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2015/16:240 Skolans simundervisning
År 2014 gjorde Skolverket en undersökning bland 400 skolor i syfte att ta reda
på hur många av eleverna i årskurs 6 som nådde upp till kraven för
simkunnighet. Undersökningen visade att 5 procent av eleverna inte nådde upp
till läroplanens krav på att kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Nästan hälften av de lärare som hade elever som inte nådde kraven ansåg att
eleverna inte får den undervisning de behöver. Av dessa lärare uppgav 60
procent att eleverna får för få simlektioner.
Det finns ett tydligt samband mellan att påbörja simundervisningen i tidiga
årskurser och att kunna simma i årskurs 6. I fler än hälften av de skolor där alla
elever nådde kunskapskraven i årskurs 6 hade man börjat med simundervisning
redan i förskoleklassen eller i årskurs 1. Skolornas huvudmän måste se till att
samtliga elever minst når kraven för simkunnighet inom ramen för läroplanen.
I gymnasieskolans kunskapskrav återfinns inte simkunnighet som ett uttalat
krav. Det centrala innehållet beskriver i stället en fördjupning av grundskolans
centrala innehåll om hantering av nödsituationer i och vid vatten med
”alternativa hjälpredskap”.
Många av de elever som nyligen kommit till Sverige och som inte varit här före
årskurs 6 saknar simkunnighet. Enligt min mening bör därför Skolverket ge
ytterligare direktiv till huvudmännen så att samtliga elever blir simkunniga
innan de går vidare från gymnasiet till vidare studier eller arbete.
Skolverket bör dessutom följa upp simundervisningen i grundskolan och sätta
hårdare press på huvudmännen så att alla elever inom grundskolan ska klara av
kraven för simkunnighet. Då detta redan finns inom grundskolans befintliga
uppdrag behövs inte ytterligare medel från statligt håll för att hantera detta.
Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta vad gäller skolans
simundervisning?
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………………………………………
Daniel Riazat (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Anders Norin
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