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”Människan är den enda varelse som i någon intressant och utvecklad mening 
undervisar sin avkomma” (Säljö, 2015, s. 11). Ur existentiell synvinkel är frågan varför 
lätt att besvara. Människans överlevnad i samtiden och barnens livschanser och 
överlevnad i framtiden, ökar genom undervisning. I Sverige har simförmåga och 
simkunnighet fått ett stort kulturellt värde i såväl primär socialisation (undervisning av 
familj, släkt och vänner) som sekundär socialisation (läroplansstyrd undervisning i 
skola).  
Under de senaste åren har många människor anlänt till Sverige, för att undkomma krig 
och förföljelse i hemländerna. I skolan visar det sig att många nyanlända barn och 
ungdomar inte kan simma. I kunskapskraven för åk 6 och åk 9 i ämnet idrott och hälsa 
står det tydligt “Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” 
(Skolverket, 2011, s. 51-54). Detta måste eleven kunna för att minst få betyget E i 
ämnet idrott och hälsa. En viktig fråga är då vilka erfarenheter av vattenvana och 
simning som dessa barn och ungdomar bär med sig från sina tidigare hemländer. 
Forskningsingången i denna studie är att utveckla yrkeskompetensen genom att få 
förståelse för och kunskap om nyanländas förförståelse av momentet simning och vilka 
anpassningar som behöver göras för att eleverna ska klara momentets kunskapskrav.  
I en mixad studiedesign genomfördes inledningsvis en kartläggning av uppfattningar 
och erfarenheter i simning via en explorativ enkät och därefter uppföljande kvalitativa 
forskningsintervjuer med nyligen migrerade ungdomar i åldern 12-16 år. Avslutningsvis  
genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med sakkunniga vuxna som arbetar i 
svenska skolor och delar de nyanländas kulturella bakgrund. Kvalitativa data 
analyserades sedan med kategorisk innehållsanalys. Statistisk data från enkäten 
triangulerades mot barnen/ungdomarnas och de vuxna informanternas berättelser. 
Resultaten visar bristande erfarenhet av vattenvana både inom primär- och sekundär 
socialisation; en uttalad effekt av socioekonomisk status; tradition kombinerat med 
religiösa drag kan också vara hämmande faktorer för simkunnighet, särskilt utifrån kön. 
Resultaten är viktiga för lärare som utbildar nyanlända elever i idrott och hälsa för att 
anpassa lärandesituationer.  
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"Man is the only creature that in some interesting and developed sense educate their 
offspring." (Säljö, 2015, p. 11). From an existential point of view, the question why is 
easy to answer. Human beings´ survival in the present and their offspring's life chances 
and survival in the future increases by education. In Sweden, the ability to swim and 
knowledge about swimming have been given a great cultural value both in primary 
socialization (education by the family, relatives and friends) as well as in secondary 
socialization (curriculum-driven education in school).  
In more recent years, many people have migrated to Sweden, to escape war and 
persecution in their home countries. In school, it becomes evident that many children 
and adolescents who have recently migrated to Sweden cannot swim. In the learning 
outcomes for grade 6 and grade 9 in physical education, it states clearly that: "Students 
can also swim 200 meters with 50 meters in the supine position" (Skolverket, 2011, pp. 
51-54). The student must be able to	fulfil this requirement in order to at least achieve the 
grade E in physical education. An important issue is then to understand the kinds of 
experiences with swimming and more in general their confidence with water that these 
children and adolescents carry from their countries of origin. The aim of this study is to 
develop teachers professional skills by gaining knowledge and understanding of young 
migrants prior understanding of swimming and what adjustments need to be made for 
students to meet proficiency requirements to fulfil the learning outcomes concerning 
swimming in the Swedish school system for year 6 and year 9.  
Undertaken was a mixed design study were initially a explorative survey of perceptions 
and experiences in swimming and later follow-up qualitative research interviews with 
newly migrated adolescents, aged 12-16 years. Finally, qualitative research interviews 
were conducted with expert adults working in Swedish schools and sharing the 
migrants´ cultural background. Qualitative data was analysed using a categorical 
content analysis. The statistical data from the survey was triangulated against the 
adolescent informants´ and the adult informants´ stories. The results show lack of 
aquatic experience both in primary and secondary socialization; a pronounced effect of 
socio-economic status; tradition combined with religious traits can also be inhibiting 
factors for swimming ability, especially by gender. Results are important for teachers 
educating migrants in physical education and adapting learning situations.   

 



	 4	

Jag skall som min ledtråd för denna undersökning ta det 
välkända faktum att syftet med en skicklig prestation uppnås 
genom iakttagande av en uppsättning regler som inte är kända 
som sådana för personen som följer dem. Till exempel den 
avgörande faktor när en simmare håller sig flytande genom att 
reglera sin andning; simmaren erhåller ökad flytkraft genom att 
avstå från att tömma sina lungor vid utandning och genom att 
fylla lungorna mer än vanligt vid inandning; men detta inte är 
allmänt känt för simmare. En välkänd vetenskapsman, som i sin 
ungdom försörjde sig genom att ge simlektioner, berättade hur 
förbryllad han var när han försökte att upptäcka vad som gjorde 
honom simkunnig; vad han än försökte göra i vattnet höll han 
sig alltid flytande (Polyani, 1998, s. 49, min översättning). 

Ett stort tack riktas till alla positiva nyanlända elever, deras lärare och stödpersoner, 
samt vårdnadshavare/ ”god man” i de förberedelseklasser som gjort denna studie möjlig 
att genomföra. Tack också till de personer i beslutsfattande positioner, inom den 
aktuella kommunen där studien utfördes, för ert godkännande av den och assistans i 
arbetet med den. Slutligen vill jag tacka min handledare Giulia Messina Dahlberg för 
alla värdefulla tips och kloka synpunkter som delgivits mig. 

/Kenneth 
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DEL	1	BAKGRUND	

1.1. INLEDNING 

Under år 2015 var det över 162 000 människor som sökte asyl i Sverige, varav ca 70000 
barn under 18 år (Migrationsverket, 2016a). Alla dessa människor kommer inte att få 
uppehållstillstånd i Sverige, men många kommer att få stanna på grund av olika skäl, 
som till exempel konventionsflykting, alternativt skyddsbehövande och övriga 
skyddsbehövande. Det innebär att den svenska skolan fått och kommer att få en mängd 
nya elever utöver naturliga födelsetal i kommunerna. De nya eleverna är oftast 
flyktingar från krigshärjade länder och områden, som till exempel Syrien, Afghanistan 
och Irak (Migrationsverket, 2016a). Sedan 1 juli 2013, har alla juridiska kategorier av 
barn, 0-18 år, som kommer till Sverige från utlandet: papperslösa barn, asylsökande 
barn, barn med flyktingstatus, och barn till arbetskraftsinvandrare formell rätt att delta i 
utbildning på alla nivåer, förskola, grundskola och gymnasieskola (Skollag (2010:800), 
kap. 29, §§ 2-4).  
Det innebär betydande utmaningar för skolor att uppnå rättvisa och jämlikhet i 
utbildning för alla elever, oavsett deras bakgrund (Skollag (2010: 800)). En konsekvens 
är att det pedagogiska arbetet med nyanlända barn och ungdomar utvecklats i många 
skolor. Det gäller framför allt arbetsformer för att kunna möta barn och ungdomar 
oavsett bakgrund. Allmänt sett tar det längre tid för nyanlända elever att nå skolans mål 
än för de elever som är födda i Sverige (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 
2015). Den första januari 2016 förändrades skollagen i enlighet med prop. 2014/15:45 
och SFS 2015:246 med direktiv för hur svenska skolor ska arbeta med nyanlända elever. 
I skollagen definieras begreppet nyanländ som en person som har varit bosatt utomlands 
och som numera är bosatt här i landet, och som har påbörjat sin utbildning här efter 
höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år (Skollag (2010:800)). 
Vidare stipuleras det att en elev inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i 
landet. Alla nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader från det att 
eleven kommer i kontakt med skolväsendet och kunskaperna ska ingå i underlaget för 
placering i årskurs och undervisningsgrupp. Beroende på elevens kunskaper i svenska 
språket kan eleven delvis placeras i förberedelseklass, där eleven får vistas under högst 
två år (Skollag (2010:800)).  
Eftersom kommunen är skolans huvudman innebär det i kommunal praxis att de senast 
anlända eleverna skrivs in i förberedelseklass och vistas där under större delen av 
skoldagen, medan de nyanlända elever som vistats längre tid i landet alltmer slussas ut 
till ordinarie klasser i samtliga ämnen. De senare eleverna återvänder ofta till 
förberedelseklassen då de har studiehandledning på sitt modersmål. Det absolut 
viktigaste arbetet, som måste ske innan eleven placeras i klass och deltar i den ordinarie 
undervisningen i olika ämnen, är att kartlägga elevens ämneskunskaper 
(Skolinspektionen, 2014). 
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Migration på grund av olika konflikter runt om i världen och växande rörlighet över 
nationsgränser har gjort den svenska skolan till en plats där många kulturer blandas och 
möts. I en alltmer globaliserad och internationaliserad värld möter lärare och elever 
dagligen människor med olika kulturella, religiösa och etniska bakgrunder. Skolan är en 
social och kulturell mötesplats och det ställer höga krav på såväl lärare som elevers 
förmåga att ta ansvar för, leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet skapar en trygg identitet som är viktig att utveckla i skolan. En trygg 
identitet ska stärkas tillsammans med en förmåga att förstå och leva sig in i andra 
kulturers sociala villkor och värderingar (Skolverket, 2011, s. 7). Under rubriken 
”Skolans uppdrag” står det att skolan ska verka för individens omsorg, med omtanke 
och generositet. På ett djupare plan är utbildning och fostran en fråga om att överföra 
och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation 
till nästa (Skolverket, 2011, s. 8). 

I min yrkesprofession som lärare i idrott och hälsa, åk 6-9, märker jag ett annorlunda 
förhållningssätt hos de nyanlända eleverna när det gäller förförståelse och erfarenheter 
av pedagogiska moment som simning, dans och friluftsliv. Det intressanta med 
förförståelsen är det kulturmöte som uppstår när jag som yrkesutbildad kulturbärare och 
pedagog möter elever från andra kulturer. Det är viktigt att påpeka att jag också bär på 
en kulturryggsäck som format min förförståelse, dels via föräldrar och traditioner från 
äldre generationer och dels genom egen praktik, utbildning och yrkespraktik. Detta 
kulturmöte vill jag ha mer kunskap om i min yrkespraktik och undersöker då momentet 
simning. Simning och nödsituationer i, på och vid vatten är mycket tydligt framskrivna i 
ämnet idrott och hälsas kursplan såväl i centralt innehåll som kunskapskrav. Av alla 
kunskapskrav i grundskolan är simning det enda som är uttalat som en prestation i 
kroppsläge och antal meter. Det kan också uttryckas som att simkunnighet är en mycket 
viktig del av svensk kultur. Tidigare studier visar att simkunnigheten är lägre bland barn 
där båda föräldrarna är födda utomlands (Eriksson, C., Gustafsson, K., Quennerstedt, 
M., Rudsberg, K., Öhman, M., & Öijen, L., 2005). Mitt intresse riktar sig mot de senast 
nyanlända eleverna, som är inskrivna i förberedelseklass, och deras erfarenheter av och 
uppfattningar om vattenvana och simning.  
 
Denna undersökning berör 12–16-åriga, nyanlända elevers erfarenheter av vattenvana 
och simning och deras kulturmöte med den svenska grundskolan. Den berör också min 
yrkespraktik som lärare i idrott och hälsa och hur jag kan utveckla den för att kunna 
möta eleverna i undervisningen. Jag vill utveckla en förståelse för de erfarenheter som 
eleverna bär med sig, för att kunna anpassa undervisningen efter deras behov i de fall 
där det behövs. Jag vill redan nu kraftfullt poängtera att det är en heterogen skara unika 
elever som anländer till våra skolor. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och består 
av en mixad undersökningsstrategi med en explorativ enkätundersökning och 
uppföljande semistrukturerade intervjuer med nyanlända elever samt tre 
semistrukturerade källintervjuer med vuxna informanter som arbetar i svensk skola, 
men som också delar samma kulturella bakgrund med de flesta nyanlända eleverna.  
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1.2. SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR		
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka en grupp 12–16-åriga nyanländas 
uppfattningar och erfarenheter av momentet simning. Detta syfte, som främst är 
analytiskt deskriptivt och undersökande, har också ett mer normativt fokus som 
utmynnar i en analys om vilka hinder och möjligheter som möter lärare i idrott och 
hälsa, när de ska anpassa undervisningen för att göra eleverna simkunniga. Det här är ett 
område som jag vill undersöka genom följande frågeställningar: 
 

• Vilka uppfattningar om och erfarenheter av momentet simning bär nyanlända 
elever med sig i mötet med den svenska skolan, dels med utgångspunkt i 
elevernas utsagor, dels med utsagor från vuxna pedagoger som delar de 
nyanlända elevernas kulturella bakgrund? 

• Hur kan lärare i idrott och hälsa anpassa undervisningen så att nyanlända elever 
får möjlighet att klara kunskapskraven i momentet simning i svensk grundskola? 

 
Min avgränsning i denna studie är att endast välja momentet simning. Jag menar att 
simkunnighet är grundläggande för att överhuvudtaget känna sig trygg vid hantering av 
nödsituationer i, på och vid vatten. Enligt gällande läroplan för grundskolan 
(Skolverket, 2011) och kursplanens kunskapskrav är vi lärare i idrott och hälsa skyldiga 
att också bedriva undervisning i hantering av nödsituationer vid vatten. Jag väljer att 
koncentrera studien på kunskapskravet: ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 
meter i ryggläge” (Skolverket, 2011, s. 51-54) som gäller såväl för åk 6 som för åk 9 i 
ämnet idrott och hälsa. För att kunna möta dessa nyanlända elever behöver jag som 
pedagog utveckla min yrkeskompetens genom att: 
 
• förstå något om den kulturella bakgrund som eleverna kommer ifrån, och hur det 
påverkar de uppfattningar och erfarenheter som dessa elever har om vattenvana och 
simning från sitt tidigare hemland,  
• förändra praktiken vid organisation av lärandesituationer, det vill säga vilka 
anpassningar behöver göras för att eleverna ska klara kunskapskraven i simning.   
Detta är inte någonting som är unikt för mig som pedagog. Mina kollegor oavsett ämne 
och lärare runt om i Sverige står inför liknande problematik när det gäller att möta 
nyanlända elever i skolan, och förhoppningsvis kan denna studie kunna bidra till 
fördjupad kunskap i yrkespraktiken. Här nedan följer några korta kapitel för att sätta in 
läsaren i problemområdet.  
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1.2.1.	KUNSKAP	OM	VATTEN	OCH	SIMKUNNIGHET	
 
I Sverige lever och bor människor vid eller nära vatten. Många människor färdas på 
vatten, såväl i flytande som fast form. De flesta är någon gång i vatten, åtminstone 
under årets varmare månader. Tillgången på strand- eller kustremsa mycket stor, från 
Haparanda i nordnordost till Svinesund i sydsydväst. Dessutom finns i nuläget 95 700 
sjöar registrerade. Tillsammans upptar sjöarna drygt 40 000 km² och utgör totalt cirka 9 
% av landets yta (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut [SMHI], 2015). 
Om inte tillgången till naturligt vatten i hav, sjöar och andra vattendrag är tillräcklig, så 
kan människor runt om i Sverige besöka 475 badhus/inomhusbad eller 230 utomhusbad, 
som drivs i kommunal eller annan regi (SKL, 2006). 
 
Definition av simkunnighet fastslogs vid den nordiska livräddningskonferensen i Åbo, 
1996, och är byggd på erfarenhet från mer än 100 års kunnande om simkunnighet och 
vattensäkerhet (SOU (2003:127)). Definitionen lyder: ”Simkunnig anses den vara som 
kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan kan 
simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter på̊ rygg” (s. 318). Simkunnighet 
omfattar mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också̊ kunskap om 
de risker som är förknippade med vistelse vid, på och i vatten oavsett årstid.  
Simkunnighet är något som framför allt tre aktörer i Sverige driver och undervisar i: 
Skolans huvudman kommunen med kommunanställda simlärare och lärare i idrott och 
hälsa i kommunens skolor; Simlärare från Svenska Livräddningssällskapet [SLS] och 
Svensk Simidrott. SLS grundtanke är att alla människor har rätt till vattenkunskap 
genom ökad kunskap om simning och livräddning och målet är att ingen ska behöva 
drunkna p.g.a. okunskap (SLS, 2016). Ett av svensk simidrotts prioriterade områden är 
att medverka till att höja den allmänna simkunnighetsnivån i landet (Svensk simidrott, 
2016). Naturligtvis finns också flera andra alternativ i form av simskolor som drivs av 
privata intressen. I de flesta kommuner finns ett samarbete mellan skolan och 
kommunens badanläggningar med simskolor för skolbarn. Dessa simskolor drivs i 
många fall av kommunalt anställda simlärare, i andra fall i samarbete med simlärare 
från SLS eller svensk simidrott. För övrigt i skolan är det läraren i idrott och hälsa som 
ansvarar för simundervisningen.  
Att vara simkunnig i Sverige kan ses som självklart då det är en del av Sveriges kultur. 
Kraepelien-Strid (2007) menar att den som inte är simkunnig kan känna utanförskap och 
otrygghet. Hon betonar också̊ att ursprung och bakgrund inte får vara orsaken till att 
drunkningsolyckorna ökar. I en studie av drunkningsolyckor under senare tid 
konstaterar Schyllander, Jansson, Nyberg, Eriksson och Stark Ekman (2013) att det är 
viktigt med särskild uppsikt på̊ att utomeuropeiska barn och ungdomar, att de har lärt 
sig att simma och att även deras föräldrar får lära sig säkerhet vid vatten inklusive 
räddning och upplivnings̊åtgärder. Socioekonomiska faktorer i kommuner, skolor och 
bostadsområden spelar också roll för simkunnigheten (Sjödin (2007). Om nu 
kommunen som är skolans huvudman inte alltid prioriterar simundervisning är det 
viktigt att veta vad det står i grundskolans läroplan, för det är ju den som staten 
förväntar sig att kommunerna efterlever. 
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1.2.2.	SIMNING	I	LÄROPLANEN	
 
Redan i 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor och i kursplanen för ämnet 
Gymnastik med lek och idrott, så ingår simning i begreppet idrottsövningar. Det står 
inget om simkunnighet i målen för ämnet och inte heller något om i vilken klass som 
undervisningen ska bedrivas. Dock finns i råd till läraren detaljerade anvisningar i 
vilken ordningsföljd som simövningarna bör ske i undervisningen. Särskild 
simundervisning bör också ske vid de tillfällen som finns för friluftsbad. 
Simundervisning på djupare vatten innehåller livräddning och hantering av nödsatta 
(Kraepelien-Strid, 2006). För övrigt när det gäller omfattning av och anvisningar för 
simning i skolans undervisningsplaner och läroplaner gör Kraepelien-Strid (2006) en 
informativ studie av alla planer från 1919 fram till 1994. I studien redogör hon för att 
Lgr69 är den läroplan som för sim- och livräddningsundervisning har den tydligaste 
målsättningen och att simkunnigheten skall prövas mot bestämda krav för de olika 
årskurserna, samt vad som bör läras ut och i vilka sammanhang som 
livräddningsfärdigheter kan övas. 
   
I skolverkets läroplan (Skolverket, 2011) med tillhörande kursplan i ämnet idrott och 
hälsa uttrycks det tydligt i kunskapskraven för betyget E i åk 6: “Eleven kan även simma 
200 meter varav 50 meter i ryggläge.  [...] Dessutom kan eleven hantera nödsituationer 
vid vatten med hjälpredskap under olika årstider” (s. 51-52). I kunskapskraven för 
betyget E i åk 9 står det: “Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 
[...] Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa 
hjälpredskap under olika årstider” (s. 52-54). I åk 1-3 ska simundervisning innehålla 
lekar och rörelse i vatten, samt balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. I åk 4-6 
är simning i mag- och ryggläge en del av det centrala innehållet och under rubriken 
friluftsliv och utevistelse finns badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt hantering 
av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. I åk 7-9 ska simning innehålla olika 
simsätt i mag- och ryggläge (Skolverket, 2011, s. 49-51). Det är upp till läraren att 
bestämma hur långt elever i de lägre årskurserna skall simma.  
 
Det är läraren i idrott och hälsa som är ansvarig för simundervisningen (Skolverket, 
2012):  

Skolan och läraren ansvarar för att undervisa i simning, badvett 
och säkerhet. Undervisningen kan ske inomhus i simhallar, men 
också utomhus vid badplatser eller i naturmiljö. En del skolor 
samarbetar med simhallar och personal som är knuten dit, men 
det är fortfarande idrottsläraren som ansvarar för att planera 
undervisningen. Läraren ansvarar också för att 
simundervisningen genomförs på ett sätt som gör att eleverna 
uppnår de kunskapskrav som finns i kursplanen för ämnet idrott 
och hälsa. 
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Läraren i idrott och hälsa ansvarar för att planera undervisningens genomförande och är 
också den som bedömer elevens simkunnighet utifrån kunskapskraven i idrott och hälsa. 
Skolverket (2014) har i uppdrag att följa upp simkunnigheten i idrott och hälsa. Syftet 
med uppföljningen är att den ska ge en nationell bild av simkunnigheten uppdelat på 
kön och att bedöma hur verksamheterna arbetar med och lever upp till kunskapskraven i 
kursplanen. I en uppföljning av de elever som avslutade årskurs 6 våren 2014 
beräknades drygt 95 procent nå kunskapskravet att kunna simma 200 meter varav 50 
meter i ryggläge. Det är en högre andel jämfört med uppföljningen av simkunnighet 
enligt de dåvarande målen i årskurs 5 som genomfördes 2010. Då var det 7800 elever 
inte uppnådde målen. Det motsvarade 8,3 procent av eleverna. Av de lärare i idrott och 
hälsa, som har elever som inte når kunskapskravet, anser 45 procent att eleverna vid 
deras skolenhet endast delvis eller inte alls får möjlighet till den simundervisning de 
behöver för att kunna nå kunskapskravet. Den främsta orsaken till det är att eleverna av 
olika skäl erbjuds för få simundervisningstillfällen (Skolverket, 2014).  
 
Nu är problemområdet inringat och för att sammanfatta: Konsten att simma som 
överlevnadsstrategi har nog tidigt förekommit i flera kulturer på jordklotet som lever 
nära vatten (Andersson 2016); De flesta människor i Sverige lever nära vatten, det finns 
rikligt av det och många personer vill idka aktivt friluftsliv i, på och vid vatten. Enligt 
SLS (2016) drunknade runt 1100 människor per år i Sverige under slutet på 1800-talet 
och år 2000 drunknade 134 personer. Ett genomgripande samhälleligt ansvar i form av 
skola och föreningar som SLS, simfrämjandet och svensk simidrott har minskat detta 
antal drunknande och ökat simkunnigheten i landet (Holmberg, 1998). I samband med 
migration till Sverige konstateras det att personer har bristande vattenvana och 
simkunnighet (Erikson et al, 2005; Schyllander et al, 2013). Läraren i idrott och hälsa är 
den som är ansvarig för att elever blir simkunniga, som är ett krav för betyg i ämnet i åk 
6 respektive åk 9 och det är därför viktigt att undersöka nyanländas uppfattningar om 
och erfarenheter av vattenvana och simning och vilka utbildningsmässiga åtgärder som 
eventuellt behövs för att göra eleverna simkunniga. I följande kapitel belyses den 
tidigare forskningen inom området som är relevant för studien. Sedan diskuteras de 
teorier om lärande, kunnande och de undervisningspraktiker som är basen för 
yrkeskompetensen, nämligen att återskapa den kunskap som ska föras vidare till nästa 
generation och hur det låter sig göras. 
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1.3. TIDIGARE	FORSKNING 	

I följande kapitel presenteras forskning som är relevant för studiens syfte. Det finns 
forskning på nyanlända elevers idrottande i det nya landet, dels i 
fritidsidrott/föreningssammanhang, dels inom ämnet idrott och hälsa. De studier som tas 
upp avgränsas till ämnet idrott och hälsa. I kapitel 1.3.1. sammanförs några studier som 
tangerar denna studie om nyanlända elever och simning. Den internationella 
forskningen om simning handlar ofta olika aspekter av tävlingssimning. Dessa aspekter 
berörs inte i denna forskningsgenomgång. Det finns också mycket forskning rörande 
risker vid vatten och drunkning. Några av dessa studier kommer att beröra detta arbete 
och tas upp inledningen av kapitlet. När det gäller nyanlända och simning så finns det 
knappt någon forskning att ta del av, och det ökar betydelsen av denna studie och det 
bidrag som den kan göra till forskningsfältet. I kapitel 1.3.2. problematiseras vad 
eleverna kommer till och vad de kommer från samt avslutningsvis sammanfattas 
forskningsläget. 

1.3.1.	NYANLÄNDA:	IDROTTSUNDERVISNING	OCH	
FÖRENINGSIDROTT/FRITIDSAKTIVITER	

 
Simkunnighet kan ses ur ett riskperspektiv, det vill säga att kunnande i vatten eller 
vattenkompetens är bra för att undvika drunkning vid aktiviteter i, på och vid vatten. 
Det är också av största vikt att påpeka att simkunnighet är en färskvara som måste 
underhållas kontinuerligt. En betydande faktor är då hur väl den egenupplevda 
vattenkompetensen stämmer överens med den verkliga vattenkompetensen. Det kan 
vara avgörande för de risker som individen utsätter sig själv för och för hur individen 
fungerar i en nödsituation i vatten. I ett forskningsprojekt av Schyllander, Jansson, 
Nyberg, Eriksson och Stark Ekman (2013) undersökte författarna omständigheterna 
kring varje drunkning, bland barn och ungdomar i åldern 0-17 i Sverige under åren 
1998-2007, genom att bl.a. anaysera rättsmedicinska protokoll. Analysen visade att 109 
barn hade drunknat i Sverige under studieperioden i denna grupp, 96 hade dött av 
oavsiktliga orsaker. Barn med invandrarbakgrund, särskilt med familjer som kommer 
från Mellanöstern och Iran var överrepresenterade i den grupp av offer som hade dött av 
oavsiktliga drunkningar. Bland riskfaktorerna fann de bristande förmåga att simma. 
Förebyggande insatser för att förhindra att drunkning i framtiden bör inriktas på att 
förebygga alkoholbruk av unga badande; bättre staket runt simplatser; förbättrad 
täckning av simlektioner för alla barn i Sverige, särskilt barn från invandrarfamiljer; 
mer utbildning om drunkningsrisker för ensamstående föräldrar; och bättre medvetenhet 
hos vuxna om behovet av ständig tillsyn av barn och ungdomar i och i närheten av 
vatten. 
 
I en undersökning av Moran, Stallman, Kjendlie, Dahl, Blitvich, Petrass, McElroy, 
Goya, Teramoto, Matsui, och Shimongata (2012), Can You Swim? An Exploration of 
Measuring Real and Perceived Water Competency, undersökte de förhållandet mellan 
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faktisk och upplevd vattenkompetens bland ungdomar och deras uppfattningar om risk 
för drunkning. I detta internationella projekt bedömdes 373 idrottslärarstudenter i en 
tvådelad studie med en initial enkät för självskattning av vattenkompetens och 
riskuppfattning, följt av sex praktiska tester i vattnet. Korrelationskoefficienter mellan 
upplevd och verklig simkunnighet (rs = 0,369) och färdighet i flytande (rs = 0,583) var 
signifikant men endast måttlig i styrka. Inga signifikanta skillnader hittades mellan 
könen i verklig eller upplevd vattenkompetens. Betydligt fler män än kvinnor 
uppskattade lägre risk för drunkning i samband med en rad vattenscenarier (p = 0,016). 
Det här är den första studien i sitt slag som försöker jämföra upplevd vattenkompetens 
med verklig vattenkompetens och gör det bland en åldersgrupp där risken för drunkning 
anses vara stor. Jämförelser mellan de bedömda praktiska färdigheterna och 
självvärderingen av de praktiska färdigheterna visade att dessa elever hade varierade 
och något felaktiga uppfattningar om deras simkunnighet och överlevnadskompetens. 
Med tanke på populariteten för aktiv vattenrekreation i de länder som deltar i studien, är 
det oroväckande när mer än en tredjedel av eleverna (35 %) inte kunde hålla sig 
flytande mer än 2 min och nästan hälften (48 %) inte kunde hålla sig flytande mer än 
sex minuter, en varaktighet som är sannolik i händelse av en nödsituation som kräver 
sjöräddning. 
 
Det är sparsamt med tidigare forskning vad beträffar nyanlända elevers möte med 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa, varken nationellt eller internationellt. Nationellt 
är det Huitfeldts (2015) licentiatavhandling, Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte 
med idrottsundervisning, där han undersökt nyanlända gymnasieungdomars möte med 
idrottsundervisningen. Huitfeldt har utifrån ett pragmatiskt perspektiv genomfört 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med sex ungdomar, tre flickor och tre pojkar 
försökt att förstå fenomen och begrepp i informanternas vardag och hur de ser på dessa. 
I analysen av livsberättelserna har han använt kategorisk innehållsanalys. Han betonar 
att många av de nyanlända eleverna och då i synnerhet de ensamkommande lever i en 
problematisk situation där fysisk aktivitet och idrottsundervisning är en liten del av 
deras vardag.  

Huitfeldt (2015) argumenterar också för att lägga mer vikt på simundervisningen för de 
nyanlända. Han ser det som ett sätt att anpassa undervisningen. Kunskapskraven i 
simning är mycket konkreta och svåra att klara för många eftersom de saknar tidigare 
undervisning från deras ursprungsland. Elevernas berättelser i denna studie pekar på att 
deras uppväxtvillkor vad beträffar ekonomi, hushållssysslor, kön och religion i olika 
grad påverkar vilken mening de skapar i sitt deltagande i ämnet idrott och hälsa 
(Huitfeldt, 2015). Därför menar Huitfeldt (2015) att det är av största vikt att läraren i 
idrott och hälsa känner till elevens uppväxtvillkor och lär sig några ord på elevens 
hemspråk. Det ger en god effekt i att bekräfta och uppmärksamma eleven. Något som 
Szente, Hoot och Taylor, (2006) också förespråkar som en framgångsrik strategi i deras 
intervjustudie av 26 flyktingfamiljer som kommit till Buffalo i USA och och vid 
tillfället hade 5-8-åriga barn i kommunala skolor. Förutom att intervjua föräldrar 
inkluderades även undervisande lärare, socialarbetare, rådgivare och en rektor som hade 



	 15	

arbetat med flyktingbarn och deras familjer. Författarna betonar också vikten att möta 
barnen genom lekfulla och praktiska aktiviteter.  

I Lundvalls (2005, 2006) studie har hon intervjuat 32 ungdomar i åldern 12-18 år och 10 
lärare i ämnet idrott och hälsa som undervisar de intervjuade eleverna. I intervjustudien, 
På vems villkor? En pilotstudie om ungdomar från etniska minoritetskulturer och deras 
syn på idrott, fysisk aktivitet och skolämnet idrott och hälsa (Lundvall, 2005), pekar hon 
på att ungdomar från minoritetskulturer, och då framför allt flickor, har mindre 
erfarenhet av och kunnande i olika fysisk aktiviteter. Simning var den aktivitet där några 
av de äldre flickorna hade svårt att delta av sedsamhetsskäl, då större delen av 
informanterna var muslimer. Möjliga anpassningar var om skolan kunde ordna en 
kvinnlig simlärare eller enskilda simtider för flickorna.

 
Eleverna i studien hade dock en 

relativt samstämmig åsikt om att religion inte var ett hinder för utövande av fysisk 
aktivitet.  

I intervjustudien med de 10 utbildade idrottslärarna vars yrkeserfarenhet sträckte sig 
från 4 år till över 25 år i yrket, ”It´s really about understanding human being...” 
exploring PE teachers perception of working in multicultural schools (Lundvall, 2006), 
konstaterar hon att lärarna i idrott och hälsa har en viktig roll i inkluderingen av 
invandrade barn i det svenska samhället. Det var därför särskilt viktigt att ta reda på hur 
lärare i idrott och hälsa förstod, definierade och beskrev deras roll i 
inkluderingsprocessen, och i vilken utsträckning de såg sitt ämne som ett instrument för 
inkludering. Lundvall (2006) förvånades som forskare av att lärarna i idrott och hälsa 
måste utveckla undervisningsstrategier baserade på erfarenhet, känsla och intuition för 
att få undervisningen att fungera när sociala, kulturella och religiösa uppfattningar 
påtalades. Eftersom kroppen är djupt involverad i lärandeprocesser i ämnet uppstår 
många frågor speciellt utanför gängse svensk sekulariserad uppfattning: om den 
kvinnliga och den manliga kroppens roll; synen på kläder i olika sammanhang och 
uppfattningen om olika fysiska rörelser. Lundvall (2006) menar att hon saknar denna 
offentliga diskussion bland lärare, lärarutbildare och Skolverket om på vems villkor och 
på vilka grunder som beslut fattas. Det kan knappast vara upp till respektive lärare i 
idrott och hälsa att hantera och fatta beslut så att det fungerar som enda strategi. I 
studien uppmärksammades vissa problem med små grupper av elever och 
simundervisning. Detta sågs främst som ett problem för skolan när det gäller att finna 
ekonomiskt genomförbara lösningar för extra träning i separata grupper för flickor och 
pojkar, och inte som ett problem speciellt för lärare i idrott och hälsa. Några av de 
intervjuade idrottslärarna nämnde religion som ett hinder för deltagande, framför allt i 
samband med simning eller i förhållande till fasta under Ramadan.  

I ett internationellt perspektiv har Benn och Pfister (2013) gjort case studies i England 
och Danmark Meeting needs of Muslim girls in school sport: Case studies exploring 
cultural and religious diversity. Författarna har utifrån sociokulturell analys gjort en 
jämförelse av muslimska flickors erfarenheter av skolidrott i två länder med olika 
könsfördelning i klasserna inom ämnet idrott och hälsa. I Danmark gäller 
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samundervisning, i England är det övervägande samundervisning men könsåtskild 
undervisning och könsskild undervisning i skolor med religiös inriktning förekommer 
också.	 Benn och Pfister (2013) pekar på att alltför ofta är lärare i idrott och hälsa och 
idrottstränare omedvetna om viktiga bakgrundsfakta om sina elever, inte bara när det 
gäller deras fysiska utveckling och kapacitet utan också en förståelse för deras kulturella 
behov. Det är viktigt att skapa gynnsamma lärmiljöer för att undvika att ungdomar 
hamnar i en situation där de förhandlar fram ett sätt att delta eller avstå från att delta i 
idrottsundervisningen. I den engelska studien visade intervjuerna med lärare och 
föräldrar att bestämmelsen i simning skapade de största spänningarna mellan muslimska 
familjer och skolor. Detta berodde på att skolor var tvungna att använda lokala simhallar 
där det inte alltid var möjligt att tillmötesgå föräldrarnas begäran om könsåtskild 
undervisningsmiljö med kvinnlig lärare.  

En viktig slutsats menar Bunar (2015) är att skolor bör samverka mer med föräldrar och 
närsamhällets aktörer som exempelvis idrotts- och kulturföreningar för att stötta de 
nyanländas inkludering. I en undersökning av Popov och Sturesson (2015) där de 
undersökte ensamkommande asylsökande barn skriver de att idrott sågs av många 
elever som ett naturligt sätt för nyanlända ungdomar att socialisera sig in i det lokala 
svenska samhället. Något som idrottslärarstudenterna noterade i studien var att många 
intressanta initiativ togs av nyanlända elever under idrottslektioner och 
föreningsaktiviteter. Däremot erkänner idrottslärarstudenterna att idrotten kan vara mer 
lättillgänglig för pojkar än för flickor. Könsdelad undervisning inom idrotten och i 
många fritidsaktiviteter uppfattades av studenterna som en fråga som kommer att 
behöva noggrant övervägande i framtiden.  

När det gäller den internationella undervisningen i idrott och hälsa, visar den att 
undervisningen i Sverige inte på något sätt är unik (Larsson, Fagrell, Johansson, 
Lundvall, Meckbach & Redelius, 2010). Forskningen i många länder uppvisar samma 
mönster som i Sverige: historiskt sett har man gått från könsåtskild undervisning till 
samundervisning, men i många länder genomförs undervisningen fortfarande 
könsåtskilt; undervisningen domineras av manliga normer; likheterna mellan skolämnet, 
Physical Education och idrott på fritiden är stora; det föreligger vissa oklarheter kring 
vad ämnet syftar till (Annerstedt, 2009; Hardman & Marshall, 2000, 2009; Lundvall, 
2004; Pühse & Gerber, 2005). Det finns också en hel del skillnader som t.ex. ämnets 
namn, tidstilldelning i skolan, de styrdokument som reglerar verksamheten samt 
bedömningssystem (Hardman & Marshall, 2009; Larsson et al, 2010). En annan 
skillnad enligt Larsson et al (2010) är att de uttryck för sexism och homofobi som 
dokumenterats i internationell forskning många gånger är betydligt mer uttalad i länder 
utanför Norden. De svenska förhållandena visar emellertid stora likheter med 
förhållandena i våra nordiska grannländer liksom i länder som Australien, Frankrike, 
Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien och Australien (Pühse & Gerber, 2005).  

I internationell forskning om migrerade elevers möte med ämnet idrott och hälsa (Hill & 
Cleven, 2005; Barker, Barker-Ruchti, Gerber, Gerlach, Sattler & Pühse, 2014) och 
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migrerade elevers simkunnighet (Sbarbaro & Enyeart Smith, 2011) fokuserar ofta på 
etnicitet och ras som en variabel i studien. De är inte viktiga begrepp för denna studie. 
Detta arbete fokuserar på vilka uppfattningar om och erfarenheter av momentet simning 
som nyanlända elever bär med sig i mötet med den svenska skolan. Etnisk bakgrund, 
etnicitet och kultur är sammankoppade men komplexa och kontroversiella begrepp. 
Etnicitet kan uttryckas som något alla elever i skolan har oberoende av ursprungsland, 
men etnicitet betecknar lika lite som ras några givna egenskaper. Det är något som 
konstrueras av skillnader som på olika sätt tillskrivs olika etniciteter (Cederberg, 2006). 
Ur ett etnicitetsperspektiv har denna studie fokus på nyligen migrerade elevers möte 
med simundervisning i den svenska skolan och eventuella hinder och möjligheter för att 
genomföra genomföra den. I nästa kapitel problematiseras vad man kommer till och vad 
man kommer ifrån. Kapitlet avslutas med en summering av den genomgånga 
forskningen. 

1.3.2.	NYANLÄNDA:	MIGRATIONSFÖRLOPP	OCH	MÖTE	MED	EN	NY	KULTUR		
 
Begreppet kultur (UNESCO, 2001) bör anses omfatta hela komplexet av de andliga, 
materiella, intellektuella och emotionella egenskaper som är utmärkande för ett 
samhälle eller en social grupp och som innebär, förutom konst och litteratur, livsstilar, 
samlevnadsformer, värdesystem, traditioner och trosuppfattningar. Det är ett oerhört 
omfattande begrepp, som inte är absolut och oföränderligt, och för att kunna förstå 
något av vad det innebär betraktas migrationsförloppet ur elevperspektiv från uppbrottet 
i ursprungslandet till anländande i Sverige. De nyanlända eleverna är oftast flyktingar 
från krigshärjade länder och områden, som till exempel Syrien, Afghanistan och Irak 
(Migrationsverket, 2016a), men kan också vara barn till arbetskraftsinvandrare och 
gäststuderande. Några barn är papperslösa, andra är ensamkommande flyktingbarn.  
 
Bland de tolv vanligaste medborgarskapsländerna för beviljade uppehållstillstånd och 
uppehållsrätter år 2015, finns de största världsreligionerna representerade. 
Kristendom är majoritetsreligion i ett (USA), hinduism i ett (Indien) buddhism i ett 
(Thailand), islam i sju (Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan, Somalia, Syrien, Turkiet, Irak 
och Iran), i Kina tillåts fem religioner/filosofier och slutligen de statslösa som det är 
svårt att dra några slutsatser om vilken religion de tillhör. Dock finns det betydande 
minoritetsreligioner i alla dessa länder, och så finns det icke-religösa samt ateister. Det 
går inte att dra slutsatsen att samtliga nyanlända elever från dessa länder tillhör landets 
majoritetsreligion (Migrationsverket, 2016b; Utrikespolitiska institutet 2016). Alla de 
stora världsreligionerna har i grunden en positiv inställning till fysisk aktivitet och 
rörelse (Dahl, 2008; Johnsson, 2000). Det finns berättelser om både Gautama Buddha 
och profeten Mohammad där de praktiserar något som kan kallas sport som ridning, 
bågskytte, brottning. Inom Islam, är det viktigt att ta hand om sin kropp. Specifikt, 
simning, löpning och ridning rekommenderas, men också att alltid ta hänsyn till andra 
etiska riktlinjer för en muslim, särskilt i form av regler för klädsel (Dahl, 2004).  
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Att bryta upp från sitt tidigare hemland och komma till ett nytt land kan innebära 
problem när de nyanlända eleverna möter en ny kultur eller ett samhälle som kan vara 
främmande för dem (Ahmadi, 1998; Al-Baldawi, 1998). I ett individualistiskt samhälle 
finns det en förväntan om att individer ser sig själva och kopplingar mellan individer är 
lösa. I ett kollektivistiskt samhälle är individer integrerade i starka, sammanhållna 
grupper, som ofta kan innebära familj och släkt. Sjögren (1998) definierar också två̊ 
olika typer av samhällen som finns i världen idag, det gruppcentrerade traditionella 
samhället och det senmoderna individcentrerade samhället. Sverige och stora delar av 
västvärlden lever i ett individinriktat och globaliserat samhälle med en närmast 
explosionsartad utveckling av sociala processer och möjligheter som står till buds. 
Individen står i centrum i detta samhälle och betraktas som ett subjekt. Individen ges 
möjlighet att besluta om vad som är viktigt i livet och kan styra sitt liv mot egna mål. 
Samhällets inflytande i det individcentrerade samhället är större än familjens inflytande.  
Individen i det gruppcentrerade samhället betraktas mer som ett objekt och har svårare 
att påverka sitt liv och sin framtid.  Familjen eller gruppen har i detta samhälle större 
inflytande. Traditioner och familjens/gruppens inflytande påverkar individens val.  
 
Sjögren (1998) menar att det kan bli problematiskt för de nyanlända eleverna om de 
kommer från ett samhälle med andra kulturella normer och värderingar. De måste då 
anpassa sig till det nya samhällets kulturella normer och värderingar och utveckla 
strategier för att införliva dem med de ursprungliga. I de fall där hela familjen migrerar 
kan det enligt Al-Baldawi (1998) vara omvälvande om familjen kommer från ett 
traditionellt gruppcentrerat samhälle med en patriarkal familjestruktur och möter ett 
modernt individinriktat samhälle, där framför allt kvinnans och barnens rättigheter är 
rättsligt reglerade. Enligt Al-Baldawi (1998) innebär migrationen förutom den fysiska 
flytten också en psykologisk flytt i levnadsförhållanden. De barn och ungdomar som 
möter skolan i det nya samhället lär sig snabbt språket och gällande normer och 
värderingar och är ofta de som inför nya värderingar och handlingssätt i familjen. 
Familjestrukturen förändras då barn och undomar blir sakkunninga inom vissa områden 
vilket kan leda till konflikter mellan föräldrar och barn. Ahmadi (1998) skriver att mötet 
med den nya kulturen kan innebära att hela identiteten måste rekonstrueras. En 
människa har flera identiteter beroende på sammanhang och är en process som är i 
ständig förändring. Den delas ofta in i den personliga (individen) och den sociala 
identiteten (gruppen) och kan vara subjektiv (självbilden) och objektiv (andras 
uppfattning).  
 
Många nyanlända barn och ungdomar kan känna sig splittrade och utsatta av 
föräldrarnas krav på grupptillhörighet, traditioner och seder och deras individuella 
identitet i det nya samhället. Ålund (2009) sammanfattar den nyanländas situation och 
menar att det avgörs av mottagandet i det nya samhället. Från början är den nyanlända i 
underläge och angelägen om att passa in i sin nya miljö. För att ta till sig kulturen 
behöver den nyanlända känna sig trygg genom att bli välkomnad och insläppt i 
gemenskapen. Om den nyanlända däremot blir utestängd och ifrågasatt kan 
utanförskapet leda till tillflykt till kulturyttringar från hemlandet som kan omtolkas till 
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goda motbilder till det nya samhälle som inte släpper in henne/honom. Det är alltså 
mottagarnas attityd som avgör hur inkluderingen ska lyckas. 
 
Sammanfattningsvis har nyanlända elever enligt Coakley (2004) olika erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter från sitt tidigare hemland vid mötet med ämnet idrott och 
hälsa i den svenska skolan. Vissa moment i idrottsundervisningen kan enligt Lundvall 
(2005, 2006) vara svåra för eleven att delta i p.g.a. sociala, kulturella och religiösa 
orsaker eller helt enkelt för att eleven aldrig utfört det momentet tidigare. Det finns 
också klara könskillnader i idrottande, inte bara i fysiskt kön utan också i socialt kön 
(SOU (1995:110)), mellan nyanlända pojkar och flickor, där pojkar är övervägande 
aktiva (Taylor & Doherty, 2005). Forskning har visat att undervisningen domineras av 
manliga normer (Kirk, 2002) och det gäller för lärare i idrott och hälsa att skapa 
gynnsamma lärmiljöer för att fånga alla elever (Benn & Pfister, 2013). Forskningen 
visar att det är speciellt viktigt vid simundervisningen. I detta arbete ligger fokus på vad 
eleverna kommer ifrån och vad de kommer till (Ahmadi, 1998; Al-Baldawi, 1998; 
Sjögren, 1998). Den mänskliga naturen ärvs, medan kultur lärs från en generation till 
nästa (Andersson, 2016). Eftersom denna studie handlar om elevers kulturella bakgrund, 
vad beträffar uppfattningar om och erfarenheter av simning, är det dock viktigt att 
påpeka att den varierar mellan individer inom alla kulturer beroende på individuella 
skillnader i preferenser, värderingar och erfarenheter. Nästa kapitel handlar om denna 
studies teoretiska utgångspunkter.  

1.4. 	TEORETISKA	UTGÅNGSPUNKTER	 
 
Med utgångspunkt i social konstruktivism/konstruktionism och med ett sociokulturellt 
perspektiv, där lärande, utveckling och socialisation sker i sociala sammanhang utifrån 
historiska, kulturella och institutionella förhållanden, läggs grunden för denna 
undersökning. Social konstruktivism eller social konstruktionism används båda som 
begrepp och en viss begreppsförvirring råder (Sohlberg & Sohlberg, 2009). I detta 
arbete, i enlighet med Patton (2002), betraktas social konstruktivism som hur människor 
själva konstruerar sitt sätt att uppfatta ett fenomen i verkligheten (individ). I social 
konstruktionism konstrueras begrepp i en social och kulturell miljö som gör att 
människor i olika samhällen, och i grupperingar inom ett samhälle, på helt olika sätt kan 
uppfatta ett och samma fenomen i verkligheten (grupp). Denna undersökning vill 
utforska hur individuella uppfattningar och erfarenheter påverkar meningsskapande i 
simning som lärande, samtidigt som sociala och kulturella aspekter tas i beaktande. 
Detta innebär att olika individer kan skapa skilda meningar när de tillsammans deltar i 
en och samma situation. Kunskap är en konstruktion eller kontinuerlig rekonstruktion av 
av verkligheten, inte en avbild av verkligheten i sig.  
Sociokulturellt perspektiv i detta sammanhang är en övergripande beteckning på ett 
antal närbesläktade teorier om människors lärande och utveckling, med utgångspunkt i 
Vygotskijs (1896 – 1934) teori om hur mänskligt tänkande och kunskaper endast kan 
undersökas eller förstås genom att analysera språk och handlingar i relation till de 
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sociala och kulturella resurser människorna använder (Jakobsson, 2012). Sociala och 
kulturella resurser kan både vara mentala och fysiska redskap som används som 
medierande resurser (Wertsch, 1998). De medierande resurserna är centrala i det 
sociokulturella perspektivet och är de som driver människans tänkande, handling, 
lärande och utveckling i någon riktning. Andra perspektiv som enligt Jakobsson (2012) 
på olika sätt kan sägas vara sammankopplade med eller bidra till en sociokulturell 
uppfattning om lärande är det pragmatiska perspektivet (Dewey, 1981), det situerade 
eller institutionella perspektivet (Lave & Wenger, 1991). Det är dock viktigt att betona 
att det finns såväl likheter som olikheter i hur olika perspektiv uppfattar lärande och vad 
som fokuseras i lärandesituationen.  
Ovanstående är den teoretiska referensram som undersökningen tar sitt avstamp i. I 
detta arbete betraktas det individuella, sociala och kulturella som sammanhängande 
dimensioner av handling, Individuella erfarenheter uppstår i handling genom möten i 
sociokulturellt situerade praktiker. Eftersom undersökningen gäller simning, som i allra 
högsta grad är en praktisk handling så rent metodologiskt berörs också den tysta 
kunskapen i fr.a. Polyanis (1983; 1998) teori om förgrund/bakgrund som ett analytiskt 
verktyg. Ett annat analytiskt verktyg är Bourdieus (1988) teoretiska referensram och 
begreppsapparat. Habitus är ett viktigt begrepp enligt Broadys (1998) definition för vad 
de nyanlända eleverna bär med sig. Habitus är ett system av dispositioner som tillåter 
människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Eftersom ett syfte 
med undersökningen är att förstå elevernas uppfattningar och erfarenheter av simning är 
det väsentligt att klargöra vad det innebär att kunna simma och hur lärande kommer till 
stånd. Det behandlar jag i följande kapitel. 

1.4.1	LÄRANDE	

”Människan är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse. Vad hon kan och lär 
kan förstås både mot bakgrund av hennes biologiska förutsättningar och hennes 
sociokulturella erfarenheter i den tid hon råkar leva” (Säljö, 2015, s. 89). Säljö (2015) 
menar att kärnan i det vi kallar lärande är hur vi återskapar och förnyar kunskaper i 
samhället. På en mycket allmän nivå finns det, enligt Lemke (1998), två sätt att 
återskapa kunskaper och erfarenheter: 1. Lärande genom deltagande och 2. Lärande 
genom studier. Lärande genom deltagande kan ske på flera olika sätt, men för barn sker 
det oftast i vardagen genom socialt samspel med t.ex. föräldrar, andra vuxna, kamrater 
och förebilder i medier. Denna primära socialisation sker genom barns nyfikenhet, 
kommunikation, lek och imitation i olika situationer och miljöer, och är grundläggande 
för identitetsutveckling. Traditionellt har lärande genom deltagande varit den 
dominerande formen av lärande i ett historiskt perspektiv, och är mycket betydelsefull 
även i modern tid (Säljö, 2015). I takt med samhällets framväxt med såväl ökad 
kunskapsproduktion som kunskapsprogression och ett ökat behov av specialiserad 
arbetskraft kommer en ny miljö för lärande in i bilden: skolan (Lundgren & Säljö, 
2014). Historiskt sett har också skolor som platser för lärande en lång tradition alltsedan 
skriftspråkets utveckling i Mesopotamien för 5000 år sedan. Där uppstod de första 
skrivarskolorna och det hänger nära samman med utvecklingen av de första 
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stadsstaterna, med en administrativ apparat för en alltmer svåröverskådlig ekonomi 
(Säljö, 2005). Enligt Ong (2002) var och är skrivkonsten den mest betydelsefulla av alla 
mänskliga tekniska uppfinningar. Skrivkonsten och den grekiska utvecklingen av 
vokaler till det semitiska alfabetet och därmed en nästan total omvandling av ordet från 
ljud till syn är avgörande för, anser Havelock (1976), den antika grekiska kulturens 
intellektuella överlägsenhet över andra forntida kulturer. När människor inte längre 
behöver minnas allt, så kan lärande också utvecklas. Ett kollektivt minne kan då byggas 
upp som en samhällelig resurs och överföras från generation till generation genom 
utbildning.  

Skola och utbildning är för barn och ungdomar en del av den sekundära socialisationen 
och kan ses som en påbyggnad och utbyggnad av den primära socialisationen. Lärande 
genom studier innebär ofta ett lärande som är styrt av läroplaner i en formell 
utbildningsmiljö (Lemke, 1998). Läroplanen uttrycker också en långsiktigt organiserad 
undervisning i olika ämnen under hela skoltiden, vilket ämnesstoff som ska behandlas 
och vilka kunskapskrav som ska uppnås Det är alltså läroplanerna som styr vad barn och 
ungdomar ska lära sig i skolan i form av kunskaper som samhället finner viktiga att 
återskapa och förnya. Simkunnighet är en viktig färdighet som det svenska samhället 
finner viktigt att återskapa. Eftersom det här arbetet har sin grund i kulturmöten bör det 
uppmärksammas att det vardagliga lärandet i sociala praktiker också är tillfälligt eller 
”incidental” i Deweys (1966) språkbruk. Kunskap konstrueras genom mänsklig 
interaktion i en kulturell kontext och kommer till människan, som lär sig via 
internalisering och reflektion. Wertsch (1998) argumenterar för att inte begränsa 
förståelsen om människans tänkande och lärande till att enbart fokusera på det som sker 
inom individen utan också hur alla kulturella produkter påverkar tänkande och handling. 
Wertsch (1998) förespråkar Bakhtins (1981) term appropriering för att beskriva hur den 
medierade handlingen inte bara internaliseras utan i stället uppstår i en ömsesidig 
relation mellan de medierade resurserna och personen som använder sig av dem. 
Lärande innebär då utveckling av förmågan att använda och tänka med hjälp av språk, 
begrepp och teorier som därmed också blir redskap för att kunna analysera, förstå och 
lösa problem i vår omgivning. Förmågan att använda de medierade resurserna för att 
aktivera en individs tankar och handlingar är något som utvecklas i sociala sammanhang 
(Jakobsson, 2012).  

Vygotskij (1978) myntade begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” eller på engelska 
”the Zone of Proximal Development, [ZPD]”, för att artikulera betydelsen av 
interpersonella relationer och deltagande i sociala praktiker (Lave & Venger, 1991). Det 
gäller framför allt i situationer när barn eller vuxna interagerar med varandra i specifika 
aktiviteter, som exempelvis simundervisning. I dessa aktiviteter finns ofta någon eller 
några av deltagarna som är mer kunniga än andra, exempelvis en idrottslärare/simlärare, 
vilket i sin tur skapar möjligheter för medierande aktiviteter och lärande (Jakobsson, 
2012). Det är viktigt att förstå att i den sociala praktiken lär alla deltagare i dialog med 
varandra och utvecklar nya kunskaper och färdigheter genom att mediera nya tankar och 
appropriera fler medierande resurser. Dewey (1981) menar att dessa situationer skapar 
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mer erfarna förhållande till redskap och vanor hos deltagarna när kunskap och handling 
får specifika betydelser i speciella sammanhang. För att verkligen lära sig simma så 
måste deltagarna vara i vattnet, tillsammans med den kunnige, ”the more capable peer” 
(Vygotsky, 1978, s. 86). Det räcker inte med att bara stå på land eller att titta på en 
instruktionsfilm. Begreppet appropriation karaktäriseras mer som en medveten 
“koordinationsprocess” (Säljö 2005) mellan ny kunskap, tidigare erfarenheter och den 
medierade handlingen. Approprieringen av simkunnighet kan liknas vid en medveten 
koordinationsprocess för deltagarna. Det innebär också att i början av simträningen 
behöver deltagarna hjälp och stöttning av en mer kunnig person i approprieringen av 
simkunnighet. Wood, Bruner och Ross (1976) införde begreppet ”scaffolding” för den 
hjälp som den mindre erfarne personen behöver under tiden som approprieringen av en 
färdighet som simkunnighet pågår (Säljö, 2015). 

När det gäller lärande i simning i Sverige så finns en lång historisk kulturell tradition, 
som tar sin början i mänsklig överlevnad för de människor som levt nära vatten och på 
olika sätt haft sin utkomst av det, som t.ex. jakt, fiske, transport o.s.v. I dagens moderna 
tid har människor betydligt mer tid till aktiv fritid och friluftsliv. Det innebär för många 
människor söker sig till aktiviteter vid, i eller på vatten. Kraepelien-Strid (2007) menar 
att god vattenvana och simkunnighet för att skapa trygghet för den enskilde är nästan en 
självklarhet idag. Det innebär i praktiken att några föräldrar börjar med sina barn i 
organiserat babysim, de flesta föräldrar badar med sina barn i badkar och många 
föräldrar och barn besöker simhallar och badstränder. Vattenvana i primär socialisation 
är således viktig för framtida simkunnighet och lärande genom deltagande är dess 
princip. Skolan, som är en del av den sekundära socialisationen och är en förlängning av 
den primära socialisationen. Lärande i simning genom studier är styrt genom kursplaner 
i ämnet idrott och hälsa i grundskolan, åk 1-9 (Skolverket, 2011). Lärande genom 
studier i formell utbildningsmiljö är dess princip. De kunskaper och färdigheter som ett 
barn förvärvat genom vardagliga erfarenheter ska nu det samspela med det som barnet 
lär sig i skolan, och är något som avhandlas i nästa kapitel. 

1.4.2.	KUNNANDE	
 
Roger Säljö skriver i förordet till Carlgrens bok: Kunskapskulturer och 
undervisningspraktiker (2015) att ”utbildningssystemets roll är att återskapa de 
kunskaper, färdigheter, värderingar och förhållningssätt som är centrala för samhällets 
fortlevnad och utveckling” (s.11). Säljö understryker att denna reproducering av 
kunskaper och färdigheter lätt för tankarna till något som är beständigt och enkelt 
definierbart som sedan ska föras ut till kommande generationer. I ett sådant perspektiv 
menar han att lärarens uppdrag handlar om att försöka övertyga eleverna om att detta 
kulturarv och dessa färdigheter är det som är viktigt att kunna i framtiden i mötet med 
verkligheten. Självklart är frågan om hur samhällets samlade erfarenheter förs vidare 
och vilken kunskapsbas som läraruppdraget ska bygga på, mycket svårare än så i dagens 
globaliserade och digitaliserade värld med allt mer komplexa sätt att leva och arbeta, 
menar Säljö. 
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Carlgren (2015) menar att läraryrket kan ses som ett kunskapsarbete, där kunskap ska 
omvandlas till såväl undervisningsinnehåll som arbetsresultat. Det gäller för läraren att 
anpassa kunskapsrekonstruktionen till elevgruppens nivå och skapa olika vägar för 
eleverna att nå in till den aktuella kunskapen. För att kunna utveckla kunnande behöver 
läraren också kunskaper om kunnande för att formativt kunna stötta eleverna i 
lärandeprocessen och sedan kunna bedöma elevernas kunnighet summativt. Kunnande 
beskriver Carlgren (2015) som ”Vad är det egentligen eleven kan när hen kan det hen 
ska kunna”, (s. 26). Skolans reproduktion av kunskaper har också under de senast 
decennierna förändrat sitt syfte i samband med skrivningar i nya läroplaner. Carlgren 
2015 menar att det inte längre är inhämtande av formella kunskaper som står i centrum 
utan det är förmågan att lära. I den senaste läroplanen, Lgr11, uttrycks mål i form av 
ämnesspecifika förmågor. Ett betydande inslag i denna förskjutning har varit teorierna 
som ligger till grund för den kunskapsteoretiska praktikvändningen. Det är genom 
handling och interaktion i praxis som kunskap konstrueras och det sociala livet 
organiseras, återskapas och omskapas. 
 
 
 
Formell Kunskap  Kontextuell Kunskap 
 
Formulerad Ej formulerad 

Formaliserad Personlig 
I böcker I situationen 

Genom utbildning Erfarenhet 
Teoretisk kunskap Praktisk kunskap 

Additiv Relationell 
Vetande  Kunnande 

 
FIGUR	1: DEN KUNSKAPSTEORETISKA PRAKTIKVÄNDNINGEN. 

Ovanstående uppställning beskriver den förändrade kunskapssyn som har vuxit fram 
inom samhällsvetenskaplig forskning, med företrädare i bl.a. Wittgenstein, H. Dreyfus, 
Bourdieu, Giddens, Lynch, Focault och Lyotard (Schatzki, 2001). Den vänstra spalten 
representerar det traditionella utbildningsparadigmet och den högra representerar 
utbildningsparadigmets förskjutningen mot den kunskapsteoretiska praktikvändningen 
där praktiken får företräde framför teorin (Carlgren, 2015). Den kunskap som lärs 
genom praktiken är bunden till den situation som den praktiseras i. Kunskapen är knuten 
till den praktik som den utövas i. Personlig kunskap, innebär att den bärs av människor i 
deras kroppar. Det är människan i praktiken, människan i världen som är i fokus. I det 
här perspektivet är lärande inte främst att lära sig mer (additivt) utan mer att lära sig 
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urskilja (relationellt). Kunnande innebär att se, göra och vara i världen utifrån olika 
specifika sätt. Kunskap kan ses en relation mellan människan och världen, som är i 
ständig transaktion (Carlgren, 2015). Transaktion kan enligt Dewey (1966) vid 
överföringen av kulturella redskap genom kommunikation eller samspel mellan två 
parter inte uppfattas som en enkelriktad process eller en interaktion. Dewey konstaterar 
med eftertryck att kommunikation eller handling förändrar båda parters sätt att uppfatta, 
tolka och förstå det fenomen som är föremål för transaktionen. Båda parter är deltagare i 
transaktionen. Utbildning kan då ses som naturligt kreativ. Den skapar en ny verklighet 
och mening för alla som deltar i och delar en erfarenhet eller en gemensam handling 
(Dewey, 1966). Det engelska uttrycket experience innefattarer både verbet erfara och 
substantivet erfarenhet (Dewey, 2005).  

Tidigare i det traditionella och rationalistiska paradigmet har det alltid funnits en 
dualism mellan tanke och handling, där tanke föregår handling eller med andra ord, 
tanke är överordnad handling. Ryle (1949/2009) argumenterar för att mental och 
kroppslig verksamhet är två sidor av samma mynt, d.v.s. de är ett. Det finns inga 
intelligenta tankar eller operationer som föregår kroppslig handling. Enligt Ryle 
(1949/2009) utvecklas kunnandet genom att intelligenta handlingar ändrar sig efter 
erfarenheten. Ryle förnekar inte värdet av intellektuella operationer vid lärande av 
praktiska kunskaper utan de är också viktiga för förståelse. Förmågan att göra saker i 
enlighet med instruktioner kräver förståelse för dessa instruktioner. Ett visst mått av 
propositionell (påstående, vetande) kunskap är en förutsättning för att förvärva någon av 
dessa praktiska (icke-propositionella) kompetenser. Men det innebär inte att övningar av 
dessa praktiska kompetenser kräver ett åtföljande av övningar i propositionell kunskap. 

Ryle ger följande ex: [Min översättning] 

Jag kunde inte ha lärt mig att simma bröstsim, om jag inte hade 
kunnat förstå de lektioner som gavs mig i det simtaget; men jag 
behöver inte recitera dessa lektioner, när jag nu simmar 
bröstsim (Ryle 1949/2009, s. 37).  

Det krävs alltså inget teoretiskt förarbete eller intellektuella operationer för att fortsätta 
öva det simtag som lärts. Däremot för att utveckla kunnandet krävs det intelligenta 
handlingar i övningar som förändrar sig genom erfarenhet. Det återkommer i kapitlet 
om yrkeskompetens. I och med den kunskapsteoretiska praktikvändningen har vi fått ett 
utvidgat kunskapsbegrepp. I tillägnandet av kunskaper så innebär det att tillägna sig 
såväl synliga kunskaper som osynliga kunskaper. De senare benämns ofta som tyst 
kunskap eller oformulerad kunskap. Tyst kunskap eller det engelska uttrycket tacit 
knowledge kan också översättas med underförstådd kunskap vilket enligt Carlgren 
(2009) är en bättre benämning. Teoretiskt urskiljs två traditioner: Wittgensteins (1992) 
teorier om praxis och språkspel och Polanyis (1998) teorier om den personliga 
kunskapen. Båda traditionerna betonar betydelsen av sinnena som grund för kunskap. 
Wittgensteins sätter fokus på språkspel och kunskapernas ursprung. Han argumenterade 
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för att viss kunskap går att uttrycka i ord, i språkliga satser, medan annan kunskap inte 
var möjlig att uttrycka verbalt. De två olika formerna av kunskap, det uttryckbara kom 
att benämnas påståendekunskap och det som var tyst benämndes förtrogenhetskunskap 
(Gustavsson, 2002). I Polanyis kunskapsteori har all kunskap en tyst dimension, med en 
förgrund och en bakgrund. Förgrunden är det som är i fokus, den fokala kunskapen, och 
något som kan talas om. Bakgrunden upplevs via våra sinnen när något 
uppmärksammas i medvetandet. Bakgrunden tas in med hela kroppen och den blir en 
tyst eller underförstådd del av kunskapen. Den underförstådda kunskapen finns i 
interaktionen mellan bakgrund och förgrund (Carlgren & Nyberg, 2015). 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa som är ett praktiskt ämne och syftar i huvudsak 
till att eleverna ska lära sig praktiska kunskaper, som t.ex. simning. Under de senaste 
läroplanerna, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 och läroplan för 
grundskolan 2011, Lgr11 har ämnet teoretiserats genom att införa teoretiskt innehåll och 
reflektionsprocesser vid sidan av praktiken. Carlgren (2015) argumenterar för att 
kvaliteten på kunnande i de praktiska ämnena riskerar att minska om det teoretiska 
inslaget uppfattas som en grund för praktiken. Inte minst är det försvårande för 
nyanlända elever att delta i de språkspel, samtala om och skriva om, som är en 
förutsättning för att kunna tillägna sig vissa teoretiska kunskaper (Wittgenstein, 1992). 
Undervisningspraktiken i skolan kan organiseras på olika sätt och det avhandlas i nästa 
kapitel. 

1.4.3.	SKOLAN	SOM	KUNSKAPSKULTUR	OCH	UNDERVISNINGSPRAKTIK	

I enlighet med den kunskapsteoretiska praktikvändingen så är all kunskap både praktisk 
och teoretisk till sin karaktär. Carlgren (2015) tar det ett steg längre genom att införa 
begreppet praktiska och teoretiska kunskapstraditioner. En kunskapstradition innehåller 
aktiviteter som är organiserade i relation till ett objekt och har ett uttalat syfte. 
Teoretiska kunskapstraditioner är sådana vars syfte är utforskande och teorigenererande. 
Praktiska kunskapstraditioner är sådana där kunskap utvecklas jämsides med skapande 
av en produkt eller vid sökandet efter lösningar på praktiska problem. När det gäller 
skola och undervisning får de ses som en särskild praktik som inte direkt kan hänföras 
till en teoretisk eller en praktisk kunskapstradition. Skolämnena representerar olika 
kunskapstraditioner som i grunden kan vara vitt skilda åt, men i skolans värld är inte 
skillnaden så stor eftersom ämnena formas av den särskilda skolpraktiken (Carlgren, 
2015). Carlgren (2015) argumenterar för att skolan sannolikt skulle lyckas bättre om de 
olika ämnena i skolan var mer knutna till den kunskapstradition som ämnena springer 
ur, än att ämnena är underordnade samma skolpraxis. Det betyder i förlängningen att 
lärare i idrott och hälsa mycket väl kan samarbeta med särskilt utbildade simlärare eller 
livräddare i fråga om simundervisning. Dock så är det viktigt att läraren fortfarande har 
det pedagogiska ansvaret för undervisningens genomförande. Den pedagogiska 
verksamheten ses ofta som en kunskapsöverföring, men den kan också ses som 
kunskapsinföring, där elever initieras och kultiveras in i olika kunskapstraditioner 
(Aikenhead, 1996, 2001; Applebee, 1996; Rogoff 1990). Inom sociokulturella 
perspektiv uppfattas lärande mer som en expandering av förmågan att använda 
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kulturella produkter på ett alltmer avancerat och utvecklat sätt (Jakobsson, 2012). All 
kunskap är invävd i en historisk, kulturell och situationell kontext som eleverna 
approprierar genom att delta i en praxis där kunskaperna fyller en funktion. Carlgren 
(2015) anser att det inte räcker enbart med att tillägna sig kunskaperna. Eleverna måste 
också få tillträde till en värld där kunskaperna får mening. Syftet med lärares 
kunskapsarbete är att utveckla elevers kunnande. Kunnande handlar om utveckling av 
relationen människan och världen. Carlgren (2015) menar att detta kunnande har två 
sidor, dels det som eleverna ser och urskiljer (det som är i fokus), dels det som det som 
de bortser ifrån (bakgrunden, det sammanhang som läraren skapat). En förutsättning för 
att lyckas utveckla kunnande är att skapa situationer och sammanhang för den kunskap 
som återskapas i skolan (Carlgren, 2015).  Detta är betydelsefullt när elever ska vänjas 
vid vatten. 

Den senaste läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) fokuserar mycket på 
utvecklandet av förmågor och kompetenser. Kompetens definieras här som en 
kombination av kunskaper, färdigheter och attityder enligt Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd (EUT, 2006) beskrivning av åtta nyckelkompetenser för det 
livslånga lärandet. Det innebär att vi gått från ett kunskapsinnehåll som i det 
traditionella utbildningsparadigmet och i tidigare läroplaner handlar om vilket lärostoff 
som respektive ämne ska behandla, till framställningar om vilket kunnande som 
eleverna har efter avlutad grundskola (Carlgren, 2015). I detta sammanhang är det också 
relevant att tala om en bildande utbildning. Skillnaden mellan utbildning och bildning är 
enligt Murray (1984) att lärande förutsätts forma, utveckla och förädla personligheten 
medan utbildning innebär att personligheten är formad på annat sätt och genom 
utbildningen utrustas med olika verktyg i form av kunskaper och färdigheter. Liedman 
(2001) uttrycker bildning som en kunskapsprocess där människan inte bara utvecklas 
utan också förändras genom nya insikter (jämför Deweys tankar om transaktion). Att 
kunna simma innebär i detta perspektiv att när en person utvecklar simkunnighet så 
förändras och utvecklas personen. Nya möjligheter öppnas för personen som då kan 
delta i samhällslivet på ett mer medvetet och fruktbart sätt (Liedman, 2001). Att uppnå 
simkunnighet innebär då för individen att ett utanförskap kan bli en gemenskap. 

Undervisningen i ett skolämne påverkas således av tre faktorer: Akademiska ämnen 
eller andra kunskapstraditioner; Läroplan och kursplaner; Vardags-, arbetslivs- och 
samhällsfrågor (Carlgren, 2015, s. 205). Kunskaper inom ett ämnesområde omfattas av 
alla de fyra F:en (fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet) med ett praktikgrundat 
kunskapsbegrepp. I undervisningen som praktisk verksamhet inrymmer enligt Carlgren 
(2015) ett flertal undervisningspraktiker. Den sociala praktiken är grundläggande och 
innefattar fr.a. relationen elev – lärare, men även elev – elev och lärare – lärare. 
Självklart finns det ytterligare sociala relationer i skola och undervisning, då flera 
yrkeskategorier är verksamma i skolan. Sociala praktiker bör enligt Bourdieu (1995) 
förstås som ett möte mellan den logik och den värdestruktur som präglar en viss 
verksamhet, och de tidigare erfarenheter som praktikens deltagare bär med sig (Larsson 
et al, 2010). Undervisning i idrott och hälsa som verksamhet enligt Larsson et al (2010) 
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bär i denna mening på ett historiskt format innehåll som kan kopplas till en historiskt 
formad värdestruktur vad beträffar det som värdesätts i detta ämne. När barn och 
ungdomar möter denna undervisning bär de med sig tidigare erfarenheter av fysisk 
aktivitet, både som aktör och som åskådare. De mönster i form av beteende och attityder 
som uppvisas och det slutliga resultatet av undervisningen i idrott och hälsa, är en 
konsekvens av dels detta möte mellan ämnets historia och vad som värdesätts i det och 
dels de erfarenheter, de förkroppsligade dispositioner eller habitus, som eleverna bär 
med sig till lektionen (Larsson et al, 2010). Habitus innebär:  

ett system av dispositioner som tillåter människor att handla, 
tänka och orientera sig i den sociala världen. En människas 
habitus grundlägges genom de vanor hon införlivar i familjen 
och skolan och fungerar sedan som ett seglivat och ofta 
omedvetet handlingsmönster. Habitus kan betraktas som 
förkroppsligat kapital (Broady, 1998, s. 3).  

Kapital enligt Broady (1998) är symboliska och materiella tillgångar. Bourdieu skiljer 
mellan olika arter av kapital: kulturellt kapital som innebär kultiverat språkbruk och 
förtrogenhet med finkultur; socialt kapital som innebär släktskapsband, vänskapsband 
och ekonomiskt kapital (materiella tillgångar), tillsammans med mer speciella 
kapitalarter som t.ex. utbildningskapital i form av betyg och examina (Broady, 1998). 
Habitus är individuellt men kan också förekomma kollektivt, t. ex som klasshabitus, 
vilket gör habitus till en betydande samhällelig kraft (Hjelm, 2014). Bedrivande av 
idrott är primärt beroende av tillgång på ekonomiskt kapital och sekundärt av kulturellt 
kapital (Hjelm, 2014). En betydande faktor är också tillgången på ledig tid, som också 
kan ses som en form av ekonomiskt kapital. Undervisning som kunskapspraktik handlar 
om den kunskap som ska återskapas i undervisningen och om praktikens betydelse för 
återskapandet. Undervisning som lärandepraktik är undervisning ur ett elev- och 
lärandeperspektiv med mål att utveckla elevernas kunnande genom en transaktionell 
process mellan elevernas kunnande och den återskapade kunskapen som ska 
approprieras. Den didaktiska praktiken riktar in sig på att få eleverna att lära sig 
specifika kunskaper (Carlgren, 2015). I den didaktiska praktiken ska läraren få eleven 
att lära sig något och i detta fall är det vattenvana och simning som är i fokus. Då berör 
vi lärarens yrkeskompetens och det avhandlas i nästa kapitel.    

 

1.4.4.	YRKESKOMPETENS	
 
Kompetensutveckling utgår ofta från en klassisk skillnad mellan att utföra 
arbete/uppgifter på rutin eller av ren vana och att utföra arbete/uppgifter med en attityd 
av att vilja reflektera över utförandet, förändra och utveckla för att lära nytt 
(Gustavsson, 2002). Jämför det med Ryles (1949, 2009) begrepp om intelligenta 
handlingar där praktiken förändras genom erfarenhet. Ett centralt begrepp för att få 
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förståelse för den praktiska kunskapen är knowing how, veta hur, vilket kan ställas mot 
den traditionella formen av kunskap, kallad knowing-that, veta att. Just begreppet 
knowing, inte knowledge understryker att kunskapens karaktär är en aktivitet. ”Veta att” 
är knutet till det teoretiska, medan ”veta hur” är uttryck för det praktiska. Den praktiska 
kunskapen har både en teoretisk och en praktisk karaktär. Kunskap om hur något utförs 
i handling och aktivitet, hör således samman med praktiken. Det innebär att kunskap 
kan ses som en färdighet i ett givet sammanhang, där färdigheten också innehåller 
förmågan att föra ett resonemang om det som utförs. Rutin- eller vanemässigt utförande 
av en uppgift räcker inte för att ha kunskap. Kunskapen uttrycks genom ett avsiktligt 
handlande där yrkesutövaren vet vad han/hon gör (Gustavsson, 2002). Ett yrkes 
komplexitet och förhållande till kunskap har beskrivits av Schön (1991). 
Kunskapsutvecklingen i professionella yrkesverksamheter har en nära relation med 
praktiken och med begrepp som kunskap-i-handling och reflektion-i-handling och 
Schön argumenterar för hur verksamheten kan förbättras. Reflektion-i-handling innebär 
att veta vad man gör i praktiken genom att tänka på hur man gör det vilket ökar 
möjligheten till måluppfyllelse. Det innebär också enligt Carlgren (2009) några viktiga 
pedagogiska implikationer för undervisningens genomförande: Alla ämnen innehåller 
teoretiska och praktiska kunskapsformer som tillsammans uttrycker meningen av 
kunnandet, och är utan inbördes hierarkisk ordning; Kunskapens praxisgrund betonas 
och det innebär att också verksamheten i klassrummets blir en del av skolkunskapen, 
tillsammans med innehållet i olika läromedel. Carlgren (2009) menar att när man 
tillägnar sig kunskaper genom att delta och verka i ett sammanhang omfattar det såväl 
uttalad kunskap som tyst kunskap. Det finns alltså ett samband mellan den sociala 
praktik där lärande pågår och vilken slags kompetens som utvecklas. Vilka förmågor 
och förhållningssätt som utvecklas är beroende på vilka slags kunskapsbildande 
processer som man deltar i. Det vidgade kunskapsbegreppet innebär också ett 
inkluderande av den tysta kunskapen (a.a., s. 25). Kunskapsbegreppet innefattar: 
knowing that = veta att, fakta; knowing how = veta hur, färdighet; knowing why = veta 
varför, förståelse; knowing what = veta vad, förtrogenhet och inkluderar också den tysta 
kunskapen. Polanyi (1998) uttrycker den tysta kunskapen som att människan vet mycket 
mer än det som kan sägas. Människor kan till exempel simma och cykla, utan att kunna 
uttrycka vad det är de kan. Denna förtrogenhetskunskap eller ”vad-aspekt” är en viktig 
del av ämnet idrott och hälsa, då ämnet innehåller mycket rörelse och färdigheter som 
ibland är svåra att uttrycka i ord.  Nyberg och Larsson (2014) argumenterar utifrån 
forskning i idrott och hälsa, som visar att syftet med kunskapens "vad-aspekt" är vagt i 
undervisningen och därmed också begränsar elevernas möjligheter till 
kunskapsutveckling. Forskarna menar att lärande i idrott och hälsa innebär att se 
meningsskapande som en integrerad del av rörelse. Genom att utforska "veta hur"-
aspekter av lärande i rörelser kommer det att belysa potentiella "knowings" eller 
förtrogenhetskunskaper (veta vad) i mänsklig rörelse och kan tjäna som ett analytiskt 
verktyg. Det kan bli en utgångspunkt för att artikulera exempel på "knowings" som 
föremål för lärande och därmed ge möjligheter att begreppsliggöra mänsklig rörelse. 
 
I skollagen (2010:800) står det att utbildningen i grundskolan ska vila på vetenskaplig 
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grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att lärarutbildningen och skolans 
undervisning ska utgå från en vetenskaplig kunskapsbas som kan prövas och granskas 
kritiskt. På högskolor och universitet betraktas vetenskapen som den centrala 
kunskapsformen. Orlenius (2005) menar att centrala aspekter av lärarkompetens 
innefattar de kvaliteter som ingår i ett vetenskapligt förhållningssätt: 

- ha förmåga att se förhållanden och problem utifrån olika 
perspektiv, 
- vara inställd på att ständigt ompröva, utveckla och variera 
strategier i sin verksamhet, 
- äga ett yrkesspråk, en begreppsapparat som möjliggör att 
diskutera och förstå skilda erfarenheter och synsätt, 
- inta en sökande och reflekterande hållning, 
- bygga upp sin verksamhet med tydlig struktur och systematik 
med stöd för sitt handlande och argument för val (vad - varför?), 
- kunna problematisera och formulera frågor till sin egen 
praktik, samla erfarenheter och dra slutsatser i syfte att utveckla 
kunskaper till gagn för alla, 
- ha förmåga att relatera praktik och teori till varandra, ha en 
teoretisk förankring i det man gör och kunna göra det “osynliga 
synligt”, 
- skapa ordning och mening, 
- ha en etisk medvetenhet, en fördomsfri och öppen inställning  

…och härigenom kunna förstå och hantera praktiken, dvs. ett 
vetenskapligt förhållningssätt = central lärarkompetens! 
(Orlenius, 2005, s. 22). 

 
Beprövad erfarenhet är ett intressant begrepp i sammanhanget, då yrkesverksamma 
lärare baserar sin undervisning på framgångsrika metoder som är dokumenterade under 
en längre tid. Lärarnas professionella omdöme och erfarenheter från praktiken är också 
viktigt i detta sammanhang. Här finns mängder av tyst kunskap eller 
förtrogenhetskunskap inkorporerade i form av praktisk kunskap, ”veta hur”. ”Beprövad 
erfarenhet kan ses som en erfarenhet som har utsatts för kritisk prövning med hjälp av 
teoretisk reflektion” (Josefsson, 2005, s. 32). Enligt Franck (2005) ska den beprövade 
erfarenheten vara:  
 

- delad, d.v.s. känd i en gemenskap av personer med liknande 
arbetsuppgifter och kompetens;  
- kommunicerad d.v.s. dokumenterad och spridd till andra i 
yrkesprofessionen;  
- kritiskt granskad utifrån relevanta kriterier för yrkesområdet;  
- värderad, d.v.s. prövad mot samhälleliga, yrkesrelaterade och 
etiska värderingsnormer. 
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Det livslånga lärandet och kompetensutveckling i yrkesrollen förutsätter någon form av 
reflektion i och över den egna yrkespraktiken, med utgångspunkt i ett vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskapliga teorier. Därför är det av intresse att i denna studie 
utmana det vetenskapliga förhållningssättet och den beprövade erfarenheten i mötet med 
nyanlända elever, eftersom det gäller att vara inställd på att ständigt ompröva, utveckla 
och variera strategier i sin verksamhet (Orlenius, 2005), och där den beprövade 
erfarenheten knappast är delad, det vill säga känd i en gemenskap av personer med 
liknande arbetsuppgifter och kompetens (Franck, 2005). 
 
I kapitlen ovan har den teoretiska grunden lagts där lärande handlar om den kunskap 
som ska återskapas för kommande generationer. Kunnande handlar om att det är genom 
handling och interaktion i praxis som kunskap konstrueras och det sociala livet 
organiseras, återskapas och omskapas. I skolan som kunskapskultur och 
undervisningspraktik konstateras att det inte räcker enbart med att tillägna sig kunskaper 
i skolan. Eleverna måste också få tillträde till en värld där kunskaperna får mening. När 
det gäller yrkeskompetensen innebär det att ha kunskap om hur något utförs i handling 
och aktivitet, och hör således samman med praktiken. Det innebär att kunskap kan ses 
som en färdighet i ett givet sammanhang, där färdigheten också innehåller förmågan att 
föra ett resonemang om det som utförs. Apropå föra ett resonemang hur något utförs 
kommer studiens metod att presenteras i följande kapitel. 

DEL 2 METOD 
 
Denna studie utgår från ett konstruktionistiskt och tolkande perspektiv. Förespråkare för 
det konstruktionistiska perspektivet menar att människor ständigt konstruerar och 
rekonstruerar sociala handlingar och sociala kategorier i samspel med varandra 
(Bryman, 2002). Inom det tolkande perspektivet strävar forskaren ödmjukt efter att 
förstå erfarenheter av sociala handlingar och de subjektiva uppfattningar som människor 
har. I denna studie görs inga anspråk på att nå objektiv eller generaliserbar kunskap, då 
någon sådan inte anses existera i ett tolkande perspektiv.   

När det gäller metod fanns det fördelar med en mixad undersökningsstrategi utifrån den 
valda problemformuleringen, för att kunna ge ett mer nyanserat uttryck för nyanlända 
elevers uppfattningar och erfarenheter av vattenvana och simning samt hur lärande kan 
anpassas utifrån dessa uppfattningar och erfarenheter. En mixad undersökning är en 
pragmatiskt baserad design (Cresswell, 2009; Denscombe, 2009) som genom att 
använda olika sätt att samla in data, s.k. triangulering kan ge forskaren möjlighet att på 
ett mångsidigt sätt belysa forskningsobjekten och få fram ett trovärdigare resultat. 
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2.1. DATA  

 

 

FIGUR	2: DATAINSAMLING. 
	
Denna undersökning inleddes med en explorativ enkät (se Appendix IV) inom 
problemområdet för att få en induktiv fingervisning om vilket fenomen som kunde 
följas upp mer i en djuplodande intervju med en grupp utvalda elever (se Appendix II) 
och avslutningsvis en källintervju med vuxna informanter, verksamma inom svensk 
grundskola (se Appendix III). Det avgränsade det undersökta området avsevärt. Motivet 
till att först använda en explorativ enkät var att undersöka hur vanligt förekommande 
det är med simundervisning i elevernas tidigare hemländer och i vilken utsträckning 
eleverna har varit i kontakt med öppet vatten i någon form. Det var också av intresse att 
se hur gruppen nyanlända elever uppfattar och skattar kulturella och religiösa aspekters 
inverkan på vattenvana och simkunnighet, samt i vilken omfattning de uppfattar hur 
krig i deras tidigare hemland påverkat simförmågan. Yrkeskompetensen kan utvecklas 
genom att förstå något om den bakgrund som de nyanlända eleverna kommer ifrån, och 
därmed kunna anpassa undervisningen utifrån deras behov. 
Av de elever som deltog i enkäten har åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar strategiskt 
valts ut för en uppföljande semistrukturerad intervju. En pojke kunde inte delta vid 
intervjutillfället och då tidsschemat var pressat fick det räcka med sju elevintervjuer. 
Risken enligt Shah (2004) i tvärkulturella intervjuer är att varje försök att förklara eller 
förstå kulturrelaterade fenomen, särskilt det som inte passar inom en känd referensram 
kan leda forskare antingen till att göra felaktiga antaganden eller att uppfatta en skillnad 
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som en egendomlighet. Båda kan vilseleda forskaren i tolkningen av data från 
intervjuerna. För att undvika denna fallgrop och för att ytterligare fördjupa kunskaperna 
inom problemområdet genomfördes också tre semistrukturerade intervjuer med vuxna 
informanter (källintervjuer) som gav möjlighet till såväl data- som metodtriangulering. 
Genom att använda källintervjuer med vuxna personer som har en delad kulturell 
erfarenhet med de intervjuade ungdomarna, underlättas förståelsen och tolkningen av de 
data som samlas in. Källintervjuerna bidrog till att uppfatta vad informanterna inte 
kunde eller ville vill dela med sig av eller vad de försökte hålla tillbaka, på grundval av 
den delade kulturella kunskapen och erfarenheten. I denna studie är forskaren något av 
en utomstående som försöker få en inblick i migrerade elevers erfarenheter och 
föreställningar om simning. Dimmock (2002) hävdar också att utomstående kan ge 
färska perspektiv som inte bara lyfter fram viktiga aspekter av en viss kultur, men 
erkänner framträdande skillnaderna mellan den och andra kulturer.  

Enligt Kvale (1997) syftar kvalitativa intervjuer till att lyfta fram de intervjuade 
personernas egna reflektioner, synsätt, uppfattningar och erfarenheter. I detta arbete har 
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor använts. En semistrukturerad intervju 
karakteriseras enligt Bryman (2002) av att forskaren utgår från specifika teman och låter 
informanten tala tämligen fritt kring valda teman. Detta var dock inte fullt möjligt i 
denna studie då intervjuerna med de nyanlända eleverna skulle genomföras med tolk 
eller på ett för dem obekant språk och där kan mycket information gå förlorad mellan 
raderna. Trots inspelning av intervjuer och fältanteckningar kan språkbarriären mellan 
informant och forskare vara ett hinder för att uttrycka sig fritt. En möjlig väg att 
utveckla någon form av förståelse kan vara att använda bild- eller kroppsspråk som 
komplement till dialog. Det användes i intervjuerna utan tolk, där jag till exempel ritade 
på white board och förklarade vad öppet vatten är för något till skillnad från en bassäng. 
Ett annat exempel på kroppsspråk var när jag beskrev djupet på vatten genom att visa 
var vattennivån befann sig på kroppen.    

2.2. URVAL  
 
I ett totalurval tillfrågades alla kommunala förberedelseklasser i en medelstor 
västsvensk kommun och de elever i åldern 12-16 år som vid undersökningstillfället var 
inskrivna i förberedelseklasserna. Totalt rörde det sig om ungefär 150 elever. Ett exakt 
antal elever är svårt att uppskatta i förberedelseklasserna, då det vid tidpunkten för 
undersökningen kunde förändra sig från dag till dag.  

Av de elever som deltog i enkäten har en grupp på sju elever valts ut för uppföljande 
intervju genom att jag kontrollerat i enkätsvaren att eleven var villig att delta, kontaktat 
förberedelseklassernas kontaktperson per e-post och frågat om t.ex. pojke 16 år från 
Östafrika var intresserad av att delta i undersökningen. I enkätsvaren förekommer inga 
namn och inte ens jag fick veta det förrän vid intervjutillfället. Vid intresse arrangerades 
en intervju av kontaktpersonen där också tolk närvarade om möjligt. Urvalet kan 
klassificeras som ett strategiskt urval, för att komma åt bredden i uppfattningarna. 
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Eleverna har valts ur tre olika förberedelseklasser och är i skilda åldrar och kommer från 
olika länder. De har vuxit upp i alltifrån landsbygd till storstad och olika religiösa 
tillhörigheter finns representerade. Trots att det var betydligt färre flickor än pojkar som 
besvarade enkäten så valdes flickorna med möjlighet att kunna belysa eventuella 
genusskillnader. I övrigt har inga andra medvetna urvalskriterier tillämpats.  

När det gäller urval av vuxna informanter så har det skett genom lämplighetsurval. 
Informanterna är födda och uppvuxna i olika länder i de områden som huvuddelen av de 
nyanlända eleverna kommer ifrån. De arbetar alla på olika skolor i den västsvenska 
kommun där undersökningen genomförts, med ansvar för nyanlända elever i 
förberedelseklasser. Två kvinnor och en man har intervjuats. 

2.3. GENOMFÖRANDE  
 
Kontakt togs med Barn- och ungdomsförvaltningen i den aktuella kommunen för att få 
tillstånd för undersökningen. Tillstånd beviljades och kontaktpersoner informerades på 
åtta olika kommunala skolor där förberedelseklasser fanns. Av de åtta skolorna svarade 
sex skolor att de var intresserade att delta i undersökningen. Eftersom undersökningen 
bestod av en inledande explorativ enkät med sju uppföljande semistrukturerade 
elevintervjuer så författades ett missivbrev på svenska, engelska, arabiska och persiska 
(dari), för att så många som möjligt skulle förstå informationen om vad undersökningen 
gick ut på och vad den skulle användas till (se Appendix I). Representanter från 
kommunens centrala resursenhet där hemspråkslärare är anställda hjälpte till att skriva 
missivbrev på arabiska och dari.  
Missivbrev för påskrift gick ut till samtliga elevers vårdnadshavare/”god man” i form av 
papperskopior. En digital kopia av missivbrevet på olika språk skickades också ut till 
skolornas kontaktpersoner, för att om möjligt skicka ut det per e-post. Det var viktigt ur 
etisk synvinkel att alla vårdnadshavare/”god man” och elever förstod att 
undersökningen var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom två skolor av de tillfrågade skolorna inte ville delta i 
undersökningen är det uppskattade totalurvalet, av nyanlända elever i åldern 12-16 år 
vid undersökningstillfället, 150 elever som var inskrivna i de åtta förberedelseklasser i 
den kommun där undersökningen genomfördes. Totalt har 126 missivbrev delats ut till 
elever på de sex deltagande skolorna och 52 elever har valt att delta i enkäten. På tre av 
de tillfrågade skolorna har jag deltagit under enkätinsamlingen. För att underlätta 
enkäten producerades ett bildspel med förklarande bilder till frågorna. Dessa bilder 
användes inte vid intervjuerna. Bildspelet kan tyvärr inte presenteras i appendix av 
upphovsrättsliga skäl.  

På tre skolor har eleverna, tillsammans med ansvarig lärare och tolkhjälp, självständigt 
genomfört enkäten enligt anvisningar som tilldelats samtliga skolor (se Appendix IV). 
De skolor där jag inte varit närvarande under enkätgenomförandet har också haft 
möjlighet att visa bildspelet till enkäten. Alla skolor har haft tillgång till tolkhjälp för 
många av respondenterna, dock inte till alla elever, då resurspersoner saknas för vissa 
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hemspråk i daglig undervisning. De eleverna fick då klara enkätfrågorna med hjälp av 
bilderna i bildspelet och ansvarig lärares/mina muntliga och visuella anvisningar. 
Enkäterna har genomförts via internet och Google Drive. Deltagande elever har 
genomfört enkäten på iPads och bärbara datorer där de sedan skickat in sina svar till 
mitt Google Drivekonto. Därifrån har sedan enkätsvaren visualiserats i olika typer av 
figurer och en tabell (se Appendix VI). 

De uppföljande elevintervjuerna delades in i tre områden: vatten, simning och skola (se 
Appendix II). De tre områdena är relevanta för studiens forskningsfrågor och är också 
ett resultat av enkätsvaren, då det var dessa områden som valdes ut för ytterligare 
fördjupning. Enkätsvaren gav inga tydliga tendenser rörande elevernas uppfattningar om 
vatten och simning. Område skola valdes för att besvara den andra forskningsfrågan om 
hur lärare i idrott och hälsa kan anpassa undervisning för att utveckla lärande i 
vattenvana och simning.  Intervjuerna har genomförts på tre skolor. Fyra intervjuer har 
genomförts med hjälp av tolk. Vid två intervjuer saknades tolkhjälp, då resurspersonen 
inte var närvarande just den dagen. En intervju genomfördes på engelska då 
informanten också var engelskspråkig. Intervjuerna har spelats in med hjälp av Apple 
Photo Booth där både ljud och bild upptagits efter informanternas godkännande. I de 
intervjuer där tolk var med, så transkriberades elevernas svar direkt, lästes upp och 
tolkades för godkännande. I övriga fall har intervjuerna transkriberats i efterhand till det 
språk som intervjun genomfördes på, och sedan presenterats för informanten och 
godkänts. Ytterligare tre intervjuer (semistrukturerade) har genomförts med 
hemspråkslärare från kommunens centrala resursenhet för att berika bakgrunden till de 
frågor som dels ställts i enkäten, dels ställts i elevintervjuerna. Även de intervjuerna har 
lästs och godkänts av de vuxna informanterna. För intervjufrågor, (se Appendix III). 

De sju intervjuade eleverna är: Ayman, en 15-årig pojke från ett land i Östafrika; Bahir, 
en 15-årig pojke från ett land i Mellanöstern; Caliana, en 16-årig flicka ifrån ett land i 
Mellanöstern; Dalia, en femtonårig flicka ifrån ett land i Mellanöstern; Esmah, en 13-
årig flicka ifrån ett land i Mellanöstern; Fawad, en 14-årig pojke från ett land i 
Centralasien; Ghasal, en 12-årig flicka ifrån ett land i Mellanöstern. Alla berättelser kan 
läsas i sin helhet, (se Appendix VI). De tre vuxna informanterna är Xavier som är 60+ 
år gammal och arbetar som hemspråkslärare i den aktuella kommunen och arbetar på 
flera skolor, Yazmin som är 50+ år gammal och arbetar som hemspråkslärare i en 
förberedelseklass för ensamkommande flyktingar på en skola och Zayna som är 40+ år 
och arbetar som assistent i en förberedelseklass på ytterligare en skola. De vuxna 
informanterna har också rest tillbaka till sina tidigare ursprungsländer, men även gjort 
resor till andra länder i regionen, och har god kännedom om kultur och livsvillkor i de 
olika länderna.  
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2.4. ANALYS  
 
Syftet med enkätfrågorna riktade i första hand in sig på min första forskningsfråga, det 
vill säga elevernas erfarenhet av vattenvana och simning, och deras uppfattningar om 
hur kultur, religion och krig inverkat på simförmåga och simkunnighet. Syftet med 
elevintevjuerna var att fånga elevernas uppfattningar om vatten, simning och lärande 
med utgångspunkt i min andra forskningsfråga om hur lärare i idrott och hälsa kan 
anpassa undervisningen för att eleverna ska klara ämnets kunskapskrav. Syftet med 
källintervjuerna var att rikta fokus på sociala och kulturella bakgrundsfaktorer i 
elevernas uppfattningar och hur dessa kan påverka simförmåga och simkunnighet.  	

2.4.1	ANALYS	AV	ENKÄT	
 
I analysen har enklare korstabuleringar genomförts av vissa svar för att påvisa 
tendenser. Enkäten innehöll 21 slutna frågor, några med flervalsalternativ och några 
med likertskala för att fånga elevernas erfarenheter och uppfattningar. 
Undersökningsenheten i enkätstudien var nyanlända elever, i enlighet med Skollagens 
definition (Skollag (2010:800)), och variablerna var i huvudsak kvalitativa. Några 
variabler var kvantitativa som t.ex. ålder och antal år i skolan.  För en fullständig 
sammanställning av tabeller och diagram, se Appendix V. 126 elever har tillfrågats om 
att delta i undersökningen. 52 elever, 12 flickor och 40 pojkar, har efter tillstånd från 
vårdnadshavare/”god man”, själva valt att delta i undersökningen. Enkätsvaren utgjorde 
en explorativ och induktiv studie för att finna de områden som sedan fördjupades i 
uppföljande intervjuer med ett urval av sju informanter från olika ursprungsländer. 
Enkätsvaren utmynnade i tre områden, upplevelse och erfarenhet av: vatten, simning 
och lärande i skola. Det var elevernas förhållningssätt till dessa områden som var 
intressant att fördjupa i intervjuer. Det är viktigt att  återigen påpeka att i analysen av 
enkätsvaren utpekas endast tendenser i undersökningsmaterialet.  

2.4.2.	ANALYS	AV	INTERVJUER	
 
I detta arbete används analys av narrativ i form av livsberättelser av de nyanlända 
barnens/ungdomarnas upplevelser av vatten, simning och lärande, samt vuxna 
informanters berättelser om sociala och kulturella livsförhållanden i de länder som 
eleverna kommer från. I analys av narrativ så är de grundläggande frågorna enligt 
Patton (2002):  

Vad kan denna berättelse eller historia avslöja om personen och 
världen som den kommer ifrån? Hur kan denna berättelse tolkas 
så att det ger en förståelse för och belyser livet och kulturen som 
skapade det? (s. 115, min översättning).  

Personliga livsberättelser uppvisar kulturella och sociala mönster som kan skönjas 
genom en lins av individuell upplevelse (Patton, 2002). Polkinghorne (1995) gör 
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åtskillnad mellan narrativ analys och analys av berättelser. Analys av berättelser 
utnyttjar resonemang från teoretiska ramverk och analyserar teman i data som ges i 
form av berättelser. Livsberättelser är biografisk forskning där forskaren konstruerar 
eller rekonstruerar en berättelse om en del av ett liv (Armour, 2006). Syftet är att lägga 
grunden för en analys av särskilda frågor, problem eller händelser (Armour, 2006). I 
livsberättelser kan forskaren triangulera data med andra bevis, t.ex. det sociokulturella 
sammanhanget (Armour & Macdonald, 2012).  

 

FIGUR	3: ANALYSPROCESSEN. 
 
Ett kategoriskt innehållsperspektiv (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998) används 
i analysen av barnen/ungdomarnas livsberättelser. Lieblich et al (1998) menar att den 
narrativa forskningens styrka är möjligheten att kombinera berättelser med teoretisk 
analys. Enligt Lieblich et al (1998) finns det olika utgångspunkter i analysen. Utifrån 
studiens syfte är det då lämpligt att analysera textens innehåll och göra det genom att 
finna uttryck i texten som bildar mönster eller teman. 
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FIGUR	4: STEGVIS ARBETSGÅNG VID INNEHÅLLSANALYS (LIEBLICH ET AL, 1998). 
	
Elevernas och de vuxna informanternas uttalanden tas fram som viktiga delar i texten. 
Inledningsvis bör forskaren identifiera den underliggande betydelsen i det 
informanterna säger. Därefter ska innehållskategorierna identifieras och definieras. 
Först har en översiktsläsning genomförts av hela datamaterialet i intervjuerna 
(Westlund, 2009). Totalt har 31 A4-sidor maskinskriven text transkriberats av 
sammanlagt 3h, 48 minuter inspelade intervjuer. Transkripten har formen av en dialog 
mellan forskare (F:) och informant (S:) där forskarens frågor och följdfrågor skrivits 
fram. Eftersom de flesta intervjuerna har skett med tolkhjälp så har ingen övergripande 
markering av typen långa pauser, tvekan eller ofullständiga meningar gjorts.  

I analysen har elevernas och de vuxna informanternas utsagor i intervjuerna 
kategoriserats utifrån de tre valda områdena i olika teman. Det kan röra sig om enstaka 
meningar eller uttryck som är relevanta för kategorin. Uttrycken och meningarna kan ha 
sitt ursprung från en eller flera informanters berättelser. Slutligen har slutsatser dragits 
utifrån resultatet av undersökningen. Det innebär att innehållet i kategorierna bör 
överensstämma med forskningens syfte och forskningsfrågor och samtidigt beskriva 
fenomenet som undersökts. Informanternas utsagor analyserades sedan tematiskt utifrån 
studiens teoretiska ramverk, det sociokulturella sammanhanget. Utveckling och lärande 
sker enligt Vygotskij genom kommunikation och relationer. Det är främst föräldrarna 
som bidrar till den kulturella förståelsen, eller begreppsvärlden i Vygotskijs termer. 
Internalisering innefattar den kulturella förståelsen och den kognitiva utvecklingen. För 
att barn/ungdomar ska internalisera begrepp och kunskaper krävs att de dels har givande 
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kommunikationer och relationer med föräldrar, släkt, vänner och dels progressiv 
undervisning av lärare samt kontakt med goda förebilder som inspirerar till lärande och 
utveckling. De vuxna informanternas bidrag var att ha insikt i de sociala och kulturella 
livsförhållanden som de nyanlända eleverna nyss har lämnat. Detta för att få en bra 
grund för att kunna analysera materialet och följa upp resultatdel respektive 
diskussionsdel i detta arbete. 

2.5. TROVÄRDIGHET OCH GILTIGHET  
 
Det är lätt att tänka att denna undersökning har ett uppenbart svar: Nyanlända elever kan 
inte simma på grund av att de kommer från krigshärjade regioner, där simträning 
knappast varit ett prioriterat område. I detta arbete är det den kvalitativa analysens 
giltighet som bestäms av hur väl helhetens mening blivit bevarad (Lantz Friedrich, 
2008). I det här fallet grundas analysen på ett mindre antal intervjuer, men med stöd 
ifrån en explorativ enkät och tre källintervjuer för att ytterligare stärka bakgrunden till 
de nyanlända elevernas svar. Resultat baserade på undersökningar av flera fall kan 
utgöra underlag för slutsatser om skillnader i kvaliteter och om kvantiteter. Vilka 
slutsatser som kan dras beror på vilken uppläggning eller design undersökningen har 
(Lantz Friedrich, 2008). I denna studie är det en mixad design med en inledande enkät 
följt av intervjuer med nyanlända barn/ungdomar i 12-16 års ålder, som sedan 
kontrasterats mot semistrukturerade intervjuer av tre vuxna informanter som delar 
elevernas kulturella bakgrund. Enkätfrågorna och de olika intervjuernas grad av 
strukturerade frågeställningar har bestämts av min teoretiska förförståelse och utifrån 
den görs databearbetningen. Ambitionen i studien är att nyansera förståelsen av 
fenomenet som undersöks genom att tillämpa teoretiskt valda begrepp och applicera 
dessa på det som informanterna sagt.  

Giltighet skapas genom en analys av och fördjupning i helhetens delar och genom 
syntesen där ett meningsfullt mönster på en högre abstraktionsnivå framträder (Lantz 
Friedrich, 2008). Analysens giltighet vilar enligt Lantz Friedrich (2008) dels på intern 
subjektivitet, dels på teoretisk/extern validitet. Den teoretiska/externa validiteten gäller 
kopplingen mellan teori och det undersökta fenomenet. Giltigheten, den 
teoretiska/externa validiteten, avser då hur väl de begrepp som används i analysen är 
förankrade i teori och fördjupar förståelsen av det undersökta fenomenet. Med intern 
subjektivitet avses en form av interbedömarreliabilitet (överensstämmelse eller 
samstämmighet) där bedömarna utgörs av intervjuare och informant. 
Överensstämmelsen mellan intervjuare och informant bestäms av hur väl intervjuaren 
lyckats fånga och spegla sin informationskälla. Tillförlitligheten beror således på 
intervjuarens förmåga att betrakta fenomenet ur informantens perspektiv. Detta gäller 
såväl vid själva datainsamlingen som vid databearbetningen (Lantz Friedrich, 2008). I 
detta arbete har en triangulering av såväl data som metod använts för att ytterligare 
stärka studiens trovärdighet och giltighet. 
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2.6. FORSKNINGSETIK  
 
De etiska övervägande som har varit aktuella under studiens gång är framför allt att det 
i forskningskravet är viktigt, att forskningen inriktas på väsentliga frågor och att den 
håller hög kvalitet. Detta arbete har som målsättning att utveckla och fördjupa 
kunskaper inom området nyanlända elever och simkunnighet i svensk grundskola. 
Samtidigt har deltagande respondenter och informanter ett berättigat 
individskyddskravkrav mot otillbörlig insyn t.ex. i livsförhållanden. Respondenter och 
informanter får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning i samband med en undersökning (Vetenskapsrådet 2002). Ansvarig forskare 
ska inför en vetenskaplig undersökning noga överväga värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet mot risker för såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser för 
respondenter och informanter och deras vårdnadshavare/”god man”. I detta arbete har 
riskerna för deltagande elever i enkäten noga övervägts, då några av frågorna eftersöker 
elevernas uppfattningar om hur kultur, religion och krig påverkat simkunnighet i deras 
tidigare hemland. Det är i det sammanhanget viktigt att betona att frågorna gällde 
uppfattningar, inte egna erfarenheter. Trots språkliga barriärer väger forskningskravet 
tungt i många fall. Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning i 
anknytning till faktorer som till exempel kan komma att utveckla människors hälsa och 
livsvillkor, eliminera fördomar eller lyfta mäniskors medvetenhet om hur de på ett 
nyanserat sätt kan utnyttja sina egna resurser (Vetenskapsrådet, 2002). För övrigt har det 
i denna studie varit viktigt att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 
informationskravet; samtyckeskravet; konfidentialitetskravet; nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002).  

De forskningsetiska principerna har från början funnits med i de missivbrev (se 
Appendix I) som delades ut till eleverna och deras vårdnadshavare/ ”god man”, för att 
informera om att undersökningen gäller ett examensarbete och vad studiens syfte är. I 
missivbreven stod det också att elevernas deltagande var helt frivilligt, att de när som 
helst kunde avbryta undersökningen eller välja att inte svar på någon fråga om de inte 
ville det. I samband med enkät och intervjuer har respondenterna informerats om hur 
lång tid enkät och intervjutillfället beräknades ta och vad som skulle behandlas. I 
intervjuerna har samtliga informanter tillfrågats om det går bra att spela in intervjun, för 
att underlätta transkriberingen. Det stod också helt klart i missivbrevet att alla deltagare 
kommer att anonymiseras och att samtliga data behandlas konfidentiellt. All insamlad 
data kommer endast att användas i denna undersökning och förvaras på ett säkert sätt så 
att ingen förutom forskaren kan komma åt uppgifterna. Efter intervjuerna har 
informanterna fått ta del av och godkänt transkriberingen. En annan viktig aspekt är det 
asymmetriska maktförhållandet mellan lärare och elev, eller i detta fall forskare och 
elev, och att forskaren respekterar den situationen och inte utnyttjar den på otillbörligt 
sätt. Även om barnen/ungdomarna har föräldrars samtycke till forskningen, så är det 
viktigt att deltagarna också samtycker och är informerade om forskningens innehåll, 
ändamål och presentation i digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Det är också viktigt att 
deltagarna inte utsätts för någon risk genom att de deltar i undersökningen, t.ex. att de 
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känner sig utpekade eller åsidosatta i förhållande till övriga elever. Där har forskaren ett 
stort etiskt ansvar. Elevernas kulturella förförståelse är målet för denna studie, men kan 
också vara begränsande för deltagande i studien. Uppmärksamhet och empati med 
deltagarna är nyckelord i denna undersökning. 

DEL 3 RESULTAT  
 
Resultatet i denna studie syftar till att besvara frågorna: 

• Vilka uppfattningar om och erfarenheter av momentet simning bär nyanlända 
elever med sig i mötet med den svenska skolan, dels med utgångspunkt i 
elevernas utsagor, dels med utsagor från vuxna pedagoger som delar de 
nyanlända elevernas kulturella bakgrund? 

• Hur kan lärare i idrott och hälsa anpassa undervisningen så att nyanlända elever 
får möjlighet att klara kunskapskraven i momentet simning i svensk grundskola? 

Resultatredovisningen inleds med en sammanställning av den explorativa enkäten. I 
enkätsvaren fokuseras de erfarenheter av vatten och simning som eleverna bär med sig 
från sitt tidigare hemland, då det till viss del var svårt att se några tendenser i elevernas 
uppfattningar. Därefter följer en sammanfattning av elevinformanternas utsagor i tre 
teman som är relaterade till de uppfattningar som de nyanlända har om vatten, simning 
och lärande i simning. Till sist summeras de vuxna informanternas utsagor i två teman 
Avslutningsvis följer en sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat. I senare 
kapitel följer en diskussion av resultatet med utgångspunkt från det valda 
sociokulturella perspektivet och kopplingar till tidigare forskning. 

3.1.	RESULTAT	FRÅN	DEN	EXPLORATIVA	ENKÄTEN	
 
Syftet med enkätfrågorna riktar i första hand in sig på den första forskningsfrågan, det 
vill säga elevernas erfarenhet av vattenvana och simning, och deras uppfattningar om 
hur kultur, religion och krig inverkar på simförmåga och simkunnighet. Se Appendix V 
för en fullständig sammanställning av tabeller och diagram. Det har inte gjorts någon 
statistisk analys av datamaterialet utan endast enklare korstabuleringar. I bearbetningen 
av enkätsvaren utpekas endast tendenser i undersökningsmaterialet. 
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FIGUR	5:	VISAR	ANTAL	ELEVERS	HUVUDSAKLIGA	UPPVÄXTLAND	(N=52).	
	
Syrien och Afghanistan är de länder som har flest deltagare i enkätundersökningen. Det 
är också de länder som hade högst antal asylsökande barn och ungdomar under 2015, 
enligt Migrationsverket (2016a). 
 

 

FIGUR	2:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	UPPVÄXTMILJÖ	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
 
37 elever, >70%, är uppvuxna i stad eller storstad. Bland de övriga är de flesta 
uppvuxna på landsbygd. 
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FIGUR	6:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	IDROTTSUNDERVISNING,	(N=52).	
	
De flesta eleverna har haft någon form av fysisk aktivitet i skolan i deras tidigare 
hemländer. 42 elever, >80%, har haft regelbunden undervisning en gång i veckan eller 
mer. De åtta elever, en flicka och sju pojkar som svarat nej på frågan kommer alla från 
samma land, Afghanistan. Sex av dem är uppvuxna på landsbygden och två i mindre 
städer. 
 

 
FIGUR	7:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	SIMUNDERVISNING	I	SKOLAN,	(N=52).	
	

	
FIGUR	8:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	SIMTRÄNING	PÅ	FRITIDEN,	(N=52).	
	
Simundervisning i skolan förekommer knappt. 48 elever, >92%, har aldrig haft 
simundervisning i skolan, däremot har betydligt fler tränat simning på sin fritid, 20 
elever, 38.5%. De flesta av eleverna, 12st, som anger att de tränat simning på sin fritid 
kommer från Syrien och innefattar båda könen (3 flickor och 9 pojkar). Övriga åtta 
elever är pojkar och kommer från Europa, Östafrika och Afghanistan. Tendensen är att 
det är en högre andel pojkar som har tränat simning på sin fritid. 
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Figur	9:	Visar	fördelning	av	tillgång	till	pool	i	tidigare	hemland,	(n=52).	
 
Pooler eller simbassänger är inte vanligen förekommande i elevernas uppväxtmiljö, men 
de förekommer i alla uppväxtmiljöer och är vanligast förekommande i storstäder och 
städer. 15 pojkar uppger att de haft tillgång till såväl privat som offentlig pool, varav de 
flesta kommer från Syrien. Två flickor från Syrien uppger att de haft tillgång till privat 
pool och en flicka från Afghanistan och en flicka från Syrien har haft tillgång till en 
offentlig pool.  
 

 
FIGUR	10:	VISAR	FÖRDELNING	AV	TILLGÅNG	TILL	ÖPPET	VATTEN	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
	
Sjöar är ovanliga i elevernas uppväxtmiljö. Det är en klar dominans av flod, å, bäck 
eller annat vattendrag följt av hav. Här har eleverna kunnat välja flera alternativ.  
Trenden är att om det är någon i familjen som kan simma, så är det pappan i första hand 
och i andra hand brodern. De flesta pappor och bröder som uppges kunna simma 
kommer från Syrien. Osäkerhetsfaktorn blir dock hög när de som inte har den 
efterfrågade familjemedlemmen också kryssar i alternativet, vet inte. Det är 22 elever 
(n=52) i datamaterialet som har badat i pool och 29 elever (n=52) som badat i havet 
tidigare i deras liv. Bland dessa är det 16 elever som både badat i pool och i öppet 
vatten.  
Vid en närmare titt på dessa 16 elever, uppger 11 av dem att deras pappa kan simma en 
sträcka av 200m. Bland de 17 elever som haft tillgång till antingen en pool eller öppet 
vatten uppger 9 att deras pappa kan simma. Bland övriga elever som inte haft tillgång 
till varken pool eller öppet vatten uppger 4 elever att deras pappa kan simma. Trenden 
är att tillgång till pool eller öppet vatten spelar roll.  
10 av eleverna (1 flicka och 9 pojkar) har provat fiske och 12 elever har upplevt en tur i 
mindre båt i sitt tidigare hemland. 5 elever har provat att paddla i kanot eller kajak. Av 
de elever som åkt båt och/eller paddlat har två flickor från Syrien både åkt båt och 
paddlat. Övriga är pojkar. Ingen har surfat i någon form (n=52). 
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FIGUR	11:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	INSTÄLLNING	TILL	SIMFÖRMÅGA,	(N=52).	
	
42 elever, >80% (likertskala 4-5), uppger att simförmåga är viktigt för dem. Det är 
intressant i relation till elevernas tidigare låga simerfarenhet.  
 
Enkätsvaren utgjorde en explorativ och induktiv studie för att finna områden som sedan 
fördjupades i uppföljande intervjuer med ett urval av sju informanter från olika 
ursprungsländer. Enkätsvaren utmynnade i tre områden, upplevelse och erfarenhet av 
vatten, simning och lärande i skola. Det var elevernas förhållningssätt till dessa områden 
som var intressant att fördjupa i intervjuer. I de avslutande uppfattningsfrågorna om hur 
kultur, religion, krig och hur förutsättningar för öppet vatten inverkar på simförmåga 
och simkunnighet är det svårt att påvisa några tydliga tendenser. Helt klart är att 
kulturella traditioner, religiösa inriktningar och krig inverkar på simkunnigheten. Det 
var i denna fas av arbetet jag kände att det behövs mer bakgrundsinformation än den 
som enkäten gav, och jag beslöt mig för att göra tre källintervjuer med vuxna personer 
som delar samma kulturella bakgrund som de elever vars intervjuer presenteras härnäst.  

3.2.	RESULTAT	FRÅN	ELEVINTERVJUERNA	
 
I denna resultatredovisning är mina frågor till informanten satta inom parentes i 
förkommande fall.  

3.2.1.	TEMA	RÄDSLA	FÖR	VATTEN	
 
Alla elever berättar om att det är många känslor som kommer till uttryck vid åsynen av 
eller vid upplevelse av kontakt med öppet vatten. Den dominerande känslan är rädsla, 
då de flesta eleverna har ett försiktigt förhållande till öppet vatten, eftersom de inte kan 
simma och är rädda för att drunkna:  
 

Jag är rädd när jag kommer i kontakt med vatten. (Varför är du 
det?) Jag är rädd för att drunkna (Caliana). 
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(Hur ska du ta dig till vatten?) Jag ska gå till vatten, känna på 
vatten. (Är du rädd när du ser vatten?)  Ja. (Varför då?) Jag kan 
inte simma. Jag tror jag ska dö (Bahir). 
(Vad tänker du på när du ser öppet vatten?) Jag känner mig rädd 
(Dalia).  

 
Samtliga elever betonar att vatten är en viktig och betydelsefull livsbetingelse för oss 
människor och för alla djur och växter samt anger vattnets nytta inom olika 
användningsområden som exempelvis hygien och tvätt. Alla elever upplever att de har 
ett naturligt förhållande till vatten och de flesta eleverna uttrycker att det är de själva 
som bestämmer över hur de använder vatten. Några elever berättar att det är hela 
familjen som diskuterar hur vattnet ska användas i hemmet.  
 
Vatten som ett vardagligt fenomen kan enligt Öhman (2008) ha många olika meningar 
beroende på hur individen möter det. Vatten har till exempel en viss mening som 
badvatten vid simning i det, en annan som dryck för att släcka törst, en tredje när djur 
och växter vattnas etc. Det är i relation till en viss handling eller händelse som vatten får 
sin specifika mening och som är unik för individen. Den mening som eleverna ger 
vattnet utgår från deras tidigare erfarande av det. De flesta informanterna har inte erfarit 
vatten som vatten för bad och simning och har därför en naturlig respekt för det. Det 
resultatet sticker ut i område vatten. 
 

3.2.2.	TEMA	SIMNING	SOM	KUNNANDE		
 
De elever som uppger att de inte kan simma vill gärna lära sig simma. På frågan om 
vem som bestämmer om simning är viktigt att kunna svarar eleverna att det är de själva 
som bestämmer det. De tycker att simkunnighet är viktig framför allt att kunna rädda 
eget liv, men också kunna rädda andras liv:  
 

Det är jätteviktigt. (Varför tycker du att det är jätteviktigt?) Jag 
tänker på idrott, att träna kroppen. Det är en bra känsla att kunna 
simma. Det ger trygghet. Det är bra att stärka muskler i kroppen 
mot vågor. För att kunna rädda sig själv eller andra (Ayman). 
Det är mycket bra att kunna simma, för att inte drunkna 
(Fawad). 
Jag tycker att det är viktigt att kunna simma. Alla kompisar kan 
simma. Jag måste träna på simning, det är jätteviktigt (Bahir).  
 

Några elever ser också simning ur ett hälsoperspektiv där träning ger välbefinnande och 
simkunnighet ger möjlighet till ökad social samvaro:  
 

Jag vill kunna gå till simhallen, träffa kamrater, diskutera, leka 
och skratta. Simning är bra för kroppen. Kroppen blir stark. 
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(Händer det något mer än i kroppen?) Det är bra för huvudet. 
Det tar bort tankar och jag blir effektiv efteråt (Caliana). 
Jag tycker om alla sporter som till exempel simning, volleyboll 
och basketboll. Jag vill kunna utföra dem och delta i dem 
(Dalia). 
Jag tänker på simtävlingar och att man kan tävla i lag (Esmah). 
Jag tycker att det kan göra bra saker för kroppen. Det kan göra 
dig starkare och det kan ge dig en hobby. Jag gillar så mycket att 
simma. Att kunna simma ger mig självkänsla och en stark kraft 
att utföra allting (Ghasal). 

Elevrnas utsagor för hur de ser på simning kopplar jag till Bourdieus (1988) olika 
idrottskulturella uttryck. Elevernas utsagor är sprungna ur deras habitus som 
“grundlägges genom de vanor hon införlivar i familjen och skolan och fungerar sedan 
som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster. Habitus kan betraktas som 
förkoppsligat kapital” (Broady, 1998, s. 3). Enligt intervjudeltagarna själva så är endast 
Ghasal och Ayman simkunniga i sitt tidigare hemland. Jag tolkar det som att elevernas 
svar utgår från deras egenförståelse och meningsskapande av denna aktivitet, trots att de 
flesta informanter inte har erfarenhet av simning. Deras uppfattning har grundlagts 
genom tidigare idrottsliga vanor som approprierats i skola och familj. 

3.2.3.	TEMA	SIMNING	SOM	LÄRANDE	
 
Samtliga intervjuade elever har stor tilltro till skolan. Den är viktig för lärande, både i 
ett nutids- och ett framtidsperspektiv. Eleverna uppfattar läraren som en auktoritet inom 
sitt ämne och allihop ser de fram emot simundervisningen i den svenska skolan. Alla 
elever utom Ayman uttrycker att de lär sig bäst i en grupp som leds av en lärare i en 
simhall. Ayman tycker att han lär sig bäst när han är ensam med läraren. 
 
Läraren är den som bäst kan lära eleverna att simma, men ett flertal elever påpekar att 
de själv måste vilja också. Den metodik som eleverna lyfter fram sker enligt principen: 
Visa-pröva-instruera-öva, det vill säga läraren visar och förklarar, eleverna provar 
därefter, sedan instruerar läraren igen om det behövs och eleverna fortsätter öva. De 
flesta eleverna vill gärna förlägga simundervisningen till eftermiddagar när skolan är 
slut. Flickorna i undersökningen anger att de ofta har hushållsuppgifter senare på 
kvällen. Elevernas vilja att lära sig simma kan förenas med egen reflektion över lärande 
för att utveckla kunnande. Det gäller såväl tillsammans med läraren som tillsammans 
med övriga gruppmedlemmar, där elever lär av varandra och tillsammans medierar 
kunskap. 
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FIGUR	12:	MODELL	FÖR	VISA-PRÖVA-INSTRUERA-ÖVA	
 
En grundförutsättning för att lärande ska ske är att reflektion finns med i bilden. Det är i 
reflektionsprocessen som erfarenhet, kunskap och bildning görs tillgänglig. Det är inte 
upplevelsen i sig själv, det är det den reflekterande erfarenheten som är viktig (Burman, 
2009). Lärande i simning kopplar jag till Polanyis (1998) tysta eller underförstådda 
kunkap och utvecklande av skicklighet i till exempel simning. För att utveckla en 
skicklig motorisk förmåga i simning gäller det att vara engagerad och öva. Polanyi 
(1998) menar att det är missvisande att uppfatta detta som en ren följd av upprepning. 
Det är en upprepad mental ansträngning som kräver engagemang från såväl lärare som 
elever för att tillägna sig simkunnighet och bevara en kulturell tradition.  
Några elever beskriver hur det blir betydligt mer utmanande att träna simning i öppet 
vatten, där naturens krafter gör sig gällande och att övning blir mer autentisk i 
strömmande vatten: 
 

(Hur tänker du när du säger flod?). Jag simmar inte mot 
strömmen. Det är lättare att simma när strömmen för en med sig 
och man flyter med vattnet (Ayman). 
(I sjö varför då?) I sjö så måste man fokusera på att simma för 
att överleva (Fawad). 
Du kan lära dig även där (hav), men jag tycker att det är farligt. 
(Varför tror du att det är farligare?) Eftersom du kanske halkar 
med benen och ramlar i under vattenytan, då kan ingen höra dig 
eftersom du är under vattenytan. Med lite tur kan vågorna i 
vattnet kasta dig tillbaka om du inte kan simma (Ghasal). 
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Carlgren (2015) anser att det inte räcker enbart med att tillägna sig kunskaperna. I det 
här fallet är det simkunnighet. Att simma 8 x 25m i en bassäng är inte detsamma som att 
simma 200m i öppet vatten. Eleverna måste också få tillträde till en värld där 
kunskaperna får mening. I öppet vatten sätts simförmågan på helt andra prov än i en 
bassäng och eleverna inser meningen med kunskaperna. 
 
I nästa kapitel riktas fokus på den sociala och kulturella bakgrund som eleverna lämnat i 
sina tidigare hemländer. Tre vuxna pedagoger som är verksamma i svensk grundskola 
har intervjuats för att berika elevernas bakgrund. Pedagogerna är födda och uppvuxna i 
olika länder i regionen som de flesta eleverna har sitt ursprung i. 

3.3.	RESULTAT	FRÅN	KÄLLINTERVJUER	
 
Xavier, Yazmin och Zayna berättar att skolan i tidigare hemland liknar den i Sverige, 
men med den skillnaden att studierna är mycket krävande för eleverna. Skolan har en 
läroplan med olika ämnen som undervisas av ämneslärare redan från skolstart. 
Privatskolor finns i alla länder i den region som eleverna kommer ifrån och i många 
länder också skolor för olika religiösa inriktningar. Skolan bedrivs ofta som 
samundervisning i de lägre skolåldrarna, men i högstadiet och gymnasiet är det 
könsskild undervisning. Skolor i städer och storstäder har oftast bättre resurser än skolor 
på landet. Sedan kan det också skilja mycket mellan de olika regionernas resurser inom 
ett land.  
 
När det gäller idrottsundervisningen i elevernas ursprungliga hemländer, skiljer den sig 
från idrottsundervisningen i Sverige. Det skiljer både i aktiviteter och att i Sverige så 
har flickor och pojkar idrott tillsammans. Idrottsundervisningen är könsskild i de åldrar 
som denna undersökning intresserar sig för och är väldigt begränsad till skolgården. Det 
innebär ofta en eller två lektioner per vecka med olika verksamheter som friidrott, 
basket, fotboll och fysisk aktivitet som gymnastik- och styrkeövningar med den egna 
kroppen. Flickor har många gånger endast en lektion per vecka. Skolorna bedriver inte 
någon simundervisning som de gör här i Sverige:  
 

3.3.1.	TEMA	ANSVAR	FÖR	SIMUNDERVISNING	
 
Xavier, Yazmin och Zayna påtalar att myndigheter i länderna i denna region tar inte 
något ansvar för att simundervisning bedrivs i skolan: 
 

Tyvärr, och det är lite sorgligt att säga det, att myndigheterna 
inte har varit förutseende på detta sätt att varje skola har en 
swimming pool eller badbassäng som man säger på svenska, 
utan i huvudstäder har man kanske två, tre badbassänger och där 
gör de sina träningar och då har man tillgång till dem, om man 
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kan simma och har kommit så långt att man måste träna för att 
man ska vara med i tävlingar som rör landet o.s.v. Vanligt folk 
har inte tillgång till dem (Xavier). 
 

Enligt informanterna är det familjen som bestämmer och prioriterar simundervisningen i 
dessa länder: 
 

Jag tycker att det är familjen som gör skillnad, inte staten. Det 
beror på familjen som vill satsa, familjen brys sig mer om 
sådana saker än staten. Så tycker jag. Om familjen tänker att 
mina barn måste lära sig simma för att det är en livförsäkring för 
dem. Men att staten bryr sig om detta och vill satsa pengar på 
detta, nej staten bryr sig inte. Det är familjen som bryr sig? 
Vilken familj har möjlighet? Vilken familj bryr sig inte? Vilken 
familj har inte ekonomi? Så det är familjen i våra länder som 
kan prioritera, inte staten (Yazmin). 

 
Säljö (2015) menar att kärnan i det vi kallar lärande är hur vi återskapar och förnyar 
kunskaper i samhället. Enligt Lemke (1998) finns det, på en mycket allmän nivå, två 
sätt att återskapa kunskaper och erfarenheter: 1. Lärande genom deltagande och 2. 
Lärande genom studier. De vuxna informanterna är tydliga med att skolan och andra 
myndigheter inte tar något ansvar för lärande i simning. Det är en stor skillnad mot det 
svenska samhället som anser att simkunnighet är en viktig färdighet att återskapa. 
Lärande genom deltagande kan ske på flera olika sätt, men för barn sker det oftast i 
vardagen genom socialt samspel med t.ex. föräldrar, andra vuxna, kamrater och 
förebilder i medier. Det vardagliga lärandet i sociala praktiker är också tillfälligt eller 
”incidental” som Dewey (1966) uttrycker det. Det vittnar de vuxna informanterna om 
när det gäller de barn och ungdomar som till exempel bor nära havet. Simkunnigheten 
är betydligt bättre på grund av att de vistas mycket i vatten och lär sig simma genom att 
öva mycket och lära från mer kunniga kamrater, föräldrar eller andra vuxna, ”the more 
capable peer” (Vygotsky, 1978, s. 86).  

3.3.2.	TEMA	TILLGÄNGLIGHET	
 
Det är tillåtet att bada i öppet vatten i samtliga länder. I de flesta familjerna finns det 
ingen tradition av av att vara i vatten och simma, på grund av att de flesta länderna i 
regionen är vattenfattiga. Det finns knappt några sjöar, men det finns floder och 
havskust i många länder. Xavier, Yazmin och Zayna uttrycker det som att de allra flesta 
människor i deras tidigare hemländer får kämpa ekonomiskt för sin existens och med 
begränsad tillgänglighet till öppet vatten är simning inget som prioriteras i familjen: 
 

Du har dom väldigt fattiga. Även om dom har tillgång till vatten 
har de inte tillgång till kläder för att simma, de har inte tillgång 
till möjligheter att ha tid till att simma. De måste liksom jobba 
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24 timmar för att försörja sig. Den andra gruppen är de som har 
lite bättre ekonomiskt, de måste fördela resurserna på olika 
aktiviteter och där kommer simning kanske sist (Xavier). 
 

Tillgången på utomhuspooler och inomhuspooler i badhus kan också variera mycket i 
de olika länderna:  

 
(Finns det mycket badhus?) Bara på hotell. Det är jättedyrt. Det 
kostar mycket pengar. (Kan både män och kvinnor bada?) Nej 
bara män. Ibland kan det finnas någon dag där kvinnor får bada 
(Zayna). 
De har många vanliga kommunala badhus, offentliga, som inte 
kostar så mycket pengar. Där har de till exempel på det här 
sättet, udda dagar går kvinnor och jämna dagar går män.[…] För 
mig är det först och främst pengar och ekonomi som spelar stor 
roll och vilket område man kommer ifrån samt är den här staden 
eller familjen är väldigt religiös (Yazmin). 
 

Xavier, Yazmin och Zayna berättar vidare om att kulturen i deras tidigare hemländer 
kan påverka människors attityd till att vara i vatten och simma, speciellt i kombination 
med religion: 
  

Vi är så olika. En familj är precis som här i Europa, och en 
familj är så religiös som en familj i Saudiarabien. Där igen, den 
som är fri ska självklart lära sig att simma. Det är självklart att 
de åker utomlands och simmar. Det är självklart att de ska kunna 
(Yazmin). 
Islam är den största religionen i Mellanöstern. Religionen 
förbjuder inte simning, faktiskt den attraherar.[…]. Men 
däremot har tyvärr religionen blandat sig med kulturen. Man 
kopplar samman olika ayat, det är verser av Koranen med vissa 
tankesätt hos människor till att förhindra eller underlätta vissa 
saker. Då säger jag så här om jag ska förbjuda min dotter att 
simma då skulle jag säga så här: Koranen säger att kvinnan ska 
vara rädd om sin kropp, inte visa den för utomstående och så 
vidare. Därför att när du simmar då klär du av dig och har inte 
skyddat din kropp och det förbjuder koranen. Då har jag använt 
koranen som en bräda, men koranen förbjuder ingen simning. 
Men om jag ska tillåta min flicka att simma då kan jag säga 
såhär: Bry dig inte om vad folk tycker och tänker. I Koranen står 
det att man lära sina barn att simma (Xavier). 
 

Xavier, Yazmin och Zayna vittnar om att det finns klara kulturella genusskillnader när 
det gäller tillgänglighet för bad och simning:  
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Det är lättare för dem (männen). Kvinnor och män i islam är inte 
så jämställda. […]. När vi går tillbaka så finns skillnader i hela 
världen mellan kvinnor och män. I våra länder finns skillnader i 
vanliga saker som är självklara, att en man kan bada och en 
kvinna kan bada också. Skillnaden finns där. I islam, kvinnor får 
inte visa kroppen, men för män gör det ingenting och då är det 
lättare för män att ta av kläderna och hoppa i vattnet, än kvinnor 
och flickor (Yazmin).  
I familjen så vill killarna simma och kulturen säger också så, 
bara killar. (Du berättade att det är männen som ska lära sig 
simma men inte kvinnorna. Är det skillnad när de är små?) Ja, 
när de är små får de simma. När de är 10-14 år får flickorna inte 
göra det längre (Zayna). 
 

Tillgänglighet utifrån hur kriget påverkat simningen: 
 

Kriget gjorde att ekonomin blev värre. Folk hade viktigare saker 
att tänka på, än kan simma eller kan inte simma. […]. Får jag 
säga en sak: Synen på simning kanske ses mer som ett nöje där 
än i Sverige där det mer ses som ett måste (Yazmin).  
Kriget gör att männen tränas i bland annat simning under 
militärtjänstgöringen (Zayna).  
 

De vuxna informanterna berättar att tillgängligheten kan ses ur flera perspektiv. Det 
viktigaste är det ekonomiska perspektivet. Det kopplar jag till Bourdieus begrepp 
ekonomiskt kapital. Materiella tillgångar underlättar familjernas möjligheter att ta sig 
till öppet vatten eller till bassänger. Det ger också möjlighet att bekosta simutbildning 
och framför allt att få tillgång till ledig tid (Hjelm, 2014). Symboliskt kapital är ett 
relationellt begrepp som Bourdieu använder för att beskriva det som av sociala grupper 
igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde (Broady, 1991). En form av underart 
till symboliskt kapital är det religiösa kapitalet. Det gäller framför allt anseende, 
erkännande, auktorisation att predika och undervisa etc. (Broady 1991). I detta fall hur 
religiösa föreställningar och praktiker påverkar livsvillkoren i de länder som de 
nyanlända migrerat ifrån. I ett genusperspektiv har flickor och kvinnor kulturellt 
betydligt svårare än pojkar och män att kunna utöva simning.  

3.4.	SAMMANFATTNING	AV	STUDIENS	RESULTAT	
 
Den explorativa enkäten och de semistrukturerade intervjuerna har nu triangulerats mot 
varandra och studiens huvudresultat är:  
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De nyanlända barnen/ungdomarna kommer från vattenfattiga länder där tillgänglighet 
till öppet vatten försvårar för vattenvana och simning.	Familjen	har oftast ingen tradition 
av att vara i vatten, med undantag för familjer som bor nära öppet vatten och är 
kulturellt ”open minded” som Xavier uttrycker det. Det är endast två av de intervjuade 
ungdomarna som varit i vatten tillsammans med sin familj. Det är Ayman som varit i 
vatten tillsammans med sin far och bror. Ghasal har badat i havet tillsammans med sina 
föräldrar och lärt sig simma i en pool av en simkunnig kamrat. Enligt informanterna har 
de familjer som befinner sig i god socioekonomisk situation större möjligheter att få 
tillgång till en pool eller har möjlighet att resa till platser där det finns öppet vatten. Det 
gör att de som har tillgång till pool och öppet vatten i högre utsträckning är vattenvana 
och simkunniga. Mer än hälften av barnen/ungdomarna i enkätundersökningen har 
någon gång i livet badat i öppet vatten och en mindre del har badat i pool. Sammantaget 
resultat från både respondenter och informanter är att de flesta barnen/ungdomarna inte 
uppnått grundläggande vattenvana genom primär socialisation i jämförelse med svenska 
förhållanden.  
 
Nästan alla nyanlända barn/ungdomar har fått idrottsundervisning minst en gång i 
veckan, men ingen har haft vattenaktiviteter eller simning i den undervisningen, med 
något undantag. Myndigheter och skolan i de länder som de flesta nyanlända elever 
kommer ifrån prioriterar inte simning för barn eller ungdomar. Därmed har inte  
barnen/ungdomarna i undersökningen fått någon vattenvana genom sekundär 
socialisation. Trots det har några elever fått undervisning på sin fritid i 
enkätundersökningen, men enligt informanterna rör det sig då om undervisning av 
kunniga personer i omgivningen eller att elevernas familjer på något sätt bekostat 
utbildningen.   
 
Kulturen kan både vara främjande och och hämmande för simning, speciellt i 
kombination med religion. Det har oftast med graden av anständighet att göra.  
Religionen är i grunden positiv till fysisk aktivitet som till exempel simning. Det finns 
de familjer som är väldigt liberala och de som är väldigt konservativa. Det finns också 
genusskillnader som framför allt hämmar flickors möjligheter till simning. Krig har 
påverkat den civilisatoriska utvecklingen i många länder och gör att människor har 
viktigare saker att tänka på än att träna simning. Det geografiska läget i förhållande till 
kriget inverkar också på möjligheten att vara i vatten och simma, men det finns 
respondenter som badat och simmat under pågående konflikt.	

DEL 4 DISKUSSION  

4.1. METODDISKUSSION 

Analysen av den explorativa enkäten gav en god fingervisning om deltagarnas 
erfarenheter och uppfattningar av vattenvana och simning från deras tidigare hemland. 
Tack vare engagerade lärare och resurspersoner blev det inget internt bortfall i 
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undersökningen. Trots språkbarriärer upplevde jag att barnen/ungdomarna ville bidra 
med sina erfarenheter och uppfattningar. Det är svårt att uttala sig om det externa 
bortfallet påverkade resultatet i enkätundersökningen. De flesta av skolornas 
kontaktpersoner uppgav att det var svårt att få tillbaka missivbreven påskrivna. Det är 
också på grundval av externt bortfall som jag endast lyfter fram tendenser i materialet. 
Samtidigt förstod jag att det behövs mer bakgrundsinformation än den som enkäten gav, 
och jag beslöt mig för att göra källintervjuer med vuxna personer utöver 
elevintervjuerna.  

Enkäten som grund tillsammans med analysen och tolkningen de semistrukturerade 
elevintervjuerna och de semistrukturerade källintervjuerna gör att bilden klarnat 
betydligt och resulterat i en djupare förståelse för det studerade området. Helt klart är att 
språket spelar en stor roll och det är svårt att få de deltagande eleverna att uttrycka sig 
fullt ut, speciellt då konversationen går genom en tolk och vid övriga tillfällen då tolk 
inte fanns tillgänglig så kan inte forskare och informant mötas i ett gemensamt språk. 
Det intressanta är här om resultatet skulle bli detsamma om enkäten gjorts i deras 
tidigare hemland, innan eleverna kom till Sverige? Framför allt är det frågan om deras 
inställning till simförmåga, där över 80% av eleverna anser att det är viktigt för dem. I 
efterhand förstår jag också att frågorna om religion, kultur och krig i enkäten är oerhört 
svåra att svara på, eftersom ungdomarna knappast har något att jämföra med då de varit 
så kort tid i Sverige. De vuxna informanterna bidrog till begriplighet av det studerade 
fältet, genom att de har insyn i såväl svenska förhållanden och livsvillkor som 
motsvarande förhållanden och villkor i de nyanlända elevernas geografiska, sociala och 
kulturella bakgrund. 

 4.2. RESULTATDISKUSSION 
 
Denna undersökning har genomförts med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, 
där lärande och socialisation sker utifrån historiska, kulturella och situerade 
förhållanden. Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka en grupp 
nyanländas uppfattningar och erfarenheter av momentet simning, med stöd av några 
vuxna som delar de nyanlända elevernas kulturella bakgrund. Detta syfte, som främst 
var analytiskt deskriptivt och undersökande, har också haft ett ett mer normativt fokus 
som utmynnat i en analys om vilka hinder och möjligheter som möter lärare i idrott och 
hälsa, när de ska anpassa undervisningen för att göra eleverna simkunniga. Det svarar 
också mot syftet att utveckla yrkeskompetensen. 

4.2.1.		TILLTRÄDE	OCH	TILLGÄNGLIGHET	PÅVERKAR	ERFARENHET	OCH	UPPFATTNING	

Resultatet från enkät och intervjuer med såväl elever som vuxna informanter visar att 
simning, vare sig i pool eller öppet vatten, förekommer sparsamt i länder som de 
nyanlända migrerat från. De intervjuade elevernas uppfattningar om förhållande till 
vatten, simning och lärande i skolan visar inga betydande skillnader i deras svar, med 
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undantag för den kulturella skillnaden i synen på genus och simning jämfört med 
svenska förhållanden. De mest betydande likheterna är att samtliga elever ser 
simkunnighet som viktig i framtiden och att de flesta elever inte har tillräckliga 
erfarenheter av att bada eller simma i pool/öppet vatten. De har inte erfarit vatten som 
deltagare i en transaktion (Dewey & Bentley, 1949/1989). Det är tillåtet att bada i öppet 
vatten i samtliga länder, men Xavier och Zayna påtalar att många floder och vattendrag 
är förorenade och olämpliga att bada och simma i. De vuxna informanterna berättar att 
tillgängligheten kan ses ur flera perspektiv. Det viktigaste är det ekonomiska 
perspektivet. Här är Xavier, Yazmin och Zayna överens och uttrycker det tydligt. Det 
finns stora ekonomiska klyftor i dessa länder, där de allra flesta människorna kämpar för 
sin existens. Pengar medger möjlighet att betala inträden till de bassänger som oftast 
finns i städer och storstäder. Det medger också möjlighet att resa till platser där det finns 
vatten att bada och simma i. Välbeställda människor kan bygga sig en egen pool och se 
till att deras barn får simundervisning. Konsekvenserna utfaller då som att brist på 
vattenkunskaper och erfarande av vatten gör att de som kommer från sämre 
socioekonomiska förutsättningar i deras tidigare hemland löper större risk för att 
drunkna, än ungdomar från privilegierade socioekonomiska bakgrunder som har haft 
större möjlighet att lära sig vattensäkerhet både via familj och via privat skola (Moran 
2006).  

Ett annat perspektiv är det geografiska perspektivet. Enligt de vuxna informanterna är 
simkunnigheten betydligt bättre hos de människor som har nära till öppet vatten. De 
vistas mycket i vatten och lär sig simma genom egen mängdträning och kamratlärande, 
”the more capable peer” (Vygotsky, 1978, s. 86). Här påpekar Yazmin att 
drunkningsolyckorna ökar på sommaren när människor från inlandet kommer ut till 
kusten för att bada och simma. Det händer även i Sverige under semestertider när 
människor från inlandet kommer för att bad och simning vid kusten. Badvakter, 
livräddare och lokalbefolkning är ofta duktiga på att läsa av vattnets rörelser och förutse 
var de kraftigaste strömmarna rör sig, men det är betydligt svårare för turister som är 
ovana vid havets skiftningar.  

Idrottsundervisning har låg status i de flesta länder som de nyanlända kommer ifrån. Det 
konstateras i flera utsagor såväl från nyanlända elever som vuxna informanter och 
stämmer väl med forskning inom området (Hardman & Marshall, 2009). I enkäten är 
det endast fyra av femtiotvå elever som i något skolsammanhang kommit i kontakt med 
pool eller öppet vatten för simning. Det tyder på att simundervisning inte är något som 
prioriteras eller ens finns med i kursplaner för ämnet idrott och hälsa i elevernas 
ursprungsländer. I en jämförelse med svenska förhållanden är simning i skolan inte ens i 
närheten i dessa länder.  

De nyanlända eleverna och de vuxna informanterna betonar familjens betydelse i detta 
sammanhang snarare än myndigheters inflytande. Familjen anses vara särskilt viktig 
eftersom föräldrarna ofta agerar som grindvakter genom att bestämma vilken fysisk 
aktivitet deras barn får göra och vilka resurser de avsätter för det ändamålet. 
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Internationell forskning visar också att familjens förutsättningar och prioriteringar har 
stor betydelse (Welk, Wood & Morss, 2003).  

Familjens inställning till traditioner och religion påverkar attityden till simning. De 
flesta elever i denna undersökning är muslimer och förhåller sig då till någon av de åtta 
erkända lagskolorna (Ammanbudskapet, 2005). Muslimska kvinnors möjlighet till 
fysisk aktivitet är begränsad enligt den internationella forskningen (Pfister, 2010). I 
simning handlar det framför allt om klädsel och vilka som får vistas i simhallen. 
Traditioner i kulturen påverkar ännu mer där flickor/kvinnor har betydligt svårare än 
pojkar/män att få möjlighet att bada och simma. Denna problematik är också synlig i 
forskningen (Benn & Pfister, 2013; Dahl, 2004; Huitfeldt, 2015; Johnsson, 2000; 
Lundvall, 2005, 2006).  

Ytterligare ett perspektiv är tillgänglighet efter kön. Pojkar och män får bada och simma 
i stort sett när de vill. Flickor och kvinnor får det oftast inte av kulturella skäl i ett 
patriarkaliskt och traditionsstyrt samhälle (Al-Baldawi, 1998; Sjögren, 1998). När 
kvinnor får bada och simma så sker det alltid åtskilt, d.v.s. flickor och kvinnor kan få en 
speciell tid i en bassäng då det endast är kvinnor där. I flera av länderna uppger eleverna 
och de vuxna informanterna att det är skilda baddagar för flickor/kvinnor och 
pojkar/män i pooler och badhus. Yazmin vittnar om det kan förekomma avspärrningar 
vid havet i form av tältliknande anordningar där kvinnor kan bada och simma. 

4.2.2.		HINDER	OCH	MÖJLIGHETER	FÖR	LÄRARE	I	IDROTT	OCH	HÄLSA	
  
Det är oerhört viktigt vid kartläggningen av elevernas tidigare kunskaper att även förstå 
det sätt som eleven approprierar kunskaper. Bouakaz & Bunar (2015) menar att de 
nyanlända eleverna i sina tidigare hemländer har format en läridentitet med strategier 
och rutiner för lärande. Läridentiteten består enligt Bouakaz & Bunar (2015) av olika 
dimensioner av av lärande som införlivats under lång tid: personliga, sociala, kulturella, 
erfarenhetsbaserade och intellektuella. Den nyanlända elevens kunskaper är kodade i 
elevens modersmål, i sin förståelse om skolan och om hur lärande sker. Läraren måste 
då sträva efter att undervisa på ett sätt som främjar överföringen av begrepp och 
färdigheter från elevens modersmål till svenska (Bouakaz och Bunar, 2015). Språket är 
fundamentalt i sociokulturell teori (Vygotsky, 1986), men det är viktigt att även betona 
den tysta kunskapen Polanyi (1983) som också finns inkorporerad i läridentiteten eller 
habitus i Bourdieus språkbruk (Bourdieu & Passeron, 1977).  
 
Lärande och kunnande är individuellt och när de nyanlända eleverna möter 
undervisningen i idrott och hälsa som oftast är kollektiv i undervisningspraktiken 
(Bourdieu, 1995, Carlgren 2015) är det viktigt att beakta att det är individen i kollektivet 
som lärare i idrott och hälsa ska utveckla. Kollektivet eller gruppen är en viktig 
förutsättning för individuellt lärande och kunnande. Lärande och kunnande konstrueras 
tillsammans i mötet mellan elever och lärare. Meningskapande är inte något som 
enskilda individer äger utan är något som konstrueras tillsammans med andra människor 
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i omgivningen (Vygotskij 1981). En viktig förutsättning för att lyckas utveckla 
kunnande i simning är att skapa situationer och sammanhang för den simkunskap som 
återskapas i skolan (Carlgren, 2015). Eleven har en särskild kunnighet när den möter 
den situation som läraren skapat och transagerar med kunskapsinnehållet. Det kunnande 
eleven utvecklar avgörs av elevens ingångsvärde på kunnigheten i undervisningen. 
Även om läraren i idrott och hälsa har en uppfattning om den kunskap som eleven ska 
approriera för att kunna simma, är det viktigt att analysera elevens svårigheter för att 
synliggöra innebörden av vad det är eleven måste kunna göra för att utveckla sitt 
kunnande vidare. Det är utmärkande för lärares professionella ämneskunnande när det 
görs i relation till styrdokument och aktuell forskning (Carlgren, 2015). 
 
Denna undersökning och forskningen (Schyllander et al, 2013; Marshall & Hardman, 
2009) har visat att många elever inte är simkunniga p.g.a. att de inte fått möjlighet till 
lärande, varken i primär socialisation eller i sekundär socialisation (Säljö, 2015). Det 
innebär att dessa elevers proximala utvecklingszon (Vygotsky, 1978) närmast är 
obefintlig, vad beträffar vattenvana och simkunnighet som ingångsvärde. För att dessa 
elever ska appropriera simförmågan kommer de att behöva stöttning (Vygotsky, 1978) 
av läraren i idrott och hälsa i den inledande fasen. Läraren betraktas av eleverna som en 
mästare (Lave & Wenger, 1991) och har stor betydelse för att skapa trygghet för 
eleverna i undervisningssituationen. Eleverna behöver helt enkelt börja med att utveckla 
sin vattenkompetens eller kanske ännu bättre sin akvatiska kompetens (Moran et al, 
2012). Ett sätt kan vara att eleverna börjar med att erfara (Dewey, 1966) vattnet genom 
att ta sig i och ur vattnet, röra sig i och leka med det på grund nivå under lärarens 
överinseende. Min poäng är att elever utan någon som helst vattenvana ska inte börja 
med att göra simtag. Det kommer senare efter successiv tillvänjning i och av vatten. 
Utmaningen för eleverna bör inte ligga alltför långt bortom det som gruppen som 
kollektiv kan klara av utifrån lärarens initiala analys av individernas och gruppens 
kunnande. Det är också viktigt att läraren befinner sig i vattnet för att få igång processen 
visa-pröva-instruera-öva som eleverna i undersökningen påtalar. Då befinner sig 
samtliga inblandade inne i utvecklingszonen och genom att eleverna övar kan läraren se 
när det är dags för nästa utmaning. 
 
När eleverna med bristande vattenvana blivit vattenvana så förändras också elevernas 
förhållande till vatten. Kunnade i att vistas och förflytta sig i vatten under trygga former 
hamnar i bakgrunden som en understödjande funktion (Polanyi, 1998). Carlgren (2015) 
menar att detta kunnande har två sidor, dels det som eleverna ser och urskiljer (det som 
är i fokus), dels det som det som de bortser ifrån (bakgrunden, det sammanhang som 
läraren skapat i mediet vatten). Nu kan elevernas kunnade i simning sättas i förgrunden 
och fokuseras. Bakgrunden, i det här fallet erfarandet av att vara i vatten, upplevs via 
sinnenena när något uppmärksammas i medvetandet, t.ex utförande av arm- och bentag. 
Bakgrunden som innebär att vara i vatten tas in med hela kroppen och den blir en tyst 
eller underförstådd del av kunskapen (Polyani, 1966; Nyberg & Carlgren, 2015). 
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För de elever som kommit längre i sin utveckling anser Carlgren (2015) att det inte 
räcker enbart med att tillägna sig kunskaperna. Eleverna måste också få tillträde till en 
värld där kunskaperna får mening. I min värld innebär det att det inte räcker med att i 
undervisningen simma i en bassäng. Eleverna behöver möta naturen i form av öppet 
vatten där erfarandet av vatten blir autentiskt. Det kan vara kallt, det finns strömmar och 
vågor med mera, något som också flera av de intervjuade eleverna i den här studien 
påtalar. Lärarens situation ur ett säkerhetsmässigt perspektiv förändras radikalt och det 
ligger utanför ramen av detta arbete att diskutera det här, men behovet finns av vidgad 
simkunnighet i form av akvatisk kompetens (Moran et al, 2012). Hittills har 61 
människor drunknat i år (SLS, 2016). Simkunnighet och akvatisk kompetens är en 
färskvara som ständigt måste underhållas för vara meningsfull när ett tillbud i vatten 
uppstår. Manliga elever har också större benägenhet enligt forskningen, att överskatta 
sitt simkunnande och sin vattenvana och det är viktigt att ta i beaktande när lärare i 
idrott och hälsa möter nyanlända elever med otillräckligt kunnande i simundervisningen 
(Moran et al, 2012).  

En viktig aspekt som såväl svensk som internationell forskning tar upp är tidig kontakt 
med de nyanländas föräldrar (Bunar 2010, 2015; Hamilton et al, 2000/2007) för att 
diskutera hur den svenska skolan fungerar. I de fall där elever av kulturellt eller religiöst 
skäl inte kan delta finns många lösningar förutsatt att det finns en förståelse för 
kulturella och religiösa behov (Benn & Pfister, 2013; Hamzeh & Oliver, 2012). När det 
gäller simklädsel är Berglunds (2008) artikel om lämplig klädsel utifrån de största 
islamska lagskolorna mycket informativ och öppnar också upp för möjliga lösningar i 
simhallen.  

4.2.1.		AVSLUTANDE	ORD	
 
Förhoppningen är att denna studie kan inspirera till vidare forskning kring arbetet med 
nyanlända elever inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Området är i dagsläget inte 
beforskat i någon större utsträckning, varken i nationell eller internationell forskning. 
Ett område där vidare forskning är önskvärd är hur vi på bästa sätt lär dessa 
barn/ungdomar vattenvana och utvecklar deras simförmåga. Det empiriska materialet i 
denna studie kan endast peka på vissa behov som finns hos de nyanlända eleverna när 
det gäller vattenvana och simning. Det är något som framtida studier får utvisa. 

Den här undersökningen har handlat om vad de nyanlända kommer ifrån och vad de 
kommer till. Ett annat viktigt vad är innehåll, det vill säga vad lärare i idrott och hälsa 
ska undervisa i för att göra eleverna simkunniga. Hur är lättare att ge svar på. Det gjorde 
Polyani (1998) redan i inledningen av detta arbete, nämligen att simmaren erhåller ökad 
flytkraft genom att reglera sin andning. Vad svarar mot det sammanhang som läraren 
skapar i det främmande mediet vatten för att eleverna ska känna rörelseglädje, trygghet 
och nyfikenhet att utveckla lärande och kunnande. De nyanlända eleverna i denna 
undersökning är alla beredda på att möta simundervisning i svensk skola, trots bristande 
vattenerfarande och det är något som är viktigt att uppmärksamma i mötet med dem.
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BILAGOR 

APPENDIX	I:	MISSIVBREV	PÅ	FYRA	SPRÅK:	SVENSKA,	ENGELSKA,	DARI	OCH	ARABISKA.	
 
Informationsbrev till nyanlända elever och deras vårdnadshavare.  
Ang. enkät om erfarenhet av vattenvana och simning från tidigare hemland. 
 
Hej! 
Jag heter Kenneth Bystedt och gör ett examensarbete i Pedagogik, vid Högskolan i 
Skövde. Datainsamlingen kommer att bestå av en enkät bland nyanlända elever i X-stad, 
i åldern 12-16 år. Efter genomförd enkät kommer ett mindre antal elever att intervjuas. 
Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar eleverna har av 
vattenvana och simning från sina respektive hemländer.  
Resultatet av hela studien kommer förhoppningsvis att underlätta simundervisningen i 
skolan. Examensarbetet publiceras elektroniskt i DIVA (DIgitala Vetenskapliga 
Arkivet) som är ett system för e-publicering, och som kan läsas av alla som är 
intresserade.  

I denna studie är deltagande helt frivilligt. Du som deltagare är anonym kan när som 
helst avbryta studien. Du som deltar har fått tillåtelse av din vårdnadshavare att 
medverka. Samtliga vårdnadshavare har fått information om denna studie, om möjligt 
på sitt hemspråk, och gett skriftligt samtycke till deltagande. Alla personuppgifter och 
andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att behandlas 
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). 
All insamlad data kommer endast att användas inom studien.  
 
Vid ytterligare frågor kontakta mig på följande e-postadress eller telefonnummer: 
Pedagogikstudent:                        
Handledare:                                                                  
Kenneth Bystedt  Giulia Messina Dahlberg 
E-post: kenneth.bystedt@xstad.se E-post: giulia.messina.dahlberg@his.se 
Telefon: 070- XXX XX XX  Telefon: 0500-XX XX XX 
Tack på förhand för din medverkan!  
M.v.h. Kenneth  
 
Jag får delta i undersökningen ja  nej 
 
Elevens namn_____________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift_________________________________________ 
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Information letter to newly arrived pupils and their guardians. 
Concerning a survey on the experience of water habits and swimming from the 
former country of residence. 
 
Hello! 
My name is Kenneth Bystedt and I´m doing a thesis work at the University College of 
Skövde. Data collection will consist of a survey of newly arrived pupils in X-stad, aged 
12-16 years. After completing the questionnaire, a small number of pupils will be  
interviewed. The purpose of the study is to examine the experiences and perceptions 
pupils have of water habits and swimming from their home countries. 
The results of the study will hopefully facilitate swimming education in schools. The 
thesis is published electronically in DiVA (Academic Open Access Archive) which is a 
system for e-publishing, that can be read by anyone interested. 
 
In this study participation is entirely voluntary. You as a participant is anonymous, and 
you can at any time terminate the study. All of you who attends in this study have 
received permission from your guardian to participate. All guardians have been 
informed about this study, if possible in their home language, and have given written 
consent for you to participate. All personal and other information identifying individuals 
will be treated confidentially and under professional secrecy in accordance with the 
Data Protection Act (PUL, 1998: 204). All collected data will only be used in the study. 
 
For further questions please contact me at the following email address or phone number: 
Master of Education Student:  Mentor and Senior lecturer in Education:  
Kenneth Bystedt  Giulia Messina Dahlberg 
E-post: kenneth.bystedt@X-stad.se E-post: giulia.messina.dahlberg@his.se 
Telefon: 070- XXX XX XX  Telefon: 0500-XX XX XX 
 
Thank you in advance for your participation! 
Best regards, 
Kenneth 
 
I am allowed to take part in this study Yes  No 
 
The pupil´s name _____________________________________________ 
 
Guardian´s signature __________________________________________ 
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Missivbrev på Dari 

 
Originalbilden har beskurits av anonymitetsskäl! 
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Missivbrev på Arabiska 

 
 
Originalbilden har beskurits av anonymitetsskäl! 
	  

 
 

 رسالة تخرج
 

 ،مرحبا ً

ًلجمعًإستمارةًعلىًتحتويًوالرسالة.SkövdeًًًجامعةًمنًالتعليمًفيًًالتخرجًرسالةًعلىًوأعملKenneth Bystedtًًاسمي
ًً.سنة21ً-21ًبينًماًالعمريةًللفئةًوذلكً،ًهلمستادًإلىًالطالبًمنًالجددًالوافدينًحولًمعلومات

ًيحملونهاًالتيًوالخبراتًالمفاهيمًمنًالتحققًذلكًمنًوالهدفًالطالبًمنًقليلًعددًمعًمقابلةًتجرىًسوفًاإلستمارةًملئًبعد
ً.ًعموما ًًوالماءًالسباحةًعنًبلدانهمًمن

ًً.المدرسةًفيًالمقررةًالسباحةًدروسًالتالميذًعلىًنتمناهًماًوهذاًتُسهلًسوفًالدراسةًهذهًونتيجة

ًلنشرًنظامًوهو(ًالرقميًاألرشيفًعلم)DIVA (Digital Vetenskap Arkivetًً)ًعلىًإلكترونيا ًًتنشرًسوفًالدراسة
ًً.الموقعًمنًيقرأهاًأنًالرسالةًهذهًفيًمهتمًشخصًايًعلىًالممكنًمنًكذلكًالتخرج،ًرساالت

طوعيةًبالكامل،ًوانتًكمشاركًيكونًلكًالحقًفيًأيًوقتًأنًتتركًهذهًًالدراسةًهذهًفيًًالمشاركةًإنًهناًاإلشارةًيجب
سوفًتكونًهويتكًمتسترًعليهاًوالًينشرًعنكًشيءًمنًقريبًاوًبعيد ًكذلكًيجبًعلىًالمشاركين.ًالدراسةً،ًوكذلكًأيضاً 

األهاليًيكونواًقدًحصلواًعلىًمعلوماتًعنًهذهًالدراسةًبلغتهمًإنًكانًفيًإمكانيةً.ًالحصولًعلىًاإلذنًمنًذويهمًللمشاركةً
لذلكًوقعواًموافقةًعلىًالسماحًألبنائهمًبالمشاركةً ً.لذلكً،ًووفقاً 

وظةًوالًتنشرًوفقاًلقانونًحفظًكلًالمعلوماتًبماًيتعلقًبالمشاركًوالتيًمنًالممكنًانًتدلًعلىًشخصيتهًسوفًتكونًمحف
ً.كلًالمعلوماتًالتيًستجمعًستستخدمًضمنًهذهًالدراسة(ً.222:8191ً)ًسريةًالبياناتًالشخصيةً

8ًلإلستفسارًمنًالممكنًاإلتصالًبيًعلىًهذاًاإلميلًأوًعلىًرقمًالتلفونًأدناه

  الطالب
Kenneth Bystedt 

 kenneth.bystedt@halmstad.se: اإلميل
  :الهاتف

070-310 07 59 
 Giulia Messina Dahlberg األستاذ المشرف

 a.dahlberg@his.sengiulia.messi: إميل
  :هاتف

0500- 44 82 58 
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APPENDIX	II:	KVALITATIV	SEMISTRUKTURERAD	ELEVINTERVJU.	

 
Bakgrundsinformation har samlats in via deltagande i explorativ enkät. 
 
Vatten 
 
Vad tänker du på när du ser öppet vatten? 
 
Hur upplever du vatten när det kommer i kontakt med din kropp? 
 
Vilken betydelse har vatten för oss människor? 
 
Vilken form av vatten gillar du mest och varför? 
 
Hur tycker du att man ska komma i kontakt med vatten? 
 
Vem bestämmer över hur vi använder vatten? 
 
Vad kan vi lära av vatten? 
 
 
Simning 
 
Vad är simning för dig? 
 
Hur ser du på simning som kunnande? 
 
Varför ska vi kunna simma eller inte? 
 
Vem bestämmer om simning är viktigt eller oviktigt? 
 
 
Skolan 
 
Hur ska skolan lära dig att simma? 
 
Hur lär du dig simma bäst? 
 
När lär du dig simma bäst? 
 
Var lär du dig simma bäst? 
 
Vem lär dig simma bäst? 
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APPENDIX	III:	KVALITATIV	SEMISTRUKTURERAD	KÄLLINTERVJU.	

 

Vatten 
Är det tillåtet att simma bada i öppet vatten? 
- Hav? 
- Sjö? 
- Flod, å, bäck? 
- Är det någon som äger vattnet?  
- Får man tillgång till vattnet?  
- Kostnad att få tillgång till vatten? 
 
Simning 
Vad säger religionen om simning? 
Är det någon skillnad mellan könen? 
Vad säger kulturen om simning? 
Är det någon skillnad mellan könen? 
Hur har kriget påverkat simförmågan? 
Hur ser du på klasskillnader för simning i landet? 
 
Skolan 
Hur ser skolans organisation ut? 
- Huvudman? 
- Läroplaner? 
- Skiljer sig skolgången åt något i landet? 
- Kostnad? 
- Idrott och hälsa eller fysisk aktivitet? 
- Särskild undervisning t.ex. efter kön? 
 
Myndigheter och samhälle 
- Hur tänker samhället kring säkerhet och livräddning i och vid vatten? 
- Vilka organisationer ansvarar för den? 
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APPENDIX	IV:	EXPLORATIV	ENKÄT.	
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APPENDIX	V:	DIAGRAM	OCH	TABELL	FRÅN	EXPLORATIV	ENKÄT	MED	KORT	ANALYS.	
 

	

FIGUR	13:	VISAR	ANTAL	ELEVERS	ÅLDER	VID	UNDERSÖKNINGSTILLFÄLLET,	(N=52).	
 
De flesta deltagande eleverna är vid undersökningstillfället 15 år (mars 2016). 
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FIGUR	14:	VISAR	ANTAL	ELEVER	FRÅN	RESPEKTIVE	FÖRBEREDELSEKLASS	OCH	SKOLA,	(N=52).	
	
Av de tillfrågade åtta kommunala skolorna deltog sex skolor med förberedelseklasser. I 
förberedelseklass F var svarsprocenten högst i förhållande till antal elever i klassen. 
	

	
FIGUR	15:	VISAR	KÖNSFÖRDELNINGEN	AV	DE	ELEVER	SOM	BESVARAT	ENKÄTEN,	(N=52).	
	
Pojkar överväger som deltagande i enkäten. Övervikten är något större än 
könsfördelningen totalt i riket, av asylsökande barn och ungdomar under 2015: flickor 
19008 eller 27%, pojkar 51376 eller 73% enligt Migrationsverket, statistik för år 2015 
(Migrationsverket 2016b).  
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FIGUR	16:	VISAR	ANTAL	ELEVERS	HUVUDSAKLIGA	UPPVÄXTLAND	
	
Syrien och Afghanistan är de länder som har flest deltagare i enkätundersökningen. Det 
är också de länder som har högst antal asylsökande barn och ungdomar under 2015, 
enligt Migrationsverket (2016a). 
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FIGUR	17:	VISAR	VARIATIONEN	I	ANTAL	ÄR	I	SKOLAN	FÖR	12-ÅRIGA	NYANLÄNDA	ELEVER.	(N=5).	

	
FIGUR	18:	VISAR	VARIATIONEN	I	ANTAL	ÄR	I	SKOLAN	FÖR	13-ÅRIGA	NYANLÄNDA	ELEVER.	(N=8).	
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FIGUR	19:	VISAR	VARIATIONEN	I	ANTAL	ÄR	I	SKOLAN	FÖR	14-ÅRIGA	NYANLÄNDA	ELEVER.	(N=11).	

	
FIGUR	20:	VISAR	VARIATIONEN	I	ANTAL	ÄR	I	SKOLAN	FÖR	15-ÅRIGA	NYANLÄNDA	ELEVER.	(N=22).	
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FIGUR	21:	VISAR	VARIATIONEN	I	ANTAL	ÄR	I	SKOLAN	FÖR	16-ÅRIGA	NYANLÄNDA	ELEVER.	(N=6).	
 
I figur 18-22 finns det en betydande variation i antalet år som en elev gått i skolan i 
respektive hemland. Materialet är för litet för att kunna hitta några trender i t.ex. antal 
år/kön. Dessutom spelar det roll när på året som man börjar skolan, när på året som man 
fyller år, inplacering i årskurs etc. 
 

	

FIGUR	22:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	IDROTTSUNDERVISNING,	(N=52).	
 
De flesta eleverna har haft någon form av fysisk aktivitet i skolan i deras tidigare 
hemländer. 42 elever, >80%, har haft regelbunden undervisning en gång i veckan eller 
mer. De åtta elever, en flicka och sju pojkar som svarat nej på frågan kommer alla från 
samma land, Afghanistan.  
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FIGUR	23:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	UPPVÄXTMILJÖ	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
	
37 elever, >70%, är uppvuxna i stad eller storstad. Bland de övriga är de flesta 
uppvuxna på landsbygd. Av de som åtta som svarat nej på idrottsundervisning i tidigare 
hemland är sex uppvuxna på landsbygd och två i mindre städer. Bland de som svarat ja i 
någon form finns representanter i alla uppväxtmiljöer, så det finns ingen tydlig tendens i 
den kopplingen. 

TABELL	1:	VISAR	FÖRDELNING	AV	NÄR	ELEVERNA	ANLÄNDE	TILL	SVERIGE,	(N=52).	

  
juli   2014 2 
okt.  2014 2 
maj  2015 3 
juli   2015 3 
aug. 2015 3 
sep. 2015 9 
okt.  2015 6 
nov. 2015 15 
dec. 2015 9 
	
I tabell 1 är det tydligt att de flesta som besvarat enkäten nyligen har anlänt till Sverige, 
vilket också kan utläsas i Migrationsverkets statistik för 2015 (Migrationsverket, 
2016c). Ju längre tid i Sverige desto mer tid i klass och mindre tid i förberedelseklass. 
	

	
FIGUR	24:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	SIMUNDERVISNING	I	SKOLAN,	(N=52).	
 
De två eleverna som haft simundervisning flera ggr per år kommer från två olika länder 
i mellanöstern och är uppväxta i storstad. Den elev som haft undervisning mindre än en 
gång per år kommer från ett land i Europa och är uppväxt i storstad. Den elev som haft 
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undervisning 1-2 gånger per år kommer från ett land i Östafrika och är uppväxt i en 
stad. Tendensen är dock att det är i hög grad ovanligt med simundervisning i skolan. 
Simundervisning i skolan förekommer knappt. 48 elever, >92%, har aldrig haft 
simundervisning i skolan, däremot har betydligt fler tränat simning på sin fritid, 20 
elever, 38.5%., se nedan!  
	

	
FIGUR	25:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	SIMTRÄNING	PÅ	FRITIDEN,	(N=52).	
 
De flesta av eleverna, 12st, som anger att de tränat simning på sin fritid kommer från 
Syrien och innefattar båda könen (3 flickor och två pojkar).  Övriga åtta elever är pojkar 
och kommer från Europa, Östafrika och Afghanistan. Tendensen är att det är en högre 
andel pojkar som har tränat simning på sin fritid. 
 

	
FIGUR	26:	VISAR	FÖRDELNING	AV	TILLGÅNG	TILL	POOL	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
	
Pooler är inte vanligen förekommande i elevernas uppväxtmiljö, men de förekommer i 
alla uppväxtmiljöer och är vanligast förekommande i storstäder och städer. 16 pojkar 
uppger att de haft tillgång till såväl privat som offentlig pool, varav de flesta kommer 
från Syrien. Två flickor från Syrien uppger att de haft tillgång till privat pool och en 
flicka från Afghanistan har haft tillgång till en offentlig pool.  
	

	
FIGUR	27:	VISAR	FÖRDELNING	AV	TILLGÅNG	TILL	ÖPPET	VATTEN	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
	
Sjöar är ovanliga i elevernas uppväxtmiljö. Det är en klar dominans av flod, å, bäck 
eller annat vattendrag. Här har eleverna kunnat välja flera alternativ. 
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FIGUR	28:	VISAR	FÖRDELNING	AV	MAMMANS	SIMKUNNIGHET,	(N=52).	

	
FIGUR	29:	VISAR	FÖRDELNING	AV	PAPPANS	SIMKUNNIGHET,	(N=52).	
	

	
FIGUR	30:	VISAR	FÖRDELNING	AV	SYSTERNS	SIMKUNNIGHET,	(N=52).	
	

	
FIGUR	31:	VISAR	FÖRDELNING	AV	BRODERNS	SIMKUNNIGHET,	(N=52).	
	
Fig. 29-32: Trenden är att om det är någon i familjen som kan simma, så är det pappan i 
första hand och i andra hand brodern. De flesta pappor och bröder som uppges kunna 
simma kommer från Syrien. Osäkerhetsfaktorn blir hög när de som inte har den 
efterfrågade familjemedlemmen också kryssar i alternativet, vet inte. 
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FIGUR	32:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	POOL	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
	

	
FIGUR	33:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	ÖPPET	VATTEN,	(N=52).		
	

	
FIGUR	34:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	FISKE	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
	

	
FIGUR	35:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	BÅTAR	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
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FIGUR	36:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	ERFARENHET	AV	KANOTER	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
	

	
FIGUR	 37:	 VISAR	 FÖRDELNING	 AV	 ELEVERNAS	 ERFARENHET	 AV	 SURFNING	 I	 TIDIGARE	 HEMLAND,	
(N=52).	
	
Fig. 33-38: Det är 22 elever (n=52) i datamaterialet som har badat i pool och 29 elever 
(n=52) som badat i havet tidigare i deras liv. Bland dessa är det 16 elever som både 
badat i pool och i öppet vatten. Vid en närmare titt på dessa 16 elever, uppger 11 av dem 
att deras pappa kan simma en sträcka av 200m. Bland de 17 elever som haft tillgång till 
antingen en pool eller öppet vatten uppger 9 att deras pappa kan simma. Bland övriga 
elever som inte haft tillgång till varken pool eller öppet vatten uppger 4 elever att deras 
pappa kan simma. Trenden är att tillgång till pool eller öppet vatten spelar roll. 10 av 
eleverna (1 flicka och 9 pojkar) har provat fiske och 12 elever har upplevt en tur i 
mindre båt i sitt tidigare hemland. 5 elever har provat att paddla i kanot eller kajak. Av 
de elever som åkt båt och/eller paddlat har två flickor från Syrien både åkt båt och 
paddlat. Övriga är pojkar. Ingen har surfat i någon form (n=52). 
 

	
FIGUR	38:	VISAR	FÖRDELNING	AV	ELEVERNAS	INSTÄLLNING	TILL	SIMFÖRMÅGA,	(N=52).	
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42 elever, >80% (likertskala 4-5), anser att simförmåga är viktigt för dem. Det är 
intressant i relation till elevernas tidigare låga simerfarenhet.  
	

	
FIGUR	39:	VISAR	FÖRDELNING	AV	HUR	ELEVERNA	UPPFATTAR	ATT	KULTUREN	PÅVERKAR	
SIMFÖRMÅGAN,	(N=52).	
	
En knapp majoritet, 30 elever eller drygt 57 % (likertskala 1-2) tycker att har liten 
påverkan på simförmågan, men 25 % upplever att kulturen inverkar på något sätt 
(likertskala 3). Övriga drygt 17 % uppfattar att kulturen har stor påverkan (likertskala 4-
5). 
	

	
FIGUR	40:	VISAR	FÖRDELNING	AV	HUR	ELEVERNA	UPPFATTAR	ATT	RELIGION	PÅVERKAR	
SIMFÖRMÅGAN,	(N=52).	
	
De flesta, 32 elever eller drygt 61 % tycker att religion har liten påverkan (likertskala 1-
2), 7 elever (drygt 13 %) menar att religionen inverkar (likertskala 3) och 13 elever 
(24%) anser att religionen har stor påverkan på simförmågan. (likertskala 4-5) Oavsett 
religionstillhörighet så finns det individuella skillnader, dels de som tycker att den har 
liten påverkan och dels de som tycker att den har stor påverkan.	Se religionstillhörighet i 
fig.30! 
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FIGUR	41:	VISAR	FÖRDELNINGEN	AV	ELEVERNAS	RELIGIONSTILLHÖRIGHET,	(N=52).	
	

	
FIGUR	42:	VISAR	FÖRDELNING	AV	HUR	ELEVERNA	UPPFATTAR	ATT	SIMFÖRMÅGAN	PÅVERKAS	AV	KRIG,	
(N=52).	
	
Drygt 43 % eller 22 elever menar att krig har liten effekt på simförmågan. Lika stor 
andel 43 % eller 22 elever anser att krig har stor påverkan (likertskala 4-5). 7 elever 
(13.7 %) uppfattar att krig har påverkan (likertskala 3).  
	

	
FIGUR	43:	VISAR	ELEVERNAS	UPPFATTNING	OM	ÖPPET	VATTEN	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
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FIGUR	44:	VISAR	ELEVERNAS	UPPFATTNING	OM	FAROR	I	VATTNET	I	TIDIGARE	HEMLAND,	(N=52).	
	

	
FIGUR	 45:	 VISAR	 ELEVERNAS	 UPPFATTNING	 OM	 KOSTNADER	 FÖR	 TILLTRÄDE	 TILL	 ÖPPET	 VATTEN,	
(N=52).	
	

	

FIGUR	46:	VISAR	ELEVERNAS	UPPFATTNING	OM	TILLTRÄDE	TILL	ÖPPET	VATTEN,	(N=52).	
	
I fig.44-47: Här finns en stor osäkerhetsfaktor i svaren när det gäller öppet vatten, 
oavsett elevernas tidigare hemland och det är svårt att göra någon vettig analys.  
 

	
FIGUR	47:	VISAR	ELEVERNAS	INSTÄLLNING	TILL	UPPFÖLJANDE	INTERVJU,	(N=52).	
	
De flesta eleverna, 4/5, som deltog i enkätundersökningen var intresserade av att ställa 
upp på en intervju.	  
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APPENDIX	VI:	DE	INTERVJUADE	UNGDOMARNAS	BERÄTTELSER.	
 
Ayman: Pojke, 15 år, Östafrika 
Ayman är femton år och kommer från ett land i Östafrika. Han har gått i skolan under 7 
år innan han kom hit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Han är uppvuxen 
på landsbygden. I skolan har han haft idrottsundervisning, men aldrig simundervisning. 
Ayman har haft möjlighet att bada och simma i en offentlig pool, men där har han aldrig 
varit. Han har också kunnat bada och simma i havet och i en flod. Ayman har tränat 
simning flera gånger per år tillsammans med sin far och sin bror, som enligt hans utsaga 
kan simma minst 200 m i mag- och ryggläge. Hans mamma och syster är inte 
simkunniga. Ayman har erfarenhet av att fiska och han har också åkt båt i sitt tidigare 
hemland. I Sverige har han ännu inte fått någon simundervisning, men kommer att få 
senare under terminen. Under intervjun så berättar Ayman att han har ett positivt 
förhållande till vatten. Vid åsynen av öppet vatten tänker han på den som något som är 
roligt och underbart. Han tycker att det är en skön känsla när vatten kommer i kontakt 
med hans kropp, och Ayman uttrycker ingen speciell åsikt eller rädsla kring hur man 
ska komma i kontakt med vatten. Ayman tycker att det är vi människor, han själv som 
bestämmer över hur vi använder vatten. Han gillar mest den flytande formen av vatten, 
men även vattenånga utan att kunna specificera varför och tycker att den viktigaste 
betydelsen av vatten för oss människor är liv. Vi behöver vatten för att överleva och på 
frågan om vad vi kan lära av vatten svarar han att vi kan lära oss simma i det. Ayman 
tycker att simning är jätteviktigt för honom. Han tänker då på simning som fysisk 
aktivitet och att han tränar sin kropp. t.ex. att han stärker musklerna genom att simma 
mot vågor. När det gäller simning som kunnande tycker Ayman att det ger trygghet och 
att vi behöver kunna simma för att rädda sig själv eller andra. På frågan om vem som 
bestämmer om simning är viktigt svarar han att det är pappa, skolan och Ayman själv 
som bestämmer det. Ayman tycker att det är en bra sak att skolan i Sverige lär barn att 
simma. Ayman tycker att han lär sig bäst i en simhall när han är själv tillsammans med 
en lärare, på eftermiddagen efter skolan. Läraren visar och förklarar och Ayman gör 
som läraren visat och förklarat. Han kan också tänka sig att lära sig i en flod, för han 
tycker att det är lättare att flyta när strömmen för en med sig. Ayman tycker att hans 
pappa och hans storebror är de som bäst kan lära honom att simma. 
 
Bahir: Pojke, 15 år, Mellanöstern 
Bahir är femton år och kommer från ett land i Mellanöstern. Han har gått i skolan under 
7 år innan han kom hit till Sverige. Han är uppvuxen i en stad. I skolan har han haft 
idrottsundervisning, men aldrig simundervisning. Bahir har haft möjlighet att bada och 
simma i en offentlig pool, men den har han aldrig utnyttjat. Han har också kunnat bada 
och simma i en flod, men det har han aldrig gjort. Ingen i Bahirs familj är simkunniga. 
Bahir har ingen erfarenhet av att fiska eller att åka båt från sitt tidigare hemland. Bahir 
har fått simundervisning i Sverige och har gått i simskola under terminen. Vid intervjun 
så berättar Bahir att han har ett försiktigt förhållande till vatten. Vid åsynen av öppet 
vatten tänker han på simning och hur djupt det är. Bahir tycker att det är en skön känsla 
när vatten kommer i kontakt med hans kropp, men uttrycker samtidigt rädsla och 
försiktighet kring hur man ska komma i kontakt med vatten. Bahir tycker att det är 
familjen, pappa eller mamma som bestämmer över hur vi använder vatten. Den form av 
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vatten som han gillar mest är vattenånga. Bahir kan inte ge något svar på följdfrågan om 
varför han gillar vattenånga bäst. Den viktigaste betydelsen av vatten är att vi människor 
kan dricka det och på frågan om vad vi kan lära av vatten svarar han att vi kan lära oss 
simma i det. Bahir upplever att simning är svårt och att det krävs mycket övning för att 
lära sig. Bahir tycker att simning är kul och att han vill träna på simning, då han inte 
tränat simning tidigare. Han tänker då på simning som en förmåga att behärska, såväl i 
Sverige som i utlandet. När det gäller simning som kunnande tycker Bahir att det är 
jätteviktigt att kunna och att alla hans kompisar kan simma. På frågan om vem som 
bestämmer om simning är viktigt svarar han att det är min familj, pappa eller mamma, 
och lärare i skolan som bestämmer det. Bahir tycker att det är en bra sak att han får lära 
sig att simma i skolan i Sverige. Bahir tycker att han lär sig bäst i en simhall där det 
finns mycket hjälp, tillsammans med andra och en lärare. Han tycker att det är viktigt att 
öva simning och gör det gärna varje dag. Bahir upplever att han lär sig bäst när läraren 
visar och Bahir gör som läraren visat. Om Bahir inte förstår så ska läraren förklara det 
för honom. Bahir anser att läraren är den som bäst kan lära honom att simma. 
 
Caliana: Flicka, 16 år, Mellanöstern 
Caliana är sexton år och kommer från ett land i Mellanöstern. Hon har gått i skolan 
under 8 år innan hon kom hit till Sverige. Hon är uppvuxen i storstad. I skolan har hon 
haft idrottsundervisning, men aldrig simundervisning. Caliana har inte haft möjlighet att 
bada och simma i en offentlig eller en privat pool. Hon har kunnat bada och simma i 
havet men aldrig gjort det. Calianas familjemedlemmar är inte simkunniga med 
undantag för brodern som enligt hennes utsaga kan simma minst 200 m i mag- och 
ryggläge. Caliana har ingen erfarenhet av att fiska eller åka båt från sitt tidigare 
hemland. I Sverige har hon ännu inte fått någon simundervisning, men kommer att få 
senare under terminen. Under intervjun så berättar Caliana att hon har ett försiktigt 
förhållande till vatten och när hon promenerar vid havet tänker hon på att hon vill lära 
sig att simma. Hon upplever det som kallt när vatten kommer i kontakt med hennes 
kropp. Caliana uttrycker rädsla kring hur man ska komma i kontakt med vatten, då hon 
är rädd för att drunkna. Caliana tycker att det är hon själv som bestämmer över hur vi 
använder vatten. Hon gillar mest den flytande formen av vatten och tycker att den 
viktigaste betydelsen av vatten för oss människor är liv. Vi behöver vatten för att 
överleva och på frågan om vad vi kan lära av vatten svarar hon att hon vill lära sig 
simma i det. Caliana anser att simning är att gå till simhallen, träffa kamrater, diskutera, 
leka och skratta. Hon tänker då på simning som fysisk aktivitet och att hon tränar sin 
kropp, men även att hon mentalt rensar huvudet och att hon blir effektiv efteråt. När det 
gäller simning som kunnande tycker Caliana att det är något som hon vill kunna men 
inte fått lära sig det p.g.a. simning inte har någon tradition i hennes familj. På frågan om 
vem som bestämmer om simning är viktigt svarar hon att det är jag själv som 
bestämmer det. Caliana tycker att det är en bra sak att skolan i Sverige lär henne att 
simma. Hon blir glad och lycklig av tanken på att få göra det. Caliana tycker att hon lär 
sig bäst i en simhall tillsammans med en grupp elever och en lärare. Caliana kan även 
tänka sig att träna simning i havet på sommaren. Hon vill gärna träna simning på 
eftermiddagen, då hon inte har några lektioner i skolan eller något jobb hemma. Hon lär 
sig bäst genom att läraren förklarar och visar och sedan övar Caliana själv. Caliana 
tycker att idrottsläraren är den som bäst kan lära henne att simma, men understryker att 
hon själv måste vilja också. 
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Dalia: Flicka, 15år, Mellanöstern 
Dalia är femton år och kommer från ett land i Mellanöstern. Hon har gått i skolan i 7 år 
innan hon kom hit till Sverige. Hon är uppvuxen i storstad. I skolan har hon haft 
idrottsundervisning, men aldrig simundervisning. Dalia har inte haft möjlighet att bada 
och simma i en offentlig eller en privat pool. Hon har kunnat bada och simma i havet 
men aldrig gjort det. Dalias familjemedlemmar är inte simkunniga. Dalia har ingen 
erfarenhet av att fiska eller åka båt från sitt tidigare hemland. I Sverige har hon ännu 
inte fått någon simundervisning, men kommer att få senare under terminen. Under 
intervjun så berättar Dalia att hon har ett försiktigt förhållande till vatten och när hon ser 
öppet vatten tänker hon på simning. Hon upplever rädsla när vatten kommer i kontakt 
med hennes kropp och kring hur man ska komma i kontakt med vatten, eftersom hon 
inte kan simma. Däremot så vill hon väldigt gärna gå i vattnet när det gäller simning. 
Dalia tycker att det är familjen som diskuterar och bestämmer över hur vi använder 
vatten. Hon gillar mest den flytande formen av vatten som är måttligt varmt och tycker 
att den viktigaste betydelsen av vatten är att det innebär liv. Alla människor, djur och 
växter behöver vatten för att överleva och på frågan om vad vi kan lära av vatten svarar 
hon att hon vill lära sig simma i det. Dalia vill kunna simma och leka i vatten. Hon 
tänker då på simning som idrottslig aktivitet som hon vill kunna utföra och delta i, 
precis som hon kan göra i t.ex. basketboll och volleyboll. När det gäller simning som 
kunnande tycker Dalia att det är något som hon vill kunna men inte fått lära sig det 
p.g.a. simning inte har någon tradition i hennes familj. På frågan om vem som 
bestämmer om simning är viktigt svarar hon att det är jag själv och hennes pappa som 
bestämmer det. Dalia tycker att det är en bra att skolan i Sverige lär henne att simma, 
och hon längtar efter att få göra det. Dalia anser att hon lär sig bäst i en simhall 
tillsammans med en grupp elever och en lärare. Hon vill gärna träna simning på 
eftermiddagen när skolan är slut. Hon lär sig bäst genom att läraren visar och förklarar 
Dalia övar sedan själv. Dalia tycker läraren i simgruppen är den som bäst kan lära henne 
att simma. 
 
Esmah: Flicka, 13 år, Mellanöstern 
Esmah är tretton år och kommer från ett land i Mellanöstern. Hon har gått i skolan 
under 5 år innan hon kom hit till Sverige. Hon är uppvuxen i storstad. I skolan har hon 
haft idrottsundervisning, men aldrig simundervisning. Esmah har inte haft möjlighet att 
bada och simma i en offentlig eller en privat pool. Hon har kunnat bada och simma i 
havet men aldrig gjort det. Esmahs familjemedlemmar är inte simkunniga. Esmah har 
ingen erfarenhet av att fiska eller åka båt från sitt tidigare hemland. I Sverige har hon 
ännu inte fått någon simundervisning, men kommer att få senare under terminen. Vid 
intervjun så berättar Esmah att hon har ett försiktigt men positivt förhållande till vatten 
och att tänker på att hon vill lära sig att simma när hon ser öppet vatten. Hon upplever 
det som kallt när vatten kommer i kontakt med hennes kropp. Esmah uttrycker rädsla 
kring hur man ska komma i kontakt med vatten, då hon inte kan simma. Samtidigt 
tycker hon att det är fantastiskt att komma i kontakt med vatten och att hon har en bra 
känsla. Esmah tycker att det är hon själv som bestämmer över hur vi använder vatten. 
Hon gillar mest den flytande formen av vatten och tycker att den viktigaste betydelsen 
av vatten för oss människor är liv. Finns det vatten så finns det liv. Vi behöver vatten 
för att överleva och på frågan om vad vi kan lära av vatten svarar hon att hon vill lära 
sig simma i det. Esmah tänker på simning som simtävlingar och att man kan tävla i lag. 
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Hon tänker då på simning som idrott och att hon skulle vilja delta i någon tävling. När 
det gäller simning som kunnande tycker Esmah att det är något som hon vill kunna men 
inte fått lära sig det p.g.a. simning inte har någon tradition i hennes familj. På frågan om 
vem som bestämmer om simning är viktigt svarar hon att det är jag själv tillsammans 
med mina föräldrar som bestämmer det. Esmah tycker att det är fantastiskt att hon får 
lära sig att simma i skolan i Sverige. Esmah anser att hon lär sig bäst i en simhall 
tillsammans med en grupp elever och en lärare. Hon vill gärna träna simning på 
eftermiddagen, då skolan är slut och hon inte har något som hon måste göra hemma. 
Hon lär sig bäst genom att läraren instruerar och visar och Esmah tränar sedan själv. 
Esmah tycker att läraren är den som bäst kan lära henne att simma, men understryker att 
hon har en egen inställning till att lära sig simma. 
 
Fawad: 14 år, Centralasien 
Fawad är fjorton år och kommer från ett land i Centralasien. Han har gått i skolan under 
6 år innan han kom hit till Sverige. Han är uppvuxen i en stad. I skolan har han haft 
idrottsundervisning, men aldrig simundervisning. Fawad har haft möjlighet att bada och 
simma i en offentlig pool, och har varit där tre gånger med sin kamrat. Han har inte haft 
tillgång till öppet vatten i någon form för att kunna bada och simma. Ingen i Fawads 
familj är simkunniga. Fawad har ingen erfarenhet av att fiska eller att åka båt från sitt 
tidigare hemland. Fawad har fått simundervisning i Sverige och har gått i simskola 
under terminen. Vid intervjun så berättar Fawad att han har ett försiktigt förhållande till 
vatten. Vid åsynen av öppet vatten tänker han på simning. Fawad tycker att det är en 
skön känsla när vatten kommer i kontakt med hans kropp, men uttrycker samtidigt 
rädsla och försiktighet kring hur man ska komma i kontakt med vatten. Fawad tycker att 
det är han själv som bestämmer över hur vi använder vatten. Den form av vatten som 
han gillar mest är flytande vatten. Den viktigaste betydelsen av vatten är att vi 
människor behöver vatten och på frågan om vad vi kan lära av vatten svarar han att vi 
kan lära oss simma i det, men att vi måste vara försiktiga när vi gör det. Fawad tycker 
att simning är viktigt för honom och att han vill vara trygg om han går ut i en sjö. Han 
tänker då på simning som en förmåga att behärska för att inte drunkna. Fawad berättar 
att det inte är någon i hans tidigare hemland som fört simning på tal, av föräldrar, släkt 
eller vänner. På frågan om vem som bestämmer om simning är viktigt svarar han att det 
är jag själv som bestämmer det. Fawad säger att om jag kommer i vattnet så ska jag 
också komma upp också. Fawad tycker att det är en bra att han får gå i simskola i 
Sverige. Han anser att han lär sig mer om han går en gång i veckan i jämförelse med om 
han skulle gå varje dag. Han tycker att han lär sig bäst i en simhall, ensam eller 
tillsammans med andra och en lärare. Fawad kan också tänka sig att lära sig simma i 
havet. Han menar att det då är på riktigt och att man inte kan tveka. Fawad tycker att 
han lär sig bäst när läraren visar och att han sedan gör det som läraren visat. Fawad 
anser att den bästa läraren är den som bäst kan lära honom att simma. 
 
Ghasal: 12 år, Mellanöstern 
Ghasal är tolv år och kommer från ett land i Mellanöstern. Hon har gått i skolan under 5 
år innan hon kom hit till Sverige. Fyra av de åren har hon gått i internationell skola i ett 
annat land i Mellanöstern och ett år i sitt hemland. Hon är uppvuxen i storstad. I skolan 
har hon haft idrottsundervisning, men aldrig simundervisning. Ghasal har haft möjlighet 
att bada och simma i en privat pool. Hon har kunnat bada och simma i havet och gjort 
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det när hon var liten. Hon blev dock rädd när hon inte kunde andas under vattnet och har 
inte gjort det sedan dess. Hennes familjemedlemmar är inte simkunniga. Ghasal har 
ingen erfarenhet av att fiska, men hon har åkt båt i sitt tidigare hemland. I Sverige har 
hon ännu inte fått någon simundervisning, men kommer att få senare under terminen. 
Enligt egen utsaga har Ghasal lärt sig simma i sitt tidigare hemland med hjälp av en 
kamrat till henne. Under intervjun så berättar Ghasal att hon har ett försiktigt 
förhållande till vatten och att tänker på att det är vackert när hon ser öppet vatten men 
att hon inte vill gå i vattnet. Hon upplever det som skönt när vatten kommer i kontakt 
med hennes kropp och att hon verkligen gillar vatten. Ghasal tycker att det är hon själv 
som bestämmer över hur vi använder vatten. Hon gillar mest den fasta formen av vatten, 
då hon kan åka skridskor på is, leka med is och äta is i t.ex. kylda drycker. Den 
viktigaste betydelsen av vatten för oss människor är vi behöver vatten för att överleva, 
och så är det även för djuren. På frågan om vad vi kan lära av vatten svarar hon att hon 
vill kan lära oss simma i det, men att vi också måste tänka på att vara rädda om vattnet 
ur både resursmässig och miljömässig synvinkel. Ghasal tänker på simning som som 
fysisk aktivitet där hon stärker sin kropp och att man kan ha det som en hobby. När det 
gäller simning som kunnande tycker Ghasal att kunna simma ger en självkänsla och 
kraft att utföra allting. På frågan om vem som bestämmer om simning är viktigt svarar 
hon att det är jag själv som bestämmer det. Ghasal tycker att det är bra att man får lära 
sig att simma i skolan i Sverige. Även om man inte vill lära sig simma, så är det bra att 
kunna det. Ghasal anser att hon lär sig bäst i en simhall tillsammans med en grupp 
elever och en lärare. Hon lär sig bäst genom att läraren visar och att hon sedan provar 
själv. Om hon sedan inte klarar att göra som läraren visar så får läraren förklara igen 
och hon får öva vidare. Ghasal tycker att läraren är den som bäst kan lära henne att 
simma, men även föräldrar om de är simkunniga. 
	


