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Enkät om simkunnighet i årskurs 6, läsåret 

2021/22 

Frågorna avser den skolenhet som är angiven i det mejl du fått. Om du arbetar på 

flera skolenheter ska du bara svara för den som är angiven. Om ni är flera lärare i 

idrott och hälsa på skolenheten vill vi att ni lämnar ett gemensamt svar på 

frågorna. 

Skolverket kan och vill inte knyta enkätsvaren till dig. Därför är vi tacksamma om 

du inte anger personuppgifter i enkätsvaren, vare sig om dig själv eller andra. 

Om skolan 

1) Hur många flickor och pojkar finns det i årskurs 6 på din skolenhet? 

Antal flickor: 

Antal pojkar: 

 

2) När börjar dina elever vanligtvis få simundervisning? 

o Förskoleklass 

o Årskurs 1 

o Årskurs 2 

o Årskurs 3 

o Årskurs 4 

o Årskurs 5 

o Årskurs 6   

o Vet inte 

Möjlighet till kommentar: 
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3) Vem eller vilka har, under läsåret 2021/22, undervisat eleverna i årskurs 6 

på din skolenhet i simkunnighet och i att kunna hantera nödsituationer vid 

vatten? 

Med personal som inte är anställd på skolan menar vi exempelvis simlärare i 

simhallen. 

 

 Endast 

skolans 

personal 

Endast 

personal som 

inte är 

anställd på 

skolan 

Både skolans 

personal och 

personal som inte 

är anställd på 

skolan 

Vet inte 

Simkunnighet     

Hantering av 

nödsituationer 

vid vatten 

    

 

Möjlighet till kommentar: 

 

Om någon av delfrågorna i fråga 3 är besvarade med ”Endast skolans personal” 

eller ”Både skolans personal och personal som inte är anställd på skolan”                    

4) Är det lärare i idrott och hälsa eller annan personal från skolenheten som 

under läsåret 2021/22 har undervisat eleverna i årskurs 6? 

 Endast lärare i 

idrott och hälsa 

Endast annan 

personal på 

skolan 

Både lärare i idrott 

och hälsa och annan 

personal 

Simkunnighet    

Hantering av 

nödsituationer vid 

vatten 

   

Möjlighet till kommentar: 

  



 

3 
 

Simkunnighet 

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 anges det att eleven ska kunna 

simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

5) Ungefär hur många av eleverna i årskurs 6 på din skolenhet bedömer du 

nådde kunskapskraven i simning redan innan simundervisningen påbörjades 

för läsåret 2021/22? 

o Alla eller nästan alla 

o Ungefär tre fjärdedelar 

o Ungefär hälften 

o Ungefär en fjärdedel 

o Ingen eller nästan ingen 

o Vet inte 

Möjlighet till kommentar: 

6) Hur många av flickorna respektive pojkarna i årskurs 6 på din skolenhet 

beräknas att inte nå kunskapskraven för läsåret 2021/22 när det gäller att 

kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg?  

Om samtliga elever uppnår kunskapskraven skriv siffran noll (0). 

Antal flickor som inte når kunskapskraven: 

Antal pojkar som inte når kunskapskraven: 

 

Hantering av nödsituationer vid vatten 

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 anges det att eleven ska kunna 

hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.  

7) Hur många av flickorna respektive pojkarna i årskurs 6 på din skolenhet 

beräknas att inte nå kunskapskraven för läsåret 2021/22 när det gäller att 

kunna hantera nödsituationer vid vatten vid vatten med hjälpredskap under 

olika årstider?  

Om samtliga elever uppnår kunskapskraven skriv siffran noll (0). 

Antal flickor som inte når kunskapskraven: 

Antal pojkar som inte når kunskapskraven: 
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Lärarnas kunskaper 

8) Har du/ni som är lärare i idrott och hälsa på skolenheten tillräcklig 

kunskap för att kunna undervisa eleverna i årskurs 6 när det gäller… 

 Ja Nej 

… att kunna simma 200 

meter, varav 50 meter på 

rygg? 

  

… att kunna hantera 

nödsituationer vid vatten 

med hjälpredskap under 

olika årstider? 

  

 

Om nej på någon av delfrågorna i fråga 8        9) Ge gärna exempel på vilka 

kunskaper som saknas på er skolenhet. 

Förutsättningar för undervisningen 

10) Tänk på möjligheterna att ge eleverna i årskurs 6 den undervisning de 

behöver för att nå kunskapskraven gällande simkunnighet och hantering av 

nödsituationer vid vatten. I vilken utsträckning bedömer du att 

nedanstående har varit en utmaning på er skolenhet under läsåret 2021/22? 

  Inte alls I viss 

utsträckning 

I stor 

utsträckning 

Vet inte 

Elevernas möjlighet att 

ta sig till och från 

simhallen 

    

Tillgång till tider i 

simhall 

    

Kostnader, exempelvis 

för transport, inträde i 

simhall eller vikarier 

    

Personal som kan 

medverka vid 

simundervisningen vid 

behov  

    

Personal som kan täcka 

upp idrottsundervisning 

för andra 

grupper/årskurser vid 

behov 

    

Att elever varit 

frånvarande när 

simundervisning har 

erbjudits 

    

Möjlighet att erbjuda 

extra simundervisning 

för de elever som 

behöver det 
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Möjlighet till kommentar: 

11) Arbetade du som lärare i idrott och hälsa på denna skolenhet även innan 

pandemin (alltså innan mars 2020)? 

o Ja 

o Nej 

Om ja på fråga 11         

12) Tänk på situationen innan pandemin (alltså innan mars 2020) och 

möjligheterna som då fanns att ge eleverna i årskurs 6 den undervisning de 

behövde för att nå kunskapskraven gällande simkunnighet och hantering av 

nödsituationer vid vatten. I vilken utsträckning bedömer du att 

nedanstående var en utmaning på er skolenhet innan pandemin? 

  Inte alls I viss 

utsträckning 

I stor 

utsträckning 

Vet inte 

Elevernas möjlighet 

att ta sig till och från 

simhallen 

    

Tillgång till tider i 

simhall 

    

Kostnader, 

exempelvis för 

transport, inträde i 

simhall eller vikarier 

    

Personal som kan 

medverka vid 

simundervisningen 

vid behov  

    

Personal som kan 

täcka upp 

idrottsundervisning 

för andra 

grupper/årskurser vid 

behov 

    

Att elever varit 

frånvarande när 

simundervisning har 

erbjudits 

    

Möjlighet att erbjuda 

extra 

simundervisning för 

de elever som 

behöver det 

    

 



 

6 
 

 

 

 

 

Stöd från skolans ledning 

13) Tänk på den undervisning eleverna behöver för att de ska nå 

kunskapskraven gällande simkunnighet och hantering av nödsituationer vid 

vatten. Har skolans ledning under läsåret 2021/22 gett tillräckligt med stöd 

inom nedanstående områden? 

 Ja Nej Har inte 

funnits 

behov av 

stöd 

Vet inte 

Administration, exempelvis 

bokning av tider i simhall  

    

Personal som kan medverka vid 

simundervisningen vid behov  

    

Personal som kan täcka upp 

idrottsundervisning för andra 

grupper/årskurser vid behov 

    

Kompetensutveckling till 

undervisande lärare inom 

simundervisning eller hantering 

av nödsituationer vid vatten 

    

 

Möjlighet till kommentar: 

 

Avslutande frågor 

14) Har du något ytterligare som du vill framföra är du välkommen att 

skriva det här: (Fritext) 

 

15) Ungefär hur lång tid tog det att fylla i enkäten och ta fram eventuella 

uppgifter? Ange i hela minuter med siffror. (Frivillig uppgift) 
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