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Abstract 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga förutsättningar för simundervisning på hög-

stadiet i Sverige och på Sekundarstufe I i delstaten Brandenburg i Tyskland. Dessutom ska 

undersökningen ge en överblick över simundervisningens gestaltning i både Sverige och 

Tyskland. Arbetet bygger på en kvalitativ intervjustudie med fyra idrottslärare, två ifrån re-

spektive land, som sedan har jämförts kontrastivt. 

Resultatet visar att den svenska simundervisningen genom sin målstyrda läroplan, som även 

innehåller betygskriterier, är mer resultatstyrd än den tyska, som fokuserar mer på innehåll 

trots att läroplanen är kompetensstyrd. Den tyska läroplanen innehåller inga bedömningskrite-

rier utan överlåter denna kompetens till läraren. Ländernas olika läroplaner utgör en av ram-

faktorerna som spelar roll för undervisningens överväganden och gestaltning. I den svenska 

läroplanen finns ett konkret simkunnighetskrav, däremot har frågan om simkunnighet inte 

lyfts på samma sätt inom ramen för ämnet i Brandenburg. Undervisningens fokus hos de 

svenska lärarna är simkunnighet och livräddning medan undervisningen i Brandenburg 

präglas mer av prestation och att våga.  

En annan ramfaktor som påverkar undervisningen är tiden som finns till förfogande. Samtliga 

lärare uppger tidsbrist som begränsande för undervisningens utformning och de svenska lä-

rarna uppfattar tidsbristen som ett större problem än de tyska lärarna.  

Vid bedömning av simkunnighet i Brandenburg ingår, till skillnad från Sverige, elevernas 

förmåga att prestera. Det innebär att eleverna i Brandenburg inte kan bli underkända i sim-

ning. I Sverige däremot blir simkunnighetstestet avgörande för om en elev blir godkänd eller 

underkänd.  

För att analysera resultatet användes läroplansteori och ramfaktorteori. De ramfaktorer som 

påverkade undervisningen var skolans ekonomi, tid, tradition, läroplanen samt lärarnas per-

sonliga bakgrund, värderingar och utbildning. 

 

Nyckelord: Sverige, högstadiet, simkunnighet, läroplansteori, simundervisning. 
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Förord  

Jag vill inleda med att tacka de idrottslärare som ställt upp i studien och alla som visade intresse för 

den. Det har varit givande att få fördjupa min kunskap om simundervisning i ämnet drott och hälsa 

och hur den kan gestalta sig i olika länder och skolor. Jag har fått möjligheten att studera simunder-

visning utifrån olika perspektiv som jag inte har tänkt på tidigare. 

Jag vill även passa på att tacka min fantastiska handledare, på Linnéuniversitetet vid institutionen 

för idrottsvetenskap, för hennes goda råd och tålamod. Hon motiverade, berömde och ställde upp 

för mig när det behövdes, inte bara under uppsatsskrivandet utan under hela studietiden. 

Med tanke på att jag själv har gått min skolutbildning i Brandenburg och sedan valt att läsa till lä-

rare i Sverige har detta arbete bidragit till att jag har lärt mig att förstå att skillnaderna mellan län-

derna och i ämnet idrott och hälsa kan påverka mig i mitt framtida yrke. Det har även visat sig ännu 

en gång hur viktigt samarbetet mellan kollegor är för att vidga vyer och på bästa sättet även kunna 

bidra till fostringsuppdraget vi lärare har. 

 

Ich möchte mich gern bei allen Sportlehrern bedanken, die an dieser Studie teilgenommen haben 

und bei denen, die ihr Interesse daran gezeigt haben. Es war für mich eine spannende Erfahrung, 

mehr darüber zu erfahren, wie der Schwimm- und Sportunterricht in verschiedenen Ländern und 

Schulen aussehen kann. Ich habe die Möglichkeit erhalten, Schwimmunterricht von verschiedenen 

Perspektiven zu sehen, an die ich zum Teil noch nicht gedacht hatte. 

 

     

    Växjö, den 19 februari 2016  
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1 Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i ämnet idrott och hälsa på högstadiet fick jag 

veta av min handledare att många elever inte kan simma eller åtminstone inte på det sättet som lä-

roplanen för grundskolan (Lgr 11) föreskriver för att få godkänt slutbetyg i ämnet i slutet av årskurs 

9 (Skolverket 2011b). Skolverket har de senaste åren gjort flera tillsyner av simkunnighet i grund-

skolan även om ”simkunnighet” som begrepp inte finns i kursplanen för idrott och hälsa. Begreppet 

är hämtat från Svenska livräddningssällskapet (SLS) (u.å.b) och motsvarar simkunnighetskravet i 

Lgr 11. År 2014 var fler elever simkunniga i årskurs 6 än fyra år tidigare i årskurs 5, men fortfa-

rande var det cirka 4.500 elever i Sverige som inte ansågs vara simkunniga (Skolverket 2014a). 

Kunskapskraven i Lgr 11 i både årskurs 6 och i årskurs 9 föreskriver att eleven ska kunna simma 

200 meter varav 50 meter i ryggläge för att erhålla ett godkänt slutbetyg i idrott och hälsa (Skolver-

ket 2011b). 

Då jag själv är född i Tyskland pratade jag efter min VFU med en idrottslärare i tyska delstaten 

Brandenburg och upptäckte redan då en del skillnader mellan simundervisningen i de olika länder-

na. Bland annat finns det inte med något formulerat simkunnighetskrav i läroplanen för Sport (Lp 

Sport) i Brandenburg (motsvarande högstadiet i Sverige).  

Med tanke på att den svenska friluftstraditionen genomsyrar idrottsundervisningen i Sverige blev 

jag intresserad av hur simundervisning gestaltas i Brandenburg och vilka syften den kan tänkas ha. 

Mitt intresse är också vilka likheter och skillnader som finns i läroplanens formuleringar och sim-

undervisning i praktiken och vad dessa skillnader beror på.  

1.1 Avgränsning och förförståelse 

Utgångspunkten för detta arbete är kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan i Sverige och läro-

planen för Sport i Sekundarstufe I i Brandenburg samt till en viss grad även respektive tillhörande 

kommentarmaterial och bedömningsstöd. I denna undersökning valde jag att studera idrottslärares 

erfarenheter av simundervisning på högstadiet, alternativt Sekundarstufe I eftersom det är då den 

obligatoriska skolgången slutar och då simkunnighetskravet blir avgörande för slutbetyget i den 

svenska grundskolan. 
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Tyskland är en federalistisk stat med 16 olika delstatsregeringar. Varje delstat har ett eget skolsy-

stem med ett skolministerium (i denna studie Brandenburg Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport des Landes Brandenburg (MBJS)) och egna styrdokument. Nedan redogörs för de olika skol-

formernas respektive motsvarigheter i Sverige och Brandenburg för att skapa en bättre förförståelse. 

Sverige Brandenburg 

Lågstadiet: årskurs 1 - 3 
Primarstufe: årskurs 1 – 6 

Mellanstadiet: årskurs 4 - 6 

Högstadiet: årskurs 7 - 9 Sekundarstufe I: årskurs 7 – 10 

Gymnasieskola: årskurs 1 - 3 Sekundarstufe II (Gymnasiale Oberstufe): 11 – 12/13 

Tabell 1: Sammanställning av skolstadiernas motsvarigheter i Sverige och Brandenburg 

(Brandenburg enligt www.mbjs.brandenburg.de, Bildungsgänge, schulische [13/02/2016]) 

 
En anmärkning måste göras när det gäller lärarutbildningen i Brandenburg. Då denna delstat räknas 

bland de nya förbundsländerna sedan Tysklands återförening har det funnits ett politiskt systembyte 

samt en nyordning av landets geografi. Brandenburg var före återföreningen en del av Östtyskland. 

När det gäller forskning och utvärderingar om simundervisning och lärande som härstammar ifrån 

Tyskland måste tyvärr konstateras att informationen är icke-existerande eller svårtillgänglig. Däre-

mot finns det gott om tillgänglig information från bland annat Skolverket och forskning kring 

svenska förhållanden.  

Eftersom det inte finns något genusperspektiv i detta arbete hålls denna uppsats könsneutral. Därför 

har samtliga ”hon” och ”han” ersatts med ordet ”hen” och dess olika grammatiska former. Samtliga 

ord och texter tagna från andra språk än svenska är mina egna översättningar. 
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2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga förutsättningar för simundervisning på högstadiet i Sve-

rige och på Sekundarstufe I i Brandenburg samt att jämföra olika fall med hjälp av exempel. Vidare 

ska undersökningen bidra till att skapa bredare kunskap om hur simundervisningen gestaltas i de 

olika fallen i praktiken. 

2.1 Frågeställningar 

Utifrån det övergripande syftet formulerar jag följande frågeställningar:  

• Hur definierar idrottslärarna i Sverige och Brandenburg begreppet ”simkunnighet”? 

• Vilka likheter och skillnader finns det i de tillfrågade idrottslärarnas avvägningar för att pla-

nera och genomföra simundervisningen? 
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3 Bakgrund 

Detta kapitel handlar om begreppet simkunnighet i Sverige och Tyskland. Det beskrivs hur simkun-

nighetskravet har funnit sin väg in i den svenska läroplanen, simningens popularitet som fritidsakti-

vitet, hur nivån av simkunnighet ser ut i Sverige och Tyskland och varför en del ungdomar inte räk-

nas som simkunniga. Dessutom belyses kopplingen till friluftsliv och vatten i Sverige samt jämförs 

läroplanerna ifrån Sverige och Brandenburg med varandra gällande uppbyggnad och undervisnings-

innehållet simning i synnerhet. 

3.1 Begreppet simkunnighet i Sverige och Tyskland 

Den vanligaste definitionen av begreppet simkunnighet i Sverige härstammar ifrån Svenska Liv-

räddningssällskapet (SLS). SLS definierar att vara simkunnig som följande: 

[…] som att; falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp 

till ytan kunna simma 200 meter på djupt vattnet, varav 50 m på rygg, kunna 

Bad-, Båt- och Isvett samt hantera nödsituationer i och vid vatten.  

(SLS u.å.a) 

Det finns således en ganska entydig definition för vad simkunnighet innebär som råder i Sverige.  

I Tyskland finns det flera olika utmärkelser för simkunnighet för ungdomar. Tyska motsvarigheten 

till SLS, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) ger ut Deutsches Jugendschwim-

mabzeichen i nivåerna brons och silver, som är de två vanligaste, samt guld, som är den högsta ni-

vån. På bronsnivå ska ungdomen kunna simma 200 meter inom maximalt 15 minuter, för silver 400 

meter inom maximalt 25 minuter, varav 300 meter ska simmas i magläge och 100 meter i ryggläge. 

Det ingår utöver själva simningen även att dyka ifrån bassängkanten, djup- och längddykning, att 

hoppa ifrån startpall samt teoretisk kunskap om badvett och livräddning (DLRG 2015b). DLRGs 

president menar också att 

Som en säker simmare kan endast den räknas, som behärskar ett simsätt sä-

kert och uthålligt […]. 

(DLRG 2015c) 

Denna definition verkar syfta på just DLRGs olika simmärken. Utifrån DLRG kan konstateras att 

det finns olika definitioner för simkunnighet som råder i Tyskland.   
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3.2 Simkunnighetskravets väg in i Lgr 11 

Att simkunnighetskravet som det ser ut idag överhuvudtaget är ett kunskapskrav i Lgr 11 är ingen 

självklarhet. År 2004 genomförde Skolverket en tillsyn av simkunnighet bland elever i årskurs 5 

och konstaterade att det inte fanns någon klar definition av vad simkunnighet egentligen innebar 

eftersom föregående läroplan Lpo 94 inte föreskrev mer än att eleverna skulle kunna simma och 

hantera nödsituationer vid vatten. Däremot överläts till skolorna själva att definiera simkunnighet 

och se till att eleverna når upp till dessa krav. Definitionen av begreppet simkunnighet varierade i 

hela landet men de flesta av skolorna använde sig av Svenska Livräddningssällskapets definition (se  

kap. 3.1). Några skolor menade även att simkunnighet skulle handla om trygghet i vattnet samt att 

kunna hantera nödsituationer och livräddning (Skolverket 2004). 

I ett pressmeddelande från 2010 informerade Skolverket om ett förslag kring ett förtydligande av 

simkunnighetskravet. Förtydligandet skulle bidra till ökad simkunnighet bland elever och mer lik-

värdighet i definitionen skolorna emellan. Förslaget gällde för årskurs 5 och skulle innebära att det 

skulle införas målet om bad-, båt- och isvett som skulle förtydliga områdena som eleverna ska 

kunna hantera nödsituationer i. Eleven skulle kunna simma 200 meter samt ha god vattenvana och 

vara trygg i vatten. De skulle också kunna hålla sig flytande i 12 till 15 minuter. I årskurs 9 tillkom 

även tillägget ”i” vatten till ”vid” vatten när det gällde hantering av nödsituationer vilket förutsätter 

simkunnighet (Skolverket 2010). 

År 2007 kom förtydligandet av simkunnighetskravet med i kursplanen för idrott och hälsa. Det var 

resultatet av ett samarbete mellan SLS och utbildningsminister Björklund som lämnade över ett 

förslag till regeringen. Skrivelsen från 2007 lät som följande: 

Att alla elever senast i slutet av det femte skolåret skall ha god vattenvana, 

vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg och han-

tera nödsituationer vid vatten, ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och 

isvett. 

Att alla elever senast i slutet av det nionde skolåret skall kunna hantera nödsi-

tuationer i och vid vatten, ha kunskaper i livräddande första hjälp. 

(SLS u.å.c) 

Denna skrivelse blev sedan grundstenen till simkunnighetskravet i Lgr 11. Ett liknande krav som 

detta saknas i Brandenburgs läroplan för Sport för Sekundarstufe 1 (se 3.7). 
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3.3 Simning som fritidsaktivitet 

Simning är en mycket spridd fritidsaktivitet i Sverige. Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde 

år 2009 en undersökning om barns (mellan 7 och 15 år) fritidsaktiviteter där de kom fram till att 

simhallen var den mest populära fritidsidrottsanläggningen utanför skolan för barn mellan 7 och 12 

år. Däremot sjönk intresset kraftigt efter 12-årsåldern (SCB 2009). SLS uppger även att det har sat-

sats mycket på den allmänna simkunnigheten sedan början av 1900-talet med hjälp av torrsim och 

årliga simkunnighetsprov. På 1920- och 1930-talet växte intresset för att anlägga och använda ba-

danläggningar. Därmed började SLS uppmuntra alla kommuner runtom i landet att skaffa sig ett bad 

(SLS u.å.d). SLS erbjuder även simskolor och stöttar över 350 bestående simskolor i landet varje år 

som sommaraktivitet (SLS u.å.b). 

I Tyskland är läget för simhallarna problematiskt. Ett faktum som RKI (2015) nämner i sitt faktab-

lad och DLRG (2015a) i sin årliga sammanställning är att många simhallar har blivit stängda på 

grund av ekonomiska problem samt att många bestående simhallar i landet inte är helt lämpliga för 

simning utan inriktar sig mer på äventyr och fritid. Fritidssimningen befinner sig således i en kris. 

3.4 Simkunnighetsnivån i Sverige och Tyskland 

För att få en överblick över utvecklingen av simkunnighetsnivån bland barn och ungdomar har det i 

Sverige under flera år gjorts tillsyner av Skolverket. År 2010 genomfördes en tillsyn av simkunnig-

het i grundskolans årskurs 5. Resultatet av denna var att drygt åtta procent av eleverna i Sverige i 

årskurs 5 inte var simkunniga (Skolverket 2010). Därefter flyttades simkunnighetskravet upp en 

årskurs med nya läroplanen Lgr 11 så att uppföljningen år 2014 istället genomfördes i årskurs 6. År 

2014 sjönk andelen elever som inte nådde upp till simkunnighetskravet i årskurs 6 till cirka fem 

procent. Det är ett bättre resultat än fyra år innan men fortfarande fanns det cirka 4.500 elever som 

inte nådde upp till simkunnighetskravet gällande bestämmelser utfärdade av Skolverket (Skolverket 

2014a). 

Skolverket (2010) rapporterade också om orsakerna till varför en del elever inte kunde simma efter 

tillsynen i årskurs 5. De kom fram till att rädsla för vatten var den vanligaste anledningen till varför 

eleverna inte klarade av simkunnighetskravet. De tillfrågade lärarna menade dock enligt rapporten 

att även invandringen bildar till ett problem när det gäller bristande simkunskaper (Skolverket 

2010). 
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Tyska DLRG publicerade år 2015 sin årliga sammanställning för 2014. Där uppger de att över hälf-

ten av tioåringarna i Tyskland inte är säkra simmare och att en fjärdedel av grundskolorna inte har 

tillgång till en simhall (DLRG 2015a). Detta framkom efter en enkätundersökning med föräldrar i 

hela landet som skulle uppskatta sina barns simkunnighet och den återspeglar även ungefärligt 

undersökningen som forskningsinstitutet Forsa gjorde året innan då endast nästan två tredjedelar av 

föräldrarna uppgav att de uppskattade sina barn vara säkra simmare (DLRG 2015c). 

Mellan åren 2009 och 2012 har även Robert-Koch-Institut (RKI) gjort en enkätundersökning 

(KiGGS-studien) om simkunnighet bland barn och ungdomar i Tyskland (RKI (red.) 2015). Hos 

elever upp till 10 år var det föräldrarna som blev ombedda att svara och från och med 11-årsåldern 

tillfrågades eleverna själva. Frågan lydde ”Kan du simma?” och svarsmöjligheten var antingen ja 

eller nej. Där konstaterade RKI (2015) att nästan alla ungdomar mellan 11 och 17 år ansåg sig 

kunna simma. Däremot fanns det cirka en sjundedel av barnen mellan 7 och 10 år som inte var sim-

kunniga. Det har därav startats en del regionala projekt i förhoppning om att simkunnigheten hos 

barn och ungdomar ska öka i framtiden (RKI (red. ) 2015). 

Ett anmärkningsvärt problem för att fastställa simkunnighetsnivån bland barn och ungdomar i Tysk-

land är att vissa får ett simmärke och räknas därmed som simkunniga samtidigt som många sim-

kunniga saknar ett simmärke. Det tillkommer dessutom att det finns olika nivåer på märkena. Det är 

således svårt att jämföra studier och uppskatta hur många barn och ungdomar som faktiskt är sim-

kunniga (RKI (red.) 2015). På regional nivå har det gjorts en del tester med konkreta övningar men 

det är inte helt samma åldersgrupp som RKI och DLRG har undersökt. Även av denna anledning 

blir det mycket svårt att jämföra olika års studieresultat (RKI (red.) 2015). 

Den största anledningen till varför simkunskaperna hos barn och ungdomar i Tyskland ofta är otill-

räckliga är att många simhallar stängs ner eller inte är lämpliga för simning, det vill säga är mer 

inriktade mot fritid och äventyr (RKI 2015; DLRG 2015a). RKI (2015) menar också att föräldrarna 

inte alltid ser nödvändigheten av simundervisning samt att det kan vara en socioekonomisk fråga 

om vilka barn som kan simma. 

3.5 Svensk friluftskultur och vatten 

Lgr 11 genomsyras av skrivningar om begreppen friluftsliv och utevistelse. Skolverket (2011a) be-

tonar sammanhanget mellan friluftsliv, simkunnighet och hantering av nödsituationer vilka leder till 

att simkunskaperna blir avgörande för att kunna delta i friluftsliv på ett säkert sätt. 
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Enligt Backman (2010) är friluftsliv ett skandinaviskt fenomen. Han uppger att det har funnits tre så 

kallade gröna vågor som går tillbaka i tiden till slutet av 1700-talet. Backman (2010) menar att Al-

lemansrätten kan ha stor betydelse för svenskarnas starka relation till naturen och att naturen är öp-

pen och tillgänglig för alla. När det gäller ämnet idrott och hälsa skriver Backman (2010) att fri-

luftsliv är ett mål i kursplanen men i och med att tolkningen och ansvaret av utformningen av fri-

luftslivet ligger hos de enskilda skolorna ser genomförandet av friluftsliv väldigt olika ut. 

När det kommer till bad och simning menar även Johansson (2011) att det är ett mycket svenskt 

fenomen. Hon beskriver hur svenskar med utländsk bakgrund ofta anses vara ”problematiska” och 

att badplatser och simning gärna anses vara en ”nationell resurs”. Dessutom citerar Johansson 

(2011) SLS som påpekar att Sverige har mycket vattentillgångar och att människor i Sverige ofta 

spenderar sin fritid utomhus där vatten är nära. Dessutom ska den så kallade ”simborgaren” vara en 

typiskt svensk utmärkelse som spelar med ordet medborgare i Sverige. Detta innebär att simkunnig-

het anses vara något typiskt svenskt. 

3.6 Lgr 11 och Lp Sport 

Det finns skillnader i omfattningen av läroplanerna Lgr 11 och Lp Sport. Medan kursplanen för 

idrott och hälsa som en del av Lgr 11 (Skolverket 2011b) omfattar 7 sidor, omfattar Lp Sport 

(MBJS 2008) 70 sidor och bildar ett eget styrdokument. Lgr 11 är dessutom läroplanen för hela 

svenska grundskolan, medan Lp Sport endast gäller delstaten Brandenburg och Sekundarstufe I 

(årskurs 7 till 10). Även uppbyggnaden av mål, kompetenser och syften skiljer sig åt. 

Lgr 11 är målstyrd. Den är uppdelad i fyra delar som är syften med ämnet, mål i form av förmågor 

som eleverna ska utveckla, centrala innehåll och bedömningskriterier (kunskapskrav). De fyra 

framskrivna förmågorna som bildar målen med idrottsämnet är att röra sig i olika fysiska samman-

hang (ska i detta arbete i vidare skeden kallas för rörelsemålet), att kunna planera, genomföra och 

värdera aktiviteter utifrån hälsa, rörelse och livsstil, att kunna genomföra och anpassa aktiviteter ute 

samt friluftsliv i olika förhållanden och miljöer och slutligen att lära sig förebygga risker och han-

tera nödsituationer på land och i vatten. Eleverna ska dessutom lära sig att kunna vistas i utemiljöer 

och naturen under olika årstider, förstå värdet av ett aktivt friluftsliv och lära sig att uppskatta risker 

(Skolverket 2011b). 

I Lgr 11 (Skolverket 2011b) är de centrala innehållen indelade i de tre kategorierna rörelse, hälsa 

och livsstil och friluftsliv och utevistelse. I Sverige är det läraren själv som ska välja vilket innehåll 
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hen använder för att uppnå de olika förmågorna i ämnet och är därmed ganska fri att bestämma över 

innehållen jämfört med lärare i Brandenburg. 

Lp Sport styrs av kompetenser eleven ska uppfylla. Den är också uppdelad i fyra delar som är en 

allmän del om grundprinciperna i bildning, lärande och kompetensutveckling, en andra del om hur 

ämnet Sport specifikt bidrar till kompetensutvecklingen, en tredje del om kunskapsstandarden som 

eleven ska ha uppnått i årskurs 10 och slutligenen fjärde del där samtliga centrala innehåll beskrivs 

inklusive syften och kompetenser, samt vilka konkreta moment som ska ingå i de olika områdena 

och hur områdena ska organiseras under hela Sekundarstufe I-perioden. Förutom de allmänna syf-

tena med ämnet som för det mesta är att förmedla idrottskultur, prestationssträvan samt hälsa och 

motorik finns det tre stora kompetenser eleverna ska ha utvecklat i slutet av årskurs 10. Eleverna 

ska då kunna agera självständigt, agera socialt och använda sig av situationsanpassat språk samt ha 

fått kunskap och förmågor i samband med idrott. Detta är grunden för eleven för att få sin grund-

skoleexamen (MBJS 2008). Dessutom baseras Lp Sport på sex olika pedagogiska perspektiv som 

läraren eller skolan själv ska tillämpa genom innehållet i ämnet så att de genomsyrar hela undervis-

ningen. Dessa sex perspektiv är hälsa, prestation, att samarbeta, kroppserfarenhet, formning och att 

våga (MBJS 2008). 

Kunskapskraven i Lgr 11 gäller som kvalitativa bedömningsriktlinjer för samtliga betyg och stegras 

från E över C till A. I Tyskland finns traditionellt betygsstegen 1 (högst) till 6 (lägst) varvid 1 till 4 

är godkänt och betygen 5 samt 6 är underkänt. I Lp Sport finns inga riktlinjer för bedömning fram-

skrivna utan dessa utarbetas på de olika skolorna med hjälp av bedömningsstöd som Helmke, 

Grimmer, Grünhagen, Ellwanger, Kramer, Mesut, Gerloff, Herrmann, Woiton, Thielscher, Rosen, 

Thies, Eckert, Strojek och Pollack (2004) som finns tillgängligt via MBJS hemsida. 

3.7 Simundervisning i Lgr 11 och Lp Sport 

3.7.1 Mål och syften med simundervisning 

Då Lgr 11 är målstyrd är läraren fri att själv tolka vilka innehåll som ska kopplas till respektive 

förmåga för att uppnå det. Det vill säga att Lgr 11 inte skriver fram konkreta syften med simning 

som undervisningsinnehåll. I Lp Sport står däremot syftena för varje enskilt rörelsefält framskrivna.  

Kommentarmaterialet till Lgr 11 (Skolverket 2011a) beskriver följande syfte med att lära sig olika 

simtekniker: 
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Att eleverna får lära sig olika simsätt kan både bidra till att förbättra deras 

rörelseförmåga och förmågan att hantera nödsituationer. 

(Skolverket 2011a, s. 13) 

Simning ska således bidra till både den kroppsliga utvecklingen och att lära eleverna att hantera 

oväntade nödsituationer i samband med vatten. På det sättet är även säkerhet en stor del utav inne-

hållet som berör friluftsliv och utevistelse. Naturligtvis kan också, på grund av tolkningsfriheten, 

simning kopplas till andra delar av förmågorna och innehållen. 

Lp Sport tar sin utgångspunkt i olika kompetenser som eleven ska uppnå i slutet av Sekundarstufe I. 

Dessa kompetenser anges specifikt för simning är kroppserfarenhet, hälsa, att våga, prestation samt 

samarbete och ska uppnås genom centrala innehållet i ämnet Sport som är indelat i åtta så kallade 

rörelsefält (MBJS 2008).  Lp Sport tillskriver rörelsefältet simning olika specifika syften. Det hand-

lar bland annat om att röra sig i en för kroppen ovan miljö och uppleva en speciell känsla. Syftet 

kan också vara att rörelser i vatten kan bidra till en hälsosam livsstil och att säkra rörelser i vatten 

utgör en förutsättning för att kunna delta i vattensporter och kan bli avgörande faktor för livrädd-

ning vilket blir synligt under ett annat rörelsefält där exempelvis paddling ingår (MBJS 2008).  

MBJS (2008) har dessutom skrivit fram många konkreta kroppsliga förmågor som eleven ska ha 

utvecklat inom simning i slutet av årskurs 10. Eleven ska kunna förflytta sig i vattnet under en 

längre tid (20 minuter), den ska kunna använda ett säkert simsätt och ha kunskaper om grundtekni-

ken i ytterligare ett simsätt. Eleven ska också kunna start- och vändningstekniker, dyka såväl långt 

som djupt och kunna tillämpa grundläggande bad-, hygien- och uppföranderegler i simhallen samt i 

vid offentliga vatten. Dessutom ska eleven har uppfyllt kraven för simmärket på silvernivå (bland 

annat simma 400 m inom maximalt 25 minuter, varav 100 meter i ryggläge) (MBJS 2008). Dessa 

kroppsliga förmågor återkommer i form av centrala innehåll i simning i MBJS (2008). 

3.7.2 Simning som undervisningsinnehåll 

Inom de centrala innehållen för årskurs 7 till 9 i den svenska kursplanen finns tre kategorier, där 

simning konkret ingår i kategorin ”rörelse”. Simning kan även i form av badvett, säkerhet och nöd-

situationer i samband med vatten samt principen för den förlängda armen kopplas i kategorin ”fri-

luftsliv och utevistelse”. Att eleven ska livrädda förutsätter därmed att den ska kunna simma (Skol-

verket 2011b). Kategorin ”friluftsliv och utevistelse” är unik för Lgr 11. Något jämförbart finns inte 

bland de centrala innehållen i Lp Sport. Däremot finns det i Lp Sport aktiviteter, exempelvis padd-
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ling, som berör begreppet utevistelse och förutsätter att eleven har uppnått simmärket i brons 

(MBJS 2008). Varje av de åtta rörelsefälten i Lp Sport består av en idrottsgren eller sport. Simning 

ingår som enda idrott i rörelsefältet ”rörelser i vatten” vilket innebär rörelser i, under och in i vattnet 

(MBJS 2008). Detta är jämförbart med kategorin ”rörelse” i det centrala innehållet i Lgr 11. 

De centrala innehållen i Lp Sport är obligatoriska för läraren att undervisa om och där ingår and-

ningstekniker, starttekniker, simning med olika redskap, olika simsätt samt dykning, bogsering och 

simhopp. Där ingår också kunskaper om badvett, tävlingsregler i simning och konkreta ramar för 

simprovens utformning. Avslutningsvis nämns idrotter med anknytning till vatten som exempelvis 

konstsimning och vattenrugby (MBJS 2008). 

3.7.3 Bedömning av simundervisningen 

Lgr 11 inkluderar särskilda betygskriterier (kunskapskrav) i samma kursplan. För att få ett godkänt 

slutbetyg i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 måste eleven vara simkunnig, det vill säga 

Eleven kan […] simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. […] Dessutom 

kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika 

årstider.  

(Skolverket 2011b, s. 55 - 56) 

Detta är det enda kvantitativa kravet som återfinns bland kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket 

2011b) och lämnar endast lite tolkningsutrymme till läraren. Kravet skiljer sig heller inte mellan 

betygsnivåerna E, C och A. I Lp Sport finns det däremot ingenting konkret om simkunnighet, föru-

tom att eleverna ska ha tagit simmärket i silver när de går ut Sekundarstufe I och att de bland annat 

ska kunna konditionssimma 200 till 400 meter eller 10 till 20 minuter (MBJS 2008).  

I Sverige ska simtekniken inte bedömas inom ramen för simkunnighetskravet (Skolverket 2011a) 

men simteknik i sig kan kopplas till flera förmågor i kursplanen där kvaliteter i rörelser bedöms. 

Det innebär att läraren själv får framställa en bedömningsmatris i enlighet med de allmänna be-

tygskriterierna för slutbetyget i Lgr 11. Till hjälp har läraren Skolverkets (2012) bedömningsstöd 

som hen ska använda som hjälpredskap i bedömningsfrågor. Betygen inom simning baseras som 

alla andra betyg i ämnet inte på kvantitativa mätningar (Skolverket 2012). 

För läroplanstolkning i Brandenburg har det under åren sammanställts en rad dokument 

(Handreichungen) som bedömningsstöd, till exempel Helmke et al. (2004). Helmke et al. (2004) gör 
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en konkretare tolkning av läroplanen i Sport inklusive rekommendationer för bedömning då 

ingenting om det framgår i Lp Sport själv. Ansvaret för utformningen av bedömningsmatriser ligger 

därmed hos lärarna respektive skolorna (Helmke et al. 2004). Bedömningsstödet skriver fram både 

allmänna och konkret utformade betygskriterier och bedömningstabeller. De allmänna kriterierna är 

här för det mesta av kvalitativ karaktär, så som viljan att lära sig något nytt, självständighet, 

fairplay, samarbetsvilja, kunskap om spelförståelse, intresse för hälsa med mera. De konkreta 

bedömningskriterierna som står framskrivna är däremot främst mätbara idrottsliga förmågor, det vill 

säga antal simmade längder, tider och exakta iakttagelser som till exempel huvudets hållning vid ett 

starthopp. Rekommendationen är att samtliga undervisningsinnehåll ska bedömas (Helmke et al. 

2004).  

Alla fyra delmomenten inom simning ska betygsättas och sammanfattas till ett medelvärde som 

bildar simbetyget där simfärdigheterna väger tyngst (Helmke et al. 2004). Simbetyget i sin tur utgör 

en likvärdig del till andra delar av slutbetyget för respektive termin. Betygsättning för slutbetyget 

fungerar genom att läraren sätter ihop tre delar: elevens kunnande, inlärningsbeteende och 

lärandeframsteg. Grunden för slutbetyget, det vill säga det som ska väga tyngst i betyget, är 

”kunnandet” (kroppsliga färdigheter, idrottsliga färdigheter och kunskap). De andra två områdena 

(inlärningsbeteende och lärandeframsteg) kan sedan höja eller sänka betyget om maximalt ett helt 

värde. Till exempel kan ett praktiskt betyg 3 genom uppvisad prestationsvilja höjas till ett betyg 2 i 

simbetyget.  
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4 Tidigare forskning 

Detta kapitel handlar om forskning som beskriver faktorer som påverkar både utformningen av 

undervisning i generella termer och studier som har gjorts omkring simundervisningen inom ramen 

för ämnet idrott och hälsa. En anmärkning ska göras om avsaknaden av relevant tysk forskning 

inom temat vilket begränsar insikten i de rådande förhållandena om vad som påverkar undervisning 

i Brandenburg. Samma problematik gäller relevant forskning kring simundervisning i synnerhet 

ifrån Sverige. 

4.1 Faktorer som påverkar undervisning 

4.1.1 Statens inflytande 

Skolan påverkas av staten bland annat genom utformningen av styrdokument. Skolors resultat spe-

lar därför en central roll i hur läroplaner utvecklas. Garefalakis (2008) har genom kvalitativa inter-

vjuer med ledningspersonal och lärare på sex olika skolor undersökt hur bedömning och betygsätt-

ningen ser ut i relation till styrdokumenten. Resultatet visar på att det finns mer resultatstyrning än 

målstyrning bland de undersökta skolorna vilket innebär att skolorna styrs mer av andra krav som 

exempelvis krav på effektivitet, ekonomi, kvalitetsgranskningar och konkurrensutsatthet än av de 

framskrivna lärandemålen i läroplanen. 

Statligt inflytande sker även genom utformandet av lärarutbildningen. I Hallséns (2013) avhandling 

om lärarutbildningen och policy diskuteras teorin om reproduktion inom den statliga lärarutbild-

ningen. Det handlar om att lärare tar med sig värderingar och ideal från sin utbildning och från sina 

universitetslektorer och förmedlar den kunskapen vidare till sina egna elever. Därmed lever sam-

hällets normer vidare från generation till generation. Undervisning är enligt Hallsén (2013) därav 

både konserverande och utvecklande vilket betyder att lärarstudenter både har med sig egna erfa-

renheter ifrån till exempel den egna skoltiden och därmed också är fulla av förväntningar om hur 

deras framtid som lärare kommer gestaltas. Hur processen utvecklas beror på olika faktorer som 

förändrar utbildningsinnehållet. Lärarstudenterna, menar Hallsén (2013), är huvudaktörerna i en så 

kallad dubbel reproduktion eftersom utbildning och skola påverkar deras egen utveckling. Läropla-

nerna skapas och förändras av ett flertal anledningar och genom olika aktörer som sedan realiserar 

innehållet. Med andra ord påverkas både lärarutbildning och styrdokument av politikers beslut och 

det läraren själv spelar en stor roll i realiseringen av styrdokumenten i skolan (Hallsén 2013).  
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4.1.2 Traditioner 

Kougioumtzis (2006) skriver i sin avhandling, där han jämför just idrottslärare i Sverige och Grek-

land, om reproduktion av kunskaper, färdigheter, normer, värderingar och sociala former (regelupp-

sättning) liknande Hallsén (2013). Han menar att det bildas ritualer som har till funktion att före-

bygga ifrågasättandet av bestående normer. Detta ska leda till en tydlig hierarki mellan bland annat 

lärare och elever. Enligt Kougioumtzis (2006) har idrottsämnet en särställning bland grundskolans 

ämnen i och med att det är tydligt präglat av en mycket intensiv ritualisering. Idrottsämnet är präg-

lat av prestation, kompetens och perfektion tack vare bland annat disciplin, kontroll och Linggym-

nastikens inflytande. 

Svenska forskarna Lundvall och Meckbach (2008) visar på hur olika faktorer påverkar innehållet 

som idrottslärare i Sverige använder sig av i sin undervisning. Det vill säga vad det är som styr in-

nehållet lärarna väljer eftersom det är lärarens uppgift att tolka styrdokumenten. Undersökningen 

har genomförts med några tusen slumpmässigt utvalda grundskoleelever och ett sjuttiotal lärare år 

2001 och 2007 samt genom att använda läroplans- och ramfaktorteorin som teoretiskt verktyg. 

Forskarna är övertygade om att det finns ett stort utbud av olika innehåll att välja mellan för lärarna 

i idrott och hälsa (ett ”svagt” ämne) vilket för med sig att det ligger mycket ansvar hos varje enskild 

lärare att tolka målen och innehållen i styrdokumenten samt avgöra vilka innehåll som sedan ska 

väljas ut. Lundvall och Meckbach (2008) menar just att det ofta är traditioner som tar över och styr 

vilka innehåll som används samtidigt som innehållen därmed legitimeras i enlighet med 

Kougioumtzis (2006). 

Även resultaten i Garefalakis (2008) studie visar på att traditioner styr lärarens realisering av under-

visning i hög grad. Han menar att de undersökta skolorna relaterar till gamla kursplaner och kom-

munala skolplaner när de ska tolka omarbetade läroplaner internt. Han visar även att elevsamman-

sättningen (elevernas krav och behov) och skolans traditioner spelar roll i den interna läroplantolk-

ningen på respektive skola. Garefalakis (2008) påtalar också att lärarnas ålder och vilka styrdoku-

ment som gällde under lärarnas utbildning påverkar vilka val läraren gör idag för sin undervisning 

oavsett de nya gällande styrdokumenten. Även skolledningen ska ha stort inflytande på tolkningen 

eftersom de utformar riktlinjer för undervisningen på den enskilda skolan (Garefalakis 2008). 
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4.1.3 Lärares bakgrund och värderingar 

Stöd för Garefalakis (2008) om att åldern spelar roll för tolkningen av läroplanen finns i Bergs 

(2014) studie. Hon har genomfört hur mattelärare använder läroplanen och vilka uppfattningar som 

läraren har om den. Faktorer som påverkar hur lärare använder läroplanen enligt henne är bland 

annat lärarnas ålder och erfarenhet. Äldre lärare är mer negativa till de aktuella styrdokumenten. De 

flesta av lärarna är dock positivt inställda när det gäller tydligare och konkretare riktlinjer. Berg 

(2014) menar också att sådana riktlinjer skulle kunna bidra till en ökad måluppfyllelse bland elever.  

Förutom ålder och erfarenhet påverkar lärare lektionsinnehållet utifrån sitt eget tycke. Lundvall och 

Meckbach (2008) påpekar i sin studie förutom att traditioner, tid och lokala tillgångar som styr 

undervisningen, att lärarnas kunskap inte påverkar innehållet särskilt mycket. Däremot är innehållet 

i undervisningen mycket beroende på vad lärarna tycker är viktigt för eleverna att uppleva eller lära 

sig. I denna studie beskrivs kunskapsområdet simning vara i mindre grad förekommande än de po-

puläraste undervisningsinnehållen bollsport och gymnastik.  

Att egna värderingar redan spelar roll under lärarens utbildning påpekar Stukat (1998) i sin studie 

där han intervjuat 40 slöjd- och SO-lärare i olika åldrar och kön om lärarstudenters och senare verk-

samma lärares lektionsplanering i praktiken. Han kom fram till att faktorer som styr planeringsar-

betet för lärarstudenten till största del handlar om handledaren och läroplanen. Han tar också upp  

kursplanen och läroboken samt inre styrning, det vill säga studentens egna värderingar som styr 

lärarens lektionsplanering. Hur lektionen planeras kan även bero på ämnenas olika karaktärer. Som 

färdig lärare används oftast kollegor som bollplank vid planering och även de egna värderingarna 

styr planeringsarbetet (Stukat 1998). 

I Riksidrottsförbundets (RF) enkätstudie om idrott i skolan (2007), som innefattar såväl grund- som 

gymnasieelever från över 800 skolor i hela Sverige, har lärare fått ange vad de tycker är viktiga syf-

ten med idrottsundervisningen i skolan. Undersökningen visar att 90 procent av lärarna har uppfatt-

ningen om att det viktigaste är att eleverna lär sig om en aktiv och hälsosam livsstil. Även utveck-

landet av välmående anses av många lärare vara mycket viktigt. Långt mer än hälften tycker även 

att det är viktigt att få pröva så många aktiviteter som möjligt. RF (2007) menar att syftet om en 

aktiv livsstil som lärarna anger täcker sig med den då aktuella skolförordningen från 2003 som 

handlar om möjligheten till daglig fysisk aktivitet för ungdomar. På så vis blir det tydligt att lärares 

uppfattningar påverkar utformningen av läroplanerna (RF 2007). 
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4.2 Simundervisning i praktiken 

Skolverket (2005) skriver i sin ämnesrapport i den nationella utvärderingen (NU 2003) av grund-

skolorna och ämnet idrott och hälsa i Sverige år 2003 att det som avgör hur idrottslektionerna fak-

tiskt ser ut i praktiken är lärarens frihet att tolka styrdokumenten tillsammans med andra faktorer 

som spelar in. Simningen nämns i NU 2003 bland de minst vanliga aktiviteterna på idrottslektioner-

na i grundskolan. Lärarna anser, enligt utvärderingen, att simning inte är särskilt viktigt. 

Tillgången till en simhall spelar en avgörande roll för simundervisning. I NU 2003 använder sig 

endast drygt hälften av idrottslärarna av simhallar som undervisningslokaler detta i jämförelse med 

NU 1992 där en stor andel lärare saknade tillgång till simhall (Skolverket 2005). År 2003 saknade 

hela 37 procent av lärarna tillgång till en simhall vilket endast utgör en liten höjning gentemot 1992. 

Det tillkommer att var femte lärare i NU 2003 uppger att hen inte tyckte att de olika lokalerna för de 

speciella momenten i ämnet är ändamålsenliga. Bara lite mer än hälften av alla idrottslärare använ-

der sig år 2003 av simhallar i då de undervisar i simning (Skolverket 2005). 

När det gäller simkunnighetsnivån bland eleverna finns det ingen signifikant ökning mellan åren 

1992 och 2003. Trots godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa uppger år 2003 en hel del elever att de 

inte är simkunniga (Skolverket 2005). Simkunnigheten (som i NU 2003 definierades med att kunna 

simma 200 meter) låg bland de tillfrågade eleverna ändå på 96,5 procent. Däremot är andelen sim-

kunniga invandrarbarn något lägre, speciellt förstagenerationsinvandrare. Enligt studien finns det 

också ett samband mellan antalet simkunniga elever och deras ekonomiska bakgrund, det vill säga 

att simkunnighet hänger ihop med en bättre ekonomisk bakgrund hos elever. I NU 2003 framkom 

inga signifikanta skillnader vad gäller simförmåga relaterat till könsfördelningen eller föräldrarnas 

utbildningsbakgrund (Skolverket 2005). 

Även RFs (2007) studie om idrott i skolan visade tydligt att simundervisning utgör stora problem i 

många grundskolor i Sverige. Ofta beror detta på lokalsvårigheter som i detta fall tillgång till 

simhall, men även tid, avstånd och ekonomi spelar roll. När det gäller gymnasieskolan hamnar 

simning tillsammans med vinteridrott och friluftsliv på toppen i problemrankningen. En fjärdedel av 

alla skolor i undersökningen har problem med genomförandet av simundervisningen och detta 

anges vara ungefär samma situation som för grundskolorna eftersom nästan hälften av alla skolor 

lider av lokalbrist varav mest friskolorna (RF 2007).  
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Det tydliga kravet för simkunnighet ställer till det för lärarna (RF 2007). Här är det svårt att hitta 

alternativ till kravet på simkunnighet så som det är möjligt för att uppnå andra förmågor. Även bris-

ten på tid spelar in när eleverna inte når målen för simkunnighet. Många skolor löser problemet med 

extra tid i simhallen men detta löser inte problemet. RF (2007) menar att det många gånger krävs ett 

nytänkande inom lokal skolpolitik när det gäller till exempel resursfördelning och transporter till 

och från simhallar. 
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5 Teoretiskt perspektiv 

I det tidigare avsnittet har det framkommit att det finns en problematik kring ramfaktorerna tid och 

lokaltillgänglighet för simundervisning. Det blir således lämpligt att använda läroplans- och 

ramfaktorteori som teoretisk ram för att undersöka hur lärarna i denna studie påverkas av olika 

faktorer vid sina överväganden inför simundervisningen. 

5.1 Läroplansteori 

Lundgren (1981) beskriver begreppet läroplansteori som en förklaring till varför krav på uppfostran 

och utbildning utformats och vilka villkor som gestaltas i bildningsprocessen. Läroplansteori söker 

således svar på huvudsakligen tre frågor: frågan om hur mål för utbildningen formuleras, hur olika 

innehåll väljs ut och hur dessa innehåll sedan organiseras (jämför även med Lindes (2012) tre are-

nor). Lundgren (1981) utgår ifrån tre olika nivåer i sin logik. Nivå 1 sysslar med frågan om hur be-

stämda värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras. Stor betydelse har tidigare 

läroplaner och vilka syften, innehåll och funktioner som presenterades i dem. Det handlar även om 

andra faktorer som kan påverka en läroplans utformning som till exempel arbetsmarknaden och 

ideologier om utbildning. På nivå 1 finns det enligt Lundgren (1981) även ett inre sammanhang 

mellan utbildningens mål, innehåll och metodik. Han menar bland annat att det måste bestämmas 

hur de specifika kunskaperna och målen metodiskt ska omsättas. Detta sker på grund av rådande 

kultur och ideologi i samhället och är beroende av olika faktorer så som indelningen av vilka som 

har hand om vad i utformningen av en läroplan. Nivå 2 handlar om det konkreta framtagandet av en 

läroplan, det vill säga vad som händer under processen när utbildningen formas samt hur forskning 

och utvecklingsarbete påverkar utformandet av undervisningen. Nivå 3 berör frågan om hur denna 

läroplan slutligen används i realiteten och hur den styr undervisningens utformning samt hur den 

påverkar inlärningen och socialisationen på lektionerna.  

Linde (2012) har kategoriserat tre dimensioner av läroplansteori parallellt med frågorna om mål, 

urval och organisation av innehåll ovan. Han har sammanställt följande tre arenor: 

Formulering av läroplaner är den första dimensionen som handlar om hur en läroplan framställs. 

Det finns behov av att formulera texter som ska reglera lektionsinnehållet och hjälpa till med sko-

lans fostransuppdrag. Det handlar främst om att dela in och ordna stoff som ska förmedlas genom 

undervisningen, det vill säga i ämnen och områden. Det kan även handla om beslut på olika hierar-
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kiska nivåer (kod) mellan till exempel skolledning och lärare samt pedagogiska lösningar. Innehål-

let i en läroplan formuleras i hög grad efter traditioner (Linde 2012). 

Transformering av läroplanen, som är den andra dimensionen, uppstår genom att skilda aktörer 

tolkar en läroplan. Huvudaktörerna är bland andra lärare som väljer innehåll efter egna förutsätt-

ningar och ramar. Lärarens tolkning utgår ifrån läroplanens formuleringar och läroplanen kan också 

ses som en av ramfaktorerna (se 5.2) som påverkar undervisningsinnehållet. Sedan väljer läraren 

metoder som hen anser vara mest effektiva för att uppnå kursplanemålen. Annat som påverkar in-

nehållet är material som till exempel böcker. Även fast läroplanen försöker reformera, är själva 

traditionerna inom ämnet det som tillämpningarna ofta visats grundas på. Även lärarens egen bak-

grund och friheten att tolka läroplanen innebär att hen tolkar läroplanen på ett visst sätt och detta 

resulterar i vilket innehåll läraren presenterar i sitt ämne. Transformeringsarenan handlar om inne-

håll och former varvid vissa lärare är mer oföränderliga i sina upplägg än andra, men samtliga 

måste hålla sig till de yttre ramarna. Det finns således mönster i innehåll och metoder trots att varje 

lektion blir unik. Stoffurvalet sker på grund av frågan varför någonting händer. Den följs av en be-

tingelse som förutsätter handlingen i en tidsordning eller kausalt. Det vill säga det finns en intention 

för att åstadkomma något och därför väljs vissa innehåll och metoder (Linde 2012). 

Vidare aktörer är elever som kan påverka innehållet som läraren har valt, men också skolorna och 

deras ledare, samhället samt staten genom lärarutbildningen och utvärderingar utgör aktörer i trans-

formeringen av en läroplan. Alla de olika aktörerna påverkar varandra så att det blir en specifik ut-

veckling framöver (Linde 2012). 

Realisering av läroplanen som är den slutliga dimension i läroplansteorin, innebär verkställandet 

av undervisningen, det vill säga lärarnas genomförandet av lektionen och elevernas verksamhet 

under lektionen. Det handlar om kommunikation och meddelanden mellan läraren och eleverna som 

kan beskrivas som mönster i till exempel språket som är specifika för klassrumsmiljön. Ett exempel 

på det kan vara hur elever svarar på lärarens frågor. Realiseringen av läroplanen handlar också om 

aktivitet i klassrummet som till exempel speciella mönster och grupper av elever samt elevernas 

mentala processer. Realiseringen av läroplanen påverkas dessutom av decentraliseringen och kurs-

planens målstyrningen så att vissa ramar faller bort och den tidsmässiga fördelningen av undervis-

ningsinnehåll blir mer anpassbar för lärarna (Linde 2012). 
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5.2 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin innebär enligt Linde (2012):  

[...] en tradition i läroplansforskning där relationer mellan resultat, undervis-

ningsförlopp och begränsande yttre betingelser studeras. 

(Linde 2012, s. 18) 

Faktorer som begränsar utformningen av undervisning kan enligt Linde (2012) vara tiden som står 

till förfogande, antalet elever, utrustningen med mera. Även reglerande ramar som bedömning och 

betygssättning i regelverk som framställts av statliga instanser påverkar undervisningsinnehållet 

som läraren lägger upp. Inom politiken fattas dessutom beslut som inte direkt behöver hänga ihop 

med själva läroplanen men ändå kan ha stort inflytande på lärarens val av innehåll. Ramfaktorerna 

har i sin tur alltid haft stor påverkan på politiska beslut som bland annat utvärderingen av skolan 

(Linde 2012). 

Lundgren (1981) har vidareutvecklat en teori om ramfaktorer där han skiljer mellan tre olika sorters 

faktorer som begränsar och därmed formar den faktiska undervisningen i ett ämne. Utöver fysiska 

ramar som läromedel, byggnader med mera delar han upp faktorerna i konstitutionella ramar som 

skollagen och organisatoriska ramar som ekonomiska resurser eller tidsfördelning som påverkar 

undervisningen.. 

5.3 Tillämpning av teorierna 

I detta arbete ska läroplansteorin användas som hjälpverktyg för att analysera studiens resultat. Det 

handlar bland annat om vilka överväganden lärarna ifrån Sverige och Brandenburg gör inför 

simundervisningen och hur dessa överväganden skiljs åt. Ramfaktorerna som motiverar läraranas 

utsagor ska kartläggas med hjälp av ramfaktorteorin. Därmed hjälper teorin till att förstå vilka 

begränsningar lärarna behöver anpassa simundervisningen efter. 
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6 Metod 

Detta avsnitt fokuserar på intervjustudiens ram, det vill säga undersökningens design, utgångspunk-

ter och innebörden av kvalitativ forskning. Här beskrivs också vilket urval som gjorts, hur studien 

genomförts och hur data har bearbetats. Avslutningsvis tas upp frågor om etik och tillförlitlighet.  

6.1 Undersökningens design, utgångspunkter och val av metod 

Arbetet ska vara av komparativ design vilket innebär att undersökningens resultat jämfördes 

kontrastivt (likheter och skillnader). Analysen grundar sig på data som samlades in ifrån fyra 

idrottslärare på motsvarande högstadiet, två ifrån Sverige och två ifrån delstaten Brandenburg i 

Tyskland. Enligt Bryman (2011) ger denna design en bättre förståelse av vissa sociala företeelser i 

och med att det ena fenomenet jämförs med ett annat och lämpar sig utmärkt för tvärkulturella 

studier. Här ska framför allt lärarnas överväganden inför simundervisningen undersökas och 

samtidigt kartlägga vilka ramfaktorer som påverkar dem. Komparativa studier är i princip som flera 

tvärsnittsstudier enligt Bryman (2011). Den komparativa karaktären i denna kvalitativa studie 

innebär således att fyra olika jämförs med varandra utan att de kan generaliseras. Bryman (2011) 

kallar detta även för en multipel fallstudie. 

Resultatanalysen i detta arbete har en hermeneutisk utgångspunkt. Enligt Ödman (2001) handlar 

hermeneutik om läran att tolka och förstå. Utgångspunkten i hermeneutiken bildas av budskap och 

tecken som ska tolkas vilket är en problematik i sig. Men tecken och budskap kan vara otydliga och 

måste sorteras för att kunna orientera sig bland data. Ödman (2001) menar att hermeneutiken inne-

bär att den person som tolkar alltid också blir en del av tolkningen, det vill säga tolkningen kan ald-

rig bli en helt objektiv sanning. En stor del av denna studies resultat tar sin utgångspunkt i forska-

rens egna perspektiv av det empiriska materialet.  

Studien består av fyra intervjuer med ju två deltagare ifrån  de två länderna Sverige och Branden-

burg i Tyskland. Intervjuerna förhåller sig till Brymans (2011) definition av kvalitativ forskning. 

Enligt honom är kvalitativ forskning baserad på ord istället för siffror (som i kvantitativ forskning) 

vilket nyttjades mycket i denna undersökning. Resultaten berodde även på hur de intervjuade tol-

kade sin egen verklighet. Detta kallas även för ”kunskapsteoretisk ståndpunkt” (Bryman 2011). In-

tervjuerna skulle behandlas som fyra kontrastiva fallstudier, det vill säga jämföras med varandra 

som specifika fall av simundervisning i praktiken utan att dra generella slutsatser. Trots att det inte 
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är studiens huvudsyfte finns det ändå möjlighet till att få en liten aning om hur simundervisningen 

kan skiljas åt just mellan länderna genom att upptäcka vissa mönster där simundervisningen liknar 

varandra inom ett land men samtidigt skiljs åt jämfört med det respektive andra landet. 

6.2 Intervju och intervjuguide 

Intervjufrågorna arrangerades semistrukturerat vilket enligt Bryman (2011) innebär att använda sig 

av en lista över specifika teman (intervjuguide se bilaga 1) med den fördel att den intervjuade per-

sonen erhåller stor tolkningsfrihet. Målet med intervjun var att få en så verklig bild av lärarens 

ståndpunkt och tankar som möjligt utan att lägga för många egna värderingar i svaren. Ordningen 

på frågorna spelar enligt Bryman (2011) ingen större roll och intervjuaren får även komma med 

extrafrågor för att knyta an till det sagda om det passar sig. Därmed är intervjuaren mycket flexibel 

och öppen för ny intressant information. 

De områden som valdes för intervjuguidens frågeställningar innefattade simningens syften, organi-

sationen av undervisningen, undervisningens omfång, undervisningsformer, innehållsmoment, be-

dömning och definitionen av simkunnighet. Förhoppningen fanns att få en bredare insikt i samtliga 

perspektiv på simundervisning och som skulle hjälpa till att upptäcka tydliga mönster som sedan 

skulle tas upp som kategorier i resultatet.  

Frågorna var till en början öppet formulerade och det fanns inga ja-nej-frågor eller ledande frågor i 

enlighet med Bryman (2011) och Jones (2015). Utgångspunkten var en första huvudfråga som 

skulle inleda samtalet och sedan systematiskt utforma uppföljningsfrågor för de olika områdena i 

intervjuguiden. Uppföljningsfrågorna formulerades i förväg men var inte huggna i sten. Förutom 

uppföljningsfrågor var de flesta av frågorna direkta frågor som innehöll ordet ”du” eller frasen ”vad 

tycker du” eftersom det var av största intresse hur de intervjuade lärarna själva tyckte och inte vad 

de trodde andras uppfattningar om frågan var. 

6.3 Urval 

Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån två val. Dels gjordes ett bekvämlighetsurval som enligt 

Bryman (2011) innebär ett urval som görs för att intervjupersonerna är lättillgängliga för forskaren. 

Bekvämlighetsurvalet är även en form av icke-sannolikhetsurval som innebär att urvalet inte skett 

slumpmässigt (Bryman 2011) utan de två lärare i detta urval fick en direkt förfrågan och tackade ja.  
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Den andra hälften av deltagarna anlitades genom ett slumpmässigt urval. Bryman (2011) definierar 

slumpmässigt urval med att varje enhet i populationen har samma chans att komma med i urvalet. 

För denna studie letades mejladresser upp till skolor i olika delar av länderna och skolorna ombads 

hjälpa till att hitta en passande idrottslärare som ville ställa upp för en intervju. Det uppstod kontakt 

med flera lärare och de två som tidsmässigt passade bäst och hade tillgång till tekniken intervjuades 

slutligen. Kriterierna för urvalet av samtliga lärare var att de var verksamma på högstadiet i Sverige 

alternativt på Sekundarstufe 1 i Brandneburg. Ålder och kön spelade ingen roll vid urvalet.  

6.4 Tillvägagångssätt 

När de två tänkta lärarna som skulle medverka utifrån bekvämlighetsurvalet hade tackat ja samt 

mejlkontakten med respektive lärare ifrån det slumpmässiga urvalet också hade gett positiv respons, 

bestämdes om sättet intervjuerna skulle genomföras på. En lärare intervjuades på sin arbetsplats och 

tre lärare intervjuades via Skype för att efterlikna en personlig intervju så mycket som möjligt. 

Bryman (2011) menar dessutom att telefonintervjuer lämpar sig bra på grund av att de är billigare 

och sparar tid. Skype ansågs i detta fall av båda parterna som det mest  lämpliga sättet att intervjua 

med tanke på avstånds och kostnader för resor. Jones (2015) menar också att miljön har en stor be-

tydelse för intervjun. Den intervjuade ska känna sig bekväm och med hjälp av Skype fick deltagaren 

välja själv var de ville genomföra intervjun. Den lärare som intervjuades på sin arbetsplats är dessu-

tom välbekant med den och även hen fick välja lokal själv. 

Samtliga deltagare informerades om att den tidsmässiga ramen för intervjun förmodligen skulle 

vara cirka en halvtimme, vilken i slutändan visades vara runt 35 till 40 minuter. Samtliga deltagarna 

fick några dagar före intervjun ett informationsblad med de etiska riktlinjerna (se bilaga 2) skickade 

till sin mejl. Där återfann de även syftet och ramarna för undersökningen samt kontaktuppgifter till 

forskaren. Deltagarna informerades redan vid första kontakttillfället om att intervjun skulle spelas in 

för transkriberingssyfte och gav sitt samtycke. 

Som orientering under intervjuerna användes intervjuguiden som hade skrivits ut som stöd för att 

hitta följdfrågor. Samtidigt skulle intervjun kännas så öppen som möjligt för att även lämna möjlig-

heter för frågor som inte fanns formulerade sedan tidigare. För att säkerställa att svaren blir så na-

turliga och autentiska som möjligt skulle en avslappnad atmosfär upprätthållas så att de intervjuade 

skulle känna sig trygga och bekväma. För den enda liveintervjun valdes dessutom ett litet rum så 

inga störfaktorer skulle kunna påverka intervjumomentet och inspelningen (Jones 2015). 
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Samtliga samtal spelades in med en telefon för att, som Bryman (2011) skriver, hålla fast vid vad 

som exakt sas.  

6.5 Bearbetning av data 

De tillfrågade fick vid databearbetningen kodnamnen T1, T2, S1 och S2, varvid T står för Tyskland 

och S för Sverige, för att kunna skilja på fallen eftersom studien ska vara av komparativ design och 

för att skydda de intervjuades identitet. Städer, skolor och liknande har kodats efter principen ”T1-

stad” eller ”S2-skola”. 

Bryman (2011) menar att det är mycket tidskrävande att transkribera. Inspelningarna, varav var och 

en var cirka 40 minuter långa, transkriberades för att kunna redovisa ordagrant vad som har sagts. 

Transkriberingen gjordes i fyra olika dokument i fyra olika skriftfärger som sedan skrivits ut på 

papper för att underlätta att minnas vilken intervju utsagan var hämtad ifrån vid kategoriseringen.  

6.6 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) handlar validitet och reliabilitet (tillförlitlighet) om att mäta 

forskningsresultat på rätt sätt, det vill säga trovärdighet. Validitet å ena sidan handlar om frågan om 

det som mäts faktiskt är begreppet i fråga (Bryman 2011). Reliabilitet å andra sidan handlar om 

pålitligheten och följdriktigheten av studiens mått och mätningar som kontrolleras genom bland 

annat måttens stabilitet över tiden eller hur pass objektiva mätningarna är (Bryman 2011). Bryman 

(2011) menar dock att relevansen av begreppen validitet och reliabilitet är omdiskuterade inom 

kvalitativ forskning eftersom mätning inte är dess främsta mål. När det gällde denna studie var 

huvudsyftet inte att mäta eller generalisera utan att titta närmare på specifika fall. Ändå kan påpekas 

att intervjuguiden fanns till för att öka tillförlitligheten genom att fungera som riktlinje då den såg 

likadan ut för samtliga intervjuer. Samtidigt genomfördes nästan alla intervjuer på samma sätt, via 

Skype, för att efterlikna den intervjun som genomfördes live.  

6.7 Etiska frågor 

Etiska frågor (se bilaga 2) togs i denna intervjustudie upp i enlighet med Bryman (2011). Här var 

utgångspunkten att samtliga deltagare var vuxna personer. De etiska frågorna handlade för det 

första om informationskravet, där deltagaren i studien informerades om frivilligheten av deltagan-

det. Deltagaren hade rätt att få veta syftet med och innehållet i undersökningen. Det andra kravet 
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var samtyckeskravet där deltagaren hade rätt att själv bestämma över sin medverkan. Hen kunde 

vägra att svara på frågor, avbryta intervjun eller dra sig ur inom en rimlig tidsram. Det tredje kravet 

re var konfidentialitetskravet där deltagaren informerades om att alla uppgifter som gjordes utav 

deltagaren skulle behandlas med sekretess. De skulle förvaras otillgängligt för obehöriga. Slutligen 

som fjärde krav skulle deltagaren få information om nyttjandekravet, där det bestämdes att uppgif-

terna endast skulle användas till forskningsändamål. Samtliga tillfrågades anonymitet skulle bevaras 

genom att koda namnen enligt principen som nämnts ovan. 
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7 Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat som har sammanställts utifrån intervjudeltagarnas svar 

på intervjuguiden (se bilaga 1). Svaren har organiserats i sju återkommande resultatkategorier som 

är: tid och pengar, läraren som påverkande faktor, planeringen och arbetet på plats, syften med sim-

undervisning, didaktiska överväganden, begreppet simkunnighet, otillräckliga simkunskaper och 

innehåll och bedömning. 

Tid och pengar 

Den faktor som påverkar undervisningens utformning mest är hos samtliga lärare tidsfaktorn. Ingen 

av lärarna är speciellt nöjda med sin egen givna tidsram för simundervisningen även fast de svenska 

lärarna har mycket mindre tid än de tyska lärarna. De tyska lärarna menar att tiden är för knapp för 

att hinna med att korrigera till exempel dålig teknik. En av lärarna uttrycker sig så här: 

Om man vill korrigera en felaktig teknik behöver man ett halvår. Vi kan end-

ast uppmärksamma eleverna och genom olika metodiska medel säga, så här 

hade du varit lite snabbare eller hade haft bättre kondition eller något sådant 

(T1). 

För en av de svenska lärarna ligger problemet i den tidsmässiga organisationen eftersom skolan 

tilldelas endast en vecka i simhallen av kommunen. Den andra läraren ser orsaken till bristen på tid i 

skolans ekonomi. Han säger: 

Jag tror där finns, där hade funnits tider om det hade, om vi hade haft mer 

pengar [...] Jag tror vi har 20.000 om året och simningen kostar 13.000 per 

läsår. Så där ryker, det går bara en gång […] vi måste betala för varje elev 25 

kronor så att vi har inte råd med mer än ett simtillfälle per årskurs […] (S2). 

Pengar spelar således in som en faktor som kan påverka simundervisningen. På en av de tyska lä-

rarnas skola åker klassen på simresa i en hel vecka vilket betalas av respektive familj. 

Läraren som påverkande faktor 

Lärarna är överens om att läraren själv är en avgörande faktor för undervisningens utformning då 

hen är påverkad av när och var hen har utbildat sig och vilken ålder och erfarenhet hen besitter. En 

av de tyska lärarna uttrycker det som följande: 
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[...] Det finns alltid olika lärartyper. Det finns den engagerade läraren, det 

finns den äldre nästan pensionerade och därav är det alltid beroende på lära-

ren. Och om det förändras från år till år hos samma lärare beror naturligtvis 

på om hen själv har fått ny input […] Men självklart har man sin speciella 

planering från och med ett visst tjänsteår och avviker endast lite från den, på 

det sättet att man alltid ser hur eleverna ligger till […] (T2). 

S2 instämmer. Hen menar att det enligt hens egen erfarenhet även spelar stor roll när och var ut-

bildningen har genomförts samt att läraren präglas av detta. 

I intervjuerna framkom en betydande skillnad i utbildningen till lärare. Medan de tyska lärarna är 

mycket nöjda med sin simutbildning uttrycker den svenska läraren: 

[…] Vi hade bara fyra, fem tillfällen där vi ja, körde lite lek och så körde vi 

lite någon gång vi testade på lite olika simsätt men nej, jag tycker inte det var 

tillräckligt […] Jag menar, jag själv har aldrig sysslat med simning så att det 

är lite svårare för mig då att kunna lära ut det på ett bra sätt. Jag känner inte 

att jag är säker på vilka steg man ska ta och skulle inte själv vilja lära om 

simning. Det är därför vi låter, vi lämnar ut det till simklubbarna […] (S2). 

Den svenska läraren ovan klagar inte över den pedagogiska utbildningen i simning men T2 är inte 

nöjd med omfattningen av pedagogik i sina studier och hade önskat sig fler didaktiska kunskaper. 

Planeringen och arbetet på plats 

Ingen av lärarna samarbetar med personalen i simhallen, däremot samarbetar tre av dem med sina 

kollegor på skolan när det kommer till undervisningsplaneringen. T1 och S1 har till och med 

möjlighet till arbetsdelning i simhallen eftersom de i båda fallen är flera lärare på plats samtidigt. 

Undantaget avseende samplanering av undervisningen bildas av S2 som har gått ifrån 

konsultationen med kollegorna. Hen har dock i det stora hela haft samma upplägg för simning som 

kollegorna sedan tidigare. I Brandenburg utformas till och med bedömningskriterierna i samråd 

med kollegorna. I Sverige sker detta mestadels i enskilt arbete efter bedömningskriterierna i Lgr 11. 

En av de tyska lärarna har till skillnad från det inget samarbete med kollegor på plats. Hen säger: 

Säkerligen är det även en badvakt med men jag är annars den enda upp-

siktspersonen. Är också den som i första hand är ansvarig för de 30 eleverna 

där inne (T2). 
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På plats arbetar lärarna när möjligheten finns med delade klasser. Klassen delas då i två delar, 

mestadels i tjejer och killar förutom hos S1 lärare som inte tar upp uppdelning mellan könen. Enligt 

lärarna som delar upp klassen efter kön, T1 och S2, är det för det mesta tjejernas önskemål och 

dessutom det smidigaste sättet att dela in på. Den tyska läraren säger: 

En del av tjejerna skulle känna sig extremt iakttagna och blygsamhet, allt så-

dant spelar roll […] (T1). 

Samtliga lärare menar också att simhallen är en speciell miljö på det sättet att eleverna blottar sig 

vilket kan kännas obekvämt för dem. 

De tyska lärarna har möjlighet att använda varsin egen simhall, medan de svenska lärarna använder 

offentliga badanläggningar där även vanliga badgäster vistas samtidigt vilket gör att de endast har 

två banor till sitt förfogande. 

Syften med simundervisning 

Båda svenska lärarna pratar mycket om simning i samband med livräddning och simkunnighet med 

syftet att kunna rädda någon eller sig själv i olika nödsituationer. En av dem motiverar detta som 

följande: 

Ja, det är ju så, Sverige är ju ett land som innefattar mycket vatten med en 

lång kuststräcka och mycket sjöar och liknande så att där finns mycket vatten 

runt om var man än bor i princip och att man då ska kunna ha en... Det är ju 

egentligen väldigt förknippat lite med friluftslivet egentligen att man ska 

kunna vara ute i naturen och kunna hantera att man hamnar i vatten och kan 

hantera att vara vid vatten på olika sätt, säkert sätt (S2). 

De tyska lärarna har mer tid till simundervisning och syftet de ser med det är till övervägande del 

hälsa, träning och kroppserfarenhet, även om livräddning kan förekomma som ett annat syfte. Enligt 

intervjusvaren är de tyska lärarna skyldiga att testa av olika idrottsliga discipliner vilket leder till en 

mer prestationsinriktad karaktär på undervisningen som även påtalas av de tyska tillfrågade. Det 

finns mer tid och utrymme till pedagogiska övervägningar hos de tyska lärarna så att eleverna får 

lära sig annat för livet genom simning. En tysk lärare förklarar: 

[...] så att det för mig i första hand handlar om, att de gemensamt har roligt 

med rörelsen, vad naturligtvis avseende hälsofrämjande ska gå mot att de ska 

ha kul […] med idrotten, att de på något sätt lär sig något för livet […] det 
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ska bilda en grund för bevarandet av hälsan, höja prestationsförmågan även 

på land […] helkroppsrörelsen och också dess krav på hela kardiovaskulära 

systemet inklusive andning, så som lindringen som inträffar genom vattnet 

[…] (T2). 

Syftena och därmed karaktären av simundervisningen mellan länderna skiljer sig däremot en hel 

del. Den svenska simundervisningen i studien präglas tvångsmässigt mest av ett säkerhetssyfte me-

dan den tyska undervisningen tvångsmässigt mer präglas av ett prestations- och träningssyfte. 

Didaktiska överväganden 

De svenska lärarna påpekar att det finns två möjligheter till syften med simundervisningen utifrån 

Lgr 11: säkerhet (simkunnighet, livräddning) och rörelse (simsätt, teknik) (se 3.7.1). Eftersom lä-

rarna känner sig tidsmässigt tvungna att prioritera simkunnighet och livräddning som undervis-

ningsinnehåll eftersom de själva anser det vara viktigast utifrån kursplanens kunskapskrav, väljer de 

oftast bort att bedöma simning inom målet om rörelsekompetens (se 3.6). Det uppstår på det viset 

nästan ingen undervisning med lärande som innehåller till exempel teknikträning och därmed 

knappt några didaktiska överväganden. Det blir oftast ett test av elevernas simkunnighet. De 

svenska lärarna uttrycker det så här: 

Som sagt vi har ju inte någon direkt undervisning. I och med att vi bara har 

ett tillfälle så är det svårt att ha någon längre, långsiktig plan för hur de ska 

lära sig att simma. Vi hinner inte utveckla mer simning på tre tillfällen när 

man dessutom ska ha med livräddningen (S2). 

[…] Och man skulle ju kunna vända på det och tänka på någon som är riktigt 

riktigt duktig att få gå dit och gå ett steg till men det har vi faktiskt inte gjort 

utan då tänker jag nog mer att det är viktigare att de som inte kan simma och 

så vidare får lära sig det än att de som kan simma får gå ett steg längre. [...] 

(S1). 

Hos de svenska lärarna innebär undervisningen att få testa på olika innehåll men att tidsbristen gör 

att en utveckling av förmågorna inte är möjliga. 

Då de tyska lärarna har mer tid till sitt förfogande har de också mer möjlighet för didaktiska över-

väganden. Däremot är de tvungna att bedöma fler moment vilket tar tid ifrån andra moment. En av 

de tyska lärarna menar: 
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Alltså jag gör gärna som så att jag så snabbt som möjligt genomför proven ef-

tersom jag som sagt inte kan förändra så mycket i teknikerna eftersom felen 

är så fast förankrade att man inte får bort dem på åtta timmar, för att sedan 

komma till de riktigt roliga sakerna i vattnet så att vattnet inte bara blir en 

bedömningssituation (T2). 

I intervjuerna med de tyska lärarna framkommer att en av dem satsar mycket på personlig feedback 

och individuell utveckling vilket lett till många positiva erfarenheter bland eleverna. Den andra job-

bar mycket med olika organisatoriska former bland annat i par och grupper, med stationer och situ-

ationsanpassade övningar. Hen bygger in andra innehåll såsom vattengympa eller lekar. 

Begreppet simkunnighet 

Simkunnighetsdiskussionen är ett typiskt svenskt fenomen och har inte lyfts på samma sätt i 

Brandenburg. Det finns inget simkunnighetskrav i Lp Sport som är jämförbar med kravet i Lgr 11. 

Därför har de tyska lärarna inget direkt svar på definitionsfrågan om simkunnighet. Efter att ha 

funderat menar ingen av dem att simkunnighet innebär att kunna simma en viss längd till skillnad 

från de svenska lärarna. Däremot är en av kompetenserna eleven ska ha utvecklat i slutet av årskurs 

10 att ha tagit simmärket i silver enligt DLRG vilket dock inte de tillfrågade tyska lärarna nämner. 

De svenska lärarna förhåller sig i sin definition av simkunnighet till det som står i läroplanen: 

Jag tänker om det händer någonting att... 200 meter ut, det är ju ganska långt 

och ja, längre än så man kanske inte simmar […] om det händer något. (S1) 

Jag är ju med på vissa grupper på Facebook där det är idrottslärare som dis-

kuterar saker och det är väldigt lika syn på till exempel vad simkunnighet är. 

Och den känner jag att det skulle vara bra om det hade förtydligats för att där 

är vissa som är strikta att det ska vara 150 bröst och 200 rygg de tolkar så. 

Sedan är det vissa som tolkar som jag att 50 meter ryggläge oavsett sim, hur 

man simmar, och sedan 150 valfritt. Det är väldigt olika och simkunnighet på 

en skola kan vara någonting helt annat på en annan skola (S2). 

En av de svenska lärarna, S1, anser att måttet för simkunnighet är rimligt men att hen gärna hade 

velat lägga till olika krav som bland annat att kunna flyta. S2 menar att kravet är satt med god mar-

ginal eftersom det enligt hen är rätt sällan det ska simmas 200 meter för att rädda sig själv. Båda 

definierar simkunnighet utifrån en viss sträcka men samtliga lärare är överens om att teknik inte hör 

hemma inom ramen för definitionen av simkunnighet. 
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Otillräckliga simkunskaper 

Anledningar till varför vissa elever inte kan simma tillräckligt bra menar de tyska lärarna mest 

hänger ihop med dålig simteknik, medan de svenska lärarna säger att eleverna är dåligt tränade, det 

vill säga att orken tar slut innan de har klarat av att simma 200 meter. 

Jag tror i många fall handlar det om att de är dåligt tränade, att de har kanske 

lärt sig simma när de var 6, 7 och kunnat simma när de var mindre. Jag har de 

ju på högstadiet bara 7, 8, 9an. Och när de, då kanske inte de har simmat nå-

gon längre sträcka på flera år och kanske tappat i kondition och helt plöts-

ligt... så att den tekniken de har räcker inte till längre utan att då orkar de inte 

oftast är det orken som tar slut. Att de kan simma en bit men de orkar inte 

hela vägen för att de är för dåligt tränade (S2). 

Samtliga lärare förutom T2 instämmer i att rädsla för vatten kan vara en av anledningarna till att en 

elev inte kan simma. En svensk lärare säger: 

[…] ångesten kan också kanske grunda sig i att när en elev kom dit som vet 

att ”jag vill ju inte doppa huvudet men S1 säger ju att vi ska jobba med liv-

räddning och då ska jag ju dyka ner på botten”[...] (S1). 

Den andra tyska läraren, T1, pratar däremot om att det handlar om att våga vissa saker i vattnet. Att 

våga är en av kompetenserna som de tyska lärarna anser vara huvudsyftet, det vill säga förmågan 

eller kompetensen som eleverna ska nå upp till. För de tyska lärarna handlar simningen även om ett 

hälsosyfte. 

Innehåll och bedömning 

Bedömningen av elever i simning sker bland de svenska lärarna mestadels inom 

kursplaneformuleringarna om simkunnighet och livräddning eftersom undervisningen är mycket 

begränsad av tidsramarna. Samtidigt föreskriver kursplanens kuskapskrav elevernas simkunnighet 

och därmed ligger huvudsyftet på säkerhet enligt lärarna. I vissa fall, när det finns tid, sker 

bedömning av simning även inom centrala innehållet “rörelse”. Simkunnighet bedöms enligt 

kunskapskraven kvantitativt antingen med godkänt eller inte godkänt. Andra delar som teknik och 

livräddning bedöms mer kvalitativt fast utan konkreta värden och mycket tolkningsutrymme för den 

enskilde läraren. 
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De tyska lärarna använder sig av den utarbetade läroplanen samt dess bedömningsriktlinjer 

bestående av värdetabeller, för att välja innehåll och bedöma. Dessa handlar om kroppsliga 

prestationer som har många fler betygssteg än det svenska betygssystemet och inkluderar även olika 

värden för pojkar och flickor samt skiljer mellan årskurserna 7 till 10. Underkänt (betyget 6) kan 

endast elever få som vägrar att delta i simundervisningen. En tysk lärare säger: 

[...] det tillhör även alltid prestationer på den, man säger processuell-sociala 

nivån, det vill säga prestationsvilja, huruvida kommer de över sina rädslor? 

Är de överhuvudtaget villiga att prestera? Vill de gestalta med och kooperera 

och så vidare... (T2). 

I bedömningen är den största skillnaden mellan lärarna ifrån de två länderna att viljan att prestera 

kan påverka betyget för vilken kroppsliga förmågan den tyska eleven besitter. Därmed kan eleven 

som deltagit i simningsmomenten enligt lärarna inte bli underkänd. Det vill säga att momentet 

simning väger lika tungt i slutbetyget som de andra momenten i ämnet Sport. Även om eleven blir 

underkänd i simning betyder detta således inte ett underkänt slutbetyg i ämnet Sport. I Sverige kan 

simkunnighetskravet i Lgr 11 däremot avgöra om hela slutbetyget blir godkänt eller inte. De 

svenska lärarna är ytterst tveksamma om simkunnighetskravet som ett enda betygskrav borde utgöra 

ett helt betyg men är överens om att simning som innehåll ska finnas med i ämnet idrott och hälsa. 

Vad som är viktigt vid bedömning i Brandenburg betonas av den andra tyska läraren: 

[...] men eftersom idrott också på något sätt är prestationsorienterad, eftersom 

vi... vår skola är helt enkelt orienterad på prestation och bedömning... är detta 

prestationer som man lätt kan testa av, som man lätt kan öva på och som var 

och en för sig egentligen även kan påverka […] Det är ju... helt enkelt också 

prestationstanken med i idrotten (T1). 

De tyska lärarna väljer innehåll på grund av läroplanen och utifrån den sker även bedömningen. De 

svenska lärarna är i detta avseende friare att välja innehåll och vilka moment som ska bedömas på 

grund av den målstyrda läroplanen. 
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8 Analys 

I följande kapitel analyseras resultaten med hjälp av den teoretiska ramen, läroplans- och ramfaktor-

teorin. Resultaten tar stöd i både tidigare forskning och arbetets bakgrund. 

8.1 Kursplanerna är olika på formuleringsarenan 

Formuleringsarenan handlar enligt Lundgren (1981) och Linde (2012) främst om vilka kunskaper 

och mål som ska utformas och hur de ska omsättas, hur stoff väljs ut, delas in och ordnas. När det 

gäller studiens resultat finns det två väldigt olika läroplaner i Sverige och Brandenburg. 

Kougioumtzis (2006) menar även att formuleringen förmedlar maktstrukturer eller en social hie-

rarki som skapar kontroll och skapar en inramning för undervisningens genomförande. Styrdoku-

menten är framskrivna av respektive ansvarig utbildningsministerium, det vill säga politiker och bär 

med sig ett grundläggande fostransuppdrag genom skolan (Linde 2012).  

Utformningen av en läroplan sker bland annat på grund av kulturella faktorer (Lundgren 1981).  

Linde (2012) menar att formuleringen av innehållet i en läroplan styrs en del efter traditioner. Enligt 

Backman (2010) kan friluftsliv anses som något typiskt skandinaviskt och även de svenska lärarna 

är överens om att simning främst undervisas i överlevnadssyfte eftersom Sverige är ett land med 

mycket vatten. Det är det som anses vara det ”svenska” i simundervisningen. Detta återspeglas även 

i Lgr 11 där en tredjedel av det centrala innehållet kategoriseras under ”friluftsliv och utevistelse”. I 

Brandenburg verkar denna kultur inte vara lika stor som i Sverige som kan antas efter de uppgifter 

som gjorts av DLRG (2015a) och RKI (2015) om tyska simhallar som tyder på att simning inte 

utgör en vanlig fritidsaktivitet i Tyskland. Friluftsliv finns nästan alls inte med som centralt innehåll 

i Lp Sport. T1 menar att det finns en del elever som är rädda för vattnet och även S2 antyder att 

barn från andra kulturer än Sverige utifrån hens erfarenhet ofta inte har samma vattenvana. 

Oundvikligen finns det således andra huvuddrag med simundervisningen, som är mer av idrottsliga 

slag samt att komma över just rädslor enligt de tyska tillfrågade. Med tanke på Lindes (2012) 

traditioner som ska styra ämnesinnehållet blir tydigt att simundervisningen i Brandenburg präglas 

mer av prestation än i Sverige. De tyska lärarna är båda skyldiga att testa elevernas idrottsliga 

prestationsförmåga i simning enligt föreskrifterna. Lp Sport trycker även på ett hälsosyfte som även 

inbegriper simningsdelen och som T2 värderar rätt högt. 
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Formuleringen av läroplanen innebär även hierarkiska nivåer när det gäller att skriva fram ett urval 

av stoff som ska förmedlas genom undervisningen i skolan (Linde 2012). Det ligger mycket ansvar 

hos politiker och statliga instanser i Sverige, såsom Björklund 2007 (SLS u.å.c), att välja ut 

innehåll, men även syften och att organiserar läroplanen enligt de kulturella traditionerna. Att det 

finns ett kvantitativt simkunnighetskrav i Lgr 11 har sitt ursprung i att Skolverket har genomfört 

flera tillsyner av simkunnighetsnivån hos elever. De kom fram till att simkunnigheten bland 

eleverna måste höjas och att det inte var jämförbart mellan skolorna eftersom ingen klar definition 

fanns inom skolan (Skolverket 2004). Även S2 menar att simkunnighet kan vara helt olika från 

skola till skola, även fast kravet finns mer konkretiserat i Lgr 11 än Lpo 94. Brandenburg däremot 

är en delstat i ett federalistiskt system där frågan om simkunnighet inte har lyfts i skolsammanhang 

på samma sätt som i Sverige utan när undersökningar har gjorts av bland annat DLRG (2015c) har 

det skett i hela landet. Detta gör även att både de tyska lärarna har svårigheter att definiera vad 

simkunnighetsbegreppet innebär och Lp Sport är dessutom formulerat på det sättet att simkunnighet 

förutsätts för att kunna delta i de olika innehållen och proven. 

8.2 Svenska och tyska lärarnas tolkning av läroplanerna – 

transformeringsarenan 

I ett vidare skede ska lärare tolka respektive gällande läroplan. Lundgren (1981) menar att denna 

nivå i läroplansteori handlar om vad som händer under framtagandet det vill säga när lektioner 

formas. Linde (2012) beskriver med transformeringsarenan att det är olika aktörer bland annat 

lärare som tolkar efter sina givna förutsättningar. Han menar att transformeringsarenan består bland 

annat utav lärarens egna tolkningar av läroplanen vilket påverkar innehållen som väljs ut för 

undervisningen. Samtliga lärare i undersökningen har ett visst ansvar och tolkningsutrymme 

eftersom läroplanerna lämnar mer eller mindre frihet att gestalta och ordna innehållen efter eget 

tycke och begränsningar. Den största skillnaden är att Lgr 11 är målstyrd vilket gör att de svenska 

lärarna ges stor frihet vid tolkning. De har själva möjlighet att välja vilket innehåll de vill koppla till 

vilket syfte och behöver inte ta med alla delar i det centrala innehållet för att tillgodose alla 

kursplanemål (förmågor). Tvärtemot har läraren möjlighet att till och med använda sig av innehåll 

som inte finns framskrivna i läroplanen bara hen kan förklara kopplingen till syftet Ett exempel är 

bland annat när de svenska intervjudeltagarna berättar om att de kan bedöma simning inom 

rörelsemomenten (teknik) men inte alltid gör det eftersom det ibland på grund av avsaknad 

övningstid skulle innebära en nackdel för någon elev. Däremot är eleven tvungen visa upp sin 
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simkunnighet enligt Lgr 11. Lp Sport ger däremot mycket mindre frihet för läraren att tolka 

eftersom undervisningsinnehåll och syften redan finns framskrivna. Läraren är skyldig att testa 

eleverna inom samtliga av dessa innehåll. Hen är tvungen att förhålla sig till de angivna 

organisatoriska ramarna. Även om Lp Sport är kompetensstyrd och lämnar en del friheter till 

lärarna enligt T2 fokuserar den mycket mer på centrala innehåll än vad Lgr 11 gör. Samtliga elever 

är till exempel tvungna att bedömas i simteknik. Den raka hierarkin och kontrollen som verkar 

mellan de som framskriver läroplanen och lärarna som tolkar den blir därmed starkare i 

Brandenburg än i Sverige där det finns mer tolkningsrumme för den enskilde läraren.  

Lärarutbildningen som en ramfaktor medverkar i reproduktionen av traditionella värderingar och 

sociala mönster och påverkar därmed den blivande läraren (Linde 2012; Hallsén 2013; Kougioumt-

zis 2006). T1 gick sin utbildning under ett annat politiskt system och en annan läroplan än T2 vilket 

kan vara en av många förklaringar till varför lärarna gör olika val av innehåll och metod. Linde 

(2012) menar att metoder väljs ut av läraren på det sättet som hen anser undervisningen vara mest 

effektiv för att nå upp till målen (förmågorna i Lgr 11). Att utbildningen påverkar undervisningens 

utformning håller även en del av våra tillfrågade lärare med om. S2 berättar att utbildningarna idag 

och när hen själv utbildade sig säkert är mycket olika främst eftersom utbildningarna genomfördes 

utifrån olika läroplaner. Hen menar också att det spelar stor roll vilken institution läraren läst vid 

eftersom utbildningarna skiljer sig från högskola till högskola.  

Utifrån Bergs (2014) resonemang kan även utläsas att erfarenhet spelar in som en ramfaktor i läro-

planstransformeringen (Linde 2012). Som T2 uttrycker det finns det olika typer av lärare som bero-

ende på sin ålder visar olika nivåer av engagemang när det gäller hens egna professionella vidareut-

veckling. Därmed bekräftar T2 också Lindes (2012) teori om att vissa lärare är stabilare i sina upp-

lägg än andra, det vill säga att de inte har lika lätt för att anpassa och förändra sitt upplägg som 

andra lärare. Garefalakis (2008) antar utifrån egna studier om förändrade läroplaners realisering att 

både ålder och tiden de utbildade sig i påverkar hur lärarna tolkar läroplanernas innehåll. Själv be-

rättar S2 att hen hade önskat sig mer teknisk kunskap i simning ifrån sin utbildning medan T2 hade 

velat få med sig mer pedagogik därifrån. Detta och den mer innehållsstyrda läroplanen går hand i 

hand med resultatet att idrottsundervisningen hos våra tyska lärare är mer prestationspräglad än hos 

de svenska lärarna. Traditioner reproduceras enligt Hallsén (2013) bland annat på det sättet att just 

högskolor verkar delvis konserverande för innehåll och metoder genom att ge vidare traditioner från 

lärare till blivande lärare. 
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Både de tyska och svenska lärarna i studien samarbetar till en viss del med sina kollegor när de 

formar en intern läroplan eller planerar simundervisningen vilket naturligtvis påverkar realisering-

en. Här fortsätter också den ovannämnda hierarkin (Linde 2012; Kougioumtzis 2006). I Branden-

burg innebär det att kollegorna formar den skolinterna läroplanen i konferenser genom att be-

stämma lämpliga, mest kvantitativa mått för elevernas kroppsliga prestationer. Den interna läropla-

nen blir därav en individuell tolkning inom ramarna för den externa läroplanen (Lp Sport) som är 

utformad av en högre instans. Det är denna skolinterna tolkning som den enskilde läraren sedan 

formar sina individuella lektioner efter.  Även Stukat (1998) kom i sin longitudinella studie om lekt-

ionsplanering hos lärarstudenter och färdiga lärare fram till att lärare använde sig mindre av läro-

planen och mer av kollegor som de arbetade tillsammans med. 

Således spelar både skolans och ämnets traditioner, kollegorna och lärarens egen bakgrund en avgö-

rande roll i tolkningen av läroplanen i enlighet med Linde (2012). Därmed utgör bland annat läraren 

och ämnestraditionerna ramfaktorer för simundervisningen. T2 menar att det alltid är mycket bero-

ende på läraren hur undervisningen läggs upp. Hos de svenska intervjudeltagarna finns det en tradit-

ion av hur simundervisningen realiseras enligt hur den redan har sett ut ett tag. S1 påtalar att sam-

planering är nödvändigt eftersom kollegorna undervisar ihop. S2 däremot berättar att kollegorna 

gått ifrån samplanering och samarbete och att var och en tolkar kunskapskraven i en egen bedöm-

ningsmatris. 

8.3 Stämningen i simhallen – realiseringsarenan 

Tiden i simhallen kan förknippas med läroplansteorins realiseringsarena (Linde 2012). En speciell 

klassrumsmiljö, vilket simhallen är, för med sig viss kommunikation, aktivitet och interaktion mel-

lan läraren och eleverna som även påverkar elevernas mentala processer enligt Linde (2012). S1 och 

T1 delar på klassen i praktiken efter kön eftersom det brukar vara tjejernas önskemål. S1 betonar 

tydligt att hen kan läsa mellan raderna hos sina elever att de känner sig blottade i simhallen och T2 

menar att killarna skäms för sina badbyxor eftersom de är tvungna att ha på sig åtsittande modeller. 

Där argumenterar hen att kroppen ändå befinner sig i vattnet största delen av tiden och T1 och S2 

delar på sina grupper så att blottandet undviks. Kommunikationen hos T1 handlar mycket om per-

sonlig feedback som enligt henom leder till stora framgångar i elevernas utveckling. 

Linde (2012) menar också att det finns grupper som styr undervisningen och speciella mönster. 

Därför ska andra elever till exempel kunna hamna efter. Båda de tyska lärarna pratar om att det på 
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lektionen finns tävlingsinriktade killar som kan göra tjejerna osäkrare. T1 uttrycker också att hen 

upplever att eleverna blir helt annorlunda i simhallen och att det är en bra känsla när de märker att 

de lär sig och gör nya erfarenheter som till exempel vid klädsim. Enligt Skolverket (2010) är dessu-

tom den största anledningen till varför elever inte klarar av simkunnighetskravet rädsla för vattnet. 

Samtliga våra tillfrågade svenska lärare menar däremot att de ser elevernas ork som boven i dramat, 

det vill säga att de ofta har dålig kondition. De tyska lärarna menar att det delvis beror på dålig tek-

nik men såväl svenska som tyska lärare ser även att många elever inte känner sig helt bekväma i 

vattnet. 

Linde (2102) menar inte bara att realiseringsarenan handlar om atmosfären i klassrummet utan även 

att denna arena påverkas av målstyrningen i läroplanen vilket i Sverige medför mer frihet för lära-

rens undervisningsupplägg och tidsmässig fördelning av undervisningsinnehåll. Lp Sport däremot 

skriver fram mycket tydligt vilka tidsramar och moment som det gäller att betygsätta inom varje 

rörelsefält. Detta skapar enligt de tyska deltagarna i studien en större prestationsatmosfär som båda 

på sitt respektive sätt försöker att hålla på en minimal nivå. T2 menar till och med att det är ett sätt 

att motivera och belöna elevers prestationer. Båda de tyska lärarna tycker däremot att det är positivt 

om eleverna också har roligt när de befinner sig i vattnet. 

8.4 Andra ramfaktorer som påverkar lärarnas simundervisning 

Ramfaktorteorin enligt Linde (2012) innebär yttre betingelser som begränsar läraren i sitt arbete. De 

tre ramfaktorkategorierna som enligt Linde (2012) benämns som konstitutionella, organisatoriska 

och fysiska ramar återfinns i resultatet. Konstitutionella ramar för simundervisningen bildas såväl i 

Sverige så som i Brandenburg utav respektive skollag där olika betygssystem ingår. Detta leder 

bland annat till att politiska beslut i formuleringen av läroplanerna ser olika ut för båda länderna. 

Ekonomiska resurser som bland annat S2 påpekar, eller som varit ett stort diskussionsämne för T1-

skolan, är ramfaktorer som påverkar utformandet av undervisningen i stora drag. De intervjuade har 

många gånger också påpekat att tidsfaktorn är den faktor som de verkar anse som mest påverkande 

för deras simundervisning. För S2 har tidsbristen sitt ursprung i att skolan inte har tillräckligt med 

ekonomiska resurser för det (organisatoriska ramar). När det gäller simning är det främst tillgången 

till en lämplig lokal som spelar in i undervisningens utformning det vill säga hur främst transporten 

och tidsaspekten löses. Skolverket (2005) påpekar att tillgången till simhallar har varit bland de 

största problemen för simundervisningen. I denna studie har samtliga skolor däremot löst lokalpro-

blemet på ett sätt som passar just dem även om det kanske inte alltid är helt optimalt enligt de inter-
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vjuade (fysiska ramar). RF (2007) menar att en omfördelning av resurser hade kunnat hjälpa till att 

förändra det olyckliga läget med bland annat tillgångarna till lokaler. S2 är övertygad om att det 

hade funnits fler tider på simhallen om budgeten inte hade varit så knapp.  

Läroplanen som en konstitutionell ram medför enligt Linde (2012) en yttre betingelse som begrän-

sar läraren både i bedömning men även i urvalet av undervisningsinnehåll. Han menar att bland 

annat bland annat bedömning och betygsättning påverkar hur läraren framställer undervisningen. 

Även här har främst den svenska läraren en viss tolkningsfrihet. Läraren själv blir till en ramfaktor 

utav att den är tvungen att göra ett urval. Lundvall och Meckbach (2008), Stukat (1998) och RF 

(2007) kom i sina studier fram till att lärares egna värderingar var den mest betydande ramfaktorn 

som påverkade lektionerna. Även lärarna i den här studien använder sig en del av sitt eget tycke. T2 

väljer till exempel att testa eleverna i disciplinerna så fort som möjligt, eftersom ramen tvingar hen 

till det, för att sedan ha tid över till roligare aktiviteter eftersom hen tycker att vattnet inte bara ska 

kännas som en prestationssituation för eleverna. Hen väljer innehåll som vattengympa för att bland 

annat uppmärksamma på träningsmöjligheterna i vatten. De tyska lärarna har naturligtvis mer tid än 

de svenska, trots detta anger de svenska lärarna att de själva tycker, i enlighet med läroplanen, att 

simkunnigheten och livräddningen är de viktigaste innehållsmomenten på grund av syftet med över-

levnad vilket de värderar högst. Däremot är den mest påverkande ramfaktorn i denna studie inte 

egna värderingar utan just tidsbegränsningen som styr vilka innehållsdelar som väljs ut och avgör 

om det finns möjlighet till att ha ”riktig undervisning” med didaktiska överväganden eller så som 

S2 säger ”ingen riktig undervisning”. 

Tidsaspekten är även den organisatoriska ram i med utgångspunkt i Linde (2012) som tvingar de 

svenska deltagarna i studien till att mer eller mindre bortse ifrån simning inom rörelsemomentet 

vilket leder till att bedömningen i Sverige ser helt annorlunda ut än hos de tyska lärarna. Kunskaps-

kraven i Lgr 11 (Skolverket 2011) är i sig mycket tolkningsbara och allmänt formulerade förutom 

simkunnighetskravet som är kvantitativt även om det fortfarande finns oklarheter kring det som S2 

säger. Dessutom finns det inte lika många betygssteg i simning i Sverige som i Brandenburg där 

enligt de tyska lärarna betyget 4 alternativt 5 är de sämsta betygen utav 6. I simkunnighetskravet 

kan eleverna enligt Lgr 11 endast få betyget godkänt eller inte godkänt.  
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9 Diskussion 

I följande avsnitt kritiseras arbetets forskningsmetod samt diskuteras studiens viktigaste resultat 

utifrån syftet och frågeställningarna. Här ska arbetet även avrundas med förslag till problematise-

ringar som det kan vara intressant att studera vidare.  

9.1 Metodkritik 

Bryman (2011) menar att faktumet att empiriskt material översätts kan påverka resultaten om över-

sättningen inte görs korrekt. Naturligtvis utgör därmed översättningarna även en sorts tolkning. 

Denna bör bortses ifrån eftersom precis som olika läsare tolkar olika, översätter översättare olika.  

Bryman (2011) menar också att urvalet måste vara jämförbara med varandra. Urvalet som dels ut-

görs av ett bekvämlighetsurval och dels av ett slumpmässigt urval återspeglar bredden av bakgrun-

der oberoende av kön och ålder. Eftersom den här studien inte tog hänsyn till dessa perspektiv finns 

det en risk för att skillnader i svaren eventuellt kan bero på bland annat genus eller ålder av de in-

tervjuade. Intervjustudien är en multipel tvärsnittsstudie av kvalitativ karaktär så att resultaten inte 

blir allmängiltiga utan de enstaka fallen i sig blir av intresse (Bryman 2011). 

Enligt Jones (2015) ska intervjuaren undvika ja-nej-frågor, ledande frågor och att ge egna åsikter. 

För en nybörjare kan detta vara mycket svårt främst när det handlar om semi-strukturerade 

intervjuer eftersom intervjuaren enligt Bryman (2011) inte är tvungen att hålla sig strikt mot 

frågorna i intervjuguiden och därmed har en stor formuleringsfrihet. När det gällde intervjuerna för 

den här studien förekom det följdfrågor som skulle hjälpa intervjuaren till bättre förståelse. Dessa 

följdfrågor kunde ibland besvaras med ja eller nej vilket kan ha lett till en viss begränsning av 

svarsöppenheten. De förekom för det mesta när de intervjuade hade svårt att svara på den 

ursprungliga frågan som var öppet formulerad. För att fylla ut eventuella glapp mellan frågorna har 

det enstaka gånger skett att ett medhållande eller en värdering uttrycktes av intervjuaren där nivån 

av påverkan är okänd. Däremot förekom detta mer som undantag än som regel. 

9.2 Resultatdiskussion 

Här följer en avrundande diskussion av resultaten i samband med syftet och frågeställningarna i 

detta arbete som var att kartlägga förutsättningar för simundervisning på högstadiet i Sverige och på 
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Sekundarstufe I i Brandenburg samt att jämföra dessa med hjälp av exempel. Vidare ska undersök-

ningen bidra till att skapa bredare kunskap om hur simundervisningen gestaltas i de olika fallen i 

praktiken. Frågorna innefattade också begreppet simkunnighets definition och vilka likheter och 

skillnader det finns i de tillfrågade idrottslärarnas avvägningar för att planera och genomföra sim-

undervisningen. 

9.2.1 Simkunnighetsbegreppets definition 

Båda de svenska lärarna uttrycker att simkunnighetskravet trots ytterligare kvantitativ formulering 

sedan 2007 fortfarande är otydligt vilket gör att det kan tolkas på flera olika sätt. De är dock i denna 

studie överens om att 50 meter ska simmas i ryggläge och 150 meter blir valfritt simsätt. De är 

osäkra på om simkunnighetskravet borde avgöra ett helt betyg eftersom det kan bli orättvist. Att de 

svenska lärarna överhuvudtaget syftar så mycket på simkunnighet med sin undervisning kan bero på 

att de är påverkade av läroplanen och den traditionella debatten om simkunnighet i landet vilket inte 

de tyska kollegorna är. Detta blir också tydligt i hur de tyska lärarna påtalar svårigheten med att 

hitta en definition för simkunnighet. De verkar aldrig ha tänkte på begreppet simkunnighet tidigare 

då det inte finns en sådan formulering i Lp Sport. Även att båda tyska lärarna i slutändan inte 

definierar simkunnighet kvantitativt genom en specifik längd eleven ska kunna simma pekar på att 

det inte finns en tydlig definition för simkunnighet i Brandenburg. Där verkar simkunnighet helt 

enkelt inte vara ett så omdebatterat ämne som i Sverige. Detta kan bero på att de andra innehållen är 

konkret utformade och kan eleven delta i simundervisningen och får ett godkänt betyg innebär det 

med stor sannolikhet att hen kan simma. Det saknas också tillsyn av simkunnighet för skolbarn i 

Brandenburg liknande Skolverkets rapporter antagligen för att tillsyn till stor del görs för hela 

landet.  

Trots att det finns kompetenskravet på att elever i slutet av årskurs 10 ska ha uppfyllt kraven för 

DLRGs simmärke i silver, vilket definieras med bland annat de kvantitativa värden att kunna simma 

400 meter inom 25 minuter varav 300 meter ska vara i mag- och 100 i ryggläge (DLRG 2015b), så 

jämför ingen av de tyska lärarna denna kompetens med sin egen definition av simkunnighet. Detta 

kan bero på att DLRG förknippas med livräddning vilket inte är det främsta syftet med simunder-

visningen i Brandenburg. Däremot liknar detta krav i sin form simkunnighetskravet som återfinns i 

Lgr 11 (Skolverket 2011b). 

Begreppet simkunnighet borde kanske omformuleras i bägge ländernas läroplaner. Jämförelsen tyd-

liggör att simkunnighet egentligen inte handlar om något som en person är eller inte är. Alla kan 
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simma däremot finns det en variation, som de tyska lärarna också menar, från ”kan nästan inte 

simma alls” till elever som enligt en svensk lärare har tränat simning på tävlingsnivå innan. Det är 

inte så lätt att definiera vad simkunnighet innebär. Däremot legitimeras begreppets definitioner efter 

de olika syften som kan bero på respektive lands ämnestraditioner. 

9.2.2 Likheter och skillnader i lärarnas överväganden för simundervisningen 

Tiden är tillsammans med läroplanen den ramfaktor som styr vilket fokus undervisningen väljer att 

ha på simundervisningen. I Brandenburg ligger fokusen mer på prestation och simning som idrott 

och rörelseform. I Sverige däremot gör den knappa tidsramen att fokusen ligger mest på säkerhet 

det vill säga simkunnighet och livräddning eftersom kursplanen kräver godkänd simkunnighet för 

ett godkänt slutbetyg. I båda fallen styrs fokusen också av traditioner där svensk idrottsundervisning 

är starkt präglad av friluftsliv och tysk undervisning traditionellt fokuserar mest på betyg och 

prestation. Lp Sport föreskriver klart och tydligt vilka moment som ska bedömas inom simning 

vilket lämnar endast lite frihet till de tyska lärarna. På grund av en stor tidsbrist bortses i Sverige 

ofta ifrån pedagogiska moment i simundervisningen, det vill säga att det inte sker något direkt 

lärande hos eleverna då det finns inget tidsutrymme för att lära ut simning och träna på det. 

Dessutom tvingas lärarna inte till att bedöma elevernas simteknik utifrån kursplanen tack vare 

målstyrningen. Simning hade kunnat vara en större tillgång som undervisningsinnehåll än vad det är 

idag. Det kan ofta inte utnyttjas för en del kursplaneinnehåll så som simning som rörelse (bland 

annat simteknik). Därmed tappar simning som undervisningsinnehåll halva sin “kapacitet” eftersom 

det ofta inte kan utnyttjas till mer än att testa av simkunnighet och livräddning. Så som en av de 

svenska lärarna och RF (2007) uttrycker sig hade en omfördelning av budgeten säkert förändrat hur 

simundervisningen på många håll gestaltas i dagens Sverige.  

Även fast Lp Sport är kompetensstyrd, präglas den starkt av konkreta moment som ska genomföras 

som samtliga hänger ihop med prestation (till exempel att dyka vissa längder). Lgr 11 däremot 

föreskriver inte lika konkret vilka moment som ska ingå i simundervisningen förutom gällande 

simkunnighet. Lgr 11 präglas starkare av sina kursplanemål (förmågor) som är formulerade på ett 

sätt som lämnar större tolkningsfrihet till läraren (se 3.6). I Brandenburg ska även prestationsviljan 

eleven visar bedömas vilket legitimeras genom kursplanens syften att våga och viljan att samarbeta 

(se 3.6 och 3.7). Detta verkar också vara en del av ämnestraditionen i Brandenburg. Däremot 

återspeglar prestationsviljan inte den egentliga kroppsliga prestationen och det kan därför diskuteras 

om det är legitimt att bedöma den i Sverige då syftet inte är prestationspräglat utan antingen utgörs 
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av rörelsekvalitén eller säkerhet. Både Lgr 11 och Lp Sport skiljs åt på formuleringsarenan och får 

därmed olika fokus. De finner dock båda sin legitimering genom yttre ramar som ämnestraditioner 

som till exempel frilusftsliv i Sverige. Sådana traditioner tillsammans med lärarens utbildning och 

staten styr formuleringen av respektive läroplaners utformning. Lgr 11 och Lp Sport skiljs således 

åt av helt naturliga skäl. Därav är det problematiskt att jämföra Lgr 11 och Lp Sport med varandra. 

Båda varianter av kursplanen har naturligtvis sina för- och nackdelar som också legitimerar deras 

utformning. De svenska lärarna hade genom tätare samarbete med både kollegor (i planeringen så 

som på plats i simhallen) och personalen i simhallen kunnat bidra till att garantera bra 

undervisningskvalitet och mindre godtycke ifrån den enskilda läraren när den tolkar läroplanen. 

Tolkningsfriheten den svenska läraren har kan dock även ses som en positiv faktor eftersom 

undervisningen är mycket mer anpassningsbar efter de yttre ramfaktorerna så som lokaler, tid och 

elevernas kunskapsnivå. Fördelen med Lp Sport är att en egen tolkning av läroplanen inte blir svår 

för läraren då läroplanen i sig redan är mycket konkret men samtidigt kan den begränsa 

utformningen av undervisningen då den tvingar läraren att förhålla sig till samtliga innehåll och 

tillåter mindre utrymme till egna tolkningar, organisation och kopplingar till målen.  

När det gäller metodvalet är lärarna ifrån båda länder ganska fria i att välja lämplig metod för att 

eleverna ska nå upp till förmågorna alternativt kompetenserna. Även de svenska lärarna strider för 

utökad undervisningstid så att det blir mer utrymme för annat än simkunnighet och livräddning så 

som att använda simning som undervisningsinnehåll för att nå upp till kursplanemålet om olika 

rörelseaktiviteter där de kan använda mer lärande och applicera olika didaktiska metoder som de I 

nuläget inte hinner med. 

Tillgång till lokaler för simning har samtliga lärare löst på sitt individuella sätt men det finns exem-

pel på skolor som inte har lika mycket tur att ha en simhall så lättillgänglig för sin undervisning (se 

4.2). Det kan också vara en anledning till att tänka över just simkunnighetskravet som betygskrite-

rium i Lgr 11 när kursplanen annars ändå är målstyrd. 

En idé för att utnyttja tiden till simundervisning bättre kan vara att utöver de praktiska lektionerna 

bygga in fler teorilektioner som kan handla om teknik, vattnets egenskaper, träningsmöjligheter, 

torrsim, kroppsliga aspekter, livräddning, HLR med mera. Därmed kunde även de elever som inte 

har en god simteknik eller bra kondition kunnat lära sig simma och förbättrat sin simteknik  utan att 

behöva vara i simhallen. I säkerhetssyfte kan undervisningen till exempel även förläggas utomhus 

där olika nödsituationer i och vid vatten kan gestaltas. 
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9.3 Avslutande ord 

Min förhoppning är att med hjälp av denna studie kunna leda till utvecklingen av simundervisning 

både i Sverige och i Brandenburg. Intressant för vidare studier kunde varit hur lärare i Sverige för-

håller sig till det aktuella simkunnighetskravet i Lgr 11, det vill säga om det kanske borde förtydli-

gas eller om det inte borde avgöra hela slutbetyget som det gör idag. Samtidigt hade mer tid i sim-

hallen och mer kommunalt ansvar i Sverige förmodligen kunnat bidra till ett bättre och mer effektiv 

genomförande av simundervisning vilket hade kunnat debatteras mer om. 
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Bilagor 

1 Intervjuguide 

Inledande fråga:  

Berätta för mig hur simundervisningen på högstadiet ser ut hos dig! 

 

Följdfrågor/Kompletteringsfrågor: 

Allmänt 

• Hur planerar du dina lektioner? 

• Hur ser samarbetet mellan dig och dina kollegor ut i planeringsarbetet? 

• Vad säger styrdokumenten om simundervisning? 

• Hur tolkar du simningen utifrån styrdokumenten? 

 

Syften med simning 

• Vilka syften med simundervisning finns det i styrdokumenten? 

• Vilka mål/syften i styrdokumenten kopplar du till lektionsinnehållet simning? 

• Vilka syften ser du med simundervisning? 

• Vilka syften förmedlar du på simlektionerna till dina elever? 

• Varför tror du ska skolan förmedla just dessa syften med simning till eleverna? 

 

Organisation 

• Hur ser tillgången till lokalerna ut? 

• Hur löser ni transporten till och från lokalen? 

• Hur brukar eleverna ta sig till lokalen? 
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• Hur ser den ekonomiska organisationen ut? 

• Hur samarbetar du med kollegor, simlärare och personalen på plats i simhallen? 

 

Omfång 

• Hur mycket tid lägger du på simundervisning? 

• Hur stora är likheterna mellan simundervisningen från termin till termin i upplägget? 

 

Form 

• Vilka didaktiska överväganden gör du? 

• Hur hanterar du icke närvarande elever? 

• Hur hanterar du elever med speciella behov? 

• Hur hanterar du elever som av olika själ inte vill eller kan vara med på undervisningen? 

• Vilka undervisningsformer använder du? 

• Vilka gruppformer eller vilken klassindelning gör du? 

 

Lektionsinnehåll simning 

• Vilka innehåll som berör simning föreskriver styrdokumenten? 

• Vilka moment finns med i din simundervisning? 

• Varför finns just dessa moment med? 

 

Bedömning simning 

• Vilka moment i simning betygsätts? 

• Vilka moment betygsätts inte? 

• Varför betygsätts just dessa moment och andra inte? 
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• Hur gör du för att eleverna ska nå upp till kunskapskraven? 

• Vad ska eleven kunna för att få godkänt i simning? 

 

Simkunnighet 

• Vad innebär simkunnighet enligt styrdokumenten? 

• Vad innebär simkunnighet för dig? 

• Hur pass mycket stämmer din definition av simkunnighet överens med styrdokumentens? 

• Hur många av dina elever kommer klara simkunnighetskravet? 

• Hur många av dina elever tror du får godkänt i simning? 

• Hur gör du för att fler elever ska bli simkunniga? 

• Varför tror du att vissa elever inte uppnår simkunnighet? 
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2 Information om etiska riktlinjer för intervjun 

Informationskravet 

Deltagaren i studien informeras härmed om frivilligheten av deltagandet. Deltagaren har rätt 

att hoppa av och att få veta vilka moment som ingår i undersökningen. Deltagaren har rätt att 

få veta syftet med undersökningen. 

Syftet med undersökningen 

Studien är en del av ett självständigt arbete på grundnivå i ämnet idrott och hälsa inom lärar-

programmet på Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet är att kvalitativt jämföra simundervisning 

på högstadiet i Sverige och i Brandenburg, Tyskland utifrån lärarperspektivet. 

Samtyckeskravet 

Deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Han/hon kan vägra att svara på 

frågor, avbryta intervjun eller dra sig ur inom en rimlig tidsram. 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter som görs utav deltagaren behandlas med sekretess. De förvaras otillgängligt för 

obehöriga. 

Nyttjandekravet 

Uppgifterna används endast till forskningsändamål. 
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Cassandra Drescher 
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