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Abstrakt 
Tove Fransson och Sanna Konu (2014) Vill inte visa mig i badkläder längre… Upplevelser av 

simundervisningen i skolan hos pojkar och flickor i årskurs 9. Examensarbete. Luleå, Sverige: 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå Tekniska Universitet. 

 

Arbetets bakgrund handlar om vikten av att ha sim- och vattenkunskaper här i Sverige och hur 

momentet simning berörs i ämnet idrott och hälsa. Den tar även upp vilka motivationsfaktorer 

som påverkar eleverna till att delta i skolans aktiviteter, samt vilka områden som kan hämma 

elevernas motivation till att delta under skolans simundervisning. Bakgrunden avslutas med 

att behandla Carlsons (2001) definition av genus. Genusperspektivet utgör den teoretiska 

ramen i detta arbete. Syftet med studien har varit att undersöka vilka upplevelser pojkar och 

flickor har av simundervisningen i slutet av grundskolan, och detta utifrån ett genusperspektiv 

för att se om upplevelsen generellt skilde sig mellan pojkar och flickor. För att besvara syftet 

har vi utgått ifrån frågeställningarna om vilka faktorer som motiverar/hämmar deras vilja till 

att delta, vilka känslor eleverna har inför simundervisningen, samt hur de önskar att upplägget 

vore uppbyggt. Undersökningsmetoden har bestått av en kvantitativ enkät som delades ut till 

103 elever i årskurs 9 där frågorna utformades för att få en bild av hur eleverna upplever 

simundervisningen, om de skett en förändring genom åren och vilka faktorer som påverkar 

motivationen inom momentet. Resultatet visar att simundervisningen generellt sker sällan i 

förhållande till hur viktigt momentet är i ämnet idrott och hälsa. Det framkommer att flickor i 

större utsträckning har negativa känslor till momentet simning i förhållande till pojkarnas 

känslor. Ett annat framträdande resultat är att känslorna för de allra flesta förändras i en 

negativ riktning under högstadiet. Utifrån forskningsfrågorna har vi analyserat resultaten och 

kan se att det är betygen och betygskriterierna som står i fokus och även det som utgör den 

största motivationsfaktorn bland pojkar och flickor. Upplägget i undervisningen tyder på att 

det handlar om prestation och inte utveckling. Uppsatsen visar på att det finns både likheter 

och skillnader i pojkar och flickors upplevelser av simundervisningen i skolan. 

 

 

Nyckelord: genus, idrott och hälsa, motivation, simundervisning, upplevelse. 

  



 
 

Förord 
 

Nu är den färdig! Efter många veckors slit är vårt examensarbete äntligen klart. Mycket tid 

har spenderats framför datorskärmarna och med näsan i litteraturen. Och vad skulle vi ha gjort 

utan kaffet från Uni:k? Det har varit en process med toppar och dalar men med hjälp av vår 

handledare Inger Karlefors har vi lyckats ta oss över mållinjen. 

 

Vi vill avslutningsvis rikta ett stort Tack till alla elever som tagit sig tid och engagemang att 

besvara vår enkät, vi vill även tacka skolorna och lärarna som har gett oss tid från deras 

undervisning. 

 

 

 

Luleå, 2014. Tove Fransson & Sanna Konu  
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1. Inledning 

Simning har en tydlig punkt i styrdokumenten och är något som varje elev måste erövra för att 

få ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Det är ett obligatoriskt moment i undervisningen 

och det är vårt uppdrag som lärare att i samarbete med skolan se till att våra elever ges 

möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter inom detta undervisningsområde 

(Skolverket, 2011b). Men hur upplevs simundervisningen i skolan av eleverna? Det vi har 

upplevt från våra VFU-perioder under utbildningens gång är att simundervisningen i ämnet är 

ett område som många elever undviker att delta i. Därmed är vi nyfikna och ställer oss själva 

frågorna; Vad beror det på? Och stämmer det överlag att många är borta, eller är det bara 

något som vi upplevt under de specifika tillfällen som vi deltagit i vid just 

simundervisningen?  När det kommer till vår kommande yrkesroll som lärare i idrott och 

hälsa känner vi en osäkerhet inför hur vi ska hantera dessa typer av situationer där elever av 

olika anledningar inte deltar eller tycker att det är jobbigt att delta. Genom att undersöka hur 

elever upplever denna undervisningsmiljö när det kommer till faktorer som motiverar dem till 

att delta, samt faktorer som hämmar deras deltagande, så är förhoppningen att skapa en 

bredare grund att stå på och som i sin tur kan vara till hjälp när vi kommer ut och ska arbeta. 
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2. Syfte: 

Att ur ett genusperspektiv undersöka vilka upplevelser elever har av simundervisningen i 

skolan. 

2.1 Frågeställningar: 

1. Vilka är de vanligaste faktorerna som motiverar pojkar respektive flickor till att delta 

eller inte delta i simundervisningen? 

2. Vilka känslor har pojkar respektive flickor inför simundervisningen? 

3. Hur önskar pojkar respektive flickor att simundervisningen skulle vara uppbyggd för 

att underlätta eller bli mer givande? 

 

2.2 Definitioner: 

Vi har valt att förklara några begrepp som är vanligt återkommande i vårt arbete, och som vårt 

syfte bygger på. 

 

Upplevelse: “Det syftar på att vara med om något, att inte bara uppfatta det eller höra talas 

om det.” - (Upplevelse, u.å.) 

 

Motivation: “Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål.” - (Motivation, u.å.)  
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3. Bakgrund 

I bakgrunden görs en redogörelse för viktig bakgrundsfakta om varför vi berört detta ämne i 

vår undersökning och även fakta som kommer fungera som en hjälp i analysen av vårt 

empiriska material. Slutligen beskrivs den teoretiska referensramen som även den kommer 

hjälpa oss i sammanställning, redovisning och analys.  

3.1 Samband mellan simkunnighet och drunkningsolyckor 

Svenska Livräddningssällskapet (u.å.) samlar varje år in information om drunkningsolyckor 

och drunkningstillbud. Statistiken från 2013 visar att 129 personer omkom detta år genom 

drunkning. Det är i snitt en person var tredje dag, vilket är en ökning med 32 stycken i 

jämförelse med år 2012 (ibid.). Under åren 1998-2007 kan man se att 96 barn omkommit i 

Sverige genom drunkningsolyckor, varav 42 % i åldrarna 10-17 år. Tittar man på hela 

åldersspannet 0-17 år var ⅔ av barnen pojkar och 11 % av alla barn som drunknade har sina 

rötter från Mellanöstern eller Iran (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, [MSB] 

2010). En anledning till att barn med rötter från Mellanöstern eller Iran drunknar kan, enligt 

MSB (2010), vara att dessa familjer har sämre simkunnighet och svaga kunskaper om 

säkerhet vid vatten. Flera av de utomeuropeiska ungdomarna har omkommit på djupt vatten, i 

och med att deras kamrater sannolikt trott att de kunde simma (ibid.). Kraepelien-Strid (2007) 

framhåller hur viktigt det är att uppmärksamma denna grupp barn där simkunnighet inte är en 

lika självklar färdighet som i den svenska kulturen, om vikten av att kunna simma. Hon menar 

att ursprung och bakgrund inte får bli orsaken till att drunkningsolyckorna ökar (ibid.).   

 

MSB (2010) har även tittat på orsaken till att barn drunknar. Resultatet visar att i 36 % av 

fallen var barnen inte simkunniga. Dock framkommer det att i 55 % av fallen så saknades det 

uppgifter kring detta eller så bedömdes det att simkunnigheten inte hade någon betydelse för 

orsaken till dödsfallen. Studien gjordes ursprungligen på grund av att det framkommit att 

drunkning är den näst vanligaste dödsorsaken av alla olycksfall för barn upp till 17 år (ibid.).  

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att drunkningsolyckorna ökar i Sverige och att det 

saknades simkunnighet hos en stor del av de barn som drunknar. Sverige är ett land där 

vattnet aldrig är långt borta och därmed är det viktigt att kunna hantera situationer i och vid 

vatten under olika förhållanden, och under stress (Svenska Livräddningssällskapet, u.å.). Vi 

omges av hav, sjöar, vattendrag och pooler, och om vi vill kunna ta del av detta är det viktigt 

att veta hur vi ska tänka och bete oss när vi är i närheten av vatten (ibid.). Ytterligare fördelar 

är att en person som är simkunnig får ett rikare liv och känner säkerhet och självkänsla i 

situationer kopplade till vatten (Kraepelien-Strid, 2007). Simfärdighet är även viktigt för att 

en individ inte ska behöva uppleva ett utanförskap varken i samhället eller i kompisgänget. 

Att inte kunna simma kan begränsa individen i sitt vardagliga liv genom att denne måste välja 

bort vissa aktiviteter som har med vatten att göra (ibid.). Utifrån det som vi precis belyst är 

det bra att skolan är en plats där simfärdigheter ska läras ut. I nästa del av bakgrunden ska vi 

titta närmare på vad skolans styrdokument säger om simundervisningen och hur det ser ut i 

skolans verksamhet. 
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3.2 Skolan, undervisningen och lärandet 

3.2.1 Styrdokumenten 

Skolan är en social och kulturell mötesplats. Den svenska internationaliseringen och den 

växande rörligheten över nationerna har skapat en kulturell mångfald i skolan (Skolverket, 

2011b). Skolans värdegrund bygger på att: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

(Skolverket, 2011b, s.7). 

 

Ett av skolans huvudsakliga uppdrag är att varje elev ska inhämta och utveckla de kunskaper 

som är viktiga för den enskilda individen och samhällsmedborgaren. Undervisningen ska 

främja elevens utveckling samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2011b). Det är lärarens 

uppgift att ta hänsyn till varje enskild individs behov, erfarenheter, förutsättningar och 

tänkande. Elevens vilja till att lära ska stärkas och tillit till den egna förmågan ska skapas. 

Arbetet ska organiseras och genomföras “så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga”. Eleven ska uppleva att 

hans/hennes kunskapsutveckling går framåt och att kunskapen är meningsfull (ibid., s.14). 

 

I ämnet idrott och hälsa är momentet simning tydligt framskrivet. Momentet följer med 

genom alla årskurser i det centrala innehållet och har ett enskilt betygskriterium och innebär 

att området inte kan undvikas om eleven ska få betyg i ämnet. Detta är också tydligt 

framskrivet i Skollagen. En elev kan endast på grund av synnerliga skäl befrias från ett 

obligatoriskt moment i skolan och detta gäller enbart under ett fåtal tillfällen per termin (SFS, 

2010:800). Simning är en obligatorisk del i ämnet idrott och hälsa på grund av att det är en 

livsviktig kunskap att kunna simma för att ha möjlighet att utnyttja hav och sjö för rekreation, 

samt i ett förebyggande syfte i förhoppning om att förhindra olyckor (Skolverket, 2011a). I 

kursplanen står det att eleven efter avslutad grundskola ska kunna simma 200 meter, varav 50 

meter är i ryggläge, samt kunna hantera nödsituationer som kan uppstå vid aktiviteter som 

sker i eller i anslutning till vatten, med hjälp av alternativa hjälpredskap under årets alla 

årstider (Skolverket, 2011b).  

 

Under simundervisningen finns det även möjlighet att beröra andra områden som kursplanen 

innefattar. I momentet simning är kroppen i ett betydligt större fokus till skillnad från övrig 

idrottsundervisning och det kan vara relevant att belysa frågor som handlar om detta. I 

kursplanens centrala innehåll tas kroppsideal inom idrott och i samhället upp (Skolverket, 

2011b). I undervisningen är det bra att beröra och diskutera hur man ska förhålla sig till de 

kroppsideal som tidningar, TV och film förmedlar (Skolverket, 2011a).  

 

Sammanfattningsvis har vi nu fått en bild av vad skolans uppdrag är och vad styrdokumenten 

säger om momentet simning i skolan. Nedan kommer vi nu beskriva mer djupgående vad 

simundervisningen ska innehålla genom åren. 
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3.2.2 Innehållet i simundervisningen från årskurs 1-9. 

I simundervisningen ska eleverna i de första årskurserna, 1-3, ha fokus på vattenvanan. Detta 

ska tränas genom lekar och rörelser i vatten så att eleverna lär sig att balansera och flyta. I 

slutet av perioden ska eleverna börja lära sig att simma i mag- och ryggläge. Det blir sedan 

större fokus på simsätten när eleverna kommer upp till årskurs 4-6. Vad gäller att lära ut 

simsätt i mag- och ryggläge ges läraren möjlighet att själv välja vilket simsätt som ska läras 

ut. De viktigaste är att eleverna lär sig att simma och klara diverse situationer i och vid vatten. 

När eleverna kommer till årskurs 7-9 ska det ske ytterligare en progression. Undervisningen 

ska nu behandla olika simsätt i mag- och ryggläge och med dessa avses i första hand crawl, 

bröst- och fjärilssim samt ryggsim. Olika simsätt kan bidra till att förbättra elevens 

rörelseförmåga och förmågan att hantera nödsituationer. (Skolverket, 2011a, s.13). 

 

Angående undervisningen är det skolans uppdrag att skapa förutsättningar för alla elever att 

kunna delta kontinuerligt i de fysiska aktiviteterna, men alla elever behöver nödvändigtvis 

inte delta i samma aktiviteter. Förmåga och kunskap kan visas på olika sätt (Skolverket, 

2011a). Det som skolan ska utgå ifrån är att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 

2011b, s.8).   

 

Utifrån detta har vi nu fått en bild av vad idrottsämnet i skolan ska beröra gällande 

simundervisningen och vilka skyldigheter skolan har gentemot elever i all undervisning. Men 

hur ser förutsättningar ut? Detta är något som Sandahl (2005) bland annat har tittat på och 

som kommer uppmärksammas i kommande stycke. 

3.2.3 Ramfaktorer i momentet simning. 

Tiden som avsätts för simningen i ämnet idrott och hälsa har varierat genom åren. Sandahl 

(2005) har tittat på hur idrottsämnets tid har fördelats under åren 1968, 1984 och 2001. Under 

dessa tre år har simningen haft som mest plats under 2001 då andelen tid som lades på 

simning var 5 %, vilket motsvarar 25 timmar som är fördelat på 9 år. Denna siffra kan man 

jämföra med bollspel som under 2001 hade en andel på 30 % av all undervisningstid i idrott, 

dvs. 150 timmar. Uppgifterna är dock endast ett tvärsnitt för momenten då de individuella 

skillnaderna mellan olika idrottslärares tidfördelning är stor. Den tid som läggs på momentet 

simning i årskurserna 3, 6 och 9 skiljer sig markant åt. Tiden som avsätts för simning minskar 

i de högre årskurserna. I årskurs 9 har simningen enbart 2,5 % av idrottsämnets tid, i 

förhållande till årskurs 3 där simningen får 7,6 % av tiden (ibid.).  

 

En faktor som påverkar momentets tidsomfattning och som är en förutsättning för att bedriva 

undervisning är tillgången till simhall. Denna tillgång är inget som vi i de svenska skolorna är 

bortskämda med även om det blivit bättre med åren. Statistik visar på att under 1968 hade 19 

% av alla skolor tillgång till en simhall, medan det under 2001 hade ökat till 51,3 % (Sandahl, 

2005). Enligt en av fyra idrottslärare är simningen det moment som skapar störst problem då 

momentet är svårast att infoga i undervisningen. Lärarna menar att de största anledningarna 
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till svårigheter med att få in moment som simning, vinteridrotter och friluftsliv är lokalbrist, 

tidsbrist, ekonomi och avstånd (ibid.).  

 

Utifrån detta kan vi se att simundervisningen påverkas av materiella faktorer då det är ett 

moment som kräver en annan form av anläggning. Vi ska nu titta på hur lärarna lägger upp 

undervisningen i form av gruppkonstellationer och om de förekommer någon 

individanpassning inom ämnet idrott och hälsa i allmänhet.  

3.2.4 Undervisningsformer 

På uppdrag av Skolverket har det gjorts en undersökning kring pojkar och flickors villkor 

inom idrottsundervisningen (Larsson, 2013). Man har undersökt vilka gruppkonstellationer 

som lärarna använder sig av i sin undervisning. Resultatet visar att 65 % av lärarna alltid 

använder sig av helklassundervisning och föredrar denna form. Anledningen som ofta anges 

är att eleverna ska lära sig samarbeta och umgås med varandra, samtidigt som klimatet blir 

mer positivt. Idrottslärarna anser att könsuppdelad undervisning ofta gör pojkarna mer 

“grabbiga”. De resterande lärarna, en tredjedel, använder sig av andra grupperingar och 

mestadels sker detta efter kön. Idrottslärarna menar att könsuppdelad undervisning i hög grad 

handlar om att lyfta fram eller skydda flickorna. De blyga flickorna får en chans att ta för sig 

(ibid.). Detta resultat stämmer även överens till en viss grad med vad eleverna önskar då det 

framkommer att ca 50 % av både pojkar och flickor önskar könsblandad undervisning 

(Redelius, 2004).  

 

Inom idrotten är dock simningen ett moment som ofta sker i könsuppdelade grupper (Larsson, 

2013). Att använda sig av könsuppdelad undervisning i detta läge är i vissa fall en lösning på 

problematikområdet som gäller de religiösa reglerna, men samtidigt framkommer det inte 

några andra motiveringar till den könsuppdelade simundervisningen. Gällande etnicitet inom 

idrotten berörs ofta frågeställningar om huruvida flickor måste skyla kroppen eller speciella 

kroppsdelar samt om eleverna får umgås över könsgränserna eller inte. I skolan löser man 

kroppsproblematiken genom att flickor deltar i simundervisningen med kläder och sjal på, 

förutsatt att simhallen tillåter att eleverna badar påklädda, angående problematiken kring 

könsgränserna så erbjuder ofta skolorna avskild undervisning till de elever som har behov för 

detta (ibid.). 

  

Ett intressant resultat som Skolinspektionen (2012) fått fram visar att det endast i liten 

utsträckning förekommer särskilt stöd och individanpassad undervisning inom ämnet idrott 

och hälsa. Både lärare, rektorer och elever framhåller att lärarna har svårt att anpassa 

undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Det är också ovanligt att elever som 

är i behov av särskilt stöd utreds och får den hjälp de behöver inom ämnet. I majoriteten av 

fallen beror detta på att lärarna inte har vetskap om vilka resurser som finns att tillgå på 

skolan samt att de inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet av vilka arbetssätt som kan 

tillämpas eller vilka arbetssätt som är lämpliga för särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa. 

Resultatet visar även att det krävs ett elevinflytande för att kunna anpassa undervisningen 

efter varje elevs behov. Detta är något som sällan sker men simningen är däremot ett område 
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som lärarna lyfter fram att man ger extra stöd i. Eleverna som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven för simning erbjuds i dessa fall extra undervisning (ibid.).     

 

Sammanfattningsvis är detta vad vi har hittat om upplägget i simundervisningen. Vi har inte 

hittat någon forskning kring hur lärarna lägger upp själva undervisningen och av den 

anledningen följer här istället en kort beskrivning om vad som är viktigt att tänka på i 

upplägget av simundervisningen. 

3.2.5 Progression i simundervisningen 

Här i Sverige har vi en tradition av att lära barn att simma redan i ung ålder och de första 

simskolorna etablerades redan år 1760 (Andersson-Stenquist, 2006). “Lek och plask”, 

“Förberedande simskola”, etc. är olika namn på organiserade simskolor som erbjuds runt om i 

landet för barn från 3 månader och uppåt för att skapa just vattenvana och vattenglädje som i 

sin tur ger barnen en trygghet när det vistas i och i närheten av vatten och sedan utgör en 

förutsättning för fortsatt simfärdighet. Om vi inte får denna grundläggande kunskap av vatten 

så skapas en rädsla för att vistas i vatten, och därmed lär vi oss aldrig färdigheten att simma 

(Skolsimmet, 2014).   

 

Beträffande nybörjare, barn med vattenrädsla eller elever med utländsk härkomst som 

kommer in i den svenska skolan vid ett senare skede och som inte har simfärdigheter med sig 

när de kommer till Sverige är det viktigt att man börjar från grunden med vattenvaneövningar 

(Koskinen, 1987). Vattenvaneövningar krävs för att skapa en trygghet i och omkring vatten. 

Det är genom vattenvana som vi lär oss vattnets egenskaper vilket i sin tur är grunden för att 

lära sig simma (Skolsimmet, 2014).  Om man tvingas lära sig simma utan att ha grunden med 

sig kommer det leda till att vattenrädslan fortfarande finns kvar. J:son Lönn (1992) betonar att 

många barn som har lärt sig simma fortfarande är rädda för att få vattenstänk på sig eller 

hamna under vattenytan. Rädda barn spänner sig ofta i vattnet när det badar eller simmar 

vilket i sin tur leder till att man fortare börjar frysa (ibid.). Vad gäller att vistas i vatten är det 

av stor vikt att hela tiden betona betydelsen av avslappning för att upprätthålla flytkraften. 

Onödig spänning bromsar även inlärningen avsevärt (Koskinen, 1987). En fördel när man 

jobbar med nybörjare är att ha simundervisningen i smågrupper då det är lättare att 

individanpassa undervisningen. Denna form leder till att eleverna utvecklar sina kunskaper i 

snabbare takt än om undervisningen sker i större grupper. Det är dock viktigt att man inte går 

för fort fram i progressionen, eleven behöver få tillräckligt med tid för att öva och repetera 

sina kunskaper innan man går vidare (ibid.)   

 

Angående vattnets egenskaper handlar det om att lära sig vilka dessa är och uppleva hur dem 

påverkar kroppen (Andersson-Stenquist, 2006). Barnet bör få uppleva att vattnet har ett 

motstånd, kraft och bärighet som gör att vi kan flyta. Leken är bra för att barnet ska lära sig 

vilka egenskaper vattnet har. Genom att springa i vattnet får barnet uppleva att det går 

betydligt tyngre i jämförelse med att springa på land. Att dessutom springa runt i en cirkel och 

sedan stanna upp och låta sig själv flyta med i strömmen som bildas får barnet uppleva viken 

flytförmåga och kraft vatten har. Hoppa från kanten är ett annat exempel på en mycket bra 

övning som lär barnet att känna vattnets motstånd, få huvudet under vattnet och därmed träna 



8 
 

på att stänga luftvägarna. Många barn tycker det är roligt att hoppa och det är mycket bra 

träning, dock finns det föräldrar som med välvilja är med och dämpar hoppet vilket leder till 

att barnet inte får huvudet under vattnet och därmed får barnet inte uppleva hur vattnet 

bromsar upp dem (ibid.).  

 

Efter att barnet fått en grund med vattenvana där man lärt sig vattnets egenskaper är det dags 

att lära sig simma i mag- och ryggläge. Det finns en diskussion mellan Svenska simförbundet 

och Svenska livräddningssällskapet kring vilket av mag-simsätten som man bör börja med. 

Livräddningsförbundet förordar bröstsim då de menar att om crawl lärs ut först så innebär det 

att säkerheten får stå tillbaka. Crawl är ett simsätt som fungerar inomhus och är bra om man 

vill bli en tävlingssimmare men nackdelen är att det inte är ett livräddande simsätt i de kalla 

och mörka vatten som vi vanligast har här i Sverige (DN, 2013). 

 

Karin Brand som är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet säger följande: 

”I de förhållandena är bröstsim överlägset eftersom huvudet hålls ovanför vattenytan och det är ett mer 

vilsamt simsätt än crawl, något som kan vara avgörande för om man orkar ta sig i land. Om färre barn 

lär sig bröstsim är vi oroliga för att det kan bli en ökning av antalet drunkningsolyckor.” (DN, 2013). 

 

Maria Gustafsson som är simkunnighetsansvarig på Svenska Simförbundet menar dock att: 

”Vi ser tydligt att yngre barn blir säkrare i vattnet när de lär sig att crawla. Säkerheten gör att de också 

får lättare att lära sig de andra simsätten när de blivit bättre på att koordinera sig.” (DN, 2013). 

 

Utifrån detta har vi nu fått en bild av att båda simsätten. Kortfattat beskrivet kan vi se att 

fördelar med bröstsim är att det är enkelt att orientera sig, det är fritt för andning och de är en 

fördel vid livräddning (Andersson-Stenqvist, 2006). Nackdelarna är däremot att rörelserna är 

motoriskt svåra vilket i sin tur gör dem svåra att koordinera, samt att bröstsim i sig kräver 

styrka samtidigt som många barn har svårigheter att få upp huvudet. Crawl däremot, har en 

fördel genom att rörelserna är enkla och därmed går det lättare och snabbare att lära sig. 

Nackdelar med crawl är att det kan vara svårt att orientera sig i vattnet, samt att andningen 

kan bli problematisk (ibid.). Men som tidigare nämnts är det upp till varje enskild lärare att 

välja vilket simsätt som ska läras ut i skolan (Skolverket, 2011a). Det är först på högstadiet 

som det börjar komma indikationer på att beröra båda simsätten (ibid.). Men det man dock 

kan se är att alla länder inte har samma traditioner som Sverige, i Finland väljer man att till 

exempel att börja med hundsim som det första simsättet (Koskinen, 1987). För en del elever 

kan ryggsim vara en fördel att börja med då luftvägarna hela tiden är fria, vilket kan kännas 

som en trygghet för nybörjare (ibid.).   

 

Något som är viktigt att vara medveten om är att simkunnighet är en färskvara (Svenska 

livräddningssällskapet, 2014). Simfärdigheten måste alltså tränas med jämna mellanrum för 

att bevaras. I kursplanen för idrott och hälsa finns det många punkter som framhåller att 

variation i undervisningen är viktigt. I kursplanen kan man läsa att “Undervisningen … ska 

syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva 

och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags 

aktiviteter” (Skolverket, 2011b, s.51). Med detta sagt krävs det att undervisningen i simning 

är ett återkommande moment för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett 



9 
 

optimalt vis samt få en positiv upplevelse av olika fysiska aktiviteter. Detta är något som inte 

avspeglas i skolans simundervisning enligt Kraepelien-Strid (2007). Simning får allt mindre 

tid i skolan och alldeles för få tillfällen där eleverna har möjlighet att utveckla och visa sina 

färdigheter (ibid.). Beträffande simfärdighet och livräddningskunskap krävs det motorisk 

träning för att rörelserna ska bli automatiserade. En automatiserad rörelse innebär att rörelsen 

mer eller mindre sker av sig själv och fokuset kan ägnas åt annat än att utföra rörelsen korrekt 

(Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002).  

3.3 Eleven 

Som beskrivs ovan är simning ett obligatoriskt moment i kursplanen för idrott och hälsa, men 

samtidigt visar undersökningar på att det är ett moment som inte alla elever behärskar. 

Skolverket (2005) har ställt frågor till elever kring deras färdigheter i simning. Att kunna 

simma 200 meter menar majoriteten att de klarar av men samtidigt visar studien att ca 3 % av 

eleverna som har betyg i ämnet själva anser att de inte kan simma. Undersökning visar att 

simkunnigheten är större bland flickor, 97,1 %, medan jämförande siffra för pojkar är 95,9 %. 

Det har även gjorts en jämförelse mellan olika etniska grupper. Dessa grupper är: ”Född i 

Sverige samt minst en svensk förälder”, ”Född i Sverige med utländsk bakgrund”, samt ”Själv 

invandrat”. I resultatet kan det tydas att de elever som själva invandrat i något lägre 

utsträckning uppger att de kan simma (91,9 %) medan motsvarande siffra för elever som är 

födda i Sverige med minst en svensk förälder är 97 % (Skolverket, 2005). Detta är ganska 

intressant resultat i och med att Skollagen, som tidigare nämnts, säger att elever endast kan 

befrias från undervisning av särskilda skäl. Det låter osannolikt att 3 % av alla tillfrågade 

elever i föregående undersökning har haft särskilda skäl till att befrias. Skolinspektionens 

rapport (2012) visar att ett oväntat högt antal elever utan giltiga skäl inte deltar i 

undervisningen. I långt över hälften av alla de 123 observationer som gjorts fanns det elever 

som inte deltog. Detta är ett resultat som kan jämföras med en undersökning som Skolverket 

(2010) har gjort kring simundervisningen. Den undersökningen visar att 8,9 % av pojkarna i 

årskurs 5 inte kan simma medan motsvarande siffra bland flickor är 7,6 %. I siffror var det 

hela 7800 elever som inte uppnådde målen för simkunnighet under våren 2010. Tillfrågade 

lärare har fått ange troliga orsaker till vad detta beror på och var femte idrottslärare 

uppmärksammar att hög frånvaro är en faktor hos elever som inte uppnår målen för simning. 

 

Men hur kommer det sig att eleverna inte uppnår betygskraven i simningen och varför finns 

det en sådan stor frånvaro hos dessa elever? Lärare rangordnar rädsla för vatten som den 

främsta orsaken (Skolverket, 2010). De ser även att kulturella skillnader har en betydelse och 

hänvisar då till att vattenvanan är varierande. Nyinvandrade från andra kulturer har ingen 

tradition av besök i simhallar eller bad utomhus (ibid.). Utifrån detta kan man se att det finns 

faktorer som hämmar inlärningen, och som därmed troligtvis i sin tur leder till en minskad 

motivation att delta. I kommande avsnitt uppmärksammas vikten av att ha motivation för att 

skapa ett deltagande. 

3.3.1 Motivationsfaktorer 

I utformandet av en meningsfull undervisning där eleverna uppnår målen finns det faktorer att 

ta hänsyn till. Elevens tidigare erfarenheter är en viktig resurs i utformandet av en givande 
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lektion. Annerstedt (2007) framhåller vikten av att skapa ett gott klimat under lektionen vilket 

kan uppnås genom att tydligt förmedla målet med lektionen, samt att det ges en motivering 

eller att det skapas en diskussion om varför detta mål är angeläget. Genom att läraren i sin tur 

även visar ett intresse för eleven och dennes önskemål, förväntningar, tidigare erfarenheter 

och känslor skapas ett förtroende och en bra relation. En god relation mellan lärare och elev 

kan leda till att läraren får ta del av vad som motiverar eleverna att delta i undervisningen, 

vilket kan utgöra en mycket bra grund för att skapa eller bevara en undervisning som 

motiverar eleven (ibid.).  

 

Inom all undervisning krävs det någon form av motivation hos elever för att skapa och hålla 

igång en aktivitet. Motivation är det som ger aktiviteten mål och mening (Davidsson & Flato, 

2010). Motivation kan delas in i inre och yttre motivation. Inre motivation handlar om att man 

gör något för aktivitetens skull. Man känner en inre drivkraft då man tycker att aktiviteten är 

rolig, spännande eller intressant i sig. Inre motivation skapar ofta mer varaktig kunskap hos en 

person. Yttre motivation handlar däremot om att man utför en aktivitet endast i hopp om att få 

ut en belöning i nuet eller i framtiden. Belöningar kan ske i form av jobb, pengar, studier, 

betyg eller uppmuntran. Att utföra aktiviteten blir därmed bara en sak som måste utföras på 

vägen mot ett annat mål (ibid.). Vad som är motivationsdrivande kan vara olika för oss alla, 

men en Amerikansk studie visar att kvinnor i högre grad drivs av den inre motivationen 

medan män i högre grad drivs av den yttre (Deci & Ryan, 2000). Cloes, Motter och Maraites 

(2007) studie som är gjord på en grupp flickor i Belgien visar resultatet att det kvinnliga 

perspektivet stämmer. I studien har man bland annat tittat på anledningar till att eleverna inte 

vill delta i simundervisningen och resultatet visar att flickor inte deltar på grund av att de 

saknar inre motivation för momentet. 16,3 % av eleverna förstår inte meningen med att kunna 

simma och 10 % av elever deltar inte gå grund av att undervisningen är enformigt upplagd, 

det vill säga att de ska simma en viss distans. En undersökning som är gjord i England pekar 

åt samma håll men där visar resultatet att eleverna vill ha en utmaning i idrottsundervisningen 

för att hitta motivation till att utöva aktiviteten (Flintoff & Scraton, 2001).  

 

Motivationsfaktorer som påverkar elever kan delas in i olika kategorier. Davidsson och Flato 

(2010) har gjort en indelning och några av dessa presenteras kort nedan: 

1. Intresseväckande: Eleven kan få sin motivation genom att de har ett intresse för 

ämnet, en form av inre motivation. I detta läge arbetar eleven med aktiviteten för 

innehållets skull. 

2. Verklighetsförankring: Eleven kan få motivation genom att få insikt om vilken nytta 

och användning man har av en viss kunskap utanför skolans ramar.  

3. Framtidsförankring: Eleven får sin motivation genom att sträva mot ett mål. 

Handlingarna görs medvetet för att sträva mot målet. Motivationen handlar om 

framtiden, framtida studier och yrken. 

4. Belöning/bestraffning: Ett belönings-/bestraffningssystem som i skolans värld är 

centralt är betygen. Elevens motivations ligger i att han/hon kommer få ett betyg efter 

momentets gång. Betyget blir en belöning för att ha utfört en viss handling. 
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Det finns dock faktorer som kan hämma vår motivation. I mötet med nya situationer utvidgas 

vår ryggsäck av erfarenheter vilka kommer att påverka oss och som vi sedan tillämpar i vår 

fortsatta vardag. Denna ryggsäck av erfarenheter hjälper oss att begripa, tänka och agera även 

i helt nya situationer (Engström, 2002). En negativ upplevelse kan orsaka rädsla och en 

religion med djuprotade regler kan begränsa ens handlingar. Elevens tidigare erfarenheter kan 

således påverka dess motivation till att delta i skolans undervisning ett negativt sätt. Av den 

anledningen följer nedan en mer ingående presentation av olika faktorer som är relevanta 

inom simning, vilka de är och hur dem påverkar eleven.  

3.3.2 Motivationshämmande faktorer 

Kroppsbilden: 

Larsson (2003) har gjort en studie på gymnasieelever där skälen till varför elever inte vill 

delta i idrottsundervisningen har undersökts. Resultatet visade att en grupp elever känner ett 

missnöje med sin kropp och medger att de har dåligt självförtroende. Eleverna menar att idrott 

är ett ämne där de känner sig utlämnade och de upplever att klasskamraterna ser dem som 

dåliga. Genom olika strategier undviker de därmed att utsättas för andras blickar. Vissa 

skyller på något och deltar inte aktivt på lektionerna, medan andra är med men väljer att inte 

byta om. De flesta eleverna har inget problem med att komma till lektionerna men genom att 

inte byta om slipper de visa sin kropp eller avslöja hur dåliga de är (Larsson, 2003). Även den 

nationella utvärderingen [NU03] (2003) tyder på att kroppen och att visa sig för 

klasskamraterna utgör ett problem i idrottsunderviningen. 17 % av pojkarna uppger att de inte 

vill byta om tillsammans med de andra pojkarna i klassen medan motsvarande siffra bland 

flickorna är 10 %. Detta resultat tyder på att kroppskomplex är ett fenomen som eleverna 

påverkas starkt av samt att rädslan för att misslyckas inför sina klasskompisar också är ett 

stort problem när det handlar om deltagande i skolans simundervisning. Samma bild visar sig 

i resultatet på en studie som har gjorts i Belgien där 60 % av de tillfrågade flickorna vanligtvis 

inte deltar i simundervisningen (Cloes, Motter & Maraite, 2007). 14,3 % av eleverna känner 

sig obekväma med att byta om inför andra och att de inte vill förstöra frisyren och sminket 

(ibid.). Samhällets påverkan kan vara en del i varför vi tycker att det blir ett problem då det 

skapats ett kroppsideal som individen förväntas att anamma (Larsson & Fagrell, 2010). 

Kroppsidealet som reklambranschen förmedlar är en frisk, ungdomlig och vältränad kropp 

och absurt nog skapar vårt samhälle osäkra och hjälpsökande individer som har ett stort behov 

av att passa in och få bekräftelse av andra runt omkring sig. I vårt samhälle är individen styrd 

av en gruppmentalitet där vi ständigt tänker på hur andra uppfattar oss (ibid.). 

  

Kroppskomplex kan bli särskilt jobbiga under puberteten då det under denna period i livet 

sker en stor kroppslig förändring. I puberteten växer vi både på längden och bredden, och 

flickorna ligger ofta två år förre i denna utveckling (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). 

Flickor och pojkar påverkas också olika av detta stadium i livet. Flickor får ett ökat 

kroppsmissnöje när de träder in i puberteten, medan pojkarnas förbättras (Rosenblum & 

Lewis, 1999). De kroppsdelar som förändras på flickor när de kommer till puberteten är 

samtidigt de kroppsdelar som flickorna får komplex över, det vill säga höfter, midja och lår. 

Skönhetsidealet bygger på smala, okurviga kvinnor medan den pubertala utvecklingen leder 

till en kurvigare kropp. Att i puberteten gå från en kropp som efterliknar idealet, till en kropp 
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som motstrider idealet leder till stort missnöje och ångest. För pojkar resulterar den pubertala 

utvecklingen i motsatt riktning, pojkar går mot mannens skönhetsideal som bygger på bredare 

axlar och en mer muskulös kropp, vilket resulterar i minskat kroppsmissnöje (ibid.).  

 

I Australien har man också tittat på pojkars kroppsuppfattning och resultatet visar att pojkars 

kroppsuppfattning till stor del liknar flickornas men skillnaden är att det inte är lika vanligt 

bland pojkar (Haregreaves & Tiggermann, 2006). Pojkarna menar att de inte jämför eller 

oroar sig över sitt utseende generellt däremot blir det mer aktuellt om de ska imponera på 

någon tjej. I studien framkommer det dock att det finns pojkar som bryr sig men att de 

undviker att visa det på grund av rädslan för att bli tagna för att agera som en tjej eller 

uppfattas som homosexuell. Trots detta uppger pojkarna att idealet är att man ska ha en 

vältränad kropp av olika anledningar och menar att det är viktigt att eftersträva detta för att få 

respekt hos kompisarna samt att kunna hävda sig ifall det skulle bli bråk. En del menar också 

att de tränar för att kunna prestera i den idrott som de utövar. Det pojkar dock framhåller är att 

massmedia inte har något större inflytande på hur de ska se ut utan det är snarare 

kompiskretsen som har betydelse, pojkarna strävar efter att passa in genom att försöka likna 

sina kompisar till utseendet (ibid.).  

 

Rädsla: 

Inom simundervisningen kan rädsla bland annat visa sig i form av rädsla för att misslyckas 

eller rädsla för vatten. Som tidigare nämnts kan rädsla för vatten ha sin grund i att man är rädd 

för att hamna under vatten (J:son Lönn, 1992) och rädslan för att misslyckas kan ha sin grund 

i att man inte vill känna sig dålig inför andra (Larsson, 2003) eller att man jämför sig med 

andra (Larsson & Fagrell, 2010). 

 

Rädsla i sig är en känsla som uppkommer när du utsätts för en situation som kan utgöra 

livsfarlig skada både fysiskt och psykiskt. Vi agerar genom att kroppen automatiskt ställs in 

på en sinnesstämning för kamp och flykt. Rädslor för sådant som däremot inte innebär 

livsfara brukar istället beskrivas som ångest, det finns därmed ingen uppenbar fara men 

kroppen reagerar på samma sätt som vid rädsla (Svirsky, 2012). Rädslor och ångest kan ha 

olika grund. En orsak kan vara att en förälder eller närstående vuxen lider av ett problem som 

sedan via modellinlärning överförs på barnet. Olika erfarenheter av situationer är även ett 

exempel på vad som kan göra oss rädda för något och som sedan kan ha stor påverkan på oss 

långt in i framtiden. Att man som liten hamnade med huvudet under vattnet utan förvarning 

kan skapa stor skada och kan innebära att man undviker situationer kopplade till vatten i 

framtiden. Problemet med detta agerande är att det kommer påverka och begränsa individens 

vardag, samtidigt som en större oro och ångest byggs upp med tiden. Det är bättre för barnet 

att ta itu med och komma till rätta med problemet med hjälp av en vuxen (ibid.). 

 

Genom att exponera barnet för situationer som framkallar rädsla eller ångest kan man dämpa 

dessa känslor, men det är viktigt att lägga kraven på en lagom nivå. Om man gör på detta sätt 

får personen en ny erfarenhet av situationen och kommer att inse att det inte är farligt även om 

det till en början kan kännas lite obehagligt. I denna exponeringsprocess är det även viktigt att 

barnet får uppmuntran från vuxna att komma över sin rädsla. (Svirsky, 2012). 
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Religion 

En annan faktor som kan påverka simundervisningen i skolan är religion. I Sverige har vi ett 

mångkulturellt samhälle, och en mångkulturell skola, vilket i sin tur leder till att vi har olika 

värderingar till saker och ting (Westin 1999). I England har det gjorts en studie om elevernas 

upplevelser av simundervisningen, även denna på en grupp flickor samt ett antal verksamma 

idrottslärare, där man tittat på hur de upplever att kön och kultur påverkar 

idrottsundervisningen i skolan (Williams & Bedward, 2010). I simundervisningen ser lärarna 

att religionen skapar problematik och hänvisar till de islamska flickorna som inte får visa sig i 

simhallen tillsammans med någon från det andra könet. Detta medför problem då flickorna 

varken kan ha simning med pojkklasser eller när en manlig badvakt befinner sig i simhallen. 

Resultatet framhåller dock att problematiken inte enbart innefattar de islamska flickorna, även 

de “vita” flickorna upplever att könsblandad undervisning är en obekväm situation. Dessa 

flickor föredrog könsuppdelad undervisning med anledning av att de ville undvika eventuella 

pinsamheter och trakasserier från pojkar (ibid.). 

 

Islam 

Då lärarna i studien framför just islam som den religion som framkallar problematik har vi 

valt att gå in lite djupare på denna religion. Islam är en religion som har regler för klädsel, 

anständighet och samvaro men precis som i andra religioner görs flera olika tolkningar 

(Otterbeck, 2000). Den vanligaste åsikten att båda könen bör täcka sina kroppar på ett sådant 

sätt att lust inte väcks hos det motsatta könet men i de flesta religionerna ställs det däremot 

högre krav på kvinnan att följa klädreglerna. Dessa islamska anständighetsregler kan försvåra 

situationer angående idrotten i den svenska skolan. Det som muslimska föräldrar reagerar 

starkast mot är att deras döttrar deltar i könsblandad idrottsundervisning, är nakna 

tillsammans med andra flickor i duschen och i omklädningsrummet, är klädda i åtsittande 

idrottskläder samt att vara utan huvudduk under lektionerna. En del skolor har löst denna 

problematik genom att placera lektionerna sist på dagen för att eleverna ska ha möjlighet att 

åka hem och duscha, alternativt erbjuda separata duschar. Vad gäller pojkarna reagerar 

föräldrarna på att deras söner måste se på flickor i alltför utmanande och åtsittande kläder, det 

är något som föräldrarna anser att pojkar inte bör göra (ibid.). 

 

Starkt troende muslimer ser det som helt otänkbart att, framförallt flickor, visar sig i 

badkläder på grund av att det går utanför ramen för vad som anses anständigt. En del föräldrar 

tillåter sina döttrar att delta i skolans simundervisning om de bär en t-shirt och ett par långa 

shorts, samtidigt som andra ställer krav på könsdelad simundervisning. “Det förekommer att 

muslimska flickor vägrar att delta i simundervisningen och helt enkelt inte visar sig på 

lektionerna”, men samtidigt är det inte helt ovanligt att föräldrar och elever har olika åsikter 

om vad man kan delta i inom ramen för idrottsundervisningen (Otterbeck, 2000, s.59).    

3.4 Teoretisk referensram  

Syftet med undersökningen är att ta reda på elevers upplevelser av simundervisningen samt att 

försöka urskilja eventuella skillnader i upplevelser mellan pojkar och flickor. Forskning visar 

på skillnader mellan könen men innefattas dessa även i simundervisningen? I arbetet med det 

empiriska materialet och analysen har vi därför tänkt använda oss av ett genusperspektiv. 
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3.4.1 Definition - Genus 

I litteraturen har vi funnit flera olika definitioner av begreppet genus, den vanligaste och mest 

förekommande definitionen är att kön står för det biologiska könet medan genus beskriver det 

sociala könet (Carlson, 2001). Carlson (2001) har i sin bok gjort en indelning av begreppet 

genus betydelse och dess användning, där hon inspirerats av Hardings genusteori som består 

av tre delar. Den del som tillämpas i detta arbete är den som handlar om individens genus. Att 

titta på individers likheter inom ett kön samt olikheter mellan könen är det som är centralt 

inom denna del. Carlson (2001) menar att det går att fastställa vilket socialt kön, det vill säga 

vilket genus, en individ har genom att urskilja vissa könstypiska egenskaper hos individen. I 

detta sammanhang är det främst de beteendemässiga egenskaperna som har betydelse. Dessa 

egenskaper har vuxit fram genom sociala sammanhang samt kulturen och är således skiftande 

beroende på var en individ vuxit upp. Vad som definieras som manligt respektive kvinnligt i 

Sverige har inte samma definition i andra delar av världen (ibid.).    

3.4.2 Den sociala konstruktionen av individens genus 

Ett barn föds med ett biologiskt kön, en pojke eller en flicka, men med tiden utvecklar denne 

en social genusroll (Giddens & Birdsall, 2003). Simone de Beauvior kan sägas vara grundare 

till begreppet genus och har med följande mening “man föds inte till kvinna, man blir det” 

startat debatten om konstruktionen av genus. Det kan ses som den första antydan till en 

definition av att genus är socialt och kulturellt bundet (Carlson, 2001). De förväntningar och 

föreställningar om hur individen ska agera och bete sig utifrån dennes biologiska kön är det 

som utgör den sociala konstruktionen av ett kön (RFSU, 2010).  

 

Konstruktionen av individens genus är en pågående process livet igenom, men ser lite olika ut 

under livets olika faser. Under barndomen är det familjen som lägger den största grunden men 

senare under barnets uppväxt förändras fokus och individen påverkas mer av skola, kamrater, 

olika organisationer och arbetsplatser, samt massmedia (Giddens & Birdsall, 2003). 

Föräldrarna och familjen startar konstruktionen av individens genus genom att klä sina pojkar 

i blå kläder och flickorna i rosa. I samband med detta sätter även samhället upp förväntningar 

på barnen. Pojkar förväntas uppföra sig mer livligt och krävande, samt att de ska vara tuffare 

och starkare medan flickorna ska vara mer passiva och medgörliga i sitt sätt att bete sig 

(Connell, 2009), samt att flickor i högre grad ska vara pliktuppfyllande (Josefson, 2005). Det 

har visat sig att föräldrar bemöter och behandlar sina söner och döttrar på olika sätt, även om 

de själva påstår att de bemöter barnen lika (Giddens & Birdsall, 2003). Giddens och Birdsall 

(2003) poängtera hur föräldrarnas förhållningssätt och bemötande skiljer sig åt beroende på 

om barnet är en pojke eller flicka. Detta kan bland annat visa sig i tonfall och liknelser som 

“vilken stor och stark kille” eller “vilken duktig liten flicka” (ibid.).  

 

Vidare kan även valet av leksaker spegla vad som förväntas av en flicka respektive pojke. 

Flickor får sminkväskor, dockor och små klänningar med volanger medan pojkar får fotbollar, 

byggställningar och leksakspistoler (Connell, 2009), och detta har inte enbart med 

föräldrarnas val att göra utan även hur omgivningen ser på de olika könen. Genom diverse 

reklam riktar samhället föräldrarna i en viss riktning. Omgivningens beteende har påverkan på 

konstruktionen av individens genus och denna inverkan gör att det konstrueras olika 
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beteendemönster för flickor och pojkar i denna socialiseringsprocess (Carlson, 2001). Alla 

dessa erfarenheter vi samlar på oss genom åren leder till att vi utvecklar en djupt inpräntad 

känsla om vad som är rätt eller fel i den aktuella situationen. En känsla av vad som är 

passande åsikter och beteende beroende på vilket biologiskt kön man tillhör blir styrande 

(Engström, 2002).  

 

När man har tilldelats en genusroll förväntar sig samhället att individen ska bete sig utifrån 

den rollen, det vill säga som en “man” eller som en “kvinna” (Giddens & Birdsall, 2003). 

Individen lever sedan medvetet eller omedvetet upp till dessa förväntningar (Josefson, 2005). 

På samma sätt som det i samhället i stort finns föreställningar om vilka beteenden individen 

förväntas att anamma finns det förväntningar på vilka idrotter pojkar och flickor ska ägna sig 

åt. Mannen har ur ett historiskt perspektiv framställts som konkurrensinriktad samtidigt som 

kvinnan har uppfattats som mer omsorgsorienterad och omhändertagande. Manlighet inom 

idrotten är förknippat med föreningsidrott, tävling och prestation medan de individuella och 

estetiska idrotterna kännetecknar kvinnlighet (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). Män 

förväntas av den anledningen vara mer inriktade mot lag- och bollidrotter och kvinnan 

förväntas vara mer aktiv inom individuella estetiska idrotter då hon i större utsträckning 

förknippas med kropp, hälsa och motion. Om barnet sedan lever upp till dessa bemöts denne 

med positiv uppskattning och uppmuntran (Larsson, 2009).  

 

I skolans idrottsundervisning menar Larsson, Fagrell och Redelius (2005) att de är det 

“manliga” som präglar innehållet. Läraren har en tendens att värdesätta de mätbara 

prestationerna som en hjälp i betygssättningen, så som uthållighet, styrka och idrottsliga 

prestationer. Reflektion och estetiskt uttryck värdesätts i mindre grad (ibid.). På idrotten i 

skolan finns det en inpräntad känsla och förväntning om att pojkar ska vara duktigare och mer 

intresserade av fysisk aktivitet, och därmed blir flickorna den underordnade gruppen inom 

detta ämne. Lärare tenderar även att bygga upp undervisningen på ett sådant sätt att pojkarna 

“hyllas” medan flickornas krav sänks. Idrott skiljer sig i sin karaktär i förhållande till andra 

ämnen genom att eleverna och deras prestationer blir mer “synliga”. Genom att det är ett 

praktiskt ämne måste eleven visa sina färdigheter vilket kan leda till att de känner sig mer 

utsatta (ibid). Detta verkar i sin tur ha större påverkan på flickorna då en studie som Redelius 

(2004) gjort visar att flickor i större utsträckning känner sig negativt inställda till ämnet 

gentemot pojkar, och att de i större utsträckning känner sig dåliga. Detta kan kopplas samman 

med att flickor som grupp anses vara mer osäkra på sig själva och sin förmåga vilket i sin tur 

leder till att de tar mindre risker medan pojkar kännetecknas av att vara säkra i sitt agerande 

och backar därmed inte för att ta chanser eller anta utmaningar (Josefson, 2005). 

 

Sammanfattningsvis kan man se att vi konstrueras till att bete oss och agera på olika sätt i 

förhållande till vilket kön vi är, och att detta börjar redan från den stund då vi födds. Denna 

bild finns i samhället likaväl som inom idrotten och dessa mönster är starkt inrotade i vår 

kultur. Utifrån detta ska vi i vår undersökning analysera hur dessa mönster visar sig inom 

simundervisningen i skolan. 
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4. Metod 

Som tidigare beskrivits var syftet med undersökningen att ur ett genusperspektiv undersöka 

elevers upplevelser av simundervisningen i skolan. För att göra detta möjligt har en 

kvantitativ enkätundersökning genomförts där vi utformat frågor som ska besvara syftets 

frågeställningar kring faktorer som motiverar eleverna till att delta eller inte delta, vad 

eleverna har för känslor kring simundervisningen samt hur de anser att undervisningen ska 

vara uppbyggd för bästa upplevelse.  

 

När man ska göra någon form av undersökning bör syftet med undersökningen vara 

avgörande för valet av metod för datainsamlingen. Det finns två metoder att välja på och 

dessa är kvalitativ och kvantitativ. Dessa två är lika varandra på det sättet att de strävar efter 

att ge en klarare bild av hur specifika grupper av människor tänker och handlar i givna 

situationer. Dock kan vissa skillnader mellan dessa två angreppssätt urskiljas, i en kvantitativ 

studie omvandlas informationen som erhålls från det empiriska materialet till siffror och 

mängder (Holme & Solvang, 1997). I den kvantitativa metoden är även urvalet av 

respondenter större än i en kvalitativ studie (Trost, 2005). I en kvantitativ studie får man svar 

på frågeställningar som hur ofta, hur många eller hur vanligt (Trost & Hultåker, 2007). I 

utfallet från enkäten ville vi se hur många som delar samma uppfattning av 

simundervisningen, samt vilken uppfattning som är vanligast bland respondenterna. Då vi 

gjort valet att undersöka elevernas upplevelser ur ett genusperspektiv, har vi därmed delat in 

respondenterna i två kategorier nämligen pojke och flicka. 

4.1 Enkäter 

Enkätens uppbyggnad är utformad med en hög grad av standardisering då frågorna och dess 

ordningsföljd är de samma för alla respondenter. Vidare har även situationen varit identisk för 

alla respondenter. Vi har besökt klasserna och informerat om vilka vi är och vad syftet med 

undersökningen är. Vidare beskriver Trost (2007), genom att använda en enkät med hög grad 

av standardisering har man goda förutsättningar att dra slutsatser, se samband och skillnader. 

Genom att frågorna hade fasta svarsalternativ gav vi respondenten litet svarsutrymme och 

därmed hade enkäten en hög grad av strukturering. Detta gav oss en bra bild av elevernas 

upplevelser genom att se vilka känslor, motivationsfaktorer och problemområden som oftast 

förekommer när det gäller simundervisningen. Vi inriktade oss således inte på bakomliggande 

orsaker till de problematikområden som eleven upplever utan snarare på vilka 

problemområden eleverna anser finns samt hur frekventa dessa är. Dock ska nämnas att 

enkäten innehöll två frågor som till sin karaktär var mer lågt strukturerade där vi gav 

respondenterna möjlighet att beskriva med egna ord.  

4.2 Urval 

Det kan vara svårt eller till och med omöjligt att göra en enkätundersökning på en hel 

population, av den anledningen är det nödvändigt att göra ett urval. Enligt Trost (2007) finns 

det två olika metoder för att göra ett urval, slumpmässiga och icke slumpmässiga urval. I vår 

undersökning har vi använt oss av ett icke slumpmässigt urval vilket i sin tur kan delas i tre 
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olika kategorier; kvoturval, strategiska urval och bekvämlighetsurval. Vi har valt att använda 

oss av det sistnämnda. Genom att kontakta verksamma idrottslärare som vi mött under 

utbildningen har vi fått tag på respondenter i rätt ålder. Vidare beskriver Trost (2007) att det 

är viktigt att fundera över hur stort urvalet ska vara. Om man har ett större urval närmar man 

sig möjligheten att kunna dra slutsatser och se samband. Vi har i vårt arbete valt att begränsa 

vår undersökning till omkring 100 respondenter, detta för att göra arbetet möjligt att 

genomföra.    

 

Urvalsgruppen bestod av 103 stycken elever i årskurs 9, varav 55 stycken flickor respektive 

47 stycken pojkar. En svarsperson hade inte angett kön. Svarspersonerna kommer från 6 

stycken klasser från två skolor i Norrbotten. Eleverna tillhör årskurs 9. Valet av ålder grundar 

sig i att elever i årskurs nio bör ha genomgått all simundervisning i skolan då simning står 

som ett betygskriterium för att eleven ska få slutbetyg i idrott och hälsa. En annan aspekt i 

valet av ålder är att ungdomar från och med 15 år själva får ta ställning till om de vill delta 

eller inte. För att respondenter under 15 år ska få delta krävs ett samtycke från föräldrarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3 Etiska överväganden  

I enkätundersökningen är respondenterna helt anonyma vilket vi tydligt har framfört både 

skriftligt på papper men även muntligt då vi delade ut enkäterna. Både elever och lärare fick 

information om att det när som helst under enkätens gång var möjligt att avbryta om så 

önskades (Vetenskapsrådet, 2002). Eleverna fick även lägga in enkäterna i ett kuvert när de 

var klara för att ge en extra försäkran om att det inte skulle finnas någon möjlighet att härleda 

svaren till en specifik person. Begreppet anonym betyder att det varken kommer finnas namn, 

nummer eller annan möjlighet för identifiering av personen som svarat på frågorna (Patel & 

Davidson, 2003).  

4.4 Genomförande  

Tidigare forskning och andra vetenskapliga studier användes som bas i utformandet av 

enkäten. Urvalet till litteraturen i bakgrunden har tagits fram med hjälp av LTU:s bibliotek, 

samt via internet där bland annat redskapet “Google Schoolar” har använts. För att få en 

bredare grund till enkätens utformning samt skapa en ytterligare dimension av vilka problem 

som kan uppstå i simundervisningen har vi även träffat och muntligen diskuterat situationer 

kopplade till simning med yrkesverksamma lärare. Lärarna kontaktade vi via mail och telefon 

för att avsätta en tid då vi kunde träffa dem och ta del av deras erfarenheter från 

verksamheten. Utifrån bakgrund och de erfarenheter vi tagit del av från lärarna gjorde vi ett 

första utkast till enkäten som vi sedan omarbetade flera gånger. Vi ville få möjlighet att 

fundera över frågornas utformning ur ett språkligt perspektiv, minska risken för feltolkning 

och säkerställa en precision i frågorna. Detta för att frågorna ska motsvara vad som är syftet 

med undersökningen, samt öka dess validitet och reliabilitet (Patel & Davidson, 2003).  

 

I vårt sökande efter respondenter till enkäten mailade vi ut ett brev till verksamma rektorer på 

ett flertal högstadieskolor i länet, detta gav dock inget resultat då ingen rektor valde att 

återkoppla. Detta gjorde att vi blev tvungna att söka nya vägar, så vi valde att kontakta 
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verksamma idrottslärare som vi själva tidigare har varit i kontakt med under utbildningens 

gång. Med deras hjälp fick vi ihop 6 klasser från två olika skolor som sedan deltog i 

undersökningen. 

 

Enkäterna delades ut som gruppenkäter under lektionstillfällen i skolan där vi fanns tillhands 

under tiden som eleverna svarade på enkäten. Genom att tillämpa den metoden var flera 

samlade på ett och samma ställe, och det blev därmed lätt för oss att samla in svaren. 

Tillvägagångssättet hjälpte oss att spara tid samtidigt som vi fanns tillgängliga för frågor om 

någon respondent inte förstod någon av enkätfrågorna (Trost, 2012). Vid tillfällena då vi 

delade ut enkäterna började vi med att presentera oss själva, att vi kom från Luleå Tekniska 

Universitet och att vi genomförde denna enkätundersökning som en del av vårt examensarbete 

inom lärarutbildningen. Vi förklarade syftet med enkäten och varför deras deltagande var 

betydelsefullt, något som Trost (2012) poängterar är viktigt för att svarspersonerna ska känna 

engagemang till att delta. I presentationen gick vi även igenom att deras svar är helt anonyma 

och beskrev vad det i sin tur betyder. Vi framförde att det enbart är vi som kommer att läsa 

enkäterna och i vår slutliga rapport kommer det endast framgå att de är elever från en 

kommun i Norrbotten som deltagit. Slutligen poängterade vi för eleverna att läsa frågorna 

ordentligt då alla frågor kanske inte behöver besvaras av samtliga. När eleverna var färdiga 

lämnade de in sin enkät i ett kuvert.  

4.5 Analys 

I analyserandet av rådata har vi delat in enkäterna i två grupper, dessa utifrån ett 

genusperspektiv. Detta val gjorde vi för att tydligt kunna se i resultatet om det finns några 

skillnader i pojkar och flickors upplevelser av simundervisningen i skolan samt hur detta 

påverkar deras deltagande.  

 

För att bearbeta och analysera kvantitativ data som har ett mer omfattande resultat måste 

svaren omsättas till mer bearbetningsbara siffror. Detta gör man genom att koda sitt material 

med hjälp av ett kodschema som översätter materialet i sifferkoder. Ett problem som kan 

uppstå med att koda material, och speciellt beträffande öppna frågor, är att människor gör fel 

och tolkar på olika sätt, det vill säga att hänsyn måste tas till den mänskliga faktorn. Detta är 

bra att tänka på när det gäller kodreliabiliteten (Svenning, 2003). Svenning (2003) påpekar att 

när man kodar sitt material bör man dela på materialet som innehåller slutna svar gentemot de 

som har öppna svar. Detta har vi utgått i från och i arbetet med analysen av de slutna frågorna 

har vi använt oss av frekvenstabeller som tydligt visar utfallen, medan de öppna frågorna har 

behandlats på ett sätt där vi försökt hitta ett mönster mellan respondenternas svar för att kunna 

organisera dem i grupper.  

Bortfall 

Enkäten har gått ut till 6 klasser från två skolor, varav den totala summan av elever är 138 st. 

Den totala svarsfrekvensen från dessa klasser är 103 stycken, detta leder till ett externt bortfall 

på 35 elever redan innan bearbetningen av materialet. Detta anser vi dock inte har någon 

betydelse i utfallet av studien med tanke på att undersökningen inte skedde i kombination med 

simundervisningen i skolan. Efter att ha bearbetat enkäterna har vi sedan gjort 3 ytterligare 
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bortfall på grund av att 2 av dessa svarpersoner (pojkar) inte har svarat på mer än 2-3 frågor, 

och den tredje respondenten har inte kryssat i vilket kön denne har.  

 

Under bearbetningen av materialet har det skett interna bortfall på en del frågor, detta när 

respondenten valt att inte besvara en specifik fråga. Vi har trots detta valt att behålla dessa 

enkäter med tanke på att personerna har svarat på en majoritet av enkätens övriga frågor. 

Totalt har således 100 enkäter ingått i studien.  
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5. Resultat  

Nedan följer en resultatredovisning av svaren för de 100 enkäterna vi fått besvarade. 

Resultatet redovisas i tabeller där grupperna är kategoriserade efter kön. Efter varje angivet 

resultat är procentsatsen också angiven för att ge en mer överskådlig bild.  

 

5.1 Organisation och deltagande 

Tabell 1-4 berör frågor kring hur den ordinarie simundervisningen är uppbyggd, när och hur 

ofta den förekommer samt i vilken utsträckning eleverna deltar. 

 

 

Tabell 1. Under vilka årskurser eleverna har simundervisning (n=100) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

En årskurs 

   8:an 19 10 (18 %) 9 (20 %) 

9:an 58 36 (65 %) 22 (49 %) 

 

= 77 = 46 (83 %) = 31 (69 %) 

 

Två årskurser 

   7:an & 8:an 1 0 (0 %) 1 (2 %) 

8:an & 9:an 5 3 (5 %) 2 (4 %) 

 

= 6 = 3 (5 %) = 3 (6 %) 

 

Alla tre årskurser 

   7:an, 8:an & 9:an 17 6 (11 %) 11 (24 %) 

 

= 17 = 6 (11 %) = 11 (24 %) 

 

Av resultatet framgår det att simundervisning under åren på högstadiet i stor utsträckning 

bedrivs under endast en årskurs och det mest förekommande är att eleverna får denna 

undervisning under årskurs nio.  

 

 

Tabell 2. Hur ofta eleverna har simundervisning per läsår (n=100) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Aldrig 0 0 (0 %) 0 (0 %) 

1-3 gånger 84 48 (87 %) 36 (80 %) 

4-6 gånger 12 4 (7 %) 8 (18 %) 

mer än 6 gånger 4 3 (5 %) 1 (2 %) 

 

Resultatet visar att en majoritet av eleverna under ett läsår som mest har simning 1-3 gånger 

per läsår. 
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Tabell 3. Hur eleverna har simundervisning - undervisningsform (n=100) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Helklass 24 8 (15 %) 16 (35 %) 

Könsuppdelat 69 43 (78 %) 26 (58 %) 

Halvklass 0 0 (0 %) 0 (0 %) 

Små grupper 7 4 (7 %) 3 (7 %) 

Annat upplägg 0 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Könsuppdelad undervisning är den vanligast förekommande undervisningsformen inom 

momentet simning bland de undersökta eleverna. Totalt anger 69 % att de har könsuppdelad 

undervisning. Små grupper är inte alls vanligt förekommande.  

 

Tabell 4. Hur ofta eleverna deltar i den ordinarie simundervisningen (n=100) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Alltid 87 45 (82 %) 42 (93 %) 

Ofta 7 7 (13 %) 0 (0 %) 

Sällan 3 2 (4 %) 1 (2 %) 

Aldrig 3 1 (2 %) 2 (4 %) 

 

Resultatet på hur ofta eleverna deltar i den ordinarie simundervisningen visar att det är totalt 

87 av 100 elever som alltid deltar. Fördelningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn för 

alternativen ”deltar alltid” eller ”deltar ofta”. Det är en större andel av pojkarna som har 

angett att de aldrig deltar.  

 

5.2 Känslor kring simundervisningen. 

Tabell 5-7 berör elevers upplevelser av simundervisningen vilka behandlar elevernas 

uppfattning om tiden är tillräcklig och vad de har för känslor inför simundervisningen i 

skolan. Frågorna behandlar även om känslorna har förändrats under skolgången och i så fall 

om det är i en negativ eller en positiv riktning, samt när och varför denna förändring skedde.  

 

Tabell 5. Om eleverna anser att tiden för simundervisningen är tillräcklig (n=95) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Ja 62 28 (54 %) 34 (79 %) 

Nej 33 24 (46 %) 9 (21 %) 

 

Majoriteten av eleverna anser att tiden för simundervisning är tillräcklig för att hinna visa sina 

sim- och livräddningskunskaper, men könsskillnaderna är stora. Procentuellt sett är det 

dubbelt så många flickor som anger att tiden inte är tillräcklig. 
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Tabell 6. Vilka känslor har eleverna inför och under simundervisningen (n=98) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Positiva känslor: 

   Inspirerad 8 1 (2 %) 7 (16 %) 

Glädje 26 10 (18 %) 16 (37 %) 

Förväntansfull 14 5 (9 %) 9 (21 %) 

Lugn 53 26 (47 %) 27 (63 %) 

Fokuserad 26 10 (18 %) 16 (37 %) 

Bekväm 30 11 (2 %) 19 (44 %) 

Duktig 32 16 (29 %) 16 (37 %) 

Trygg 34 15 (27 %) 19 (44 %) 

Intresserad 11 7 (13 %) 9 (21 %) 

 

= 234 = 101 = 133 

 

Negativa känslor: 

   Dålig 13 9 (16 %) 4 (9 %) 

Osäker 20 15 (27 %) 5 (12 %) 

Orolig 11 7 (13 %) 4 (9 %) 

Upprörd 5 4 (7 %) 1 (2 %) 

Obekväm 30 26 (47 %) 4 (9 %) 

Arg 4 3 (6 %) 1 (2 %) 

Ångest 18 14 (26 %) 4 (9 %) 

Rädsla 4 3 (6 %) 1 (2 %) 

 

= 105 = 81 = 24 

 

Övriga känslor: 

   Likgiltig/oberörd 26 19 (35 %) 7 (16 %) 

Ointresserad 20 15 (27 %) 5 (12 %) 

 

= 46 = 34 = 12 

 

De tre mest förekommande känslorna hos flickorna är “lugn”, “obekväm” och 

“likgiltig/oberörd” medan det hos pojkarna är “lugn”, “bekväm” och “trygg”. Den största 

skillnaden mellan könen är att närmare hälften av pojkarna känner sig bekväm inför 

simundervisningen i skolan samtidigt som närmare hälften av flickorna erfar den motsatta 

känslan, dvs. obekväm. Det som också går att tyda är att flickor procentuellt anger alla de 

negativa känslorna i större utsträckning medan pojkarna har högre procent på alla positiva 

känslorna.  

 

Tabell 7. Har känslorna alltid varit desamma under årskurs 1-9 (n=98) 

Fråga 7 Totalt Flickor Pojkar 

Ja 70 33(60 %) 37 (86 %) 

Nej 28 22 (40 %) 6 (14 %) 

 

Under denna fråga har 22 stycken flickor respektive 6 stycken pojkar svarat att deras känslor 

inte alltid har varit de samma inför simundervisningen i skolan.  
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För att sedan få en bild av när och vad som lett till en förändring så ställde vi frågan: “Om 

svaret är nej, när förändrades din upplevelse (årskurs)? Och vad är/vad tror du är anledningen 

till att din upplevelse har förändrats?”. Svaret presenteras nedan utifrån kön, samt i en 

sammanställning där likheter och olikheter mellan könen presenteras. Utifrån elevernas svar 

har vi kategoriserat dem i olika grupper.  

 

Pojkar: 

5 av 6 pojkar svarar att känslorna förändrades under högstadietiden, medan en pojke svarade 

att det skedde i årskurs 2.  

 

Simkunnighet: Pojken som skrev att förändringen kom i årskurs 2 skriver att anledningen till 

att känslorna blivit mer positiva är för att han lärde sig hur man simmar.  

 

Positiv kroppsbild: Två av pojkarna har i sina svar tagit upp kroppsbilden i en positiv 

bemärkelse. Dessa två visar känslor som trygg, lugn och fokuserad. Svaren lyder: “Blivit mer 

självsäker i hur jag ser ut” och “Har blivit mer vältränad. Förut var jag tjock”.  

 

Negativ kroppsbild: Två pojkar med mer negativa känslor som ångest och obekväm uttrycker 

en mer negativ kroppsbild.  Kommentarer: “Kroppskomplex” och “Lite mer fokus på hur man 

ser ut”.  

 

Vara sämre än andra: Den sista pojken har negativa känslor i nuläget när det gäller 

simundervisningen, känslor som osäker, ångest, orolig, obekväm och dålig. Han riktar sig i 

sitt svar mer åt att han känner sig dålig i jämförelse med andra. Han svar lyder: “Därför att 

många började bli bättre och fick lättare på allt. Det var jobbigt när man kommer långt bak 

när man simmar”. 

 

 

Flickor: 

De 22 flickor som svarade på denna fråga har delats in i 6 olika grupper. Det är dock en flicka 

som inte hamnar i någon av grupperna då hon inte besvarat frågan om vad anledningen är till 

att hennes upplevelse förändrats, hon uppger endast att förändringen skedde i årskurs 5. 

Känslan hon uppgett att hon har idag är likgiltig/oberörd.  

 

Kravfullt: Åtta stycken flickor antyder att simundervisningen i nuläget är kravfullt och skapar 

prestationsångest. Fyra stycken i denna grupp har skrivit att förändringen skedde under 

högstadiet medan två flickor skrev att detta skedde under årskurs 5. Sex stycken av flickorna 

anser att det var roligare förr då det var mer lek på den tiden. Fyra av flickorna i gruppen har 

även bland annat ringat in likgiltig/oberörd som en känsla de har inför simundervisningen i 

skolan i nuläget. En flicka skriver: “Det var roligt förut och inte så kravfullt. Allt är mer 

kravfullt nu”,  

 

Negativ kroppsbild: Nio stycken flickor anser att kroppskomplex är anledningen till att 

undervisningen känns jobbig. Sex av nio skriver att förändringen skedde under högstadiet, 
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medan två flickor skriver att det skedde på mellanstadiet. Känslor som förknippas med 

eleverna i denna grupp är obekväm och ångest. Kommentarer: “Vill inte visa mig i badkläder 

längre, inte ens inför tjejer”, “Gillar inte att visa upp mig så som jag är nu då tjejer oftast 

dömer en efter utseende och killarna kommer innan vi slutat.” och “Mer brydd om 

kroppskomplex. Och fick fler också”. 

 

Simkunnighet: Tre stycken flickor har angett att deras känslor och upplevelse har förändrats 

till det bättre. Förändringen har skett i årskurs 9 hos samtliga flickor och anledningen är att de 

lärt sig att simma, eller blivit bättre på att simma. En flicka skriver: “ Förut jag var rädd för 

simningen, att dö, men inte längre. Jag har lärt mig hur man simmar”. 

 

Rädsla för vatten: En flicka har många negativa känslor kring simundervisningen (ångest, 

rädsla, osäker, etc.) men dessa känslor har inte alltid varit desamma. Det skedde en förändring 

i årskurs 4. Flickan skriver: “Jag själv spände mig och höll på att drunkna. Och när jag var 

liten trillade jag i vattnet från en brygga och sen dess spänt mig i djupt vatten”. 

 

Gruppsammansättningen: Denna grupp består av en flicka som påpekar att 

gruppkonstellationerna har haft betydelse i hennes upplevelse av simundervisningen. I nuläget 

känner hon sig förväntansfull och glad inför simundervisningen i skolan, och denna 

förändring kom i årskurs 8. Hon skriver att det nu blev bättre grupper där hon kände sig 

bekväm med dem hon simmade med. Det man kan se utifrån hennes svar i fråga 3 är att hon 

ringat in att simundervisningen i nuläget sker i små grupper.  

 

Obekväm, men helt okej: Den sista gruppen består av en flicka som tidigare tyckte att 

simningen i skolan var omständig och tråkig, men idag i årskurs 9 är det helt okej med tanke 

på att simundervisningen är så pass sällan. Flickan skriver dock också att: “Jag har alltid känt 

mig obekväm” men någon anledning framkommer inte. 

 

 

Sammanfattning   

16 av 22 (72,7 %) flickor har med åren fått en mer negativ upplevelse av simundervisningen i 

skolan. 10 av dessa anger att förändringen till det sämre kom på högstadiet. Bland pojkarna är 

statistiken mer jämn, 3 av 6 (50 %) har fått en mer negativ bild av simundervisningen med 

åren. Alla tre anger även här att förändringen till det sämre kom under högstadietiden. 

 

Likheter och skillnader i kategorierna mellan könen: Kroppsbilden och simkunnigheten är två 

kategorier som uppmärksammas av både flickor och pojkar. Kroppsbilden framkommer dock 

med två olika vinklar. Samtliga flickor som tar upp kroppens betydelse beskriver att 

kroppskomplexen gör simundervisningen mer besvärlig och samma bild visar hälften av 

pojkarna som uppmärksammat kroppen som en faktor. Andra halvan av pojkarna visar dock 

motsatt bild av kroppen. Deras kroppsbild har förbättras på högstadiet och därmed har 

upplevelsen av simundervisningen blivit mer positiv.  
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5.3 Problematikområden i skolans simundervisning. 

I tabell 8-12 redovisas svaren för de frågor som rör elever som aldrig deltar, sällan deltar eller 

tycker det är jobbigt att delta i skolans simundervisning. Svarsfrekvensen på dessa frågor är 

33 av 55 flickor (60 %) och 11 av 45 pojkar (24,4 %).  Resultaten synliggör vilka områden 

pojkar och flickor anser utgör ett problem i simundervisningen. Vidare redovisas även i vilken 

utsträckning eleverna anger att deras känslor alltid varit desamma eller om någon förändring 

har skett. Resultatet nedan ger också en bild av elevernas upplevelse om skolans insatser, 

samt om lärarna har ifrågasatt vad bakomliggande orsak är. Hur eleverna önskar att 

undervisningen bör bedrivas för att underlätta deras deltagande framkommer också i 

tabellerna nedan.  

 

 

Tabell 8. Vilka anledningar uttrycker flickorna till att de tycker det är jobbigt att delta eller 

undviker att delta. (n=33) 

Alternativ 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Instämmer inte 

alls 

 

Rädd för vatten 2 (6 %) 8 (24 %) 23 (70 %) 

 

Vill inte förstöra smink/frisyr 0 (0 %) 10 (30 %) 23 (70 %) 

 

Rädd för att misslyckas 2 (6 %) 19 (58 %) 12 (36 %) 

 

Kan inte simma 0 (0 %) 2 (6 %) 31 (94 %) 

 

Vill inte visa mig i badkläder inför andra 10 (30 %) 14 (42 %) 9 (27 %) 

 

Vill inte byta om eller duscha inför andra 8 (24 %) 13 (39 %) 12 (36 %) 

 

Mina vänner vill inte delta, därmed deltar inte jag 0 (0 %) 3 (9 %) 30 (91 %) 

 

Har klorallergi 0 (0 %) 2 (6 %) 31 (94 %) 

 

Jag vill inte delta på grund av religiösa skäl 0 (0 %) 2 (6 %) 31 (94 %) 

 
Mina föräldrar vill inte att jag deltar på grund av religiösa skäl 0 (0 %) 1 (3 %) 32 (97 %) 

 

Undervisningen är inte nog utvecklande 0 (0 %) 9 (27 %) 24 (73 %) 

 

De vanligaste orsakerna till att flickorna undviker eller tycker det är jobbigt med 

simundervisning är att de inte vill visa sig i badkläder inför andra, de har en rädsla för att 

misslyckas eller att de inte vill duscha och byta om inför andra. Faktorer som inte har någon 

större betydelse är grupptryck, religion, klorallergi eller bristande simkunnighet då enbart ett 

fåtal har kryssat i “instämmer delvis”. 
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Tabell 9. Vilka anledningar har pojkar till att de tycker det är jobbigt att delta eller undviker 

att delta. (n=11) 

Alternativ 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 

inte alls 

 

Rädd för vatten 0 (0 %) 1 (9 %) 10 (91 %) 

 

Vill inte förstöra smink/frisyr 0 (0 %) 1 (9 %) 10 (91 %) 

 

Rädd för att misslyckas 2 (18 %) 5 (45 %) 4 (36 %) 

 

Kan inte simma 0 (0 %) 2 (18 %) 9 (82 %) 

 

Vill inte visa mig i badkläder inför andra 0 (0 %) 2 (18 %) 9 (82 %) 

 

Vill inte byta om eller duscha inför andra 0 (0 %) 0 (0 %) 11 (100 %) 

 

Mina vänner vill inte delta, därmed deltar inte jag 0 (0 %) 2 (18 %) 9 (82 %) 

 

Har klorallergi 0 (0 %) 0 (0 %) 11 (100 %) 

 

Jag vill inte delta på grund av religiösa skäl 1 (9 %) 0 (0 %) 10 (91 %) 

 
Mina föräldrar vill inte att jag deltar på grund av religiösa skäl 1 (9 %) 0 (0 %) 10 (91 %) 

 

Undervisningen är inte nog utvecklande 2 (18 %) 3 (27 %) 6 (55 %) 

 

De mest förekommande orsakerna till att pojkarna undviker eller tycker att det är jobbigt att 

delta är rädsla för att misslyckas och att undervisningen inte är nog utvecklande. Faktorer som 

inte har någon större påverkan är religion, vattenrädsla, förstörelse av smink och frisyr. Inte 

heller faktorn att duscha och byta om inför andra angavs som orsak.  

 

Sammanfattning 

Utifrån resultatet kan vi se att 44 av 100 elever har svarat på denna fråga då det känt sig 

träffade av påståendet “Jag deltar aldrig, sällan eller tycker att det är jobbigt att delta på grund 

av:”. Det är närmare hälften av alla de tillfrågade eleverna som känner någon form av 

problematik kring simundervisningen i skolan.   

 

Likheter och skillnader mellan könen: Den största skillnaden mellan genusgrupperna är 

antalet som har berörts av frågan och i sin tur svarat. Det är en betydligt större andel flickor 

som valt att svara. 

 

I resultatet kan man utläsa den största likheten mellan flickor och pojkar är att 64 % av båda 

könen anser att de är rädda för att misslyckas inom simundervisningen i skolan. Flickor 

framhåller däremot i betydligt större utsträckning att utseendet och kroppen skapar 
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problematik då det är höga procentsiffror både beträffande omklädningsrummet och 

badkläderna. Endast två pojkar har nämnt badkläderna som ett problem och ingen pojke har 

påpekat omklädningsrummet som problematiskt. 

 

 

Tabell 10. Blivit tillfrågade av lärare vad bakomliggande orsak är. (n=39) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Ja 6 3 (11 %) 3 (27 %) 

Nej 33 25 (89 %) 8 (73 %) 

 

Av resultatet i tabell 10 framkommer det att eleverna inte i någon större utsträckning upplever 

att lärarna ifrågasätter varför de undviker att delta eller tycker det är jobbigt att delta. Totalt är 

det endast 15 % som uppger att läraren har frågat dem om vad bakomliggande orsak är.  

 

 

Tabell 11. Hur elever som inte deltar, sällan deltar eller tycker det är jobbigt att delta vill att 

undervisningen ska vara organiserad för att det ska underlätta deras deltagande.(n=40) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Könsuppdelat 9 7 (23 %) 2 (22 %) 

Små grupper 13 9 (29 %) 4 (44 %) 

Individuellt 5 4 (13 %) 1 (11 %) 

Möjlighet att byta om/duscha enskilt 3 3 (10 %) 0 (0 %) 

Tävlingsfri undervisning 8 7 (23 %) 1 (11 %) 

Annat 2 1 (3 %) 1 (11 %) 

 

Små grupper är det vanligast förekommande önskemålet om upplägg på simundervisningen 

hos både flickorna och pojkarna i denna grupp elever. De två elever som angett annat har 

skrivit: “Amen inte alls” (flickan) och “Inte simma 30 längder per lektion” (pojken). 

 

   

Tabell 12. Om eleverna har fått möjlighet till anpassad eller annan undervisning. (n=38) 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Ja 11 6 (21 %) 5 (50 %) 

Nej 27 22 (79 %) 5 (50 %) 

 

Av eleverna som inte deltar, sällan deltar eller tycker att det är jobbigt att delta så är det en 

tydlig minoritet av flickorna som har besvarat att skolan erbjudit dem annan eller anpassad 

undervisning. Bland pojkarna är det däremot 50 % som anger att de blivit erbjuden annan 

undervisning.  

 

På frågan om hur denna undervisning har varit utformad har fyra elever, 2 flickor respektive 2 

pojkar, svarat att de fått åka till simhallen i små grupper. Två andra flickor har även skrivit att 

de fått åka till simhallen vid ett annat tillfälle. 
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5.4 Motivationsfaktorer för deltagande i simundervisningen. 

Tabell 13-14 redogör för vilka faktorerna är som motiverar eleverna till att delta i 

simundervisningen.  

 

Tabell 13. Vad motiverar flickor till att delta i simundervisningen. (n=55) 

Alternativ 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 

inte alls 

 

Det är lärorikt 6 (11 %) 21 (38 %) 28 (51 %) 

 
Att kunna simma och livrädda är en livsviktig kunskap 26 (47 %) 11 (20 %) 18 (33 %) 

 

Bra träning för kroppen (fysisk aktivitet) 18 (33 %) 17 (31 %) 20 (36 %) 

 

Jag måste för att få ett slutbetyg i idrott och hälsa 31 (56 %) 8 (15 %) 16 (29 %) 

 

Jag känner mig tvingad 10 (18 %) 16 (29 %) 29 (53 %) 

 

Jag tycker om att simma 8 (15 %) 16 (29 %) 31 (56 %) 

 

Faktorerna som har störst påverkan på flickors motivation till att delta är först och främst 

betyget och sedan vikten av att simning och livräddning är en livsviktig kunskap för 

framtiden. Alternativet som motiverar i minst utsträckning är faktorn att simning är roligt. 

 

Tabell 14. Vad motiverar pojkar till att delta i simundervisningen. (n=45) 

Alternativ 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 

inte alls 

 

Det är lärorikt 18 (40 %) 22 (49 %) 5 (11 %) 

 
Att kunna simma och livrädda är en livsviktig kunskap 27 (60 %) 15 (33 %) 3 (7 %) 

 

Bra träning för kroppen (fysisk aktivitet) 24 (53 %) 16 (36 %) 5 (11 %) 

 

Jag måste för att få ett slutbetyg i idrott och hälsa 35 (78 %) 6 (13 %) 4 (9 %) 

 

Jag känner mig tvingad 12 (27 %) 11 (24 %) 22 (49 %) 

 

Jag tycker om att simma 13 (29 %) 24 (53 %) 8 (18 %) 

 

Annat: En pojke skrev "Jobbiga lärare" 

   

Bland pojkarna har alla faktorerna betydelse i stor utsträckning men faktorn som flest har 

instämt helt med är betyget. Något fler än 3 av 4 pojkar ser det som en stor motivationsfaktor.  
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Likheter och skillnader mellan könen: Både flickor och pojkar lyfter fram betyget som den 

största motivationsfaktorn till att de deltar i simundervisningen. Samma förhållande gäller 

angående att simning och livräddningskunskaper är livsviktig kunskap. Några utmärkande 

skillnader mellan pojkar och flickor går inte att urskilja i denna fråga.   

5.5 Övrigt: 

Tabell 15. Önskemål om hur undervisningen ska vara uppbyggd för att underlätta eller vara 

mer givande för resterande elever, som inte innefattas i tabell 11. (n=51) 

 

Alternativ Totalt Flickor Pojkar 

Individuell undervisning 2 0 (0 %) 2 (7 %) 

Könsuppdelad undervisning 2 2 (9 %) 0 (0 %) 

Tävlingsfri undervisning 5 3 (14 %) 2 (7 %) 

Möjlighet att byta om/duscha enskilt 1 1 (5 %) 0 (0 %) 

Undervisning i små grupper 9 5 (23 %) 4 (14 %) 

Högre nivå på uppgifter/mer individ anpassade uppgifter 8 1 (5 %) 7 (24 %) 

Den är bra som den är 22 10 (46 %) 12 (41 %) 

Annat: Helklass 2 0 (0 %) 2 (7 %) 

 

Av de elever som vanligtvis deltar i simundervisningen uppger 42 % att den är bra som den 

är. Bland de tio flickorna och sex av pojkarna innebär det att undervisningen ska hållas 

könsuppdelad. Hos resterande sex pojkar innebär det helklass.  

 

17 % önskar däremot att små grupper hade gjort att det hade känts ännu lättare att delta. Här 

kan också en skillnad mellan pojkar och flickor tydas där en större andel flickor önskar små 

grupper som undervisningsform. När det gäller tävlingsfri undervisning framträder liknande 

mönster eftersom flickorna framhåller detta i högre grad än pojkarna.  
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Nu i efterhand när enkäten är genomförd och resultatet tagit form har vi upptäckt vissa brister 

i utformningen av enkäten vilka kommer diskuteras nedan. Genomförandet av enkäterna har i 

stora drag gått bra då vi lyckats få ihop 100 stycken som vi kunnat använda oss av, dock är 

det synd att svarspersonerna endast kom från två olika skolor. Ett större urval av skolor hade 

troligen gett ett mer nyanserat resultat då simundervisningen är uppbyggd på olika sätt på 

olika skolor. I enlighet med vad Sandahl (2005) påpekar beträffande hur många timmar som 

läggs ner på simundervisningen, så är de individuella skillnaderna mellan olika idrottslärare 

stora. Av den anledningen kan elevernas upplevelser skilja sig beroende på vilken skola man 

tillhör.   

6.1.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till att kontrollera om undersökningen mäter det som är avsett att mäta (Patel 

& Davidson, 2003). Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på vilka upplevelser 

eleverna har av simundervisningen i skolan. Ejvergård (2009) menar att problemet alltid 

måste utgöra grunden i en undersökning och av den anledningen har vi med utgångspunkt i 

undersökningens syfte och frågeställningar utarbetat frågorna i enkäten. Patel & Davidson 

(2003) tar upp att innehållsvaliditet är ett verktyg som kan tillämpas för att säkerställa 

validiteten i en undersökning. Innehållsvaliditet handlar om att utifrån litteraturgenomgången 

finna begrepp för det aktuella området som ska undersökas och omsätta dessa till enskilda 

frågor i enkäten. För att ytterligare närma sig en god validitet kan en person som är insatt i 

ämnet granska instrumentet (ibid.). Detta har vi gjort genom att ta hjälp av vår handledare.  

 

Reliabilitet handlar om att säkerställa tillförlitligheten i en undersökning, en god reliabilitet 

innebär att undersökningen är säker och att den i liten utsträckning påverkas av 

slumpinflytande faktorer (Trost, 2007). Ett instrument med hög reliabilitet innebär att man vid 

upprepade undersökningstillfällen erhåller samma resultat (Patel & Davidson, 2003). I arbetet 

med att säkerställa en god reliabilitet krävs mycket noggranna instruktioner samt att frågornas 

formuleringar måste bearbetas för att minska risken för att respondenterna missuppfattar 

frågan (ibid.). Detta är något som vi strävat efter men trots detta har vi i efterhand upptäckt att 

vissa frågor borde ha bearbetats mer för att få en bättre precision och minska risken att 

respondenterna misstolkar frågan. Dessa kommer beskrivas längre ned. 

 

Ejvergård (2009) betonar att det kan vara en god ide att göra en prövning av sitt 

mätinstrument för att kontrollera reliabiliteten inför en enkätundersökning. Ett sätt kan vara 

att göra en återtestning på enkäten, vilket innebär att undersökningen genomförs två gånger på 

samma grupp. Om resultatet blir detsamma vid båda tillfällena tyder det på enkäten har god 

reliabilitet (ibid.). En annan metod som Ejvegård (2009) föreslår är att man använder sig av 

kontrollfrågor, något som även Patel & Davidson (2003) förordar. De menar att det är bra att 

prova enkäten på en tänkt grupp i förväg då det leder till att man kan upptäcka fel och brister i 

enkätens utformning och frågornas formuleringar innan den genomförs, vilket i sin tur kan 
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höja reliabiliteten på undersökningen. Vi har i vår undersökning dessvärre inte haft utrymme 

att göra denna form av ett test på en tänkt grupp, vilket vi i nu efterhand kan känna var synd, 

men dock har enskilda personer fått läsa igenom enkäten och sedan gett oss respons på 

uppbyggnaden.   

 

Som tidigare nämnts har vi hittat brister i arbetet trots att vi i utformningen av enkäten 

strävade efter en god precisering av frågorna. Dessa brister bör lyftas och tas i beaktning. Vad 

gäller fråga tre (se bilaga 1) borde vi ha gett en tydligare precisering av vilken undervisning 

som frågan handlade om genom att beskriva att det var den ordinarie simundervisningen vi 

efterfrågade. Denna otydlighet har lett till att eleverna kan ha gjort sin egen tolkning vilket i 

viss mån visade sig i resultatet. Resultatet visar att det är sju stycken elever som angett att de 

har simundervisning i smågrupper, det finns därmed en risk att de därmed angett den 

anpassade undervisningen som skolan erbjuder dem istället för den ordinarie. Hade det varit 

ordinarie undervisning som skedde i små grupper borde detta svar ha representerats av 

närmare 20 elever (motsvarande en hel klass).  

 

I arbetet med sammanställningen av rådata upptäckte vi även att det var sex respondenter som 

markerat flera svarsalternativ på frågorna 10 och 15 (se bilaga 1) trots att det tydligt i skrift 

framgick att endast ett alternativ skulle markeras. Innan utdelandet av enkäterna instruerade vi 

även alla klasser muntligt om vikten av att läsa anvisningarna ordentligt inför varje enskild 

fråga, samt att de fick information om att de hade möjlighet att fråga om något var oklart. 

Svaren med flera inringade alternativ har vi därmed sett som externt bortfall då det är omöjligt 

att avgöra vilket av alternativen som respondenten angett som sitt första alternativ. Detta kan 

möjligen ha påverkat resultatet då vi därigenom gått miste om deras svar.   

 

Även fråga 8 (se bilaga 1) borde ha formulerats på ett annat sätt, då vi tror att det kan ha varit 

svårt för respondenterna att avgöra om de skulle svara på frågan eller inte. En möjlighet hade 

varit att formulera frågan så att samtliga svarspersoner skulle svara på frågan för att minimera 

risken att tappa viktiga resultat, vilket vi anar kan ha skett. Denna slutsats drar vi utifrån att 

flertalet respondenter som ringat in negativa känslor inte hade besvarat frågan 8. Fråga 8 

berörde elever som ansåg att undervisningen var jobbig och vi anser att om det finns negativa 

känslor som obekväm, osäker, ångest, etc. så borde det finnas någonting som känns jobbigt. 

Anledningen till att personerna inte svarade på frågan kan möjligen även vara att eleverna 

gjort ett aktivt val att inte svara på grund av bristande engagemang, alternativt att frågan har 

misstolkats och eleverna har inte förstått att de skulle besvara frågan.  

 

Med dessa aspekter i beaktning anser vi att undersökningen har tydliga brister i vissa frågor 

och därmed en lägre grad av reliabilitet. Detta påverkar i sin tur även validiteten då en låg 

reliabilitet genererar en låg grad validitet genom att om det finns brister i mätinstrumentet kan 

det ifrågasättas om vi verkligen mätt det vi avsåg att mäta. (Ejvergård, 2009). Likafullt anser 

vi att vår studie gett viktiga indikationer på att elevers upplevelser av simundervisningen i 

skolan är ett angeläget område att undersöka.    
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6.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat. Resultaten diskuteras ur ett 

genusperspektiv, där bakgrunden utgör en ytterligare grund för diskussionen. 

6.2.1 Känslor inför simundervisningen 

Flickorna uttrycker i betydligt högre grad negativa känslor inför simundervisningen i 

jämförelse med pojkarna, dock ska poängteras att majoriteten av flickorna trots detta alltid 

eller ofta deltar. Detta kan diskuteras i förhållande till hur samhället leder flickor och pojkar 

in i den sociala konstruktionen av kön samt att undervisningen i idrott och hälsa ofta har en 

tydlig prägel av det manliga. Att flickorna ofta eller alltid deltar i skolans simundervisning 

grundar sig möjligen i att en del av den sociala konstruktionen av flickornas genus handlar om 

att de i hög grad förväntas vara pliktuppfyllande (Josefson, 2005). Att flickorna förväntas vara 

pliktuppfyllande och att simning är ett obligatoriskt moment som följer med genom hela 

grundskolan (Lgr 11), är troligen anledningen till att de i stor utsträckning deltar trots att de 

tycker att det är jobbigt eller känner sig obekväma i situationen.  

6.2.2 Lektionsuppläggets betydelse på elevernas motivation 

Simkunnighet är en färskvara och är av den anledningen något som måste tränas kontinuerligt 

för att färdigheten ska bibehållas (Svenska Livräddningssällskapet, 2014). Detta styrker 

Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) genom att poängtera att kontinuitet och mycket övning 

är nyckeln till att en rörelse ska bli automatiserad. Utifrån resultatet av vår undersökning kan 

det tydas att detta inte följs i skolans verksamhet då majoriteten av eleverna uppger att de 

endast har simundervisning under en årskurs och att det då bara får simma vid 1-3 tillfällen 

under den årskursen. Med så pass få undervisningstillfällen som undersökningen visar är det 

en omöjlighet att uppnå en kontinuitet i simundervisningen och tillgodogöra sig 

automatiserade rörelser inom simningen. 

I kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011b) framgår det tydligt att undervisningen 

ska bedrivas på ett sådant sätt att eleven får möta många olika aktiviteter som senare i livet 

utgör en grund för deras val av aktiviteter för att vara fysiskt aktiv. Hur detta mål ska kunna 

uppnås genom enstaka undervisningstillfällen inom momentet simning är en fråga som vi 

ställer oss. Trots detta anser en majoritet av eleverna att tiden för simundervisningen är 

tillräcklig för att de ska kunna visa sina sim- och livräddningskunskaper, men dock framträder 

här en tydlig skillnad mellan de olika genusgrupperna. Pojkarna anser i betydligt högre grad 

att tiden är tillräcklig. Vad kan detta bero på? De sociala genusrollerna som pojkar och flickor 

lär sig att anamma kan möjligen vara anledningen. I genuskonstruktionen har samhället 

förväntningar på att pojkarna ska vara den gruppen som presterar och är bättre inom 

idrottsämnet (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). I detta sammanhang, där det är få tillfällen 

att visa upp sina kunskaper, måste eleverna helt enkelt prestera för att läraren ska ha en 

möjlighet att se att eleverna behärskar alla de uppsatta målen som finns i betygskriterierna. 

Detta upplägg kan absolut ha en koppling till flickornas svar om att simundervisningen skapar 

prestationsångest. Åtta flickor nämnde att momentet simning började leda till 

prestationsångest när de kom upp på högstadiet och att det i nuläget är ett moment som är 

laddat med mycket krav. Denna undervisning upplevs därmed som en negativ situation för 
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flickorna, vilket i sin tur gör dem osäkra och skapar en rädsla för att misslyckas. Som tidigare 

nämnts är osäker ett ord som mer frekvent förknippas med det kvinnliga genuset (Josefson, 

2005) och på så vis gynnar denna form av undervisning pojkarna då de genom 

genuskonstruktionen konstruerats till att de ska prestera inom idrotten, vilket också i sin tur 

troligtvis utgör en drivkraft hos dem.  

Larsson, Fagrell och Redelius (2005) framhåller att undervisningen ofta präglas av det 

manliga, såsom tävling och prestation. Således byggs idrottsundervisningen upp kring det 

manliga vilket ger en naturlig förklaring till att flickorna känner sig mer osäkra i dessa 

situationer. Genom att använda sig av fler tillfällen skulle troligtvis prestationsångesten hos 

flickorna minska eller försvinna. De ges då en möjlighet att träna och repetera istället för att 

genast utsättas för ett “prov” som bygger på betygskriterierna. Som resultatet visar så tyckte 

flertalet flickor att undervisningen var roligare förr då det inte enbart var kravfullt utan 

undervisningen bestod av mycket lek och variation.   

6.2.3 Undervisningens fokus 

I kursplanen för idrott och hälsa framgår att undervisningen ska utformas för att syfta till att 

stärka elevens vilja att lära samt att undervisningen ska kännas meningsfull (Skolverket, 

2011b). Det som resultatet visar är att en majoritet hos de båda genusgrupperna instämmer 

helt till att betyget utgör en viktig motivationsfaktor. Detta kan ses som ett möjligt tecken på 

en brist i lärarens engagemang för vad som motiverar eleverna till att delta i undervisningen. 

Som Annerstedt (2007) framhåller är undervisningens utformning och lärarens intresse för 

vad som motiverar eleverna en viktig aspekt för att skapa ett lektionsklimat där eleverna 

känner sig motiverade och intresserade till att lära sig nya saker. En lärare som inte är insatt i 

den aktuella gruppens intressen och motivationsfaktorer kan få problem med att skapa en 

positiv undervisning. Att endast drivas av betyg är vad Davidson och Flato (2010) kallar yttre 

motivation, vilket innebär att eleven enbart genomför aktiviteten med syfte att få ut ett betyg. 

Denna form av motivation skapar en mer ytlig och kortvarig kunskap till skillnad från om 

motivationen är intresseväckande, det vill säga om simningen istället skulle vara rolig eller 

anses som en bra träningsform. Beträffande intresset, som även nämnts tidigare, verkar det 

som att detta fanns när eleverna var yngre men att de nu har försvunnit. Framförallt flickorna 

framhäver att de var mer lek och större variation förr. Det var därmed roligare i de yngre 

årskurserna och mer positiva känslor än i nuläget. Detta tyder på att simundervisningen inte 

bygger på att inspirera eleverna vilket sorgligt nog i längden troligen leder till att eleverna inte 

kommer utöva aktiviteten på fritiden, eller i framtiden. 

 

Ett annat problem som bör uppmärksammas i samband med lektionsupplägget är att det i 

kommentarsmaterialet för idrott och hälsa (Skolverket, 2011a) tydligt framgår att 

undervisningen bör behandla olika simsätt i mag- och ryggläge, vilket inte kan vara möjligt 

inom ramen för de få tillfällen som skolan erbjuder eleverna. Att uppnå en variation med flera 

olika simsätt känns omöjligt när undervisningen enbart utförs under 1-3 tillfällen på tre år. 

Utifrån detta är det inte heller konstigt att betyget är den största motivationsfaktorn hos de 

båda könen till deras deltagande. Det är således betyget som ger undervisningen mening för 

eleven, inte att själva simningen känns meningsfull och givande. Det är som sagt lärarens 
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uppgift är att utforma en undervisning som stärker elevens vilja till att lära samt att eleven ska 

ges möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras till att använda 

och utveckla hela sin förmåga (Skolverket, 2011b). Enligt vår undersökning är detta tyvärr 

inte verkligheten, då resultatet tyder på att undervisningen skapar prestationsångest och en 

rädsla för att misslyckas.  

Resultatet speglar även en annan vinkel av vad ett oinspirerande lektionsupplägg kan leda till. 

På frågan hur eleverna önskar att undervisningen borde vara utformad önskar sju pojkar att 

undervisningen ska innefatta en högre nivå och mer individanpassad undervisning. Att denna 

bild visar sig bland pojkarna kan ha en koppling till den sociala konstruktionen av genus där 

det framgår att pojkarna i högre grad än flickorna gillar att anta utmaningar och ta chanser. De 

känner att de behöver en utmaning för att bli motiverade och engagerade för momentet. Som 

vi ser från resultatet är det troligen dessvärre denna grupp av elever som i många fall glöms 

bort då läraren engagerar sig mer i att skapa möjligheter för de elever som har svårigheter 

med simning och som riskerar att inte uppnå målen. Det är naturligtvis viktigt att hjälpa dessa 

elever, men som det framgår i skolans styrdokument ska alla elever stimuleras till att 

utvecklas efter sina förmågor och färdigheter (Skolverket, 2011b). Ramfaktorerna som 

simundervisningen måste förhålla sig till är troligtvis en förklaring till varför 

simundervisningen är utformad på ett sådant sätt som vår undersökning visar. Sandahl (2005) 

framhåller att tillgången till lokal, ekonomi och avstånd är ett stort problem förknippat med att 

bedriva simundervisning. Lärarna måste därmed troligtvis prioritera eleverna med svårigheter 

och resterande elever får på grund av detta ytterst lite tid. Det är dock synd att dessa faktorer 

varierar skolor emellan då förutsättningarna borde vara desamma för alla med tanke på att alla 

skolor och lärare utgår från samma styrdokument oberoende av var skolan är belägen. 

Det som dock är glädjande att se är att inom båda genusgrupperna framkommer att simning 

och livräddning som en livsviktig kunskap i hög grad utgör en motivationsfaktor till att 

eleverna deltar i simundervisningen. Detta tyder på att eleverna drivs av det som Davidson 

och Flato (2010) beskriver som framtidsförankrad motivation, och är även positivt i relation 

till statistiken om drunkningsolyckor, vilken har ökat senaste året (Svenska 

Livräddningssällskapet, 2014) men om eleverna börjar få insikt i vikten av sim- och 

vattenkunskap kommer detta förhoppningsvis att minska i framtiden. Beträffande 

motivationsfaktorer skiljer sig dessa något mellan genusgrupperna i vårt resultat, vilket blir en 

motsägelse till den tidigare forskningen vi tittat på. I den amerikanska studien som Deci och 

Ryan (2000) har gjort visar resultatet på att pojkar drivs mer av yttre motivation medan 

flickorna drivs av den inre motivationen i högre grad men i vår undersökning kan dock inga 

sådana mönster urskiljas. Det är snarare raka motsatsen då det är en betydligt större andel 

pojkar än flickor som instämmer helt eller delvis med att de tycker om att simma eller att de 

deltar på grund av att simning är bra träning för kroppen. Båda dessa motivationsfaktorer 

bygger på inre motivation. 

6.2.4 Kroppsbildens betydelse  

Ur ett idrottsligt genusperspektiv förväntas även flickorna tycka om individuella idrotter 

(Larsson, 2009) men utifrån känslorna som flickorna visar i vår undersökning tyder det på att 

simning inte är en av dessa. Dock verkar inte själva momentet vara anledningen till flickorna 
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tycker att simningen i skolan är jobbig eller att de känner sig obekväma eftersom att ytterst få 

flickor som anger att de har bristande simfärdigheter eller vattenrädsla. Problemen sitter i 

faktorer som berör kroppen och undervisningens uppbyggnad, då flickorna i stor utsträckning 

är rädda för att misslyckas. Förväntningar från samhället påverkar troligen flickorna starkt i 

deras negativa känslor inför simundervisningen. De får tidigt lära sig att ta hand om kroppen 

genom att man ger dem sminkväskor och lär dem att ta hand om sitt utseende (Connell, 2009). 

Detta leder troligtvis i sin tur till att flickorna upplever pressen från samhället om att de måste 

ha en snygg och vältränad kropp mer än vad pojkarna gör.  

De mest framträdande anledningarna till att flickorna undviker eller tycker att det är jobbigt 

att delta i simundervisningen är att de inte vill visa sig i badkläder inför andra samt att de 

framhåller ombyte och dusch som ett problem. Flickorna menar att dessa problem blivit mer 

framträdande i takt med att de blivit äldre och detta har ett tydligt samband med Rosenblum 

och Lewis (1999) studie. Deras studie visar att flickornas kroppsmissnöje ökar då de träder in 

i puberteten genom att de under denna period i livet börjar växa ifrån den idealbild som media 

förmedlar. Det som ytterligare, utöver att media förmedlar ideal om en ungdomlig och 

vältränad kropp, har betydelse är att flickorna i större utsträckning tänker på hur andra ser och 

uppfattar dem (Larsson & Fagrell, 2010). I puberteten går flickorna ifrån idealbilden genom 

att deras höfter och lår växer (ibid.), vilket troligtvis har en stor inverkan på flickornas känslor 

inför deltagandet i simundervisningen. En flicka i vår studie påpekar även att flickor generellt 

är mer dömande gentemot varandra än vad pojkar är och detta kan kopplas till det som 

Larsson och Fagrell (2010) också framhåller att samhället skapar osäkra individer som strävar 

efter att passa in och jämför sig därför mycket med andra.  

Ett ökat kroppsmissnöje, samhällets påtryckningar och förväntningar samt medias påverkan är 

i detta sammanhang tydliga faktorer som har inverkan på elevens bild av den egna kroppen. I 

momentet simning blir vi dessutom generellt mer synliga (Larsson, Fagrell & Redelius, 

2005). Men hur påverkar då kroppsbilden pojkarna? I vår undersökning framkommer det att 

duscha/byta om, eller att visa sig i badkläder, inte är något framträdande problem bland 

pojkarna. Detta stämmer överens med resultat från undersökningen som Haregreaves och 

Tiggerman (2006) gjort, där det visar sig att pojkarna inte i lika stor utsträckning som 

flickorna jämför sig eller oroar sig för sitt utseende. Där framgår att pojkarna anser att 

utseendet blir viktigt för att passa in i kompisgänget (ibid.), vilket inte går att utläsa i vårt 

resultat. I vår undersökning är det inte någon av pojkarna som anser att det är ett problem att 

duscha och byta om tillsammans med de andra pojkarna i klassen. Vårt resultat visar dock att 

det är en liten andel av pojkarna som uttrycker att visa sig i badkläder inför andra är ett 

problem. Detta tyder på att det istället är omgivningen och möjligen flickorna i klassen som 

utgör problemet snarare än de andra pojkarna i klassen. Även resultatet i NU 03 (2003) går 

emot det resultat vi erhållit, där nämligen 17 % av pojkarna uppger att de upplever 

omklädningsrummet som ett problem i idrottsundervisningen. Att pojkarna i motsats till 

flickorna går mot idealbilden (Rosenblum & Lewis, 1999), kan möjligen vara en anledning 

till att pojkarna i vår undersökning i mindre utsträckning känner sig osäkra när det kommer 

till kroppsbilden. Enligt två pojkar i vår undersökning har deras kroppsbild blivit bättre de 
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senaste åren, på grund av att de blivit mer vältränade. Detta är ytterligare ett, om än försiktigt, 

tecken på att pojkarna närmar sig idealbilden. 

6.3 Slutord  

Syftet med vår undersökning har varit att, ur ett genusperspektiv, ta reda på vilka upplevelser 

eleverna har av simundervisningen i skolan. Nu efteråt kan vi dra en slutsats om att flickor i 

större utsträckning har en negativ upplevelse av simundervisningen. De negativa känslorna 

framhålls i betydligt större utsträckning hos flickorna och anmärkningsvärt är att känslan 

obekväm är en av de mest förekommande känslorna hos flickorna medan bekväm är en av de 

mest förekommande hos pojkarna. Bara detta visar på att upplevelsen är betydligt sämre hos 

flickorna. Bland flickorna handlar inte problemen om simundervisningen i sig utan om att de 

är rädda för att visa sig i badkläder och att de inte vill byta om med sina klasskamrater. Bland 

pojkarna som upplever problematik var det rädslan för att misslyckas som stack ut som den 

främsta anledningen till att de inte vill delta, men till detta kan man tillägga att denna faktor 

hade stor betydelse hos flickorna också. Beträffande vad som bidrar till motivation är betyget 

de mest framträdande hos båda könen. Upplägget på lektionerna tyder på att läraren har som 

mål att få med alla betygskriterierna under de 1-3 tillfällen som eleverna har simning för att 

kunna bocka av att eleverna kan visa dessa färdigheter. Utifrån detta kan vi även se att den 

inre motivationen därmed fallerar. Framförallt pojkarna anser att undervisningen behöver bli 

mer individanpassad och att de vill ha högre nivå på uppgifterna för att göra 

simundervisningen mer givande.   

Vi har genom denna undersökning fått en inblick i hur pojkar och flickor upplever skolans 

simundervisning. Det vi tar med oss i vår kommande yrkesprofession är att sträva efter att ha 

mer regelbunden simundervisning för att skapa en mer positiv upplevelse hos eleverna, även 

om vi troligtvis kommer ha förutsättningarna emot oss när det kommer till ramfaktorerna. 

Som nämnts tidigare har ett flertal elever påpekat att det var roligare förr när undervisningen 

genomfördes mer regelbundet. Det var då även mer lek och mindre krav. Genom att 

eftersträva det upplägget även på högstadiet hoppas vi kunna skapa större variation i 

undervisningen och mer individanpassade uppgifter där alla elever får möjlighet att utvecklas. 

Vi vill inte att simundervisningen ska upplevas som ett prov där kunskapskraven endast 

bockas av. Eleverna ska få en möjlighet att träna sina färdigheter precis som i alla andra 

moment.   

6.4 Vidare forskning 

I arbetet med undersökningen har några frågor dykt upp som vi vill föra vidare till eventuell 

fortsatt forskning inom momentet simning i skolan. I vår undersökning har fokus varit att ta 

reda på vad eleverna har för bild och upplevelse av simningen men nu efteråt hade det även 

varit intressant att se det från ett lärarperspektiv. Ett förslag på fortsatt forskning är att 

undersöka vad idrottslärarna har för kunskaper om elevernas känslor inför simundervisningen 

samt hur de jobbar för att optimera undervisningen. Hur ser innehållet ut på lektionerna och 

vad gör lärarna för att skapa en meningsfull undervisning för eleverna? Anser lärarna att de 

anpassar sig efter elevernas intressen och behov, och i så fall hur? 
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Bilaga 1  

Enkätundersökning: Elevers upplevelser av simundervisningen i skolan 

Syftet med undersökningen är att få reda på elevers upplevelser av simundervisningen i 

skolan. Era svar är viktiga och hjälpsamma för att kunna utveckla simundervisningen till en 

mer positiv och givande upplevelse i framtiden.   

 

Du som deltar i undersökningen kommer att vara anonym. Att vara anonym betyder att varken 

namn, nummer eller annan identifiering av vem som svarat på frågorna kommer finnas. Vi 

kommer heller INTE skriva ut i vår rapport vilka skolor eller vilken kommun som 

undersökningen har skett i. /Tove Fransson och Sanna Konu 

 

 

Tjej ☐     Kille ☐ 

 

 

1. Under vilka årskurser på högstadiet har ni haft simning i idrottsundervisningen? 

(Kryssa för årskurserna ni haft simning) 

 

o 7:an 

o 8:an 

o 9:an 

 

 

 

2. Hur många gånger per år under högstadiet har ni haft simning i idrottsundervisningen?  

(Ringa in ditt svar) 

 

Aldrig  1-3 gånger     4-6 gånger  mer än 6 gånger 

 

 

 

3. Vi har simundervisning i: (Ringa in ditt svar) 

 

Helklass      Könsuppdelat    Halvklass Små grupper       Annat upplägg 

 

 

 

4. Deltar du i den ordinarie simundervisningen? Det vill säga den undervisning som 

klassen erbjuds. (Ringa in ditt svar) 

 

Alltid  Ofta  Sällan   Aldrig 

 

 

 

 



 
 

5. Anser du att tiden/antal tillfällen är tillräcklig för att du ska kunna visa dina kunskaper i 

simning och livräddning? (Ringa in ditt svar) 

 

Ja  Nej 

 

 

 

 

6. Vad är din känsla inför/under simundervisningen i skolan? (Ringa in ett eller flera 

alternativ) 

 

 

Glädje   Rädsla  Ångest 

 Inspirerad 

 

 

Arg  Intresserad  Bekväm  Upprörd 

 

 

Osäker  Lugn  Orolig  Fokuserad 

 

 

Förväntansfull   Likgiltig/oberörd  Obekväm 

 

 

Duktig   Dålig   Trygg  Ointresserad 

  

 

 

 

 

7. A) Har känslorna du ringat in under fråga 6 alltid varit desamma när det kommer till 

simundervisningen i skolan (årskurs 1-9)?  

 

Ja  Nej 

 

 

Om svaret är nej, när förändrades din upplevelse (årskurs)?  

 

 

B) Vad är/vad tror du är anledningen till att din upplevelse har förändrats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Jag deltar aldrig, deltar sällan eller tycker det är jobbigt att delta på grund av: 

(Ta ställning till de olika anledningarna nedan) 

 

(Om något av ovanstående inte passar in på dig gå vidare till fråga 13) 

           

Anledning: Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

    

Rädd för vatten □ □ □
  

Vill inte förstöra smink/frisyr □ □ □
  

Rädd för att misslyckas □ □ □
  

Kan inte simma □ □ □
  

Vill inte visa mig i badkläder inför andra □ □ □
  

Vill inte byta om eller duscha inför andra □ □ □
  

Mina vänner vill inte delta, därmed deltar inte jag □ □ □
  

Har klorallergi □ □ □
  

Jag vill inte delta på grund av religiösa skäl □ □ □
  

Mina föräldrar vill inte att jag deltar på grund av 

religiösa skäl 
□ □ □

  

Undervisningen är inte nog utvecklande för mig 

 

Annan anledning: 

□ □ □
  

    

 

 

9. Jag har blivit tillfrågad av läraren vad bakomliggande orsak är? 

 

Ja  Nej  



 
 

 

10. Om du av någon anledning undviker att delta eller tycker det är jobbigt att delta i 

simundervisningen. Hur önskar du att upplägget skulle se ut för att det skulle kännas 

bättre att delta? (Kryssa i ett alternativ) 

 

o Individuell undervisning 

o Könsuppdelad undervisning 

o Tävlingsfri undervisning 

o Möjlighet att byta om/duscha enskilt 

o Undervisning i små grupper 

o Annat sätt:  

 

 

 

 

  

11. Har du fått möjlighet till anpassad undervisning för att kunna visa/utveckla dina sim- 

och livräddningskunskaper? 

 

Ja  Nej 

 

 

 

 

 

 

12. Om du av någon anledning inte deltagit i simundervisningen, har då skolan erbjudit dig 

andra möjligheter att visa/utveckla dina sim- och livräddningskunskaper?    

 

Ja  Nej 

 

 

Om svaret är Ja, på vilket sätt?  

  

        

 

 

 

 

 

  



 
 

13. Jag väljer att delta i simundervisningen på grund av:  

(Ta ställning till de olika anledningarna) 

 

Anledning: Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

    

Det är lärorikt □
  

□
  

□
  

Att kunna simma och livrädda är en livsviktig kunskap □
  

□
  

□
  

Bra träning för kroppen (fysisk aktivitet) □
  

□
  

□
  

Jag måste för att få ett slutbetyg i idrott och hälsa □
  

□
  

□
  

Jag känner mig tvingad □
  

□
  

□
  

Jag tycker om att simma 

 

Annan anledning: 

□
  

□
  

□
  

    

 

 

14. Du som är delaktig i simundervisningen, har du några önskemål om hur upplägget 

skulle kunna se ut för att det skulle kännas bättre eller mer givande att delta? (Kryssa i 

ett alternativ) 

 

o Individuell undervisning 

o Könsuppdelad undervisning 

o Tävlingsfri undervisning 

o Möjlighet att byta om/duscha enskilt 

o Undervisning i små grupper 

o Högre nivå på uppgifter/mer individanpassade uppgifter 

o Den är bra som den är 

o Annat sätt:  

 

 

 

Tack för din medverkan!    /Sanna Konu och Tove Fransson 
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Arbetsfördelning 

I detta arbete har vi under processens gång diskuterat och bearbetat litteraturen tillsammans. 

Rapportens samtliga delar är skrivna tillsammans för att få en struktur som hänger ihop från 

början till slut.  


