervisningen. Föräldrar till elever med annan 

etnisk bakgrund har ett stort inflytande på deras deltagande i simundervisningen. En möjlig 

förklaring är att föräldrar saknar kunskap kring simning, men även att deras kulturella skillnader 

och föreställningar försvårar elevernas möjligheter att nå de grundläggande färdigheter i 

simning som lärare har i uppgift att lära ut (Dagkas, Benn & Jawad, 2011; Huitfeldt, 2015). 

Enligt myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) (2010) har det visat sig att endast sex 
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av 10 kommuner i Sverige följer skolans läroplan vad gäller simundervisningen, vilket visar att 

många skolor i landet inte premierar simundervisningen. I en rapport av skolverket var det fem 

procent, drygt 4500 elever i årskurs fem som inte nådde upp till kunskapskraven i simningen 

och enligt lärarna i studien var det flera orsaker som låg bakom. De vanligaste orsakerna till 

resultatet var kulturella skillnader, ovana vid vatten men även att lärarna inte ansåg sig ha 

tillräckliga ämneskunskaper (Skolverket, 2014). 

Skolverket (2011) och Svenska livräddningssällskapet (u.a.b) framhäver vikten av 

simkunnighet i form av att det ger människor livslång kunskap och en ökad livskvalité, glädje 

och trygghet i vardagen. Då tidigare forskning mestadels återfinns i andra länder eller i andra 

delar av landet är det av intresse att undersöka hur fem lärare i södra Sverige upplever hur 

simundervisningen bedrivs (Bugeja & Franklin, 2012; Greiff, 2009; King, 2006; Somersalo och 

Solantaus, 2010). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Simkunnighet är en viktig egenskap men tidigare forskning har visat att faktorer som 

organisatoriska och ekonomiska resurs er samt påverkan av religion kan försvåra elevers 

möjligheter till att nå kunskapskraven i simning (Capelo & Cabrita, 2015; Dagkas, Benn & 

Jawad; 2011; Demir et al., 2013; Greiff, 2009; Huitfeldt, 2015; King, 2006).  Fem verksamma 

lärare i södra Sverige har fått berätta om sina upplevelser om simundervisning i ämnet idrott 

och hälsa. Ekonomiska resurser har visat sig ha en betydande roll för i vilken utsträckning 

simundervisning kan bedrivas. Då studien även undersökte organisatoriska resurser, vilket 

påverkas indirekt av ekonomiska resurser har studien medvetet valt att separera områdena för 

att få en eventuellt nyanserad bild. 

 

Hur upplever lärare i södra Sverige att simundervisningen är i skolan? 

 

Hur önskar lärare att simundervisningen i skolan kan utvecklas utifrån organisatoriska och 

ekonomiska resurser samt religion?  
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3. Bakgrund 

För att kunna analysera lärares syn på eventuell problematik i simundervisningen och hur lärare 

önskar att simundervisningen skall bedrivas, ger kommande kapitel en inblick om simning i 

Sverige utifrån olika perspektiv. Först presenteras bakgrundsstatistik för studien om drunkning, 

simkunnighet och problematik med simundervisning. Efter det ges en sammanfattning om 

simundervisningens historia i Sverige, statliga och kommunala direktiv kring simundervisning 

samt simningens betydelse. 

3.1 Bakgrundsstatistik om drunkning, simkunnighet och problematik med 

simundervisning 
 
Drunkning definieras som immersion/submersion med resulterande andningshinder på grund 

av omgivande vätska, oavsett om offret överlever eller omkommer (Reinström, Severin & 

Schilling, 2009). Statistik från svenska livräddningssällskapet (u.å.a) under perioden 2000-

2008 visade att 2166 personer omkom i drunkningsolyckor. Av dessa personer omkom 252 

barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och det omkom genomsnittligt 114 vuxna och 13 barn 

och ungdomar per år under den här perioden. Människor drunknar av aktiviteter vid och i 

närheten av vatten såsom exempelvis bad, fiske, isaktivitet och vistelse på fritidsbåt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde en retroperspektiv studie över 

barn som drunknat i Sverige 1998-2007 och under den här perioden hade drunkningsolyckor 

minskat med 90 procent, till ungefär 10 drunkningsolyckor per år. Tack vare det här blev det 

enklare att granska enskilda fall och det visade sig att drunkning i simbassäng är den vanligaste 

dödsolyckan bland barn i åldern 1 till 6 år. Bland ungdomar mellan tretton och nitton år var 

alkohol till 40 procent en bidragande orsak (MSB, 2010).  

Definition av simkunnighet innebär att kunna simma 200 meter varav 50 meter i 

ryggläge och att kunna hantera nödsituationer i och vid vatten (Skolverket, 2011; Svenska 

livräddningssällskapet, u.å.c). Simkunnighet är ett av kraven för att elever ska få godkänt i 

årskurs sex och nio i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2011). Skolverket gjorde 2004 en 

nationell utvärdering i årskurs fem och nio av grundskolans ämnen bild, hem- och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd (Skolverket, 2004). Studiens syfte var att 

undersöka om läro- och kursplanernas mål uppfylldes. I ämnet idrott och hälsa och aktiviteten 

simning ansåg majoriteten av eleverna att de själva kunde simma 200 meter, dock angav minst 

tre procent av elever med minst betyget godkänt att de inte kunde simma. Skolverket gjorde 
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2009 en uppföljning avseende detta kunskapskrav och i undersökningen kontrollerades 93 800 

årskurs fem elever i 3561 skolor (Skolverket, 2010). Vid den här tiden kontrollerades 

kunskapskravet simkunnighet i årskurs fem och resultatet i uppföljningen visade att drygt åtta 

procent, eller 7800 elever inte uppnådde målen. Fem år senare gjordes en uppföljning av 

simkunnighet i årskurs sex för idrott och hälsa läsåret 2013/14 (Skolverket, 2014). Resultatet 

visade att fem procent inte klarade kunskapskravet för simkunnighet, vilket motsvarade drygt 

4500 elever.  

 Skolverket har under de här tre olika perioderna undersökt orsaker till att elever 

inte når upp till kunskapskravet simkunnighet och det fanns flera gemensamma nämnare 

(Skolverket 2004; Skolverket, 2010; Skolverket, 2014). På grund av kulturella orsaker var det 

varierande färdigheter i vattenvana hos nyanlända elever, många hade liten eller ingen 

vattenvana, dessutom kunde de uppleva en rädsla för vatten. Vidare ansåg lärare att de saknar 

tillräckliga ämneskunskaper i simning och att de inte fick tillräckligt med undervisningstid i 

simning, vilket ledde till minskad möjlighet för elever att nå kunskapskraven. Resultat från 

undersökningarna visade även att tidiga simfärdigheter, redan i förskoleåldern gör att det blir 

enklare för elever att nå kunskapskraven för simning. 

3.2 En historisk återblick på simundervisningen i svenska skolan 
 
Samhällsutvecklingen i början på 1800-talet ledde till ett ökat intresse för bad och simning 

(Kraepelin-Strid, 2012). Anledningen till att intresset ökade var primärt hälsomässiga, militära 

och idrottsliga skäl. Det skulle dröja fram till början på 1900-talet som förutsättningarna för en 

mer organiserad form av simundervisning tog fart. En stor mängd badanläggningar tillkom i 

både inomhus och utomhusmiljöer, vilket underlättade möjligheterna för människor att bedriva 

lämplig simundervisning och träning året runt (Kraepelin-Strid, 2006). Trots att folkskolan vid 

1920-talets början lade fram en undervisningsplan för alla rikets skolor var det fortfarande fokus 

på andra aktiviteter i ämnet gymnastik än simundervisning. Det här förändrades 1947 då 

skolans undervisningsplan reviderades och ledde till att simundervisningen fick högre status i 

landet (Kraepelin-Strid, 2012). Eleverna fick dock inte betyg i simning som i till exempel lek 

och spel, utan endast en form av notering vilket visade att simundervisningen ansågs fortsatt 

underordnad (Kraepelin-Strid, 2012). 

Den första läroplanen med tydliga riktlinjer för simning var Lgr 62 där kunskapskrav 

som simkunnighet och iskunskap fanns med i läroplanen (Skolöverstyrelsen, 1962). Sju år 

senare minskade gymnastikens del i Lgr 69 drastiskt vilket medförde att de tidigare tydliga 

riktlinjerna kring momenten i simundervisning återigen saknades (Skolöverstyrelsen, 1969). 
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Ytterligare en revidering av läroplanen kom 1980 och fick benämningen “En skola för alla”. 

Ämnet gymnastik genomgick en transformation och bytte namn till idrott. Kursplanen fick 

ändrad form och upplägg vilket medförde att simundervisningen återigen fick en större 

betydelse i skolan och ämnet idrott (Skolöverstyrelsen, 1980.) 

Fjorton år senare (1994) kom en ny läroplan och ämnet idrott bytte namn till idrott och 

hälsa. Den här reformen anses än idag som en av de största inom skolans ramar. Skolan gick 

från att vara regelstyrd till att bli målstyrd, vilket också innebar att elever i skolan nu hade mål 

att uppnå i de olika momenten som fanns i ämnet idrott och hälsa. Dock skulle simningen 

återigen få en minskad närvaro (Skolverket, 1994; Kraepelin- Strid, 2012). I målen för årskurs 

fem skulle eleven kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Utöver uppsatta mål 

nämns ingenting annat om simundervisning i ämnet idrott och hälsa. Utan tydliga mål i simning 

ökade pressen på Skolverket och hela utbildningsväsendet. Regeringen ändrade målen för 

årskurs fem och nio år 2007. Elever skulle nu uppnå mål som bestod av vattenvana, vara trygg 

i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg, hantera nödsituationer i vatten samt 

ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett (Kraepelin-Strid, 2012; 

Utbildningsdepartementet, 1994). 

I dagens aktuella läroplan Lgr 11 är det inte mycket som förändrats sedan regeringens 

beslut 2007 (Skolverket, 2011). Det som skiljer sig åt är att dagens läroplan utgår ifrån ett 

centralt innehåll och kunskapskrav för respektive årskurs. Eleverna ska utifrån dessa 

kunskapskrav uppnå ett antal rörelseförmågor som exempelvis simning.  

3.3 Aktuella statliga och kommunala direktiv 
 
Den första skollagen skulle främst behandla den pedagogiska verksamheten gällande barns 

utbildning. Skolan har tidigt varit tydlig med att utbildningen alltid ska vila på demokratiska 

värderingar, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Skolor ska erbjuda alla elever samma 

utbildningsmöjligheter oavsett sociala, kulturella, ekonomiska eller geografiska förhållanden 

(Appelberg, 2014). Trots att simundervisning är en central del av ämnet idrott och hälsa är det 

tydligt att dessa givna utbildningsmöjligheter inte prioriteras på samma sätt. Resultatet av att 

skolor drar ner på simundervisningen bidrar till att barn också får det svårare att nå 

kunskapskraven i simning (Kraepelien-Strid, 2006). 

Simundervisning påbörjas redan i årskurs 1-3 och i det centrala innehållet ska fokus 

vara att lära sig flyta, balansera samt att lära sig simma i mag- och ryggläge (Skolverket, 2011). 

I idrott och hälsa framgår det dock inte några tydliga riktlinjer på hur mycket och hur ofta 

simundervisning ska bedrivas i skolan, vilket kan öppna för en diskussion om hur pass viktig 
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simundervisning är. Elever får betyg först i årskurs sex i ämnet idrott och hälsa, och vid den 

tiden bör elever ha samlat på sig grundläggande kunskaper i simning för att ha chans att nå upp 

till aktuella kunskapskrav. Kursplanen för årskurs 7-9 och dess innehåll ger en bild av vad lärare 

bör undervisa i för att eleverna ska få de förutsättningar som krävs för att nå målen i simning 

(Skolverket, 2011). Klapp (2015) belyser samtidigt att många av kunskapskraven i ämnet idrott 

och hälsa är öppna för tolkning vilket kan försvåra undervisningen men även bedömning och 

betygssättning.   

Kommuner över hela Sverige skär ner på de ekonomiska resurserna som skolorna 

egentligen har rätt till. Trots att elever i Sveriges skolor ständigt ökar, gör kommuner ytterligare 

besparingar i skolan (Skolvärlden, 2019). Besparingar som görs i skolan runt om i landet kan 

få stora konsekvenser för elevernas framtid och på grund av arbetsbördan med mer 

undervisningstid, större klassuppsättningar och färre tid för planering lämnar allt fler lärare 

yrket. Kommuner runt om i landet sparar på resurser i skolan istället för att spara på andra 

sektorer vilket gör att behovet inte finns där om elever inte klarar av kunskapskraven i skolan. 

Kommunerna visar att skolan inte är en tillräcklig prioritet i samhället, vilket gör att kvalitén 

också minskar (Skolvärlden, 2019). 

Simkunnigheten är ojämn bland barn med socioekonomiskt svagare bakgrund. Därför 

har regeringen beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och följa 

upp satsningen på bidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass (Regeringen, 2017). 

Det återstår att se hur denna satsning utvecklas.  

3.4 Simningens betydelse 
 
Att lära sig simma handlar inte enbart om att umgås och bada i vatten, utan det kan många 

gånger handla om liv eller död. I en undersökning som gjorts i England visade det sig att 35 

procent av de barn som omkom under ett år var på grund av drunkningsolyckor. Skyldigheten 

att lära barn att simma i tidig ålder förblir därmed ett samhälleligt ansvar (ASA, 2013). Det 

finns även hälsoaspekter som har samband med simning. Simning har visat sig ge positiva 

effekter på barns hjärta och lungkapacitet. Att utöva träningsformen simning kan även leda till 

ökad styrka och flexibilitet samt ge mental och emotionell hälsa (ASA, 2013; Klapp, 2015). 

I en studie i USA undersöktes sambandet mellan simprestationer och rädsla att drunkna, 

uppfattad risk i att simma, simerfarenhet och kroppsuppfattning (Berukoff & Hill, 2010). 

Undersökningen inkluderade 71 flickor och 73 pojkar i åldrarna 13-18 år. Resultatet visade att 

det fanns tydliga samband mellan simprestation och elevernas uppfattning om sin egen 

förmåga. Studien visade att pojkar överlag uppskattade sin simprestation högre än vad flickorna 
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gjorde. Det framkom att pojkar historiskt sett simmar snabbare än flickor och att flickor har 

större rädsla för att drunkna än pojkar. Forskning bekräftar att simning är viktigt och det finns 

tydliga kopplingar till att individer som känner sig vara simkunniga också har större chans att 

rädda sig själva och andra i situationer där det behövs. Simningen har även visat sig vara en 

viktig hälsoaspekt då den fysiska aktiviteten kan minska stress, samt att alla kroppens muskler 

arbetar vid simning (ASA, 2013; Berukoff & Hill, 2010). 

Vidare finns det andra fördelar med att kunna simma. Simma är i grunden en populär 

aktivitet för att träna kroppens alla muskler. Det kan även anses som ett verktyg för själen. 

Simning är dessutom en aktivitet som är tillgänglig och möjlig för alla individer oavsett fysiska 

hinder (Britannica, u.å.). Fler människor som har förmågan att hjälpa andra i farliga situationer 

ökar tryggheten i omgivningen vid vatten. Simkunnighet ökar även självkänslan hos en individ 

(ASA, 2013). Simningen ska därför bedrivas så tidigt som möjligt så att barn får möjlighet att 

få de grundläggande kunskaper som behövs för att klara sig i olika miljöer där vatten finns 

(Wreede, 2018).  
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4. Tidigare forskning 

Studiens syfte är att undersöka lärares syn på simundervisning utifrån tre olika områden och 

hur lärare önskar att simundervisning skall bedrivas. I kommande kapitel ges en fördjupad 

inblick av den forskning som finns om organisatoriska resurser, ekonomiska resurser och 

religion. 

4.1 Organisatoriska resurser 
Samhället i Sverige är i ständig förändring och kommuner möts dagligen av utmaningar. Det 

här har även skapat utmaningar för skolor som saknar tillräckliga organisatoriska resurser för 

att kunna bedriva en god undervisning (Skolinspektionen, 2018). I en studie skriven av 

Johansson et al. (2009) undersöktes hur simundervisning i skolor sett ut beroende på hur långt 

eleverna har till simhallen och hur det påverkar deras skolgång. Av de lärare som intervjuades 

framkom det att avståndet till och från simhallen inte nödvändigtvis påverkar elevernas 

simkunnighet. Dock framkom det från några lärare att om avståndet var mer än två kilometer 

så bedrevs främst simundervisning i årskurs fem och nio för att kontrollera kunskapskraven. 

Deltagarna i studien uppgav att en av de största anledningarna var att det inte fanns tillräckligt 

med tider att boka (Johansson et al., 2009). 

I en studie i Turkiet har det visat sig att det är en vital uppgift att skolor håller sig i 

framkant när det gäller förändringar för att förbättra skolors och elevers möjligheter. Demir et 

al. (2013) menar på att goda resultat endast kan uppnås om människor inom en organisation är 

medvetna om problemen som finns och hur de ska förbättras. Studiens syfte var att undersöka 

hur ineffektivitet påverkar skolor och vilka lösningar som krävs för att utveckla skolan som 

organisation. Resultatet visade att de bidragande orsakerna till problemen är att lärare saknar 

utbildning, undervisningsförmåga och motivation. Kopplat till Johansson et al. (2009) 

undersökning har det likt studien i Turkiet visat sig att lärarna som intervjuades saknade 

tillräcklig motivation att förändra och förbättra skolans möjligheter. De ansåg att det är en fråga 

om organisatoriska resurser såsom lokal och tid och att dessa faktorer påverkar undervisningen. 

Lärarna i den nationella studien beskrev vidare att bristen på simhallar och avståndet till 

simhallar påverkade elevers resultat i simning (Johansson et al., 2009). 

Skolinspektionen gjorde en rapport 2018 kring strategier för kvalitét och helhet i 

utbildningen. Resultaten visar att rektorer runt om i landet har stora utmaningar framför sig vad 

gäller rekrytering av kompetenta lärare (Skolinspektionen, 2018.). De menar att organisationen 

är en viktig faktor för att kunna knyta till sig utbildade lärare. Vidare beskriver de att bristen på 
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lokaler också leder till större elevgrupper, vilket också blir ett dilemma då arbetsbördan hos 

lärare blir större. Det här leder till att många skolor har begränsade möjligheter och resurser för 

att bedriva en god undervisning. Kvalitén i skolorna påverkar i sin tur elevernas möjligheter till 

att få en rättvis skolgång. I rapporten har det även framkommit att det är stora skillnader på 

organisatoriska resurser såsom lokaler, tidsåtgång och materiella ting mellan skolor i Sverige. 

Det leder till bristande likvärdighet för de elever som går på skolor där resurserna är sämre än 

andra skolor (Skolinspektionen, 2018.) 

            I en studie från Portugal undersökte Capelo och Cabrita (2015) hur skolornas 

situation såg ut i en del av landet. Det visade sig att problematiken inom skolorna varierar 

beroende på vilken ort skolan var belägen i. Fattiga områden hade större problem än rika 

områden. Det visade sig att bristen på klassrumslokaler och lokaler överlag gjorde det svårt att 

bedriva en god undervisning då det blev stora gruppsammansättningar. Vidare beskrev lärarna 

situationen som ohållbar då arbetsbördan i längden blir ohållbar och leder till att lärare slutar. 

Studien visar att skolorna i Portugal inte har verktygen som krävs för att undervisa ett så stort 

antal elever på samma gång och det leder till dåliga resultat för eleverna. Resultatet i 

undersökningen visade även att bristen på logistiska faktorer. Ett exempel från studien var att 

transporter från och till skolan tog väldigt lång tid då det fanns väldigt få skolor i området samt 

att infrastrukturen i landet inte är i bästa skick (Capelo & Cabrita, 2015). 

De organisatoriska problem som visat sig i studier både nationellt och internationellt är 

brist på tidsåtgång, motivation, kunskap och lokaler vilka ansågs som de främsta orsaker till att 

undervisningen inte bedrivs på det sätt som önskas (Capelo & Cabrita, 2015; Demir et al., 2013; 

Johansson et al., 2009). Trots att Skolinspektionen lyfter fram vikten av att åtgärda dessa 

problem för att kunna bedriva en så rättvis utbildning som möjligt för alla elever, har inte skolor 

runt om i landet de medel som krävs. Johansson et al. (2009) påtalar bristen på simhallar som 

en orsak till att elever får svårt att nå godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. 

4.2 Ekonomiska resurser 
Ekonomiska resurser kan ha en betydande roll för hur simundervisningen bedrivs. I Kings 

(2006) studie var syftet att undersöka hur skolor i Taiwan styrs och leds av skolpersonal, samt 

hur resurserna används. Genom intervjuer fick rektorer ge sin syn på hur skolor bäst uppnår 

goda resultat i skolan med de resurser som fanns. Resultaten visade att den ekonomiska faktorn 

hade stor betydelse i hur skolor når framgång och att budgetens storlek påverkar elevers 

prestation och relationer inom skolan. 
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Vidare visar en annan undersökning gjord i Finland att besparingar i budget på skolor 

också har en stor effekt på individuella och materiella plan (Somersalo & Solantaus 2000). 

Studien ämnade att undersöka hur nedskärningar i budget påverkade skolor i Finland. Studien 

hade en kvantitativ ansats där 906 sjätteklassare fördelat på 145 olika klasser samt undervisande 

lärare deltog. Deltagarna fick svara på en enkätundersökning och resultaten stödjer Kings 

(2006) studie om att budgeten i en skola är viktig för elevers och lärares 

undervisningsmöjligheter. Lärarna rapporterade att effekten av alla besparingar som gjordes 

runt om i landet medförde en ohållbar arbetssituation och att motivationen ofta försvann, vilket 

ledde till att eleverna i sin tur utsattes för omotiverade lärare (Somersalo & Solantaus, 2000).  

I en nationell rapport var syftet att undersöka hur ekonomiska resurser fördelades till 

skolor i Sverige (Greiff, 2009). Resultatet visade att skolor, belägna i segregerade områden 

behöver en större budget per elev eftersom de här skolorna har elevgrupper som är mer 

heterogena än andra skolor. Skolor som befinner sig i geografiskt utsatta områden har fler 

nyanlända elever med annan etnisk bakgrund. I rapporten hävdas att fördelningen av 

ekonomiska resurser till skolor ska vara jämlikt oberoende geografisk bakgrund. Enligt de 

intervjuade rektorerna leder detta till att elever som behöver extra resurser och tid för att klara 

av skolan inte får en ärlig chans. Vidare beskrev rektorerna situationen som svår då de måste 

prioritera bort extra resurser såsom stödlärare på grund av budgetens storlek. Rektorerna 

betonade att glappet ökar då de utsatta skolorna har fullt upp med att försöka förbättra skolan 

och att resurserna inte räcker till (Greiff, 2009). En rektor i Greiffs (2009) studie förklarade 

situationen med följande: “En möjlig förklaring till att kommunerna generellt tycks ha svårt att 

differentiera resurser efter förutsättningar och behov i större utsträckning är för att de inte vet 

hur det ser ut i verkligheten”. Ekonomiska olikheter som finns bland skolorna blir lidande för 

elevernas skolresultat och skolor i mer utsatta områden visade sämre skolresultat (Greiff, 

2009).  

Det har även visat sig att det finns en avsaknad i kommunernas uppföljning av 

resursfördelningar (Skolverket, 2009). Vid övergången till det mål- och resultatorienterade 

styrsystemet lades ett ansvar på kommuner och skolenheter att ge underlag för kontinuerliga 

förändringar och förbättringar. I en enkätundersökning svarade 92 procent att storleken på 

budgeten inte påverkas av elevers skolresultat. Dock visade det sig att ingen av kommunerna 

hade gjort någon systematisk utvärdering av huruvida resursfördelningsmodellen ger skolorna 

ekonomiska resurser så att eleverna ges lika möjligheter att uppnå målen trots skolornas 

olikheter i förutsättningar. Det finns alltså underlag för att ekonomiska resurser har påverkan 

för skolresultat hos elever (Greiff, 2009; Skolverket 2009). 
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4.3 Religion 
I ett uppdrag från Skolverket undersökte Huitfeldt (2015) hur nyanländas uppväxt påverkar 

deras delaktighet i idrott och hälsa. Statistik från studien visade att 30 procent av de nyanlända 

inte nådde målen för ämnet idrott och hälsa medan siffran för elever med svensk bakgrund var 

fem procent. I Huitfeldts (2015) studie hade sex nyanlända ungdomar, tre flickor och tre pojkar 

intervjuats. Resultaten från studien visade att flera faktorer försvårade deras delaktighet i idrott 

och hälsa. För det första hade föräldrars förväntan på sina barns medverkan i hushållsarbeten 

och ekonomiskt inflytande gått ut över skolarbetet och fritidsaktiviteter. För det andra hade de 

intervjuade begränsade kunskaper när det gäller vissa idrottsformer, vilket medförde en 

osäkerhet och obekvämhet i lokaler där fysisk aktivitet utfördes men även i omklädningsrum. 

För det tredje hade styrande normer och okunskap påverkat förutsättningen att deltaga i fysiska 

aktiviteter. Religionsåskådning och kulturella föreställningar från hemmet och hemlandet var 

faktorer som skapar utmaningar för alla intervjuade i studien. Två av de tre intervjuade flickorna 

upplevde svårigheter att vistas tillsammans i vatten med pojkar i simundervisningen. 

Avslutningsvis var det flera i studien som försökte utmana dessa kulturella och religiösa 

föreställningar om könsnormer, men av rädslan att riskera hamna i konflikt med föräldrarna 

och hemlandet (Huitfeldt, 2015).  

I England undersöktes hur barn och ungdomar med muslimsk bakgrund kunde 

inkluderas i idrott och hälsa. Nitton lärare intervjuades och resultaten från studien visade att 

simundervisning var det momentet som skapade störst problem i idrott och hälsa. Det var främst 

påtryckningar från föräldrar att flickor inte fick vistas i samma vatten som män eftersom det 

var emot deras kultur. Ytterligare faktorer som klädsel och miljö vid omklädningsrum skapade 

problem för elevernas delaktighet (Dagkas, Benn & Jawad, 2011).  

 I en studie av Högdin (2007) i uppdrag av Skolverket var syftet att undersöka 

ungdomars lärande, med fokus på elevers studieengagemang och stöd från omgivningen. 

Studien bestod av en enkätundersökning med 1193 elever i årskurs 7-9 på högstadiet på fyra 

skolor och en intervju med rektorerna på respektive skola. Resultatet från enkätundersökningen 

stödjer det som Dagkas, Benn och Jawad (2011) och Huitfeldt (2015) skrivit i sina studier att 

föräldrars inflytande över elevers vilja till deltagande i fysisk aktivitet leder till sämre närvaro 

i idrott och hälsa. Exempel på det var att flickor hindrades av föräldrar att delta i 

simundervisningen. Resultat från studien visade att deltagande i idrott och hälsa ökade desto 

längre eleverna befunnit sig i Sverige. Det mest betydelsefulla för barns utveckling är 

föräldrarna eftersom de står för den primära socialiseringen. Dessutom kan skolsystemet 
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utjämna sociala och strukturella skillnader i ungdomars liv samt öka jämlikheten (Högdin, 

2007). 

 Annan problematik som kan uppstå mellan religion och idrott och hälsa är att det 

finns vissa regler som måste följas när det kommer till klädsel. Inom vissa religioner får 

exempelvis kvinnan inte visa avtäckta kroppsdelar inför främmande män (Hedin, 2002; 

Larsson, 2007). I simundervisningen skapade detta problematik för skolor som inte kunde 

anordna könsseparerad simundervisning. Det här var även något som Otterbeck (2000) beskrev 

i sin bok om tänkandet ur en islamistisk syn där det var oacceptabelt att som kvinna simma och 

bada i baddräkt ihop med män. De lösningar som framfördes var att det är idrottslärarens 

uppgift att skapa lösningar med hänsyn till elevens och familjens behov för att skapa 

måluppfyllelse i simundervisningen (Larsson, 2007; Otterbeck, 2000). Avslutningsvis menar 

Hedin (2002) att muslimer som är ovana vid våra seder kommer att anpassa sig tids nog och att 

ett förbud av till exempel särskild klädsel bara förvärrar problematiken i simundervisningen. 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning har visat att det finns flera faktorer inom tre olika områden som kan påverka 

simundervisningen, både i Sverige och i andra länder.  

Inom organisatoriska resurser har forskning visat att flera faktorer påverkar 

simundervisningens kvalité. Faktorer som avstånd till och från simhall, brist på 

undervisningstider, ineffektivitet i form av brist på motivation, undervisningsförmåga och 

utbildning, samt att det blir allt fler och större elevgrupper vilket gjort att lärare valt att lämna 

yrket på grund av ökad arbetsbörda (Capelo & Cabrita, 2015; Johansson et al., 2009; Savas et 

al., 2013; Skolinspektionen, 2018).  

 Ekonomiska resurser är starkt kopplat till organisatoriska resurser eftersom 

budgeten från statlig och kommunal nivå ofta bestämmer vilken omfattning skolundervisning 

kan bedrivas. Forskning har visat att skolans budget påverkar flera faktorer. Effekter på elevers 

prestationer och relationer inom skolan blir lidande, nedskärningar leder till ökad belastning 

och minskad motivation bland lärare, skolor som ligger i geografiskt utsatta områden får inte 

extra stöd (Greiff 2009; King, 2006; Somersalo & Solantaus, 2000).  

En aspekt som skapar stora utmaningar inom skola och i ämnet idrott och hälsa är 

religion. Forskning visar på en rad faktorer som kan påverka elevers närvaro i simundervisning. 

Dessa kan enligt forskning vara kulturella och religiösa påtryckningar såsom könsnormer där 

det är svårigheter att vistas tillsammans med annat kön, klädsel, bristande kunskap om fysisk 

aktivitet och föräldrars inflytande över barnens deltagande i fysisk aktivitet (Dagkas, Benn & 
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Jawad, 2011; Hedin, 2002; Huitfeldt, 2015; Högdin, 2007; Larsson, 2007; Otterbeck, 2000). 

De här tre områdena motiverade valet av att undersöka lärares syn på simundervisning och hur 

lärarna önskar att simundervisningen ska bedrivas. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien hade ramfaktorteorin som utgångspunkt där fokus låg i att undersöka vilka 

faktorer som påverkat simundervisningen. Studien belyser områdena organisatoriska och 

ekonomiska resurser samt religion. Som grund till ramfaktorteorin gav fem lärare också sina 

personliga upplevelser på hur dessa faktorer möjligtvis påverkade simundervisningen och hur 

simningen kunde utvecklas.  

4.1 Ramfaktorteorin 
Redan på 1960-talet tog ramfaktorteorin fart inom det svenska utbildningssystemet med två 

frontfigurer som utvecklade teorin vidare. Urban Dallöf och Ulf P. Lundgren som analyserade 

och gjorde så att teorin levde vidare vilket egentligen handlar om att undervisningen praktiskt 

utövas inom bestämda ramar och kontexter (Persson, 2014). Författarna menar att 

ramfaktorerna kan antingen påverka undervisningen negativt eller positivt beroende på vilken 

kontext det handlar om.  

Persson (2014) lyfter fram faktorer som utifrån ramfaktorteorin kan förklara hur 

undervisningen ser ut som den gör. Dessa är; fysiska, tids-, organisatoriska och ekonomiska 

ramar. Dessutom betonar Lindblad et al. (1999) en redogörelse för den utvidgade 

ramfaktorteorin. Imsen (1999) har en annan beskrivning av organisatoriska resurser och menar 

att skapandet av sociala förhållanden är det som är centralt i det här området. Skapandet av 

sociala förhållanden är den struktur och de ramar som ledningen skapar och det kan exempelvis 

vara jämlikhetsprojekt på skolor eller skapandet av relationell pedagogik mellan lärare/elev och 

elev/elev. Vidare beskriver Persson (2014) att de fysiska ramarna innefattar allt det materiella 

i en fysisk miljö såsom lokaler. Tidsramar handlar om faktorer där tid spelar en stor roll. I 

utbildningssammanhang kan det exempelvis handla om undervisningstiden som finns att tillgå. 

Till de organisatoriska ramarna är det aspekter högre upp i leden som kan påverka 

undervisningen i en riktning. Att en rektor på en skola exempelvis ger direktiv till en lärare för 

hur undervisningen skall bedrivas. De ekonomiska ramarna syftar slutligen till hur ekonomin 

påverkar den miljö lärare undervisar i. Utvidgade ramfaktorteorin lyfter in fenomen som 

traditioner, de medverkandes föreställningar och den sociala sammansättningen av gruppen 

(Lindblad et al., 1999). 

Enligt Pettersen (2008) kan de här ramarna i sin tur även kategoriseras i inre och yttre ramar. 

De inre ramarna syftar till det lärare i utbildningssammanhang har möjlighet att påverka och 

bestämma mer aktivt. De yttre ramarna i sin tur handlar om externa faktorer som är utom 
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lärarens kontroll och som de inte kan påverka (Persson, 2014). Förhoppningen med den här 

teorin var att studien skulle ge en fördjupad analys i vilka ramar det är som framställs utifrån 

lärares egna upplevelser. Med ramfaktorteorin öppnas det upp nya möjligheter att kunna koppla 

politiska beslut som görs i landet och hur dessa beslut i sin tur påverkar skolors undervisning 

och elevers framtid se (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Ramfaktorteorin (Imsen, 1999; Lindblad et al., 1999; Persson, 2014). 
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6. Metod 

Syftet med den här studien var att undersöka lärares upplevelser på simundervisningen utifrån 

tre olika områden och hur simundervisningen kan utvecklas utifrån de här områdena. Studien 

har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer för att få en 

djupare syn kring ovanstående syfte. Bearbetning av empirin har gjorts med hjälp av ett 

tematiskt förhållningssätt.  

6.1 Urval och avgränsningar 
Studien baserades på kvalitativa intervjuer med fem lärare i södra Sverige. Lärarna var 

verksamma i grundskolans senare år, årskurserna 4-9. Tiden lärarna varit verksamma i yrket 

har varit två eller färre år. Alla intervjuade lärare hade vid intervjutillfället behörig legitimation 

i två ämnen, varav det ena var idrott och hälsa. Informanternas kunskaper inom simning och 

simundervisning var tiden de varit verksamma i yrket, från lärarutbildningen och erfarenheter 

från deras egen skolgång.  

 Studien använde en kombination av ett målstyrt och explorativt urval (Bryman, 

2018; Denscombe, 2016). I en målstyrd urvalsprocess är syftet att hitta deltagare baserat på 

studiens syfte och frågeställningar och för att kunna besvara studiens frågeställningar var det 

relevant att hitta behöriga lärare i ämnet idrott och hälsa. Explorativt urval används ofta i 

småskalig forskning för att få med intressanta, extrema och ibland ovanliga exempel som kan 

belysa det man studerar (Denscombe, 2016). För att få en nyanserad bild av lärares syn på 

simundervisning utifrån organisatoriska och ekonomiska resurser samt religion har ett 

explorativt urval använts. För den här studien ansågs det mer relevant att hitta deltagare som 

nyligen examinerats från en lärarutbildning med ny forskning och kunskaper inom idrott och 

hälsa än lärare som varit verksamma i yrket under en längre tid. Urvalet gjordes av 

intresseförfrågan till skolor och lärare i södra Sverige. Intresseförfrågan gjordes genom 

mailförfrågan och av 32 förfrågningar svarade fem lärare positivt på intresseförfrågan. 

6.2 Undersökningsmetod 
Vid genomförandet av undersökningen användes en semistrukturerad karaktär där empiri kunde 

samlas utifrån kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden som innehöll ett missivbrev (Bilaga A) och 

intervjufrågor (Bilaga B) formulerades utifrån teman som berör organisatoriska och 

ekonomiska resurser samt religion för att på så sätt kunna svara på studiens syfte. 

Ordningsföljden i frågeformuläret varierade beroende på vad deltagarna svarade. Användandet 

av semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjligheten att kunna ställa följdfrågor till 
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deltagaren (Bryman, 2018; Larsen, 2009). Frågorna som ställdes i intervjuguiden formades 

enligt trattmodellen, där avsikten var att undvika att ställa känsliga frågor för tidigt i intervjun 

(Bryman, 2018).  

Då kvalitativa intervjuer utgjorde insamlandet av empirin sattes deltagarnas egna 

upplevelser i fokus. Deltagarna fick därmed möjlighet att själva leda samtalet utifrån de frågor 

som ställdes till dem. På så sätt fick alla chans att själva reflektera över vad de upplevt som 

relevant och viktigt i förhållande till studiens syfte (Bryman, 2018). Deltagarna i 

undersökningen bestod av fem verksamma lärare och varje enskild intervju varade mellan 20-

30 minuter. Intervjuerna gjordes enskilt med varje lärare i skolorna de var verksamma på. För 

att underlätta insamlandet av empirin gjordes ett medvetet ställningstagande att både spela in 

och transkribera det insamlade materialet. Empirin färdigställdes genom en tematisk analys där 

kategorier och teman synliggjordes och bearbetades. 

 Frågorna var utformade så att de kunde besvaras utan att de var alltför ledande 

eller stängda. Deltagarna fick samma förutsättningar vid intervjutillfället då alla fick samma 

information och delvis samma frågor som skulle besvaras. Genomförandet av intervjuerna 

gjordes i lugna och ostörda miljöer för att inte riskera inspelningens kvalitet. Det möjliggjorde 

dessutom att deltagarnas integritet kunde bevaras samt att de kunde svara på frågorna utan 

hänsyn till annat runt omkring (Bryman, 2018). 

6.3 Bearbetning av material 
När resultatet analyserades användes ett tematiskt förhållningssätt för att göra det möjligt att 

kunna tolka och begripa det deltagarna svarat. Enligt Langemar (2008) är det fördelaktigt att 

kunna tolka den empiri som samlats. Det gjorde att budskapet i intervjuerna lättare kunde 

förstås och vad de grundade sig i. Ett systematiskt arbetssätt användes vid formandet av studiens 

resultat där tolkningen alltså hade en uppenbar och manifest framtoning. Det vill säga att 

studien endast tog hänsyn till svaren deltagarna gav. Efter att alla intervjuer färdigställts bröts 

de sedan ner i fler synliga komponenter (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens inspiration 

kom från Graneheims och Lundmans (2004) modell för hur en tematisk analys kan se ut och 

användas. Genom den här sortens analys kunde en tydlig struktur formas då de kvalitativa 

intervjuerna gav en stor mängd empiri som analyserades. Graneheim och Lundman (2004) 

hävdar att studien dessutom får en högre trovärdighet om en tematisk analys används vid analys 

av empiri. Vidare har analysen också grundat sig i Burnards steg för steg process där texterna 

kategoriserats och kollapsats ned i flera led. Leden bestod av meningsbärande enheter, 

kondensering, koder, underkategorier, kategorier. Syftet var att ge läsaren en tydligare bild av 
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den empiri som samlats in. På så sätt blev det möjligt att utifrån mycket empiri skapa färre men 

mer övergripande beståndsdelar (Burnard, 1991). Hela processen sammanfattades därmed i en 

tabell (Tabell 1) för att kunna påbörja resultatavsnittet. Det här möjliggjorde ett trovärdigare 

resultat då den analyserade empirin inte glömdes bort. 

 
Tabell 1. sammanställning av meningsbärande enheter (meningsbärande enheter, kondensering, kod, 

underkategori och kategori) (Graneheim & Lundman, 2004).  Som uttryckts av deltagarna vid 

beskrivning för hur de upplever simundervisningen utifrån organisatoriska och ekonomiska resurser 

samt religion.  

 

Meningsbärande enhet       kondensering           kod        Underkategori     Kategori 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

De får åka buss, 

alltså de som åker 

buss till skolan får 

tillgång till busskort. 

Vi hade att en fick 

vara ansvarig för 

busskortet och dom 

som bor i staden 

dom fick ta sig dit 

bäst dom vill. Cykel 

eller promenad, de 

som tar sig själva till 

skolan får ta sig till 

simhallen, 1 km lite 

drygt. 

 
Det påverkar oss 

mycket. Hade vi 

haft en större 

budget så hade vi 

kunnat hyra 

bussar nu kostar 

det rätt många 

tusenlappar att 

hyra dessa bussar 

en gång per 

termin. Hade vi 

haft en större 

budget hade vi 

kunnat göra de 

oftare. Sen finns 

det andra aspekter 

än det då de 

drabbar annan 

undervisningstid

… också. 

 

Brist på tid 

försvårar 

simundervisnin

gen 

Användandet 

av ekonomiska 

resurser är 

avgörande för 

simundervisnin

gen 

Färre 

elever 

klarar 

kunska

pskrave

n

  

Skolors 

budget 
Prioritering 

Simhallar Tillgänglighet 

Beslut ovanifrån 
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              (Graneheim & Lundman, 2004) 

 
 
 

6.4 Validitet och pålitlighet 
Forskning som använder sig av en kvalitativ ansats, exempelvis intervjuer kan anses som 

fördelaktig då hög validitet efterfrågas (Denscombe, 2016). Intervjuerna i studien gav 

deltagarna möjlighet att ge tydliga, personliga och djupa svar vilket medförde hög validitet då 

intervjun ställde frågor som undersökte det studien ämnade att undersöka. Nackdelen med en 

kvalitativ metod i forskning kan dock vara att studien inte går att replikera då svaren är 

personliga och individuella (Denscombe, 2016). I den här undersökningen har validiteten med 

säkerhet ökat då tydlig beskrivning kring tillvägagångssätt förekom och av den anledningen går 

det att återskapa studien. Svaren från deltagarna var personliga och individuella vilket gör att 

det aldrig går exakt återskapa undersökningen, men åtminstone på ett liknande sätt (Bryman, 

2018). Då intervjuguiden formades gjordes även ett pilottest där frågorna kontrollerades för att 

på så sätt klargöra att underlaget var relevant för studiens syfte.  

Inom den kvalitativa forskningen beskrivs reliabilitet med begrepp som pålitlighet och 

tillförlitlighet. Ett sätt att värdera pålitligheten i studien är genom likhetsreliabilitet (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Den här studien har undersökt områden som tidigare forskning berört, vilket 

ökar pålitligheten då studiens resultat kunde jämföras med liknande studier (Kraepelin-Strid, 

2012; Skolverket 2010; Skolverket, 2014). Intervjuguiden bestod inte av en färdig mall utan av 

egenkonstruerade frågor, vilket innebar att likhetsreliabilitet var det pålitligaste sättet att 

analysera reliabiliteten i studien. Avslutningsvis transkriberades intervjuerna vilket kan ha 

medfört en tillförlitlighet i studien då svaren fanns nedskrivna för kontrollering.  

Religiösa 

skäl 

begränsar 

elevernas 

deltagande 

Skapar 

problematik 

Utveckling Deltagande ’’ Ja absolut, många 

framförallt flickor 

som inte får visa sig 

i badkläder eller vad 

vi ser som 

traditionella 

badkläder. Möjlighet 

till funktionskläder 

finns men det är 

många som inte är 

trygga med det... 
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6.5 Forskningsetiska principer 
I den här studien följdes de etiska principer som grundar sig i vetenskapsrådets forskningsetik 

vilket innefattar samtyckes-, informations-, konfidentialitets-, samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å). Studien tog hänsyn till de etiska principerna inför, under och efter 

intervjuerna där syftet med studien tydliggjordes för deltagarna i form av ett missivbrev (Bilaga 

A). I missivbrevet fick deltagarna information att studien var frivillig och att de kunde avbryta 

sin medverkan när som helst. Lärarna skrev under ett godkännande i ett samtyckesformulär, 

vilket fanns med i missivbrevet. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon som tekniskt 

hjälpmedel och informationen transkriberades utan möjlighet till identifiering av deltagarna. 

Slutligen fick deltagarna information om att allt material endast är till för forskningsändamål 

och när studien fanns tillgänglig på Linnéuniversitets hemsida raderades ljudupptagningen samt 

transkriberingen. 
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7. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultat av den insamlade empirin från fem genomförda kvalitativa 

intervjuer med lärare, verksamma i södra Sverige. Intervjuerna kommer återges, organiseras 

och kategoriseras utifrån tre områden, organisatoriska och ekonomiska resurser samt religion. 

För att underlätta resultatets process gjordes ett medvetet val att benämna lärarna med en siffra 

från 1-5. Det underlättar på så sätt för läsaren att förstå deltagarnas upplevelser samt att 

deltagarna förblir anonyma i sina svar. Lärares upplevelser om simundervisning har 

sammanfattats i identifierade teman och kategorier (Tabell 2). 

 

Tabell 2 Sammanfattning av identifierade teman och kategorier som använts vid beskrivningen 

av lärares upplevelser om simundervisning och dess utvecklingspotential. 

Tema   Kategori 

 

Organisatoriska resurser  -Tillgänglighet 

 

-Tid 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Ekonomiska resurser  -Beslut ovanifrån 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion   -Deltagande 

 

   -Extra undervisning 

 

 

 

 

 

    (Graneheim & Lundman, 2004) 
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7.1 Organisatoriska resurser 
Temat som presenteras i det här avsnittet är området organisatoriska resurser och kategorierna 

inom temat avser tillgänglighet och tid. Merparten av lärarna inom temat upplevde att 

organisatoriska resurser var en viktig faktor för att kunna bedriva simundervisningen i positiv 

riktning. Nedan presenteras citat från lärarna där deras personliga svar beskrev hur de upplevde 

situationen och vad de ville utveckla. 

 

Tillgänglighet 

 

När lärarna besvarade frågan “På vilket eller vilka sätt transporterar sig eleverna till simhallen?” 

framkom det av svaren att det fanns varierande transportsätt. Två av fem lärare beskrev att 

eleverna åkte buss till simhallen eftersom den befann sig på en annan ort, två lärare beskrev att 

eleverna fick ta sig själva till simhallen medan den sista läraren svarade att elever som åker 

buss till skolan kan använda sig av busskortet till simhallen. Elever som bodde på orten fick 

transportera sig själva till simhallen. 

 

De får åka buss, alltså de som åker buss till skolan får tillgång till busskort. Vi hade att 

en fick vara ansvarig för busskortet och dom som bor i staden dom fick ta sig dit bäst 

dom vill. Cykel eller promenad, de som tar sig själva till skolan får ta sig till simhallen, 

1 km lite drygt. 

(Lärare 2) 

 

Fortsättningsvis blev lärarna tillfrågade “Hur ser tillgängligheten ut när det gäller antal 

simhallar?” varav det framkom liknande svar av alla. Den gemensamma nämnaren var att alla 

lärare som blev intervjuade tyckte att det fanns för få simhallar på orterna. Lärarna beskrev att 

simundervisningen inte kunde bedrivas i den utsträckning de hade önskat på grund av det här. 

 

  Den är ju dåligt det finns inte många simhallar i närheten. Närmaste simhall är delvis 1 

mil bort bara men det går inte bedriva någon simundervisning i den då den är för liten 

för att ha en hel klass där. Annars är den närmsta 3 mil från orten. 

       (Lärare 3) 
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Avslutningsvis besvarades frågan “Hur upplever ni att miljön i omklädningsrummet inför 

simundervisningen är?” och här var det delade meningar hos lärarna. Två av fem lärare beskrev 

omklädningsrummen som klassisk simhallsmiljö men att det fanns möjlighet att byta om och 

duscha separat, dock utan att reflektera kring hur det påverkade eleverna. Tre av fem lärare 

beskrev att miljön i omklädningsrummen kunde skapa en kränkande miljö på grund av dess 

potentiella utsatthet av att visa sig utan kläder. 

 

Jag som man kan bara gå in till herrarnas omklädningsrum och det är… visst det är 

egentligen som ett vanligt omklädningsrum som på vanliga idrottslektioner och det är 

ju bra om man kan vara med så mycket som möjligt i omklädningsrummet så det inte 

händer något. Är man ensam lärare så måste man förbereda det som ska göras i hallen 

eller i simundervisningen. Så man hinner inte det tyvärr. Det förekommer ibland att det 

sker, alltså kränkningar i omklädningsrummen.  

      (Lärare 5) 

 

Tid 

 

För att få grepp om vilken undervisningstid lärarna hade till sitt förfogande ställdes frågan “Hur 

många gånger per läsår har eleverna simundervisning och hur långa är lektionerna?”. Lärarna 

gav liknande svar. Fyra av fem lärare svarade två gånger per läsår medan den sista läraren 

svarade en till tre gånger per läsår. Det var tre av fem lärare som nämnde hur långa lektionerna 

var och här var det varierande svar. En lärare nämnde 20 minuter effektiv tid, den andra 45-50 

minuter effektiv och den tredje enligt följande: 

 

Två gånger per läsår en gång på höstterminen och en gång på vårtermin. Själva besöket 

i simhallen, alltså simundervisningen är ungefär 1 till 1.5 timmar per klass 

      (Lärare 3) 

 

För att få närmare insyn på hur de upplevde att tidsåtgången var i form av undervisningstid 

ställdes följdfrågan “Upplever ni att detta är tillräckligt och vad skulle i så fall vara optimalt?”. 

Det visade sig av resultatet ett enhälligt svar att det var för lite undervisningstid i simning och 

alla lärare höll med om att de borde vara mer kontinuerlig och regelbundna tider för att lära sig 

simma.  
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Nu ska vi se om jag räknar rätt, det är åtta skolor plus vår, alltså nio skolor som samsas 

om den här simhallen och det gör ju att de är svårt att få tider för att exempelvis få extra 

simundervisning men i största grad så får ju de som verkligen behöver klara godkänt 

gränsen möjlighet men ja.. det är lite blandat. 

(Lärare 1) 

 

Nej det är inte tillräckligt för nu blir det nästan som en avcheckning om eleverna når 

kunskapskraven och vi kan inte följa en progression på eleverna. Vi kan följa dem från 

årskurs 7-9 men inte på årsbasis. Optimalt skulle vara att ha simning gärna en gång i 

månaden och ännu oftare för dem som inte kan simma. Exempelvis att man kan använda 

annan lektionstid som elevens val eller läxhjälp att eleven då kan gå att simma istället. 

Det är tyvärr inte möjligt nu. Det vi kan erbjuda är sommarsimskola men då ligger 

ansvaret på eleven själv. Det skulle kunna erbjudas betydligt mer simundervisning och 

det borde som jag nämnt tidigare vara en naturlig del under läsåret och det borde inte 

bara ligga på ämnet idrott och hälsa. 

       

   (Lärare 4) 

 

Lärarna besvarade frågan “När eleverna ska till och från simhallen, vad är er uppfattning kring 

tidsåtgång som eleverna har till sitt förfogande?”. Resultatet visade varierande svar. Två av fem 

lärare beskrev att eleverna hade tillräckligt med tid eftersom simhallen låg i anslutning till 

skolan. Övriga tre lärare beskrev avståndet som ett hinder eftersom det drabbade både 

simundervisningen och andra ämnen.  

 

Jag upplever att de flesta av mina elever har tillräckligt med tid både före och efter 

lektionen sedan finns det någon klass som har mindre tid eftersom schemat är som det 

är, men det är inget jag kan göra något åt. Dock får jag tråkiga kommentarer av vissa 

lärare att de vill att jag ska skynda på mina elever efter de haft simning när det väl 

händer. Men som sagt ligger det utanför mina uppgifter att lösa det problemet. 

(Lärare 5) 

 

 

Lärarna fick även besvara frågan “Hur upplever ni kunskapskraven i simning?”. 
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Samtliga lärare svarade att kunskapskraven är raka och tydliga men på grund av brist på 

tillgänglighet i form av simhallar och undervisningstid, var upplevelsen hos lärarna att många 

elever inte klarade av kunskapskraven. 

 

Jag tycker dom är rätt bra för dom är konkreta och tydliga men jag upplever att 

dom är dåliga också för att om man inte kan simma sedan innan så kan i alla fall 

inte i vår kommun ges möjlighet under skoltid att simma. Vi har extra sim men 

jag tror inte att de tillfällena är tillräckligt för att lära sig simma om man nu är 

nyanländ eller inte kan simma sen innan. Så det är ett bra kunskapskrav för att de 

är konkret men det är dåligt på grund av att det är svårt att uppnå om du inte kan 

simma sedan innan och då blir det tufft. 

(Lärare 2) 

 

Avslutningsvis har lärarna i intervjun fått svara på frågan hur de ville att organisatoriska 

resurser kunde utvecklas. Samtliga lärare har nämnt att de var för få tillfällen i simning samt att 

antal simhallar var för få och ytan i dessa var för liten. Alla lärare vill att det i framtiden skall 

ges mer utrymme i form av tid och simhallar. 

 

Det bästa vore om det fanns simhall på orten som man kunde använda naturligt, gärna i 

anslutning till skolan. Dels hade det kunnat bli en naturlig del i undervisning 

kontinuerligt och att övrig undervisning inte hade blivit lidande. 

(Lärare 3) 

7.2 Ekonomiska resurser 
Det andra temat som presenteras i resultatet var ekonomiska resurser och kategorin beslut 

ovanifrån. Deltagarna fick svara på en fråga om kommunala direktiv påverkar skolans budget 

och resultatet visade att det var en betydande faktor för hur simundervisningen bedrivs. Lärarna 

fick även berätta sina tankar om vad de önskar från kommunal och statlig nivå i framtiden. 

 

Beslut ovanifrån 

 

För att få insyn i hur lärarna upplever att de påverkas av kommunala direktiv i 

simundervisningen besvarade lärarna frågan “Hur upplever du att skolans ekonomiska resurser 
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påverkas av kommunala direktiv i simundervisningen”. Tre av fem lärare svarade att deras 

undervisning påverkas av budgeten som kommunen tilldelar skolorna.  

 

Simningen vet jag inte om den påverkar så mycket för jag tror inte de så mycket mer att 

man kan göra på grund av begränsningen i tider på grund av alla skolor men annars är 

ekonomin inte super på skolan. De har ökat undervisningstiden rätt mycket och kommer 

utöka mer i idrott och hälsa men jag tror inte någon ekonomisk större budget till ämnet 

kommer ske i samband med det. Det är ganska många fler timmar som kommer in nu 

men.. jag tror inte att man har ökat budgeten för att anställa extra lärare.. 

(Lärare 2) 

 

Två av fem lärare ansåg att skolan hade goda ekonomiska resurser och att elever prioriteras i 

den mån det går. Det ska dock tilläggas att alla fem lärare vid något eller några tillfällen tidigare 

i intervjun nämnt att simundervisningen påverkas indirekt av ekonomiska resurser på skolan. 

 

Det är ju kommunen som har hand om den här sportanläggningen också så det blir ju 

inte lika dyrt som att vi skulle hyra in en privat aktör, nu vet jag inte exakt vad det kostar 

men de är inte så farligt så jag skulle vilja säga att vi har tämligen goda ekonomiska 

resurser med tanke på att vi får ett rabatterat pris.  

(Lärare 1) 

 

Lärarna besvarade även frågan “Vad skulle ni vilja se för förändring från kommunal eller statlig 

nivå?” för att få deras upplevelser om det behövdes en förändring. Alla fem lärare svarade att 

de vill se en förändring. En gemensam nämnare i svaren var att ekonomiska resurser måste 

förbättras i form av antingen ut-/ombyggnationer eller fler simhallar för att öka förutsättningar 

i simundervisningen. 

 

Att det tillkommer fler simhallar och att simningen blir en naturlig del i skolans 

undervisning och att det inte bara ligger på idrott och hälsa utan att de tillhör de allmänna 

målen. Det är väl det som skulle kunna avsättas. Och det är i stora drag ekonomiska 

resurser det handlar om. 

(Lärare 3) 
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Att bygga flera simhallar så att inte hela kommunen delar på en simhall. Det är tyvärr i 

nuläget omöjligt då resurserna inte finns. Förhoppningsvis kommer läget att förbättras 

i framtiden så att vi lärare för bättre förutsättningar. 

(Lärare 5) 

 

Avslutningsvis besvarade lärarna hur de ville att ekonomiska resurser kunde utvecklas på deras 

skolor. Alla lärare nämnde att det på kommunal och statlig nivå borde ges en större budget till 

skolor för att på så sätt få fler behörig personal i simundervisningen, både till den ordinarie 

simundervisningen men även speciallärare till extra undervisning. 

 

Ett alternativ vore ju att man hade ännu mera resurser. dvs nu har vi en simlärare per 

tillfälle, om de hade varit två hade vi kunnat få in ännu fler elever i bassängen samtidigt. 

Ytan finns men personal finns inte. så hade vi haft mer personal som hade kunnat hjälpa 

till vid de tillfällena så hade de ju varit en sak som man hade kunnat använda sig av. 

(Lärare 1) 

7.3 Religion 
I det här avsnittet presenteras resultatet i kategorier som deltagande och extra simundervisning. 

Av den insamlade empirin visade resultatet i de här två kategorierna att det fanns flera 

utmaningar och utrymme för utvecklingspotential. 

 

Deltagande 

 

För att undersöka om det fanns elever som inte deltog på grund av religiösa skäl besvarade 

lärarna “Upplever ni att det finns elever som inte medverkar i simundervisningen av religiösa 

skäl?” och med en eventuell följdfråga “Av vilka skäl tror ni de inte vill delta?”. Samtliga fem 

lärare svarade att det fanns elever som inte deltog i simundervisningen på grund av religiösa 

skäl. Tre av fem lärare nämnde konkreta skäl till att inte vilja delta och det var faktorer som 

utpekande badkläder (burkinis), religiösa skäl som säger att de inte får vistas i samma vatten 

med motsatt kön och att det är en miljö för utsatthet och eventuella kränkningar. 

 

Ja absolut, många framförallt flickor som inte får visa sig i badkläder eller vad vi ser 

som traditionella badkläder. Möjlighet till funktionskläder finns det är flera som inte är 

trygga med det och det har även förekommit att elever har trakasserat varandra för att 
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man har sådana här kläder och simmar i.. och det är ju inte okej på något vis så där har 

vi fått sätta tydliga gränser. För en period sedan var de en elev som kom fram till mig 

och var orolig för en annan elev som hade en mobiltelefon med sig in i simhallen och 

som vi inte hade upptäckt innan och var rädd för att hennes familj skulle få reda på att 

hon varit och simmat för att hon inte får visa sig i just sådana kläder, eller ja visa sig i 

en simhall överhuvudtaget. 

(Lärare 1) 

 

Absolut det finns de elever som använder det som en orsak till att inte delta, men då 

försöker jag ta kontakt med föräldrarna för att förklara situationen och att de behöver 

delta för att få ett godkänt betyg i ämnet. Däremot handlar det mer om okunskap bland 

föräldrarna med annan etnisk bakgrund än att det är religionen som stoppar. 

(Lärare 5) 

 

Lärare 5 nämnde i ovanstående citat att det kan röra sig om okunskap bland föräldrarna till 

elevernas brist på deltagande. För att få ytterligare insyn i eventuell problematik besvarade 

samtliga lärare frågan “Upplever ni att föräldrar till barn med annan etnisk bakgrund har 

inflytande på deras deltagande i simundervisningen?”. Det var bara en av fem lärare som 

nämnde att föräldrar var en bidragande faktor och att det var viktigt med samtal för att minska 

okunskapen. Övriga fyra lärare upplevde att föräldrar hade en påverkan på elevernas deltagande 

men att lärarna inte visste med säkerhet. 

 

Ja. Det finns situationer där det hänt att föräldrar är en bidragande faktor till att eleverna 

inte deltar, men där försöker jag som lärare vara tydligt för föräldrarna hur viktigt det 

är med simning och varför de borde vara med. Oftast förändras deras syn efter samtal, 

men andra gånger går budskapet inte fram tyvärr. Skolan bär en stor börda när det gäller 

simundervisningen för dessa elever då de inte lägger ner den tiden på fritiden med 

vårdnadshavare. Om eleverna inte får lära sig simma i skolan så är sannolikheten stor 

att de aldrig lär sig att simma. 

(Lärare 5) 
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Indirekt så har dom väl det. Det beror väl på hur man ser på deras val av religion, eller 

om de nu är ett val men dom är ju uppväxta med en viss religion och det är ju baserat 

för det mesta på deras föräldrar, antar jag... 

(Lärare 2) 

Extra simundervisning 

 

Lärarna besvarade frågan “Vad är er uppfattning om hur skolan arbetar för att öka 

simkunnigheten bland elever med annan etnisk bakgrund, exempelvis nyanlända?” och det 

visade sig vara liknande svar. Fyra av fem lärare svarade att det fanns möjlighet till extra 

undervisning för att eleverna ska kunna klara av kunskapskraven. En av fem lärare nämnde att 

det inte finns möjlighet till extra undervisning. Alla fem lärare upplevde dock att 

undervisningstillfällen var för få för att ge alla elever tillräckliga förutsättningar att klara av 

kunskapskraven. 

 

Det gäller att arbeta kontinuerligt med simundervisning, där vi försöker erbjuder dessa 

elever simundervisning så ofta det går och oftast är två lärare på dessa pass där den ena 

kan ta elever som har kommit en bit medan den andra läraren fokuserar på de som 

behöver mer träning och stöd. Önskan hade varit att ha simundervisning med dessa 

elever varje vecka där de får träna på att simma men det finns varken tider i lokalen för 

det och resurser att sätta för att vi ska kunna vara två varje gång. För det går inte ha 

dessa elever ensam. 

(Lärare 5) 

 

Det finns inga extra resurser till dessa elever utan det är dom allmänna resurserna som 

finns. Det försvårar det för dessa elever. Det enda som finns är att eleven själv tar ansvar 

för att de transporterar sig själva och simmar ensamma, men där blir det en ekonomisk 

fråga att föräldrarna till de här barnen kanske inte har råd att ta sitt barn till simhallen 

för att kunna göra det här simprovet. 

(Lärare 3) 

Avslutningsvis besvarade lärarna hur de ville att skolorna kan hjälpa till för att utveckla 

simundervisningen och ge bättre förutsättningar för elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk och minska påtryckningar av religiösa skäl. Samtliga lärare upplevde att de behövs ge 

mer möjligheter för eleverna att lära sig simma. Detta kan nås enligt lärarna genom fler behöriga 

lärare och mer tid och fler simhallar för att öka deltagandet hos eleverna.   
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  Mer behörig personal som är utbildade i simning och kanske specifikt utbildade till att 

ta emot elever med annan etnisk bakgrund men även religiös bakgrund för att kunna 

möta dessa utifrån deras förutsättningar. Det måste även finnas fler simhallar så att 

möjligheterna att kunna simma ofta finns. 

 

(Lärare 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

8. Analys 

I kommande kapitel har studiens två frågeställningar besvarats med genomgående kopplingar 

till ramfaktorteorin (Imsen, 1999; Lindblad et al., 1999; Persson, 2014). Resultatet i föregående 

kapitel har analyserats med ramfaktorteorin som utgångspunkt där teman och kategorier 

framställts och med hjälp av kategorierna har frågeställningarna kunnat besvaras. Utöver 

ramfaktorteorin användes Pettersens (2008) inre och yttre ramar för att analysera resultatet. Inre 

ramar avser de faktorer som lärare aktivt kan påverka och bestämma över medan yttre ramar 

avser externa faktorer som är direkt utanför lärarens kontroll och som inte kan påverkas.   

Den första frågeställningen “Hur upplever lärare i södra Sverige att simundervisningen 

är?” besvarades av lärarna för att få insyn i vilka faktorer som kunde vara avgörande för att 

bedriva simundervisning. Avslutningsvis analyserades och besvarades den andra 

frågeställningen “Hur önskar lärare att simundervisningen kan utvecklas utifrån organisatoriska 

och ekonomiska resurser samt religion?” för att få lärares upplevelser hur simundervisningen 

om möjligt kunde förbättras.  

8.1 Organisatoriska och ekonomiska resurser samt religion utifrån 

ramfaktorteorin 
Utifrån den insamlade empirin fanns det både problem och utvecklingspotential inom alla 

områden som studien undersökte, det vill säga organisatoriska och ekonomiska resurser samt 

religion. Det var mestadels yttre ramar som påverkade simundervisningen negativt och det 

visade sig även i lärarnas svar att det fanns ett samband mellan organisatoriska och ekonomiska 

resurser och att de påverkades av varandra (Persson, 2014).  

Persson (2014) nämner inom ramfaktorteorin att organisatoriska ramar såsom tid och 

tillgänglighet är yttre ramar som kan påverka undervisningen i hög grad, vilket studiens resultat 

visade att det gjorde. Yttre faktorerna tid och tillgänglighet visade sig även påverka inre faktorer 

såsom sociala förhållanden då det enligt lärarna inte gavs tillräckligt med tid för att undervisa 

och skapa dessa sociala band mellan lärare och elev samt mellan elev och elev (Imsen, 1999).  

I kategorin tillgänglighet beskrev lärarna att transportsättet till och från simningen 

upplevdes problematiskt. Merparten av lärarna nämnde att eleverna åker buss till simhallen, 

vilket faller in under de organisatoriska ramarna då det är en resursfråga i form av tillgång till 

lokaler och skolans geografiska position (Persson, 2014). Det här upplevdes problematiskt 

enligt lärarna eftersom det påverkade simundervisningen och elevernas övriga lektioner under 

skoldagen. Lärarna svarade även att tillgängligheten i antal simhallar och lokalytan inte var 
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tillräckligt för att bedriva simundervisning, vilket enligt Persson (2014) faller in under fysiska 

ramar i ramfaktorteorin. Simundervisningen kunde inte bedrivas i den utsträckning som lärarna 

ville trots att eleverna kunde ta sig till simhallen på egen hand eller om transportsättet var med 

buss (Pettersen, 2008). Avslutningsvis fick lärarna berätta om hur de såg på miljön i 

omklädningsrummet och där visade det sig i svaren att det handlade om både inre och yttre 

faktorer (Persson, 2014, Pettersen, 2008).    

Miljön i omklädningsrummen beskrevs av lärarna som klassisk men med möjlighet för 

separat ombyte. Det här går in i de fysiska ramarna men där den inre faktorn, alltså lärarna kan 

ha påverkat så att anpassningar har gjorts i lokalerna i form av separata bås och duschkabiner 

(Persson, 2014). Dessutom önskade merparten av lärarna att de kunde vara närvarande i 

omklädningsrummen då de visste att det kunde ske kränkande behandling mellan eleverna. En 

möjlig förklaring till kränkande behandling kan vara skapade traditioner eller föreställningar, 

vilket faller in i den utvidgade ramfaktorteorin (Lindblad et al., 1999). Vidare kan en annan 

förklaring vara att ledningen på skolan inte kan öka resurser i form av personal, vilket påverkar 

de sociala förhållandena och möjligheten att kontrollera miljön i omklädningsrummet 

(Imsen,1999).  

I kategorin tid handlade övervägande del i lärarnas svar om att undervisningstiden var 

begränsad, dels undervisningstid i antal minuter per lektion men även antal lektioner per läsår. 

De var fyra av fem lärare som svarade att det var simundervisning en gång per termin och det 

ansågs inte tillräckligt för att eleverna skulle klara kunskapskraven. Det här kan ses som en 

yttre faktor som inte lärarna har möjlighet att förändra och som påverkade undervisningen i hög 

grad (Persson, 2014; Pettersen, 2008). De ekonomiska och organisatoriska ramarna påverkade 

enligt lärarna möjligheten att lära ut och kontrollera kunskapskraven eftersom 

undervisningstiden var för liten (Persson, 2014). Samtliga lärare instämde att kunskapskraven 

var raka och tydliga men att de inte gynnade elever med exempelvis annan etnisk bakgrund. 

Enligt den utvidgade ramfaktorteorin kan en förklaring vara att elever med annan etnisk 

bakgrund inte har haft samma förutsättningar att lära sig simma i tidig ålder i deras hemländer 

jämfört med elever födda i Sverige (Lindblad et al., 1999). 

Inom kategorin beslut ovanifrån fick lärarna besvara frågor som berörde området 

ekonomiska resurser i ramfaktorteorin. Merparten av lärarna upplevde att simundervisningen 

påverkades av skolans budget. De övriga två lärarna som ansåg att de fanns goda ekonomiska 

hade simhallen i nära anslutning till skolan. Det här kan upplevas som en yttre faktor som 

lärarna själva inte kunde påverka och det kan tolkas som att skolor där elever måste transportera 

sig med buss till simundervisningen antingen har en sämre budget eller att skolan inte prioriterar 
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simundervisning i lika hög grad som de skolor som har simhallen i nära anslutning   (Persson, 

2014; Imsen, 1999).   

I det sista området religion fick lärarna besvara frågor inom kategorierna deltagande 

och extra simundervisning. I kategorin deltagande besvarade lärarna frågor om de fanns elever 

som inte deltog på grund av religiösa skäl. Samtliga lärare svarade att det fanns elever som inte 

deltog och orsaker till detta var att de inte fick vistas i samma vatten som motsatt kön, utpekande 

badkläder och att de var en miljö för utsatthet. Enligt den utvidgade ramfaktorteorin kan det 

som Lindblad et al. (1999) beskriver vara kulturella orsaker som påverkar elevers deltagande. 

Enligt Imsen (1999) är det en yttre faktor där kulturella och religiösa aspekter har format 

elevernas och föräldrarnas liv genom flera generationer. Lärarna kan dock påverka föräldrarna 

till att öka elevernas deltagande genom kontinuerlig kommunikation, vilket kan ses som en inre 

faktor (Imsen, 1999). Lärarna fick frågan om de upplevde att föräldrarna var en bidragande 

faktor till minskat deltagande hos elever och här visade resultatet att enbart en lärare nämnde 

vikten av samtal med föräldrar för att minska okunskapen om simning. Övriga lärare visste inte 

med säkerhet att de var föräldrarna som påverkade deras barns deltagande och det kan tolkas 

som att lärarna inte förde tillräckliga samtal med föräldrarna. Lärarna kan utifrån den inre 

faktorn påverka okunskap hos föräldrarna med annan etnisk bakgrund genom att föra 

kontinuerliga samtal och öka medvetenheten om att det är ett kunskapskrav som eleverna 

behöver uppfylla i skolan samt att det är en livsviktig kunskap (Pettersen, 2008). Vidare ställdes 

frågor om hur skolor prioriterar extra simundervisning för elever med annan etnisk bakgrund 

eftersom det ansågs finnas ett behov. Det visade sig att merparten av lärarna svarade att det 

fanns möjlighet till extra undervisning, men att det inte var tillräckligt för att elever med extra 

behov ska klara av kunskapskraven i simning. Det mest sannolika är att de ekonomiska ramarna 

i skolorna inte är tillräckliga samt att tillgängligheten, alltså organisatoriska ramar gör att det 

inte finns möjlighet till fler undervisningstillfällen (Persson, 2014). 

Den föreliggande studien undersökte även om lärarna ansåg att simundervisningen 

kunde förbättras inom områdena organisatoriska och ekonomiska resurser samt religion. 

Genom lärarnas svar finns det utvecklingspotential inom alla områden. Resultatet visade att det 

var mestadels yttre faktorer som kunde utveckla simundervisningen och lärarna ansåg att de 

inte kunde påverka simundervisningen om de inte blev förändring i de yttre faktorerna (Persson, 

2014; Imsen, 1999).  

Lärarna hade flera förslag som skulle kunna vara till fördel för elever som behöver mer 

hjälp för att klara kunskapskraven i simundervisningen. För det första önskar lärarna mer 

undervisningstid i form av längre och fler lektioner per läsår. För det andra behöver 
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tillgängligheten förbättras så att skolorna inte behöver använda sig av bussar som transportsätt 

och att inte övrig undervisning blir lidande. För det tredje vill lärarna se att simningen blir en 

naturlig del i skolan och som ett led i det öka budgeten för simundervisningen. Samtliga lärare 

ville se att simning prioriteras i högre grad genom att utbilda fler behöriga lärare eller simlärare 

för att kunna möta elever med annan etnisk bakgrund som inte klarat av kunskapskraven i 

simning.  

Avslutningsvis går det utifrån ramfaktorteorin tolka lärarnas svar som att de yttre 

faktorerna måste förändras först, alltså ekonomiska och organisatoriska resurser (Persson, 

2014; Pettersen, 2008). Om den här förändringen möjliggörs kan det skapa förutsättningar för 

lärarna att påverka de inre faktorerna i hög grad, vilket kan vara att skapa sociala förhållanden 

och en tryggare miljö för eleverna med syftet att få fler elever att klara kunskapskraven och att 

öka intresset för simning (Imsen, 1999; Lindblad et al., 1999). 
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9. Diskussion 

Det här kapitlet presenteras med en resultatdiskussion, metoddiskussion och en slutsats. 

Resultatet diskuterades i förhållande till deltagarnas intervjuer, tidigare forskning och bakgrund 

i relation till studiens syfte och frågeställningar. I metoddiskussionen valde studien att 

presentera den valda metoden som användes och vilka möjligheter/hinder som funnits under 

arbetets gång.  

9.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av Skolinspektionens (2018) rapport visar att Sverige har stora utmaningar framför 

sig avseende organisatoriska resurser då arbetsbördan har blivit allt större för lärarna. Det fanns 

flera aspekter i deltagarnas svar som instämde med Skolinspektionens (2018) resultat. Av 

deltagarnas svar upplevdes inte transportsätt som ett problem om simhallen låg i närheten av 

skolan, utan det var bristen på tillgänglighet till simhallar och undervisningstid som ansågs vara 

de största problemen. Det här var även något som resultatet i Johansson et al. (2009) studie 

visade då simundervisningen försvårades på grund av brist på tider. Det medförde att lärarna 

sällan kunde göra något annat än att kontrollera kunskapskraven för simkunnighet. För lite 

undervisningstid kan påverka elevernas förutsättningar till en rättvis skolgång 

(Skolinspektionen, 2018). Det visade sig i intervjuerna att de bara fanns utrymme för en lektion 

per termin, vilket i sig resulterar i att elever kan få svårt att nå kunskapskraven för simkunnighet. 

Utifrån ovanstående behöver det nödvändigtvis inte enbart vara tiden som blir problematiskt i 

att elever inte når upp till kunskapskraven. Det kan även handla om andra faktorer såsom att 

eleverna inte dyker upp till undervisningen, vilket samtliga lärare nämnde i intervjuerna. 

Demir et al. (2013) betonar i sin studie att en ineffektiv styrning av skolorna kan leda 

till sämre motivation och förutsättningar för att bedriva en rättvis simundervisning. Deltagarna 

i föreliggande studie upplevde att deras förutsättningar påverkades av att undervisningen inte 

kunde bedrivas i den utsträckningen de önskade. Det var ingen som uttryckligen nämnde något 

som kunde påverka motivationen, däremot kan de här försvårande omständigheterna tolkas som 

motivationssänkande för både lärare och elever. Samtliga deltagare nämnde att de ville ha mer 

undervisningstid i simning, vilket kan te sig logiskt eftersom de tidigare nämnt att det inte fanns 

tillräckligt med tid. Det kan tolkas av deltagarnas svar att skolan har en bristande inställning till 

simning, vilket överensstämmer med Demir et al. (2013) och av den anledningen kan elevernas 

motivation påverkas negativt av att de inte känner att de får den tid de behöver.  
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Vidare har det även visat sig att omklädningsrummet kan upplevas problematisk för 

både lärare och elever. I den föreliggande studien var det delade meningar kring hur deltagarna 

upplevde miljön i omklädningsrummet. Några av dem upplevde att det kan förekomma 

kränkningar under och efter lektionen medan andra inte kände att de kunde svara på frågan då 

de inte var helt säkra. Däremot visade sig det vara gemensamt för deltagarna att de hade en 

önskan om att kunna befinna sig i omklädningsrummet oftare för att på så sätt minska eventuella 

kränkningar. Problemet i den här frågan visade sig enligt deltagarna att tiden återigen var en 

bidragande faktor till att det inte var möjligt för dem. Det här kan vara ytterligare en orsak till 

att elever aktivt väljer att inte delta i undervisningen då de känner att omklädningsrummet är 

en osäker miljö utan lärarnas medverkande. 

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan organisatoriska och 

ekonomiska resurser som påverkar simundervisningen (Capelo & Cabrita, 2015; Demir et al., 

2013; Greiff, 2009; King, 2006). Därför valde föreliggande studie att medvetet separera de här 

två områdena för att försöka ge en mer nyanserad bild av situationen. En ekonomisk faktor som 

påverkar organisatoriska resurser är den budgeten skolor tilldelas från kommuner. Studier visar 

att skolornas budget påverkar undervisningen, dels genom elevers prestationer men även vilken 

ort skolorna är belägna i och fattiga områden visar sig ha större problem än rika områden 

(Capelo & Cabrita, 2015; King, 2006). I föreliggande studie upplevde merparten av deltagarna 

att det inte fanns tillräckligt med ekonomiska resurser på skolorna. Det var enbart en av fem 

lärare som upplevde att skolan hade goda ekonomiska resurser och den hade simhallen i 

anslutning till skolan. Övriga deltagare var verksamma i både större och mindre orter vilket inte 

stämde överens med Capelo och Capritas (2015) studie.  

Istället kan det möjligtvis förklaras av tre aspekter. För det första kan det bero på att det 

görs besparingar i skolorna från kommunal och statlig nivå, vilket Somersalo och Solantaus 

(2000) betonar i deras studie. Flera av deltagarna nämnde att budgeten var på samma eller lägre 

nivå, trots ökade undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa. För det andra kan det bero på 

att budgeten är lika oavsett geografiskt område, vilket Greiff (2009) betonar i sin studie att 

elever i utsatta områden drabbas eftersom de här områdena behöver mer stöd och ökad budget. 

För det tredje kan det vara att skolorna inte gjort en systematisk utvärdering av deras resurser, 

vilket Skolverket (2009) betonar i deras rapport. De här aspekterna kan vara möjliga 

förklaringar till deltagarnas svar. Det kan även vara problematiskt att lärare upplever att 

budgeten och nedskärningar i skolor är utom lärarens kontroll, vilket är en yttre faktor (Persson, 

2014; King, 2006). Däremot behöver det inte nödvändigtvis betyda att deltagarna inte kan 

påverka i den frågan. Samtliga deltagare i studien vill se en förändring med förhoppning om en 
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ökad budget till ämnet idrott och hälsa som i sin tur kan leda till anställning av fler behöriga 

lärare samt att de vill att kommunerna tar sitt ansvar i att öka tillgängligheten i form av fler eller 

om-/utbyggnationer av simhallar.  Det kan med andra ord tolkas som att det finns ett 

engagemang hos deltagarna att vilja påverka simundervisningen till det bättre, vilket behövs 

om de här förändringarna ska kunna lyftas på kommunal eller statlig nivå.  

Det har visat sig att det finns ett samband mellan tidigare forskning och resultatet i 

studien som hindrar deltagarnas förutsättningar att bedriva simundervisning och som påverkar 

elevernas simkunnighet utifrån organisatoriska och ekonomiska resurser. Ytterligare ett område 

som visat sig påverka elevernas deltagande i ämnet idrott och hälsa och simundervisning är 

deras etniska bakgrund (Dagkas, Benn & Jawad, 2011; Hedin, 2002; Huitfeldt, 2015; Högdin, 

2007; Larsson, 2007; Otterbeck, 2000). I föreliggande studie svarade samtliga deltagare att det 

fanns elever som inte medverkade på grund av religiösa skäl.  Att inte vilja vistas i samma 

vatten som motsatt kön, obekväm klädsel och en utsatthet var enligt deltagarna elevernas skäl 

att inte vilja delta och det var förväntade svar med tanke på resultat från tidigare forskning 

(Dagkas, Benn & Jawad, 2011: Högdin, 2007; Otterbeck, 2000). En möjlig förklaring kan vara 

att det finns en okunskap om idrottsformen och att föräldrarnas inflytande påverkar deras barns 

deltagande i simundervisningen (Huitfeldt, 2015; Högdin, 2002) När deltagarna fick besvara 

frågan om de upplevde att föräldrarna förhindrade elevernas deltagande var det bara en av fem 

deltagare som nämnde att så var fallet. Övriga nämnde att de trodde att föräldrarna hade 

inflytande. Okunskapen kan minskas genom samtal och utbildning med föräldrarna men enligt 

Huitfeldt (2015) finns det inte tillräckligt med tid för det här eftersom arbetsbördan ökat hos 

lärarna. Dessutom kan det anses orimligt att det ska enbart vara idrottslärarnas uppgift att skapa 

lösningar med hänsyn till elevens och familjens behov för att öka deltagandet, vilket var ett av 

lösningsförslaget i Otterbecks (2000) bok. Alla deltagare har nämnt tidigare i studien att det 

inte finns tillräckligt med undervisningstid i simning och det kan vara en förklaring till att de 

inte har tid med föräldrasamtal och på så sätt minska okunskapen.  

Merparten av deltagarna i studien svarade att det fanns möjlighet till extra undervisning 

ifall det var elever som inte nådde upp till kunskapskraven för simkunnighet. Däremot var det 

inte tillräckligt med extra undervisning för att hjälpa nyanlända elever och elever med annan 

etnisk bakgrund. Statistik visar att 30 procent av de nyanlända inte når målen för ämnet idrott 

och hälsa medan siffran för elever med svensk bakgrund är fem procent (Huitfeldt, 2015). En 

aspekt kan vara att situationen med okunskap bland föräldrar och sämre simkunnighet bland 

elever med annan etnisk bakgrund inte går att förändra ifall de ekonomiska resurserna till 

skolorna inte förbättras. Hedin (2002) skriver i sin studie där muslimer som är ovana vid våra 
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seder kommer att anpassa sig tids nog. Det går inte att förlita sig på att människor anpassar sig 

utan hjälp utan genom ett ökat engagemang hos lärare och förbättrade organisatoriska och 

ekonomiska resurser kan situationen förändras. 

Sammantaget går det att tolka av resultatet i studien att det fanns flera faktorer som 

påverkar lärarnas möjligheter att undervisa i simning. De faktorer i studien som framkommit 

som problematiska och som deltagarna upplever behöver förbättras är tillgänglighet till 

simhallar, undervisningstid, närvaro i omklädningsrum, behörig personal, och budget från 

kommuner.  

9.2 Metoddiskussion 
I den här studien var syftet att undersöka lärares upplevelser om simundervisning och dess 

potentiella utvecklingsmöjligheter. Syfte och frågeställningarna fanns med i åtanke vid val av 

metod och det har möjliggjort att frågeställningarna blev besvarade. 

Vid samlandet av empiri användes en kvalitativ intervjumetod. Motiveringen till varför 

en kvalitativ metod användes var för att lärarnas personliga känslor och upplevelser stod i fokus 

(Langemar, 2008). Intervjuguiden konstruerades så att frågorna var relevanta till studiens syfte 

och frågeställningar. Det bidrog till att intervjuerna kunde flyta på med en röd tråd och som 

genomgående fokuserat på det i studien var ämnat att undersöka. Det minskade på så sätt 

möjligheterna till att deltagarna inte kunde missförstå frågorna som ställdes. Genomförandet av 

intervjuerna gjordes enskilt med varje deltagare kunde det i viss mån finnas en risk att alla 

deltagare inte fick samma följdfrågor. Langemar (2008) menar dock att en semistrukturerad 

intervjuguide har sin stomme med fasta frågor för att med säkerhet få relevanta svar och på så 

sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. En pilotstudie gjordes dessutom på två 

deltagare inför intervjuerna för att säkerställa att alla frågor var relevanta och förståeliga. 

Bryman (2018) beskriver att intervjuer ska ske enskilt tillsammans med deltagaren. Risken med 

att fler forskare intervjuar en deltagare samtidigt kan leda till att deltagaren känner sig utpekad 

och underlägsen vilket kan medföra att svaren och resultatet blir lidande. 

Vid insamlandet av empiri användes en tematisk innehållsanalys för att kunna tolka 

och dra slutsatser från det transkriberade materialet av de inspelade intervjuerna som också blev 

det färdiga resultatet. Under den här processen har det varit viktigt att inte låta författarnas egen 

subjektiva syn påverka utgången och tolkningen av resultatet. Däremot går det inte bortse från 

att ett visst mått av subjektivitet fanns med vid bearbetning av det transkriberade materialet. 

Langemar (2008) menar på att subjektiv tolkning måste finnas med för att göra en kvalitativ 

undersökning fulländad. Det som var positivt med användandet av en innehållsanalys var att 
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resultatet ur de teman och kategorier som kommit fram ur empirin gav resultatet en effektivare 

och tydligare struktur. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en innehållsanalys också 

ökar validiteten i en studie då läsaren tydligare kan se ifall resultatet svarat på syftet och 

frågeställningarna. 

Avslutningsvis kan urvalet i studien ses som liten och validiteten hade möjligtvis 

kunnat bli högre om fler antal deltagare hade deltagit i studien. Samtidigt var inte avsikten med 

den här undersökningen att kunna generalisera studiens resultat, utan det centrala för studien 

var att få verksamma lärares upplevelser i hur de upplever simundervisningen och hur de 

potentiellt önskar att simundervisningen kan utvecklas i framtiden. I deltagarnas svar fanns det 

en tydlig gemensam nämnare i alla teman, vilket gjorde att fler intervjuer inte behövdes. 

Empirin som samlades in ansågs därmed tillräcklig för det som ämnats att undersöka. 
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10. Sammanfattning 

10.1 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur lärare i södra Sverige upplevde att simundervisningen var 

utifrån områdena organisatoriska och ekonomiska resurser samt religion och hur lärare önskade 

att simundervisningen kunde utvecklas utifrån de här områdena. Genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med fem lärare visade resultatet att det finns 

förändringsmöjligheter och utvecklingspotential inom samtliga områden, vilket även tidigare 

forskning visat (Greiff, 2009; Huitfeldt, 2015; Högdin, 2007; Johansson et al., 2009; Somersalo 

& Solantaus, 2000; Skolinspektionen, 2018). De faktorer som förhindrade lärarnas möjlighet 

att bedriva simundervisning i full utsträckning och som deltagarna upplevde kunde förbättras 

var tillgängligheten till simhallar, undervisningstid, närvaro i omklädningsrum, elever med 

annan etnisk bakgrunds deltagande, behörig personal, och budget från kommuner.  

 Resultatet i studien stödjer tidigare forskning om att barn och ungdomar som inte 

får tillräckliga förutsättningar att lära sig simma löper en större risk att inte klara av 

kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa (Huitfeldt, 2015; Skolverket, 2004; Skolverket, 2010; 

Skolverket, 2014). Det kan även öka risken för drunkningsolyckor om inte barn och ungdomar 

får grundläggande kunskaper i tidig ålder kring vattenvana och säkerhet (Bugeja & Franklin, 

2012). 

 Studien har även visat att elever med annan etnisk bakgrund löper större risk att 

inte klara kunskapskraven, vilket även det stödjer tidigare forskning (Huitfeldt, 2015; 

Skolverket, 2010; Skolverket, 2014). Regeringen (2017) gav Socialstyrelsen i uppdrag att 

administrera, fördela och följa upp satsningen på bidrag till avgiftsfri simskola för elever i tidig 

ålder. Det återstår att se hur utvecklingen sker. Slutredovisning för uppdraget skall lämnas in 1 

juni 2020 men redan nu finns det tecken på att kommuner börjar dra in på avgiftsfria simskolor 

i tidig ålder (Källa). Statistik från myndigheter och resultatet i studien har visat att nyanlända 

inte har samma vattenvana som elever födda i Sverige (Huitfeldt, 2015; Skolverket, 2004; 

Skolverket, 2010; Skolverket, 2014). Då det skett en ökad invandring på 2000-talet kan vi inte 

på förhand veta om drunkningsolyckor eller andel elever som uppnår kunskapskraven kommer 

öka eller minska (Statistiska centralbyrån, u.å.). Utifrån resultatet i studien är sannolikheten att 

det kan leda till en negativ utveckling.   

Avslutningsvis är förhoppningen med studien att alla instanser tar sig åt föreliggande 

resultat, vilket kan bidra till att förbättra lärarnas och elevernas möjligheter i ämnet simning. 
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10.2 Vidare forskning 
I den här studien har det visat sig att det finns utmaningar och att det bör ske förändringar i 

simundervisningen. Vidare forskning kan replikera studien på andra geografiska områden i 

Sverige eftersom det inte finns tillräckligt med forskning inom området. På så sätt kan det skapa 

belägg för en eventuell förändring i simundervisningen. Vidare forskning kan även inkludera 

elever i urvalet för att få deras upplevelse kring områdena organisatoriska och ekonomiska 

resurser samt religion i förhållande till simundervisning.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Missivbrev 

Uppsats angående ’’hur upplever lärare i södra Sverige att 

simundervisningen är’’? 

Vi är två studenter som studerar till ämneslärare i idrott och hälsa vid Linnéuniversitetet. Just 

nu skriver vi på våra självständiga arbeten på avancerad nivå där syftet är dels att öka förståelsen 

för om er syn på olika faktorer möjligtvis påverkar simundervisnigen men även hur dessa 

faktorer kan skapa en bättre simundervisning. Arbetet kommer att baseras på inspelning i samtal 

med dig som lärare. 

Att delta i studien är frivilligt och innebär att vi spelar in vårt samtal och lyssnar på det i 

efterhand. Den insamlade informationen kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. materialet 

kommer att transkriberas så att det inte ska gå att identifiera dig eller någon annan. Ett fingerat 

namn på dig och på skolan kommer att användas. Materialet kommer enbart att användas till 

denna studie och utöver oss själva, kommer även vår handledare Anna Hafsteinsson Östenberg 

ta del av materialet. När examensarbetet är godkänt kommer det finnas tillgängligt via 

Linnéuniversitetets hemsida. Då kommer även inspelningarna att raderas. 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) vilket 

bland annat innebär att du kan avbryta din medverkan när du vill utan vidare förklaring. Om du 

i efterhand kommer på att du inte vill delta i undersökningen hör du av dig till oss. Kontakta 

gärna oss om du har några frågor. 

Hälsningar 

Hans Axhed & Bledar Bajrami 

Studenter vid Ämneslärarutbildningen, Linnéuniversitetet 

Handledare 

Anna Hafsteinsson Östenberg 

Jag har tagit del av ovanstående och ger mitt godkännande till observation och inspelning 

Namn: ............................................................................................................... 

Skola: ................................................................................................................ 

 

Ort: .................. Datum: ............... Underskrift: 

.................................................................................  
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Bilaga B 

Intervjufrågor 

Kontrollfrågor 

Vad är er ålder? 

Vilka ämnen undervisar ni i? Är ni legitimerad lärare? 

Hur länge har ni arbetat som lärare i ämnet idrott och hälsa? 

Hur många elever har ni i idrott och hälsa sammanlagt på ett ungefär? 

 

Organisation 

1. På vilket eller vilka sätt transporterar eleverna sig till simhallen? 

2. Hur långt är det till simhallen?  

• Hur upplever ni att detta påverkar din undervisning? 

3. När eleverna ska till simhallen och tillbaka till skolan, Vad är er upplevelse kring 

tidsåtgången som eleverna har till sitt förfogande? 

• Vad skulle ni vilja se för förändring? 

4. Händer det att elever kommer försent till simhallen?  

• Vad tror ni att det beror på?  

5. Händer det att elever inte dyker upp till simundervisningen?  

• Vad tror ni att det beror på? 

6. Hur upplever ni att miljön i omklädningsrummet inför simundervisningen är? 

• Om ni upplever problematik med detta, hur vill ni att det ska se ut? 

7. Hur upplever ni kunskapskraven i området simning? 

• Om möjligheten fanns vad hade ni velat förändra? 

Ekonomiska resurser 

1. Hur många gånger per läsår har eleverna simundervisning i er skola och hur 

långa är lektionerna? 

• Upplever ni att det är är tillräckligt och vad skulle isåfall vara optimalt? 

 

2. Hur ser ni på tillgänglighet när det gäller antal simhallar? 

• Vad skulle ni vilja se för förändring från statlig/kommunal nivå? 

 

3. Hur upplever du att skolans ekonomiska resurser påverkas av kommunala 

direktiv i simundervisningen 
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Religion 

1. Har ni elever med annan etnisk bakgrund än svenska? 

2. Upplever ni att det finns elever som inte medverkar i simundervisning på grund av 

religiösa skäl? 

• Av vilka skäl tror ni att de inte vill delta? 

3. Upplever ni att föräldrar till barn med annan etnisk bakgrund har inflytande på 

deras deltagande i simundervisning? 

• Vad tror ni att detta kan bero på? 

4. Om det finns elever som inte vill delta på grund av olika religiösa skäl, finns det 

möjlighet till extra undervisning? 

5. Vad är er uppfattning om hur skolan arbetar för att öka simkunnigheten bland 

elever med annan etnisk bakgrund än svenska? 

 

Avslutande frågeställning 

1. På vilket sätt kan simundervisning utvecklas (i förhållande till religion, organisation 

och ekonomiska resurser). 

2. Har någon förändring skett i simundervisningen det senaste året? 

• I så fall på vilket sätt? 

3. Finns det något mer ni vill tillägga utöver dessa frågor vi har diskuterat 

angående dessa faktorer vi har tagit upp?  

 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

 
 


