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Abstract 
Simundervisning är ett viktigt moment i skolan eftersom det kan förebygga 

drunkningsolyckor i samhället. En lärare i ämnet Idrott och Hälsa bör vara väl medveten om 

riskerna som finns med simundervisning, men också kunna överföra simkunskaper samt 

livräddande moment till elever. Simundervisningen, tillsammans med friluftsliv och dans, har 

visat sig utgöra endast 18 procent av idrottsundervisningen, istället prioriteras andra 

aktiviteter. Det krävs fler insatser från samhällskrafter från olika håll så att fler elever når de 

kunskapskrav som gäller simning. Den största påverkan på simundervisningen är tid, 

utrymme och ekonomi. Dessutom påverkas simundervisningen av lärarens egna kunskaper 

inom ämnet, samt prioriteringar och tolkningar av styrdokumenten. Syftet var att kartlägga 

forskning kopplad till simundervisningen inom ramen för ämnet Idrott och Hälsa genom att 

uppmärksamma läroplanstexter, lärarens tolkning och elevernas upplevelser som utgör de tre 

arenorna. Formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Ett systematiskt 

urval av artiklarna relevanta till frågeställningarna genomfördes baserat på exklusions- och 

inklusionskriterier och studiens syfte och frågeställningar. Resultaten som baserades på 

internationell forskning indikerade på att simning bör stå mer konkret utskrivet i läroplanen 

eftersom att det är ett livräddande moment i ämnet Idrott och Hälsa. Simundervisning är 

komplext eftersom det skiljer sig från andra moment i Idrott och Hälsa där bland annat 

ekonomi, tid och bullrig miljö sätter ramarna för undervisningen. Formativ kamratbedömning, 

videoåterkoppling och individualisering var metoder läraren implementerade i undervisningen 

som kunde gynna elevernas utveckling inom ämnet. Majoriteten av elever höll med om att 

simning är ett viktigt moment i Idrott och Hälsa. 
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3 Inledning 

En händelse som uppmärksammades på nyheterna för några veckor sedan fick oss som 

medmänniskor och blivande lärare väldigt skakade. En sjuårig pojke drunknade under en 

skolutflykt i Sverige (Karlsson, 2020, 21 augusti). Tragiskt nog är denna incident inte den 

enda där barn drunknar i Sverige. Under det senaste decenniet är det i snitt 9 barn och 

ungdomar mellan 0-18 år som omkommer i drunkningsolyckor varje år i Sverige (Svenska 

livräddningssällskapet, 2020).  

För att minska drunkningstalen i Sverige står det skrivet i Svenska livräddningssällskapets 

(SLS) årsrapport att samhället bör satsa på simkunnigheten. Dessutom bör individer ha 

kunskaper inom livräddning eftersom det kan förebygga drunkningsolyckor (SLS, 2020). 

Myndigheten för skydd och beredskap, MSB (2012) och World health organization, WHO 

(2014)  redogör också vikten av utbildning, rutiner, säkerhetsåtgärder att ta vid när en olycka 

händer är av största betydelse för att kunna förebygga drunkningsolyckor. 

Att vara simkunnig är på många sätt starkt grundat i Sveriges kultur och samhälle. Det skulle 

kunna förklaras genom att Sverige har en geografisk position som ger befolkningen nära 

tillgång till sjöar och hav. Dessutom ger allemansrätten befolkningen friheten till att uppleva 

och röra sig i naturen (Naturvårdsverket, 2020). 

Det finns gott om verksamheter som erbjuder simlektioner för barn i tidig ålder. Det är vanligt 

att föräldrar i Sverige låter barnen gå i simskola redan när de går i förskolan. SLS (2020) 

skriver i sin årsrapport att barn betraktas som extra sårbara. Därför är det önskvärt med 

riktade insatser till barn som målgrupp. Ansvaret om barns simkunnighet ligger på skolan i 

Sverige. Detta är på grund av att simkunnighet står som en del av kunskapskravet i läroplanen 

(Skolverket, 2011a).  

Simundervisningens kunskapskrav i Idrott och Hälsa är väl utskrivet i läroplanen där de 

kvantitativa måtten är 200 meter simning varav 50 meter på rygg i slutet av årskurs nio. 

(Skolverket, 2011a; Bilaga 1). Trots att kravet på simundervisning är tydligt utskriven i 

läroplanen visade Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2018 något annat. Istället för en 

bred rörelseundervisning som berör friluftsliv, simning och många olika rörelseaktiviteter, 

bestod istället Idrott och Hälsa lektionerna av bollspel, tävling och stafetter 

(Skolinspektionen, 2018).  

 

Inte bara i Sverige är det ett stort fokus på bollspel och lekar, utan denna trend verkar också 

ske globalt. Hardman (2008) uppger att tillsammans med dans och friluftsliv utgör simning 

bara 18 procent av idrottsundervisningen i grundskolan och 13 procent på gymnasiet i 

Australien. Simundervisningen verkar inte utgöra en större del av idrottsundervisningen. Vi 

som blivande Idrott och Hälsa lärare har därför valt att undersöka problemet i en skolkontext. 
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3.1 Syfte och Frågeställningar 

Syfte  

Syftet med denna studie är att systematiskt kartlägga studier som fokuserar mot 

simundervisning inom ramen för ämnet Idrott och Hälsa.  

Frågeställningar: 

1. Hur framträder simning i kursplaner för Idrott och Hälsa? 

2. Hur transformerar yrkesverksamma lärare simundervisningen inom ramen för skolans 

idrottsämne? 

3.  Hur upplever elever simundervisningen inom ramen för skolans idrottsämne? 

 

4 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi först att skildra studiens teoretiska ramverk och därefter en kort 

presentation av tidigare översikter och rapporter om simning i ämnet Idrott och Hälsa. 

 

4.1 Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk tematiseras utifrån läroplansteori som rör formulering och 

transformering av läroplan och undervisning i skolan. Dessa arenor förklaras i detta avsnitt 

och bidrar till en större förståelse för val av tematiseringen i resultatet av 

forskningsöversikten. Uppsatsens teoretiska ramverk kopplas till formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Lindensjö och Lundgren (2000) skriver att 

dessa arenor utgör sammanhanget mellan makt och bildning, det vill säga, hur staten styr 

läroplanen som sedan transformeras av lärarens undervisning till eleverna. Ramfaktorer 

påverkar hur undervisningen realiseras i mötet mellan lärare, elever och 

undervisningssituationen. 

 

4.1.1 Formuleringsarenan 

Formuleringsarenan handlar om hur olika samhällskrafter och intressenter, såsom den 

politiska styrningen av skolan, formar och reglerar styrdokument och läroplaner, men även av 

samhällsutveckling och forskning inom olika samhällsområden. Exempelvis digitalisering, 

ohälsa och fysisk aktivitet (Linde, 2012; Lindensjö & Lundgren, 2000). Formuleringsarenan 

styr en del av lärarnas yttre faktorer, som till exempel hur tiden ska disponeras mellan de 

olika ämnena och vilket innehåll respektive ämne ska inneha (Linde, 2012). 

 

4.1.2 Transformeringsarenan 

Transformeringsarenan tar sin utgångspunkt i formuleringsarenan där lärarna tolkar 

läroplanerna och transformerar dessa i undervisningen (2010; Linde, 2012). Linde (2012) 

menar att det är läraren som har störst påverkan för hur läroplanen kommer att införlivas, men 
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att andra faktorer också kommer att påverka undervisningen. De faktorer som lyfts är lärarens 

tidigare erfarenheter och upplevelser, den lokala skolans kultur och ledning, samhället, 

elevers intressen, föräldrakrav samt statens utformning av lärarutbildningen (Linde, 2012). 

 

4.1.3 Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan är hur transformeringsarenan, det vill säga läraren, omsätter styrdokument 

och läroplan till undervisning anpassat till eleverna (Linde, 2012; Lindensjö & Lundgren, 

2000). En viktig del i denna arena är elevernas inre aktivitet i form av mentala processer 

(Linde, 2012).  

 

Linde (2012) skriver att fokus ligger på hur lärarna undervisar och på elevernas deltagande, 

där två kommunikationstyper används. Den ena kommunikationstypen avser att reglera de 

aktiviteter som sker i klassrummet och den andra typen till att undervisa eleverna om det 

aktuella ämnet. Dessa kategorier används för att lärare ska kunna anpassa undervisningen 

didaktiskt. Kommunikationsproblematik kan uppstå när läraren och eleven inte uppfattar 

kunskapen på samma sätt (Linde, 2012). Problematiken sker eftersom att eleven kommer att 

tolka och uppfatta undervisningen utifrån sin världsbild, kunskapsnivå och utgångspunkt.  

Lärare kan ibland tvingas att frångå det tänkta lektionsinnehållet på grund av elevgruppen. 

Det är därför viktigt med elevinflytande i undervisningen för att främja ett positivt lärande 

(Linde, 2012). 

4.2 Tidigare översikter och rapporter 

I detta avsnitt presenteras tidigare översikter, delar av kunskapskraven för Idrott och Hälsa i 

simning, rapporter från olika myndigheter och förslag på vidare forskning. 

Det finns begränsat med forskning om hur simundervisning i ämnet Idrott och Hälsa 

framträder i skolan. Den forskning som har granskats i denna forskningsöversikt tyder på att 

man främst undersökt hur olika metoder kan underlätta lärarens undervisning i simning. 

Videoåterkoppling, formativ kamratbedömning och individualisering är några av de metoder 

som utgör resultatet för denna forskningsöversikt.  

Den forskning som bedrivits inom simundervisning i Idrott och Hälsa har främst skett utrikes. 

Därför har relevanta vetenskapliga artiklar med koppling specifikt till Sverige som behandlat 

simundervisningen i skolan inte påträffats. Den enda svenska artikeln funnen var från en 

studie gjord i Malmö. Den undersökte hur elevernas socioekonomiska bakgrund påverkade 

deras simkunskaper (Pilgaard m.fl., 2019). Resultatet från studien visade att ursprungsland 

och vilken sysselsättning elevernas föräldrar hade var starkt kopplat till elevernas simkunnighet. 

Inte nog med att vara simkunnig kan rädda liv, det är också en motionsform som gynnar 

hälsan. Janssen m.fl. (2010) har gjort en översikt om hälsoeffekter av fysisk aktivitet bland 

barn och ungdomar där man understryker vikten av fysisk aktivitet i olika former i unga år, 

där simning är en aktivitet som kan inkluderas. För att uppnå väsentliga hälsoeffekter bör 
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aktiviteten uppnå måttlig intensitet där konditionsaktiviteter har störst påverkan, med 

undantag för skeletthälsan som kräver viktbelastning. Detta kan också kopplas ihop med det 

Piercys m.fl. (2018) studie som styrker samma hälsoeffekter bland vuxna, vilket  påvisar 

betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan under såväl barn och ungdomsåren som senare i livet, 

där simning är en form av fysisk aktivitet.  

I en artikel från 2012 föreslår Lynch att de nödvändiga förändringar som krävs för att minska 

drunkningstillbuden både på kort och lång sikt, är att införliva simning och vattensäkerhet i 

skolans läroplan. Dessutom menar han att man bör använda lärarna i grundskolan mer 

effektivt i simundervisningen. Lynch (2012) trycker även på att idrottslärare bör delta i 

vidareutbildningar inom simning och vattensäkerhet för att få mer kunskap och 

självförtroende, för att i sin tur inkludera ännu mera vattensäkerhet i undervisningen. 

Eftersom simning är ett kunskapskrav för årskurs 6 och 9 är det skolan och läraren som 

ansvarar för att undervisa i simning och säkerhet. I “Simning i skolan” så skriver Skolverket 

(2020) att simning är ett moment som ingår i Idrott och Hälsa, men likt andra moment, finns 

inga riktlinjer om hur mycket tid som ska avsättas till simundervisningen. Skolverket (2020) 

menar att läraren ska tolka det centrala innehållet för att välja när och hur mycket tid 

simundervisning som ska ingå i Idrott och Hälsa. Pilgaard m.fl. (2019) förklarar att eftersom 

simning är ett moment i Idrott och Hälsa som är betygsgrundande, är det mycket viktigt att 

elever är simkunniga från tidig ålder. Pilgaard m.fl. (2019) skriver att Göteborgs kommun har 

gratis simlektioner och menar att om fler kommuner införde gratis simlektioner skulle det 

kunna bidra till att minska klyftorna mellan elevers simkunnighet. Om simundervisning 

infördes i tidigare ålder kan det inte bara öka simkunnigheten hos elever, utan också 

förebygga drunkningsolyckor (Pilgaard m.fl., 2019). 

Författarna till denna forskningsöversikt ansåg att en femårsperiod inte räckte för att hitta 

relevanta artiklar till den aktuella frågeställningen och var tvungna att utöka till en sökperiod 

på tio år. Detta anser vi tyder på att simundervisning i Idrott och Hälsa är ett relativt 

outforskat ämne och att vi inte ser någon trend i att det heller verkar utvecklas någon högre 

grad. Därför anser vi att det skulle behövas vidare forskning inom många olika inriktningar 

gällande simundervisningen i skolan och gärna inom Sverige, för att undersöka vad som 

påverkar simundervisningen i ett svenskt perspektiv. 

 

5 Metod 

En systematisk forskningsöversikt innebär att andra som läser den ska kunna säkerställa och 

utvärdera dess tillförlitlighet (Axelsson, 2012; Moher m.fl., 2009). I metodavsnittet redovisas 

därför urvalet av kritiskt granskade artiklar genom ett systematiskt, vetenskapligt perspektiv 

utifrån PRISMA-modellen (Moher m.fl., 2009).  
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5.1 Datainsamling  

Sökprocessen påbörjades genom olika pilotsökningar för att se hur forskningsområdet ser ut 

inom simning med koppling till ämnet Idrott och Hälsa och för att kunna precisera framtida 

sökningar i enlighet med Granskär m.fl. (2012). Sökresultaten om simning hade i bästa fall 

utgått från den svenska läroplanen och svenska skolan, men eftersom simundervisning i Idrott 

och Hälsa är ett mycket begränsat forskningsområde i Sverige, har denna forskningsöversikt 

baserats på forskning som gjorts i andra länder. Totalt var 3 artiklar från Australien, 2 stycken 

från Polen, 1 från USA, 1 från Belgien, 1 från Tyskland, 1 från Kina och 1 från Tjeckien. 

Sökningarna har därför gjorts med engelska sökord och artiklarna på har varit skrivna på 

engelska eftersom det är ett språk som författarna till denna forskningsöversikt behärskar.  

 

Vetenskapliga artiklar om simning i undervisningen har sökts via databasen EBSCOhost. På 

EBSCOhost inkluderades sökningar från databaserna SPORTDiscus, Education Research 

Complete, ERIC, Gender Studies Database och Teacher Reference Center. För att få ner 

antalet sökträffar specificerades sökningarna med fler sökord. Vi har använt sökorden swim*, 

teach*, “physical education”, “prevent* drown*”, “knowledge”, “pedagogic*”, “pupil*” och 

“curric*”. Se tabell 1 för sammanställning av sökningar. Begränsningar av sökningarna har 

också inkluderat kriterier som “peer reviewed”, “academic articles”, “engelska”, “full text” 

och sökåren har varit mellan 2010-2020.  

 

Exklusionskriterier var följande: 

 Artiklar skrivna före år 2010 

 Artiklar som ej är applicerbara till skolans värld 

 Andra språk än svenska och engelska 

 Elever med funktionsnedsättningar 

 Artiklar som ej var tillgängliga alt. publicerade i facktidskrifter/tidigare 

forskningsöversikter 

 

Inklusionskriterier var följande: 

 Artiklar skrivna efter 2010 

 Vetenskapliga artiklar i fulltext 

 Peer reviewed 

 Artiklarna är skrivna på engelska eller svenska  

 Berör områdena kring läroplan, lärare och/eller elever 

 Fokus på barn i den obligatoriska skolgången  

 Innehåller simning 

 

Utifrån Moher m.fl. (2009) har vi valt att motivera varför dessa inklusions- och 

exklusionskriterier valdes för att påvisa vår systematisering. Vi exkluderade artiklar på andra 

språk än engelska och svenska för att vi säkert skulle förstå hela innebörden av artikeln. 

Artiklar innan 2010 uteslöts på grund av att vi ville utgå ifrån så färsk forskning som möjligt, 

eftersom en forskningsöversikt strävar efter att summera den senaste forskningen inom ett 

specifikt område (Granskär m.fl., 2012). Sökresultaten var begränsade till vår frågeställning 
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och 2011 introducerades även nya läroplaner för grund- och gymnasieskolan, därför valdes ett 

tidsspann på tio år för vår forskningsöversikt. Att inkludera artiklar som fokuserar på elever 

med funktionsnedsättningar exkluderades i urvalet på grund av att olika fysiologiska 

förutsättningar hade gjort forskningsöversikten för bred utifrån den aktuella frågeställningen 

(se bilaga 2).  

 

5.1.1 Flödesschema 

Huvudsökningen gav 85 sökresultat och EBSCOhost sorterade bort dubbletterna automatiskt 

från sökresultatet. Av dessa 85 titlar lästes samtliga abstrakt varav 39 exkluderades eftersom 

dessa ej var relevanta till frågeställningarna eller uppfyllde de uppsatta inklusions- alternativt 

exklusionskriterierna. Av de 46 artiklar som granskades i fulltext kunde ytterligare 36 stycken 

artiklar exkluderas utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Kvarstod gjorde tio stycken 

artiklar som utgör grunden för vårt resultat. 

Figur 1: Prisma flödesschema för sökning och gallringsprocess (Moher, Liberati, Tetzlaff, 

Altman, The PRISMA Group, 2009). 
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5.1.2 Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning av de tio artiklarna gjordes utifrån en bedömningsmall med sjutton 

frågor (se Bilaga 4) , för att kunna bedöma artiklarnas validitet. Frågorna behandlar 

urvalsprocesser, syfte, metod, resultat och etiska aspekter. Artikelns kvalitetspoäng räknas ut 

genom svarsalternativen “ja” som genererar 1 poäng och “nej” eller “oförmögen att svara” 

som båda genererar 0 poäng. För att skapa en gemensam bild kring kvalitetsgranskningen har 

författarna till denna forskningsöversikt läst artiklarna var för sig och besvarat frågorna i 

enlighet med Wright m.fl. (2007). Därefter har författarna jämfört och diskuterat resultaten 

sinsemellan där vi enades om poängresultat. Maxresultaten kan bli olika utifrån vilka frågor 

som exkluderats och inkluderats. Författarna ansåg att det gav en missvisande bild av 

artiklarnas resultat om frågor som ej var relevanta för artikeln hade räknats med i 

kvalitetsgranskningen. För att forskningsöversikten ska få en hög kvalité är idealet att 

artiklarna som inkluderas ska  baseras på ett högt poängresultat i kvalitetsgranskningen. Detta 

för att inte dra ner evidensstyrkan på översikten genom att inkludera artiklar av låg kvalité. 

5.2 Databearbetning 

Artiklarna kategoriserades in i tre temaområden: formuleringsarenan, transformeringsarenan 

och realiseringsarenan. Temana kategoriserades sedan in i mindre underkategorier baserat på 

artiklarna och deras resultat där dessa rubriker passade bäst till innehållet i resultatet.  

 

Formuleringsarenan: Under formuleringsarenan inkluderade vi de artiklar om hur simning 

och livräddning inkluderas på olika sätt i olika läroplaner. Formuleringsarenan 

kategoriserades sedan in i; “Hur simning och livräddning formuleras i läroplaner i USA och 

Australien”.  

 

Transformeringsarenan: Under transformeringsarenan fokuserade vi på hur läraren 

transformerar simning på olika sätt i undervisningen. Transformeringsarenan kategoriserades 

sedan in i; “Utmaningar en lärare ställs inför i simundervisning” och “Metoder som läraren 

kan implementera i simundervisningen”. 

 

Realiseringsarenan: Under realiseringsarenan ingår de artiklar som fokuserar på elevernas 

uppfattningar kring simundervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Realiseringsarenan 

kategoriserades sedan in i; “Elevernas upplevelser av simundervisning” och “Elevernas 

inställning till simundervisning”. 

 

 

6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån de tre arenorna: formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Arenorna finns beskrivna under avsnittet 

“teoretiskt ramverk”.  
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6.1 Formuleringsarenan 

I detta avsnitt uppmärksammas formuleringsarenan, det vill säga, resultatet om hur 

simundervisning framträder i kurs- och läroplanstexter genom att lyfta fram en Australiensisk 

(Lynch, 2015) och en Amerikansk studie (Allen m.fl., 2016). Lynch (2015) har studerat hur 

vattenaktiviteters status har förändrats i den Australiensiska läroplanen under de senaste tio 

åren, medan Allen m.fl. (2016) undersökte vilka aktiviteter intressenter (Stakeholders) ansåg 

vara de viktigaste att inkludera i läroplanen för Idrott och Hälsa för att främja ett livslångt 

lärande i USA. 

6.1.1 Hur simning och livräddning formuleras i läroplaner i USA och 

Australien 

Enligt de två studierna framträder simundervisning i såväl Australien och i USA som en 

kombination av simning och livräddning. Simundervisning uppfattas i de båda länderna inte 

bara inom ramen för att klara av nödsituationer i vatten, utan ses också som en unik fysisk 

aktivitet eftersom aktiviteten inkluderar fitness, sport, säkerhet och rekreation (Allen m.fl., 

2016). I USA rankades simundervisning som den viktigaste aktiviteten av intressenterna som 

investerat i skolans och dess studenters välfärd och utveckling i Michigan (Allen m.fl., 2016). 

De flesta aktiviteterna som blev högst rankade av intressenterna var individuella aktiviteter. 

Eftersom Idrott och Hälsa ska främja ett livslångt lärande är individuella aktiviteter något som 

eleverna kan fortsätta med på egen hand utanför skolan. Därför bör individuella aktiviteter 

inkluderas i Idrott och Hälsa (Allen m.fl., 2016).  

Med hjälp av de två studierna kan man också lyfta fram distinkta skillnader. Simundervisning 

tycks tappa status i Australien eftersom man har tagit bort mycket i relation till den tidigare 

läro- och kursplanen (Lynch, 2015). I den Australiensiska studien menar Lynch (2015) att 

simning blivit mer generellt utskrivet i de olika delstaternas läroplaner. I ett förslag från 2012 

till en ny läroplan i ämnet Idrott och Hälsa i Australien togs mycket av den tidigare 

framskrivningen av simning och vattensäkerhet bort. Lynch (2015) menar att med en alltför 

generell beskrivning av hur simning och vattensäkerhet ska införlivas i läroplanen i ämnet 

Idrott och Hälsa, minskar chansen till att elever i alla stater får lära sig att simma.  

Majoriteten av staterna i Australien använder sig av externa simlärare för att undervisa i sina 

lektioner. Att dra in på simlektioner bidrar därför med lägre kostnader för regeringen, men 

kommer mynna ut i en större problematik där fler drunkningsolyckor troligtvis kommer att 

förekomma (Lynch, 2015). Faktorer som lärarens egen kompetens inom simning och 

kostnader spelar en större roll för hur simning och vattensäkerhet formuleras i skolan med den 

nya läroplanen (Lynch, 2015).  

Sammanfattningsvis är simundervisning som den framträder i kurs-och läroplanstexter viktig 

av flera olika skäl. För det första så är simning viktigt för att förebygga drunkningsolyckor 

(Lynch, 2015). För det andra är simning en aktivitet som främjar elevernas livslånga lärande, 

det vill säga, eleven kan fortsätta med aktiviteten även individuellt. För det tredje kan simning 

bidra till en bättre folkhälsa (Allen m.fl., 2016). Andra undervisningsmoment verkar dock 
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konkurrera med simundervisningen som inte verkar få lika stort utrymme i 

idrottsundervisningen. Dessutom finns det en oklarhet om ordinarie idrottslärare eller externa 

simlärare skall ansvara för simundervisningen i skolan (Lynch, 2015). Simundervisningen 

verkar också påverkas av ekonomiska aspekter som utgör prioriteringen av undervisningen 

(Allen m.fl. 2016; Lynch, 2015). 

6.2 Transformeringsarenan 

I detta avsnitt presenteras resultaten av fem artiklar inom transformeringsarenan som redogör 

för hur lärarna förhåller sig till det som står i läroplanen och hur de transformerar det i sin 

undervisning. Resultaten av artiklarna kan delas in i två kategorier. Den första behandlar 

“Utmaningar en lärare ställs inför i simundervisning” och den andra behandlar “Metoder som 

läraren kan implementera i simundervisningen”. 

6.2.1 Utmaningar en lärare ställs inför i simundervisning  

Simundervisningen i ämnet Idrott och Hälsa har visat sig vara en utmaning för idrottsläraren, 

som ställs inför både inre- och yttre faktorer. De inre faktorerna innebär att lärarens egna 

kunskaper och erfarenheter har en påverkan på lärarens didaktiska förmåga. Yttre faktorer är 

faktorer som läraren själv inte kan påverka, men måste anpassa sin undervisning efter. Yttre 

faktorer kan till exempel vara tid, utrymme, elevernas individuella förutsättningar och 

erfarenheter (Whipp m.fl., 2014; Franklin m.fl., 2015; Iserbyt m.fl., 2016).  

I studien gjord av Iserbyt m.fl. (2016) undersöktes en lärares förmågor att undervisa i 

simning. I studien användes fyra olika instruktionsmodeller. Den instruktionsmodell som 

visades ha störst påverkan på elevernas lärande var lärarens ämneskunskaper (Content 

Knowledge). Det framkom att en förbättrad ämneskunskap förbättrade även lärarens 

pedagogiska förmåga (Pedagogic Content Knowledge). Instruktionsmodellen sportutbildning 

(Sport education) innebär att eleverna får ta eget ansvar för sin undervisning. Eleverna får 

testa på att leda varandra och inta olika roller som finns i en autentisk idrottsförening på högre 

nivå, som bland annat coach, tränande och samordnare (Iserbyt m.fl., 2016). Sport Education 

modellen kan bidra till en förbättrad elevautonomi och en ökad delaktighet hos eleverna 

eftersom de får chansen att skapa en mer aktiv roll i sitt eget lärande och sportutövande.  

Isberyt m.fl. (2015) påvisar att beroende på vilken intruktionsmodell läraren undervisade i så 

fick elevgrupperna olika utfall i slutresultatet. När läraren hade bättre ämneskunskaper 

förbättrades undervisningen och eleverna utvecklade sin simteknik genom att ta ett mindre 

antal simtag. Att simtagen blev mindre innebär att eleverna utnyttjade simtaget på ett mer 

effektivt sätt. De elever som var i gruppen där instruktionsmodellen sportutbildning användes, 

simmade fler varv, men ingen förbättring av simtekniken visades (Iserbyt m.fl., 2016). Trots 

goda ämneskunskaper är det enligt Whipp m.fl. (2014) en utmaning att skapa individanpassad 

undervisning (Differentiation Strategies), vilket innebär att läraren anpassar 

simundervisningen utefter elevernas individuella nivå i idrottsämnet. Individualiseringen av 

simundervisning är beroende av lärarens tidigare erfarenheter av simundervisning med klasser 

där många elever befinner sig på olika kunskapsnivåer.  
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Faktorer som påverkade idrottslärarnas undervisning och elevernas simresultat var bland 

annat utrymmet i simhallen och dess komplexa miljö att undervisa i. Idrottslärarna fann 

svårigheter i att möta alla elevers behov på grund av begränsat med tid och tid till planering, 

antal elever i klassen, elevernas inställning till aktiviteten och elevernas kunskapsnivåer inom 

simning. Dessutom skulle läraren förhålla sig till läroplanen (Whipp m.fl., 2014). 

Kretschmann (2017) bekräftar att simhallen är en komplex miljö att undervisa i eftersom det 

är en bullrig miljö där fokus på säkerhet tar upp en stor del av lärarens tid. Franklin m.fl. 

(2015) understryker att ytterligare faktorer såsom elevernas olika förutsättningar och tidigare 

erfarenheter kan komma att påverka simundervisningen och hur väl eleverna lyckas i 

simundervisningen.  

Faktorerna som visade sig ha störst påverkan på hur väl eleven lyckades i simundervisningen 

berodde bland annat på kön, då flickorna lyckades bättre än pojkarna i studien (Franklin m.fl., 

2015). Ytterligare faktorer som påverkade simresultatet var socioekonomiska förhållanden, 

vilken skola eleven gick på, samt om hushållet ägde en pool eller ej. De elever som fick 

chansen att simma en gång per vecka i eller utanför skoltid uppnådde en högre nivå än de 

elever som inte hade möjlighet att simma på fritiden. Om eleven haft en negativ upplevelse i 

vatten minskade sannolikheten till att nå en högre nivå i simning med nästan hälften (47 %) 

(Franklin m.fl., 2015). Andra yttre faktorer som kan påverka simundervisningen var även 

elevernas inställning till simundervisning. Idrottslärarna i studien ansåg att det krävdes mindre 

elevgrupper och mer tid till planering och undervisning för att eleverna skulle kunna 

utvecklas maximalt, alternativt att eleverna fortsätter med simning på fritiden (Whipp m.fl., 

2014). 

6.2.2 Metoder som läraren kan implementera i simundervisningen 

I denna kategori presenterar vi tre olika metoder och tillvägagångssätt som idrottsläraren kan 

implementera i simundervisningen. Individualisering, kamratbedömning och videoinspelad 

återkoppling är de metoder som artiklarna belyser kan underlätta för idrottsläraren i 

simundervisningen.  

En undervisningsmetod som idrottsläraren kan använda sig av i simundervisningen är 

individualisering. Den individualiserade undervisningen är anpassad utefter elevens behov 

och har visat sig ge positiva effekter på elevens inlärningsprocess (Whipp m.fl., 2014). Whipp 

m.fl. (2014) skriver att lärarna i studien visade mycket goda kunskaper om hur man 

individanpassar lektionerna. Men att lärarna upplevde att de inte räckte till på grund av olika 

yttre faktorer. Whipp m.fl. (2014) observerade olika metoder lärarna använde sig av för att 

individualisera undervisningen. I dessa metoder anpassade läraren simundervisningen utifrån 

elevernas olika kunskapsnivåer, utgick från elevernas egna intressen, lät eleverna arbeta på 

individuella svagheter och använde sig av redskap för att öva på olika simtekniker.  

Genom formativa kamratbedömningar lät läraren eleverna utvärdera och hjälpa varandra att 

utveckla den kroppsliga förmågan, samt utvärdera och reflektera över sitt eget lärande av 

lektionerna (Whipp m.fl., 2014). Med hjälp av individualiseringen, där bland annat formativ 

kamratbedömning kunde ingå, kan eleven utveckla ett större intresse för Idrott och Hälsa 
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eftersom att eleven får chans att utvecklas på sin egen nivå. Att låta eleverna arbeta utifrån sin 

individuella kunskapsnivå kan leda till att eleven inte tappar intresset för Idrott och Hälsa 

ämnet (Whipp m.fl., 2014). 

Li och Kam (2011) fokuserade enbart på hur man kunde arbeta med formativ 

kamratbedömning i ämnet Idrott och Hälsa med fokus på bland annat simning. Enligt 

idrottsläraren i studien så främjade formativ kamratbedömning en sund inlärningsatmosfär. 

Genom att eleverna fick samarbeta och lösa uppgifter ihop, bidrog det till att eleverna hade 

roligt och deras motivation till att lära sig nya saker ökade. Läraren upplevde även att det var 

lättare att leda klassen med hjälp av formativ kamratbedömning eftersom eleverna var 

självgående under lektionens gång, men att det krävde planering för att fungera bra. Genom 

formativ kamratbedömning skapades också ett mer aktivt deltagande hos eleverna, vilket 

främjade deras intresse för idrottsämnet. Formativ kamratbedömning bidrog även till att skapa 

förståelse för och ta lärdom av varandras olika styrkor vilket i sin tur ledde till förbättring av 

elevernas rörelseförmågor (Li & Kam, 2011).  

Det som var negativt med den formativa kamratbedömningen var att en del av eleverna 

tappade fokus på grund av att en vissa av uppgifterna var för svåra, vilket ledde till att 

eleverna istället ägnade sig åt annat som inte hade med uppgiften att göra. Whipp m.fl. (2014) 

understryker att formativ kamratbedömning kan få olika utfall beroende på elevens tidigare 

kunskaper och erfarenheter inom aktiviteten. De elever som hade mer erfarenhet kunde ge 

bättre formativa kamratbedömningar än de elever som inte hade lika stor erfarenhet. Whipp 

m.fl. (2014) bekräftar också Li och Kams (2011) studie att om läraren ger eleverna övningar 

som är på en högre kunskapsnivå än där eleverna befinner sig, kan det leda till att eleverna 

istället är inaktiva. Iserbyt m.fl. (2016) bekräftar att läraren måste förhålla sig till 

utvecklingsanpassade övningar för att eleverna ska kunna förbättra sin simteknik. Därför 

spelar lärarens beskrivningar och demonstrationer av en övning stor roll i förhållande till 

elevernas utveckling i simning (Iserbyt m.fl., 2016).  

Videoinspelad återkoppling (Video Feedback) kan ha en positiv påverkan på elevernas 

prestation i simning i Idrott och Hälsa (Kretschmann, 2017). Eleverna som deltog i studien 

fick återkoppling genom att läraren filmade eleven. Därefter kunde eleven och läraren 

tillsammans se på videon där eleven fick feedback baserat på hur elevens rörelser såg ut. 

Videoinspelad återkoppling visade sig ha bättre effekt på elevernas lärande än traditionell 

simundervisning där eleverna endast fick muntlig återkoppling. Kretschmann (2017) föreslår 

att framtida forskning och utbildning borde fortsätta att använda sig av videoinspelad 

återkoppling i undervisningen. Framförallt bör det implementeras i undervisningsutrymmen 

som simhallar där de vanligtvis inte används. Men också för att det visat sig vara 

framgångsrikt för elevernas lärandeprocess.  

I kontrast till Franklin m.fl. (2015), som skriver att flickor har en större chans att lyckas i 

simundervisning, påvisar Kretschmann (2017) att den traditionella undervisningen där läraren 

ger elever muntlig återkoppling kan ha en betydande skillnad på könen. Den traditionella 

undervisningen resulterade i att pojkarna fick bättre resultat i simning än flickorna i 
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kontrollgruppen. När videoinspelad återkoppling användes fick eleverna liknande resultat i 

simning oavsett kön.  

6.3 Realiseringsarenan  

I detta tema presenteras resultaten av tre artiklar inom realiseringsarenan som redogör för hur 

för hur eleverna ser på simundervisningen i ämnet Idrott och Hälsa. Resultaten av artiklarna 

kan delas in i två kategorier. Den första behandlar elevernas upplevelser av simundervisning 

och den andra handlar om elevernas inställning till simundervisning. 

6.3.1 Elevernas upplevelser av simundervisning  

I Li och Kams studie från 2011 kom de fram till att eleverna upplevde en mindre press med 

formativ kamratbedömning där eleverna får observera, instruera och ge varandra 

återkoppling, till skillnad från lärarledd undervisning då eleverna kände sig mer avslappnade 

och bekväma med sina klasskompisar. Formativ kamratbedömning bidrog även till att det 

kändes mer okej att göra misstag. Eleverna tyckte att det var roligt att arbeta tillsammans och 

testa nya idéer samt att de även kände en stolthet av att kunna lära ut olika rörelser inom 

simning, gymnastik och handboll till någon annan. Just att lära ut och att till slut lära sig att 

bemästra olika färdigheter uppgav eleverna i studien som det mest tillfredsställande med 

formativ kamratbedömning. En elev som inte kunde utföra den aktuella uppgiften själv, men 

ändå kunde observera och instruera sin partner till att lyckas fick hen att känna sig viktig och 

yttrade till och med att “Jag kände mig toppen, jag har aldrig tidigare känt en sådan känsla på 

Idrott och Hälsa lektionerna” (Li & Kam, 2011, s. 34, egen översättning) än när eleven fick ta 

emot tacksamhet från sin partner när denna lyckades. Det uttrycktes även i en utav enkäterna 

att “Simning tillsammans med min klasskompis var jättekul” (Li & Kam, 2011, s. 33, egen 

översättning). 

Negativa aspekter som eleverna upplevde med kamratbedömning var att vissa av övningarna 

upplevde några av eleverna att de aldrig skulle kunna klara av, medan andra ansåg att de hade 

gjort en del av övningarna många gånger förr och att det var för lätt (Li & Kam, 2011). Några 

av de högpresterande eleverna uttryckte även att de tyckte att det var tråkigt att se att en del av 

deras klasskamrater gav upp och inte försökte tillräckligt så att de inte fick lära sig något. 

Eleverna ansåg att de hade en mer aktiv roll i deras egna lärande och några av eleverna 

uttryckte att de gärna skulle vilja fortsätta med mer kamratbedömning även i framtiden på 

idrottslektionerna. 

Eleverna själva upplevde att de förbättrade deras samarbets- och kommunikationsförmåga, 

fick ett ökat självförtroende och en starkare vilja att försöka lära sig nya saker av formativ 

kamratbedömning (Li & Kam, 2011). Mer motivation kände även eleverna av 

videoåterkoppling i Kretschmanns undersökning från 2017. Där beskrev eleverna att de kunde 

förstå responsen bättre när de även kunde få återkoppling visuellt genom att se sig själva 

filmade. Då kunde eleverna även få se hur de utförda rörelserna såg ut när de spelades upp 

ytterst långsamt, vilket ledde till att de kunde se och förstå på ett tydligare sätt vilka saker 

man behövde arbeta med istället för att försöka föreställa sig hur sina rörelser såg ut och vad 
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det är man behöver förändra för att få en förbättring. Det gjorde också att eleven kunde 

anpassa sig snabbare än om denne inte hade tillgång till video. Däremot i Bielecs (2010) 

studie som inte använde sig av videoåterkoppling upplevde fler flickor än pojkar upplevde att 

de alltid eller nästan alltid fick återkoppling från läraren om de gjorde en övning felaktigt. 

Beroende på vilket mål idrottsläraren hade med simundervisningen upplevde elever med olika 

förkunskaper olika progression, trots att läraren försökte individanpassa så gott de kunde 

(Whipp m.fl., 2014). En av lärarna i studien som fokuserade främst på de elever med låg eller 

medelhög simförmåga, upplevde också att de utvecklades mer till skillnad från de elever med 

en redan hög simförmåga som ansåg att det inte lärt sig något under lektionen. 80 % av 

eleverna i Bielecs studie från 2010 uttryckte också att läraren alltid eller nästan alltid 

fokuserade på de elever med låg simförmåga. Totalt upplevde 12 av 21 elever att de hade 

förbättrat sina simkunskaper (Whipp m.fl., 2014). Detta till skillnad från en utav de andra 

idrottslärarnas klass där fokus låg på att få en lokal utmärkelse inom grunderna i simning och 

livräddning, då färre än hälften upplevde att de hade utvecklat sin simning och de var främst 

de som klassades som goda simmare som upplevde detta. Dock så var det hela 20 av 24 elever 

som upplevde att de hade förbättrat sin förmåga att livrädda någon, och 22 av dessa klarade 

också den delen av utmärkelsen. 11 av de 24 klarade hela utmärkelsen (Whipp m.fl., 2014). I 

Bielecs (2010) studie låg fokus under simundervisningen på simteknik och hur eleverna tog 

sig ner i vattnet.  

Bielec (2010) skriver att eleverna upplevde att läraren inte fokuserade på den teoretiska 

aspekten av simundervisningen. Det visade sig att mer än hälften av eleverna aldrig hört 

läraren prata om hälsofördelarna med simning och hade heller aldrig hört läraren berätta om 

säkerhetsregler som gäller vid vatten. Bielec (2010) menar därför att den teoretiska aspekten 

av simundervisningen är mycket svag.  

90 procent av pojkarna och 75 procent av flickorna i studien upplevde att de fått rättvisa eller 

nästan rättvisa betyg. Detta kan tyda på att de litar på lärarens objektiva och kompetenta 

omdöme. Dock så tyckte nästan 20 procent av flickorna att de sällan var bedömda på ett 

rättvist sätt (Bielec, 2010). 

6.3.2 Elevernas inställning till simundervisning 

Utifrån en lista med sjutton olika alternativ fick elever från två olika gymnasieskolor lista de 

fem individuella sporter de främst gillar att utföra (Ściślak m.fl., 2013). Simning rankades 

som nummer två hos både pojkar och flickor, vilket resulterade i att simning på det hela taget 

var den individuella aktivitet som flest intresserade sig för (Ściślak m.fl., 2013). Många elever 

var intresserade av att förbättra sina kunskaper i vattnet och ansåg även att det är viktigt att 

vara en säker simmare och att kunna livrädda någon i vattnet (Whipp m.fl., 2014). En stor 

majoritet av eleverna i Whipp m.fl. (2014) studie uppger även att de hade valt att fortsätta 

med simning under idrottslektionerna om det var frivilligt. Bielec (2010) uppger att eleverna i 

studien inte tyckte att det fanns någon tid till fri lek eller andra aktiviteter som inte berörde 

simtekniken. Utan att det var tydligt att läraren fokuserade på övningar som kunde leda till 

förbättrad simteknik hos eleverna. 
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7 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar, dessa består av metoddiskussion och resultatdiskussion.  

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras tillvägagångssättet, kvalitetsgranskningen samt styrkor och 

svagheter som ledde till de tio artiklar som forskningsöversikten består av. 

7.1.1 Sökprocessen  

Forskningsöversikten har baserats på forskning utifrån ett globalt perspektiv eftersom det 

finns begränsat med forskning om simning i Idrott och Hälsa kopplat till skolan i Sverige. 

Artiklarna från de olika länderna som ingår i forskningsöversikten har inkluderats utifrån 

inklusion- och exklusionskriterierna (Granskär m.fl., 2012). Urvalet har gjorts oberoende av 

ländernas läroplaner och geografiska placering. Därför kan det vara svårt att överföra det 

sammanställda resultatet i svensk skola.  

Anledning till att ett stort antal databaser inkluderades i vår forskningsöversikt var för att få 

fler träffar utan att behöva utöka sökåren, eftersom forskningsöversikten ska baseras på så 

aktuell data som möjligt (Granskär m.fl., 2012). Databaserna är inriktade på Idrott och Hälsa, 

pedagogik, skolväsendet och könsrelaterad forskning som kan inkludera forskning inom 

ramen för skolan.  

För att binda samman sökorden användes den booelska operatören AND för att få en så 

relevant och specifik sökning som möjligt utifrån forskningsöversiktens frågeställningar. 

Sökorden valdes utifrån att behandla de tre arenorna som utgör grunden för 

forskningsöversikten. I de artiklar som var relevanta utifrån frågeställningarna hittades 

återkommande nyckelord som “prevent* drown*”, “knowledge”, “pedagogic*” och därför 

utökades sökprocessen med dessa sökord. Sökorden valdes också för att avgränsa sökningar 

som inkluderade andra sammanhang än i skolan och med fokus på simundervisning. Orden 

kombinerades för att få träffar med så få sökord som möjligt för att kunna få ett så specifikt 

sökresultat som möjligt på de olika arenorna, det vill säga: formulerings-, transformering- och 

realiseringsarenan (Granskär m.fl., 2012). 

7.1.2 Kvalitetsgranskning 

Tre av artiklarna som inkluderas i resultatet låg tre poäng under maxresultatet i 

kvalitetsgranskningen, vilket var de med lägst poängresultat. Fyra av artiklarna uppnådde 

maxresultat. Detta gör att forskningsöversikten håller en hög kvalitet med avseende på 

artiklarna som ligger till grund för resultatet (Granskär m.fl., 2012; Wright m.fl., 2007) 

 

När de etiska aspekterna inte stått utskrivet explicit att de tagits i beaktning i studierna så har 

författarna till forskningsöversikten granskat olika punkter. Exempelvis har deltagarna i 

studierna fått fylla i sitt medgivande eller varit anonyma. I vissa fall har författarna till denna 
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forskningsöversikt tolkat artiklarna som etiska eftersom de har blivit granskade tidigare 

genom så kallad “peer reviewed” eller omfattas av dataskyddsförordningen GDPR. Att GDPR 

har tagits i beaktning kan förmodas eftersom artikeln om videoåterkoppling är skriven i 

Europa 2017 efter att GDPR infördes 2016 (Datainspektionen, u.å.). 

 

7.1.3 Styrkor och Svagheter 

Artiklarna var grundade på olika forskningsmetoder. Fyra artiklar var kvantitativa, tre var 

interventionsstudier, två var tvärsnittsstudier och en var kvalitativ. Det finns både styrkor och 

svagheter med att vår forskningsöversikt baseras på olika forskningsmetoder (Granskär m.fl., 

2012; Wright m.fl., 2007). Styrkorna är att det presenteras en bredd av olika resultat som ger 

forskningsöversikten generaliserbarhet och djup utifrån frågeställningarna. 

Forskningsöversikten täcker studier som är gjorda på ett teoretiskt perspektiv som är baserat 

på formulering- , transformering- och realiseringsarenan. Vilket bidrar till att belysa olika 

perspektiv på simning i skolvärlden från  ett läroplansperspektiv, lärarperspektiv och 

elevperspektiv. 

 

Svagheter med artiklarna som ingår i forskningsöversikten var att en del av artiklarna hade ett 

litet urval av deltagare i studien som gör det svårt att generalisera resultaten till en större 

population (Hartman, 2004). Dessutom undersökte en studie bara pojkar där författarna till 

denna forskningsöversikt anser hade kunnat ge ett annat sorts resultat än om studien hade 

genomförts på heterogena grupper. Författarna till forskningsöversikten hade sett det önskvärt 

att studien som Whipp m.fl. (2014) genomfört hade inkluderat lärare med olika erfarenheter 

av simundervisning. Det hade kunnat visa om utfallet sett olika ut om det var någon lärare 

med mindre erfarenhet. Trots att en av artiklarna som inkluderats under formuleringsarenan 

har en otydlig IMRaD-struktur, som tyder på att det möjligtvis kan vara en forskningsöversikt 

och ej en empirisk artikel (Granskär m.fl., 2012). Så kartlägger den valda artikeln hur skolans 

styrdokument ser ut i Australien. Artikeln inkluderades med hänsyn till forskningsöversiktens 

problemformulering. Därför har författarna till forskningsöversikten valt att tolka artikeln som 

empiri. 

 

Trots att de tre olika arenorna i forskningsöversikten bidrar med olika perspektiv så är det en 

ojämn fördelning med antal artiklar som hör till de olika arenorna vi behandlar. I 

formuleringsarenan presenteras två artiklar, i transformeringsarenan presenteras fem artiklar 

och i realiseringsarenan presenteras tre artiklar varav två artiklar också är inkluderade i 

transformeringsarenan. Författarna ansåg att vissa av artiklarna berörde både 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Därför kunde studierna presenteras i resultatet 

på de båda arenorna. På så sätt så har inget material uteslutits på grund av indelningen av 

arenorna.  

 

Materialet som presenteras i resultatet är utifrån ett internationellt perspektiv om hur 

simundervisning kan se ut utifrån läroplan, lärare och elevers perspektiv. Att artiklarna är 

baserade på studier från olika länder kan vara en fördel för att få ett bredare perspektiv i 

forskningsöversikten. Dessvärre kan det medföra att kopplingen till den svenska läroplanen 
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blir svag eftersom att forskningsöversikten är baserad på olika läroplaner. Samtidigt är det 

förvånande hur lika ämnet bedrivs i olika länder frånsett  att exempelvis flickor och pojkar 

inte har undervisning tillsammans. Förhoppningen är att resultaten på något sätt kan relateras 

och implementeras av lärare i svenska skolan i Idrott och Hälsa i simundervisning. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Denna forskningsöversikt syftade till att systematiskt kartlägga studier som fokuserar mot 

simning i ämnet Idrott och Hälsa. Mer specifikt att ta reda på hur simning framträder i kurs- 

och läroplanstexter (formuleringsarenan), hur lärarna uppfattar simundervisning 

(transformeringsarenan) och hur elever upplever simundervisningen inom ramen för ämnet 

Idrott och Hälsa (realiseringsarenan). Nedan kommer författarna till denna forskningsöversikt 

diskutera resultaten i ett större sammanhang med koppling till bakgrund och det teoretiska 

ramverket. 

7.2.1 Formuleringsarenan 

Vad gäller simning i kurs- och läroplanstexter framträder tydligt aspekter av legitimering, 

prioritering och organisering. Ur legitimeringssynvinkel betonas vikten av simning inom 

ramen för ämnet Idrott och Hälsa inte bara för nödsituationer utan även som en fysisk 

aktivitet. Ur prioriteringssynvinkel pekar våra resultat att simning kan tappa något genom 

åren eftersom det är som mycket annat som kommer med i kurs- och läroplanstexter (Lynch, 

2015). Ur organiseringssynvinkel framträder oklarheter om simning skall undervisas av 

ordinarie lärare eller extern simlärare. 

Resultatet under formuleringsarenan handlar om studier gjorda i USA och Australien men 

skulle kunna jämföras med situationen i Sverige. Mer specifikt lyfter SLS (2020) och MSB 

(2012) att Sverige bör satsa mer på simning och vattensäkerhet. De båda studierna som 

inkluderats i resultatet bekräftar att simning bör vara tydligare utskrivet i läroplanen. Inte bara 

för att simning förebygger drunkningsolyckor, utan också är en motionsform som kan främja 

det livslånga lärandet (Allen m.fl., 2016; Lynch 2015). Att främja det livslånga lärandet kan 

kopplas till det som står utskrivet i de grundläggande värdena för gymnasieskolan. Där står 

det att undervisningen: “...ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära” (Skolverket, 2011b, avsnittet Grundläggande värden).  

Lynch (2015) pekar på att det finns risker som kan hämma den likvärdiga utbildningen om det 

är upp till den enskilda skolan och läraren att transformera simning och vattensäkerhet i Idrott 

och Hälsa undervisningen. Om detta skulle inträffa skulle detta strida mot gymnasieskolans 

värdegrund där det står att “Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (Skolverket, 2011c, avsnittet En likvärdig 

utbildning). För att få en likvärdig utbildning anser författarna till denna översikt därför att 

simning bör ha en tydlig plats i terminsplaneringen, både för säkerhetens skull, de goda 

hälsoeffekterna och för att implementera en aktivitet i undervisningen som främjar livslång 

aktivitet samt för att kunna sätta ett betyg i slutet av årskurs nio i ämnet Idrott och Hälsa. Det 
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stämmer även väl överens med gymnasieskolans grundläggande värden där det står att 

utbildningen “ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”  

Om simning blir en central del i läroplanen för Idrott och Hälsa tror Lynch (2015) att det 

kommer implementeras mer i undervisningen av lärarna. Skolverket (2020) skriver att det är 

upp till läraren att tolka skolans styrdokument. Medan Lynch (2015) menar att det är därför 

simning i Idrott och Hälsa bör bli mer konkret. Andra moment i idrottsundervisningen som 

dans och friluftsliv utgör heller inte en stor del av undervisningen eftersom bollspel och andra 

lekar utgör en större del (Skolinspektionen, 2018).  

7.2.2 Transformeringsarenan 

I relation till hur lärare transformerar simundervisning i ämnet Idrott och Hälsa framträder i 

våra resultat tydligt dimensioner av yttre och inre faktorer som påverkar undervisningen, 

metoder och återkoppling. 

Läraren möter olika utmaningar i ämnet Idrott och Hälsa. Till dessa utmaningar hör de inre 

och yttre faktorerna. Iserbyt m.fl. (2016) uppger att ämneskunskaperna idrottsläraren har om 

simning spelade en stor roll i simundervisningen. Läraren kan främja elevernas lärande 

genom att själv ha goda ämneskunskaper för att lyckas bättre didaktiskt (Iserbyt m.fl., 2016). 

Studien visade också att desto mer kunskap läraren hade om simning, desto bättre blev de 

verbala och visuella instruktionerna till eleverna. Lynch (2012) menar att det ska satsas mer 

på lärarens utbildning inom simning och att läraren bör kompetensutvecklas i sin yrkesroll för 

att förbättra simundervisningen i skolan.  

I och med elevers olika bakgrunder och förutsättningar spelar lärarens individualisering stor 

roll, eftersom läroplanen och undervisningen kommer till att tolkas olika utifrån elevernas 

världsbild och bakgrunder (Linde, 2012). Pilgaard m.fl. (2019) påvisar att elever med olika 

socioekonomiska bakgrunder har olika förutsättningar för att lyckas i simning som moment i 

skolan. Pilgaard m.fl. (2019) uppger att läraren bör kunna anpassa sin undervisning för elever 

som inte är simkunniga. Whipp m.fl. (2014) bekräftar att undervisningen i Idrott och Hälsa 

bör individualiseras för att eleverna ska kunna utvecklas. Skolverket (2020) anger att det är 

upp till skolan och läraren att få eleverna godkända i simundervisningen i årskurs 6 och 9 

eftersom det är betygsgrundande. 

Trots att läraren möter utmaningar i simundervisningen så finns det olika metoder som läraren 

kan använda sig av. Individualisering, formativ kamratbedömning och videoinspelad 

återkoppling är de metoder som presenterades i resultatet. Formativ kamratbedömning kan 

underlätta lärarens arbete i och med att eleverna hjälper varandra till att utvecklas (Whipp 

m.fl., 2014). Den formativa kamratbedömningen visade sig dock ibland vara för svår för 

eleverna (Li & Kam, 2011). Eleverna i studien upplevde att övningar blev upprepande, tråkiga 

och svåra. I och med missnöjet hos eleverna kring den formativa kamratbedömningen kan det 

förmodligen bero på att läraren lade undervisningen på en nivå där eleverna ej befann sig. 

Både Whipp m.fl. (2014) och  Iserbyt m.fl. (2016) förklarar att det är av yttersta vikt att 

läraren lägger undervisningen på elevernas nivå för att eleverna ska kunna utvecklas och våga 
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testa nya uppgifter. Whipp m.fl. (2014) uppger att när eleverna fick individualiserad 

undervisning, kunde de utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Whipp m.fl. (2014) menar 

dock att dilemmat med individualiserad undervisning var beroende av lärarens tid till 

planering och erfarenhet i yrket. Eftersom både formativ kamratbedömning och 

individualisering kräver mycket tid till planering (Li & Kam, 2011; Whipp m.fl., 2014).  

Videoåterkopplingen visade sig ha positiva effekter på båda könen i Kretschmanns (2017) 

studie. Däremot var kontrollgruppen där videoåterkopplning ej användes mer gynnsam för 

pojkar eftersom det visade sig att de hade en större förbättring än flickor (Kretschmann, 

2017). Tvärtom så visade Franklin m.fl. (2015) i sin studie att flickor har bättre 

förutsättningar än pojkar att lyckas i simning. Motsättningarna kan bero på olika geografiska 

förutsättningar, samhällets normer och kultur. Skolorna kan också ha olika förutsättningar för 

simundervisning så att eleverna befinner sig på olika nivåer. De båda studierna undersökte 

samma ålder på målgruppen. Därför kan en förklaring till de olika resultaten vara beroende på 

hur långt man kommit i sin biologiska ålder. Beroende på pubertala faktorer kan eleverna ha 

lättare att lyckas med en motorisk färdighet (Tonkonogi & Bellardini, 2012). 

Återkoppling var återkommande i flera av studierna som en framgångsfaktor för att eleverna 

skulle bli mer motiverade. Wagnsson (2019) styrker även detta och skriver att återkoppling 

främjar den inre motivationen. Studierna i resultat presenterar olika metoder för att ge 

återkoppling där de gjort stor skillnad för lärandeprocessen. 

7.2.3 Realiseringsarenan 

Eleverna i studien med formativ kamratbedömning upplevde att de fick ta ett större ansvar i 

undervisningen när de fick instruera och hjälpa varandra. Den formativa kamratbedömningen 

ledde till att flera av eleverna kände att de fick en högre motivation till att utvecklas. Linde 

(2012) styrker att det är viktigt med elevinflytande för ett positivt lärandeklimat och det är 

även något som står i skollagen (Skolverket, 2011d). Formativ kamratbedömning kan därför 

ses som en bra undervisningsmetod i skolan. 

De elever som är mindre simkunniga får mer uppmärksamhet och direktiv från läraren 

upplevde eleverna (Bielec, 2010; Whipp m.fl., 2014). Att de mindre simkunniga eleverna får 

mer fokus av läraren kan bero på brist i planeringen och tid,  där de mer simkunniga eleverna  

inte får lika mycket återkoppling skriver Whipp m.fl. (2014). Under de grundläggande 

värdena för gymnasieskolan står det dock att: “En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.” (Skolverket, 

2011c, avsnittet En likvärdig utbildning). Med koppling till Skolverket skulle man också 

därför även kunna påstå att lärarna som fokuserade på de elever med sämre simförmåga 

prioriterade rätt. 

Flickor blir oftare tillrättavisade än pojkar när de inte utförde aktiviteten korrekt uppger elever 

i Bielecs (2010) studie. Att eleverna uppmärksammar detta mönster där flickor blir 

behandlade annorlunda skulle kunna kopplas till vad det står i Svenska läroplanen. Skolverket 
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(2011d) skriver under ämnet Idrott och Hälsa I att läraren ska utveckla elevernas förmåga till 

att ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och 

motionsutövande. I Bielecs (2010) studie behöver det inte nödvändigtvis vara på grund av kön 

flickor oftare blir tillrättavisade, då det också skulle kunna bero på att flickorna eventuellt 

hade mindre erfarenhet av simning än pojkarna. Det är dock tydligt att eleverna upplevde att 

läraren uppmärksammade eleverna olika beroende på kön.  

 

8 Slutsatser och implikationer  

I detta avsnitt presenteras en kortfattad beskrivning av forskningsöversikten viktigaste resultat 

som svarar mot studiens tre frågeställningar “hur framträder simning i kursplaner för Idrott 

och Hälsa?”, “hur transformerar yrkesverksamma lärare simundervisningen inom ramen för 

skolans idrottsämne?” och “hur upplever elever simundervisningen inom ramen för skolans 

idrottsämne?”.  Därefter presenteras implikationer och förslag på vidare forskning. 

8.1 Slutsatser  

Resultatet i forskningsöversikten visade att simning och vattensäkerhet båda är viktiga 

områden i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som bör belysas tydligt. Om det inte står 

utskrivet tydligt i läroplanen finns det en risk att simning och livräddning bortprioriteras från 

undervisningen.  

Som lärare i ämnet i Idrott och Hälsa finns det en del faktorer som man bör ta hänsyn till när 

man undervisar i simning och livräddning. För att få en god kvalité på undervisningen är det 

viktigt att ta dessa i beaktning när man planerar undervisningen. Resultatet visade även att 

idrottlärarens ämneskunskap är viktig. Dock är simundervisning komplext på grund av 

faktorer som tid, ekonomi, bullrig miljö samt både lärarens och elevernas tidigare erfarenhet 

kommer att påverka undervisningen. 

Eleverna verkar vara positivt inställda till simning i idrottsundervisningen. Eleverna, liksom 

studierna i forskningsöversikten, anser att simning är en viktig kunskap. Det var viktigt för 

eleverna att känna att de kunde behärska övningar och att de kände sig trygga i att misslyckas 

för att skapa ett positivt lärandeklimat. Därför bör läraren ta hänsyn till elevernas 

förkunskaper och intressen för att eleverna ska utvecklas inom simning.  

8.2 Implikationer  

Resultatet av vår forskningsöversikt ger en bred bild på hur simundervisningen och 

vattensäkerhet ser ut inom ramen för ämnet Idrott och Hälsa i andra länder. 

Forskningsöversikten har gett oss som framtida lärare i Idrott och Hälsa en bättre förståelse 

för vad vi kommer behöva ta hänsyn till i vår framtida yrkesroll och olika metoder som kan 

implementeras i simundervisningen. 
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8.3 Vidare forskning  

Studien är relevant för vår framtida yrkesutövning som lärare i Idrott och Hälsa eftersom att 

simundervisning är obligatoriskt i den svenska grundskolan på grund av att det står tydligt 

framskrivet i kunskapskraven. En del av kunskapskraven i både i grund- och gymnasieskolan 

är kopplade till livräddning i samband vid vatten.  

Vi hade önskat fortsatt forskning i en svensk kontext om hur simning och livräddning 

implementeras i skolan. Det vore intressant att undersöka hur idrottslärare i Sverige läser och 

tolkar läroplanen samt hur de väljer att undervisa om simning och livräddning. Vidare vore 

det intressant att undersöka vad som ligger till grund för hur mycket idrottsläraren väljer att 

ägna sin lektionsplanering åt just simning och livräddning, men även friluftsliv och dans som 

också utgör en mindre del av undervisningen i Idrott och Hälsa. Beror det möjligtvis på att 

läraren anser att man ”bockat av” simningen redan i årskurs sex och sedan inte behöver ägna 

mer tid åt simning och livräddning? Påverkar lärarens egen utbildning och ämneskunskap hur 

mycket tid läraren väljer att ägna åt simning? Det vore även intressant att undersöka hur olika 

religionstillhörigheter hos eleverna kan komma att påverka simundervisningen. 
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10  Bilagor 

Bilaga 1 

Kunskapskrav med koppling till simundervisning och 

vattenssäkerhet i grund- och gymnasieskolan 

I det centrala innehållet för grundskolan beskrivs olika undervisningsmoment som eleverna 

ska ges förutsättningar att utveckla i ämnet Idrott och Hälsa (Skolverket, 2011a).  

Från det centrala innehållet Lgr11: 

 “Olika simsätt i mag- och ryggläge.” (Skolverket, 2011a, avsnittet Centralt innehåll i 

årskurs 7-9) 

 “Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.” (Skolverket, 2011a, avsnittet Centralt 

innehåll i årskurs 7-9) 

 “Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid 

vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.” 

(Skolverket, 2011a, avsnittet Centralt innehåll i årskurs 7-9) 

För att uppnå kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna: 

 “Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.” (Skolverket, 2011e, 

avsnittet Kunskapskrav för slutet av årskurs 9). 

 “Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse 

och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap 

under olika årstider.” (Skolverket, 2011e, avsnittet Kunskapskrav för slutet av årskurs 

9). 

I det centrala innehållet för gymnasieskolan beskrivs olika undervisningsmoment som 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla i ämnet Idrott och Hälsa (Skolverket, 2011f).  

Från det centrala innehållet Lgy11: 

 ”Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.” (Skolverket, 2011f, 

avsnittet Centralt innehåll för Idrott och Hälsa I) 

 ”Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid 

blödning och drunkningstillbud.” (Skolverket, 2011f, avsnittet Centralt innehåll för 

Idrott och Hälsa I) 

För att uppnå kunskapskravet för betyget E i slutet av kursen Idrott och Hälsa I ska eleven 

kunna: 
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“Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras 

säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.” 

 (Skolverket, 2011g, avsnittet Kunskapskrav för Idrott och Hälsa I) 
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Bilaga 2 

Sökhistorik  

Datum Databas Sökord/Limits/Booleska 

operatörer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval 

15/9-20 SPORTdiscus, 

Education Research 

Complete, 

ERIC,Teacher 

Reference Centerslide 

"physical education" AND swim* 

AND knowledge AND teach* 

peer reviewed, 2010-2020, english, 

academic article, fulltext 

12 12 1 

15/9 -20 SPORTdiscus, 

Education Research 

Complete, 

ERIC,Teacher 

Reference Center 

"physical education" AND swim* 

AND curric*  

 peer reviewed, 2010-2020, english, 

academic article, fulltext 

20 20 4 

16/9-20 SPORTdiscus, 

Education Research 

Complete, 

ERIC,Teacher 

Reference Centerslide 

“physical education” AND swim* 

AND pupil* 

peer reviewed, 2010-2020, english, 

academic article, fulltext 

9 9 1 

 22/9 -20 SPORTdiscus  Drown* AND Prevent* AND 

School   

peer reviewed, 2010-2020, english, 

academic article, fulltext 

 30  30 2 

22/9-20 SPORTdiscus, 

Education Research 

Complete, 

ERIC,Teacher 

Reference Centerslide 

"physical education" AND swim* 

AND pedagogic* AND teach* 

peer reviewed, 2010-2020, english, 

academic article, fulltext 

14 14 2 
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          Bilaga 3 

Artikelöversikt 

Författare 

Publikatio

nsår 

Design Syfte Metod Urval 

  

Slutsats Kvali

tet 

Allen, R., 

Mackey, M. 

J., 

Rollenhage

n, B.R.  

(2016) 

 

Kvantita

tiv 

Identifiera 

vilka 

aktiviteter 

som 

intressentern

a prioriterar 

högst för att 

gynna 

livslång 

aktivitet  i  

Idrott och 

Hälsa 

 Enkät  350 

intressenter 

Simning 

rankad som 

nr 1 av 96 

olika 

aktiviteter 

14/14 

Bielec, G. 

(2010) 

 

Kvantita

tiv 

Undersöka 

högstadieelev

ernas 

uppfattning 

om 

simundervisn

ing i den 

obligatoriska 

Idrott och 

Hälsa ämnet 

Enkät 56 flickor 

och 60 

pojkar i 

åldern 14 (± 

0.3) 

 

Teoretiska 

begrepp är 

sällan 

förekomman

de i 

lektionerna. 

Flickor blir 

oftare 

tillrättavisade 

än pojkar. 

Simteknik är 

det primära 

fokuset på 

lektionerna.  

12/14 

Franklin, R. 

C., Peden, 

A.E., 

Tvärsnit

t 

Undersöka 

om alla kan 

uppnå 

Enkät och 

seda n ett 

7726 barn 

5-12 år 

Faktorer 

som  var till 

det positiva 

15/15 
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Hodges, S., 

Lloyd, N., 

O'Connor, 

C., Larsen, 

P., & Scarr, 

J. 

 

 samma nivå 

och vad som 

påverkar 

detta 

praktiskt test. var: flicka, 

privat skola, 

simma 

varannan 

vecka, äger 

egen pool 

besöka andra 

pooler och 

stränder samt 

privatlektion

er. 

Iserbyt, P., 

Ward, P., 

&  Martens, 

J. (2016) 

 

 

Interven

tion 

Undersöka 

hur lärarens 

ämneskunska

per har en 

påverkan på 

elevernas 

lärande 

utifrån olika 

instruktionell

a metoder.  

Observatione

r av lektioner 

1 lärare, 88 

elever 16-

17 år 

Bidrar till att 

medvetandeg

öra hur en 

lärares egna 

kunskaper 

om området 

kan ha en 

påverkan på 

det eleven lär 

sig. 

14/16 

Kretschman

n, R. (2017) 

 

Interven

tion 

Undersöka 

hur feedback 

som ges med 

hjälp av 

teknologi 

(tablet 

computer) 

påverkar 

elevernas 

lärande inom 

simning i 

Idrott och 

Hälsa  

Observatione

r, intervjuer  

1 lärare och 

elever i 

årskurs 5. 1 

kontrollgru

pp på 15 

elever och 

experiment 

gruppen 16 

elever.  

Feedbacken 

som eleverna 

fick via 

videoanalyse

r visade sig 

vara mycket 

givande för 

deras lärande 

uppgav de.  

13/16 

Li, C., & 

Kam, W. 

Interven Undersöker 

hur formativ 

Elevernas 

journaler, 

1 lärare och 

80 manliga 

Eleverna 

upplevde 

14/17 
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(2011) 

 

tion kamratbedöm

ning kan 

användas i 

simning och 

Idrott och 

Hälsa. 

intervjuer 

med lärare 

och elever 

samt lärares 

utvärderingar

  

elever undervisning

en som 

öppen och 

aktiv. 

Eleverna 

upplevde 

lärandet 

positivt.  

Lynch, T. 

(2015) 

Kvantita

tiv 

Undersöker  

vattenaktivite

ters status i 

den 

australiensisk

a läroplanen 

under det 

senaste 

decenniet. 

Undersöker 

sen hur den 

nya 

läroplanen ev

. kan komma 

att drabba 

elevernas 

simkunskape

r och 

vattensäkerhe

t. 

Sammanfatta

nde av data 

10 år och 

hela 

Australien 

Minskandet 

av simning i 

läroplanen 

leder till 

minskad 

vattenkompet

ens hos 

eleverna 

10/10 

Ściślak, M., 

Rokita, A., 

& 

Popowczak, 

M. 

(2013) 

 

Kvantita

tiv 

Undersöka 

hur kön, 

ålder, vilken 

skola man 

går i, tid på 

året, och hur 

andra 

faktorer har 

en påverkan 

på elevernas 

Enkätundersö

kning 

475 elever 

på 2 olika 

polska 

skolor 

Om läraren 

ser till 

elevernas 

nivåer och 

intressen för 

att skapa en 

undervisning 

som eleverna 

upplever att 

de behärskar 

14/14 
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olika 

intressen av 

idrottsaktivit

eter.  

 

kan det leda 

till livslångt 

lärande  

Strašilová, 

K., Vajda, 

P., & 

Zvonař, M. 

(2020) 

 

Tvärsnit

t 

Se hur 

simkunnighet

en  ser ut 

under en 20-

årsperiod och 

se hur en 

förändring i 

läroplanen 

påverkar. 

Simtester 14793 

grundskolee

lever 

Ökning av 

simmare 

(trots att det 

togs bort från 

läroplanen 

2005) och 

minskning av 

vattenrädda 

under dessa 

20 år 

12/15 

Whipp, P., 

Taggart, A., 

&  Jackson, 

B. (2014) 

 

 

Kvalitati

v 

Utforska 

Idrott och 

Hälsa lärares 

uppfattning 

om, och om 

det behövs 

undervisning 

som 

behandlar 

elever olika 

och om det 

finns i 

nuläget i den 

faktiska 

undervisning

en i simning.  

 

Observatione

r av lektioner, 

intervjuer 

med lärare 

och elever 

samt 

frågeformulär 

3 lärare från 

olika skolor 

i Australien. 

Samt 4 

klasser med 

ett totalt av 

103 elever.  

 

Studien 

visade att 

lärarnas 

fokus är att 

individanpass

a 

undervisning

en. Däremot 

hade de svårt 

att 

individanpass

a uppgifterna 

eleverna 

skulle 

examineras 

på i 

simundervisn

ingen för att 

behålla 

säkerhet eller 

svårigheter 

för eleverna 

beroende på 

13/14 
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vilken nivå 

de var på.  
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Bilaga 4 

Bedömningsmall för att mäta studiens kvalitet 
1. Är hypoteser, syfte och/eller eventuella frågeställningar klart beskrivna? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  
 

2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

3. Är väsentliga begrepp definierade?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

4. Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?  

 

Ja 

Nej 

För att svara ja bör det framgå tydligt varifrån undersökningsgruppen valdes, vilka som valdes 

och varför samt hur de valdes ut och varför? Tydliggörs eventuella inklusions- och 

exklusionskriterier? 

 

Eventuell kommentar:  
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6. Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek 

bestämdes?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt beskrivet? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

8. Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till interventionsgrupp(er)? 

 

Ja 

Nej 

Oförmögen 

att avgöra 

 

Eventuell kommentar:  

 

9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av undervisning 

etc.) som ska jämföras beskrivits tydligt? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och 

observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt beskrivits? 

Ja 
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Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

12. Är den redovisade analysmetoden lämplig? 

De metoder som används måste vara lämpliga för data.  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

13. Har etiska aspekter beaktats?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  
 

14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  
 

15. Svarar resultatet mot syftet?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet? 

 

Om antalet deltagare som ”droppat av” (bortfallet) inte har redovisats, bör man svara att man 

är oförmögen att avgöra 

 

 

Ja 

Nej 

Oförmögen 
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att avgöra 

 

Eventuell kommentar:  

 

17. Är resultaten praktiskt relevanta?  

 

Ja 

Nej 
 

Eventuell kommentar:  

 

 

 

 

 

 

 

 


