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Sammanfattning

Våren 2011 utredde Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf och 
forskningsinstitutet LIKES tillsammans med Utbildningsstyrelsen med hjälp av 
en enkät hurudan simkunnighet finländska elever i sjätte klassen har. Undersök-
ningen är en fortsättning på tidigare undersökningar om simkunnigheten hos 
elever i sjätte klassen som gjorts åren 2000, 2004 och 2006. Under våren 2011 
skickades frågeformulären till 300 skolor runt om i Finland, sammanlagt till 226 
kommuner. Av de skolor som mottog enkäten deltog 87 procent i undersökning-
en. Totalt 5 295 elever i sjätte klassen besvarade enkäten, varav hälften pojkar och 
hälften flickor.

Av dessa svarade 72 procent att de kan simma. Som utgångspunkt för undersök-
ningen står den nordiska definitionen av simkunnighet: ett barn är simkunnigt 
om det efter ett fall i djupt vatten klarar av att simma 200 meter, varav 50 meter 
på rygg. Av eleverna kunde en procent inte simma alls. Det fanns inga skillnader 
mellan flickornas och pojkarnas simkunnighet. 

Undersökningen visade att det finns ett samband mellan skolans simundervis-
ning och barnens simkunnighet. Enligt de cirka 268 lärare som besvarade enkä-
ten ordnar 57 procent av åk 1–6 simundervisning i varje årskurs. I fem procent 
av åk 1–6 ordnades ingen simundervisning alls. Barnens simkunnighet var tydligt 
sämre i de skolor som inte ordnade någon simundervisning. I dessa skolor kunde 
60 procent av elever i sjätte klassen simma. I de skolor som ordnar simundervis-
ning i alla årskurser kunde 75 procent av barnen simma. Enligt undersökningen 
hade även simhallens läge på bostadsorten samt bostadsorten i sig betydelse för 
barnens simkunnighet.

Av de elever som besvarade enkäten svarade 27 procent att de under vintern sim-
mar i simhall minst två till tre gånger i månaden utanför skoltid. Av eleverna i 
sjätte klassen besökte 45 procent simhallen mer sällan än en gång i månaden och 
drygt tio procent besökte inte simhallen alls. Barn som har en simhall på bostads-
orten besökte den en aning oftare än barn som inte har det. Simkunnigheten hos 
de barn som regelbundet simmar i simhall var bättre.

I denna rapport beskrivs simundervisningssystemen i Uleåborg och Jyväskylä. 
Båda städerna ordnar cirka 30 timmar simundervisning för eleverna under åk 1–6 
och simundervisning ordnas i varje årskurs. I Uleåborg och Jyväskylä kan cirka 90 
procent av eleverna i sjätte klassen simma.



Institutet för hälsa och välfärd undersökte våren 2011 vuxnas simkunnighet som 
en del av undersökningen Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende 
och hälsa. Enligt undersökningen kan 68 procent av 15–64-åringarna simma. En 
motsvarande undersökning har även gjorts åren 1998, 2003 och 2006. År 1998 
meddelade 64 procent av de vuxna att de kunde simma, 2003 fanns det 66 pro-
cent simkunniga vuxna och 2006 var andelen simkunniga 64 procent.

De vuxnas simkunnighet varierade mycket enligt åldersgrupperna. Simkunnighe-
ten bland personer i medelåldern var tydligt sämre än hos de yngre åldersgrupper-
na. Av 15–24-åringarna kunde 86 procent simma, medan endast 49 procent av 
55–64-åringarna var simkunniga. Enligt denna undersökning var männen bättre 
simmare än kvinnorna, eftersom 71 procent av männen kunde simma och 65 
procent av kvinnorna. Särskilt svag simkunnighet hade 55–64-åriga kvinnor – 
endast 42 procent var simkunniga. Förutom ålder och kön inverkade även antalet 
skolår samt bostadsort på de vuxnas simkunnighet.
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I Simkunnigheten hos elever i sjätte 
klassen

1 Inledning

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf, forskningsinstitutet LI-
KES samt Utbildningsstyrelsen påbörjade 1999 en utredning angående finländ-
ska barns simkunnighet, där man undersökte hur stor del av skolorna som ordnar 
simundervisning för barnen. Simkunnighet hos elever i sjätte klassen utreddes för 
första gången 2000. Undersökningen upprepades åren 2004 och 2006. (Hakamä-
ki & Rajala 2006.) Undersökningen 2011 är en fortsättning på de ovannämnda 
undersökningarna. Dessa undersökningar har följt med hur de finländska barnens 
simkunnighet har utvecklats och skapat en grund för uppföljningsstudier av barns 
simkunnighet, något som tidigare inte har funnits i Finland.

Som utgångspunkt för undersökningarna har den nordiska definitionen av sim-
kunnighet använts: ett barn är simkunnigt om det efter ett fall i djupt vatten kla-
rar av att simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. (Kuusela 2000, Kurki & Ra-
jala 2004, Hakamäki & Rajala 2006.) I den undersökning om simkunnigheten 
hos elever i sjätte klassen som gjordes år 2011 utvecklades datainsamlingen till att 
även omfatta simkunnighet på nybörjarnivå (10 meter) och grundläggande sim-
kunnighet (50 meter) vid sidan av den nordiska definitionen av simkunnighet. 
I undersökningen granskade man förutom barns simkunnighet även skolornas 
praxis gällande simundervisning.

De centrala forskningsfrågorna för att klargöra barns simkunnighet var följande:
1. Hur stor del av de finländska eleverna i sjätte klassen är simkunniga en-
ligt den nordiska definitionen? Hur stor del har grundläggande simkun-
skap? Hur stor del är simkunniga på nybörjarnivå?

2. Hur vanligt är det med simundervisning i åk 1–6? 

3. Vilka saker inverkar på barns simkunnighet? Finns det skillnader i barns 
simkunnighet mellan skolor eller kommuner som ordnar simundervisning 
i åk 1–6 jämfört med dem som inte ordnar det? Finns det skillnader i barns 
simkunnighet mellan kommuner som har en simhall jämfört med kom-
muner som inte har det?

4. Hur flitigt använder sig elever i sjätte klassen av simhallar? Finns det ett 
samband mellan att besöka simhallen på fritiden och barnens simkunnig-
het?
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Förutom undersökningsresultaten beskriver rapporten simundervisningssyste-
men i Uleåborg och Jyväskylä, där simundervisningen genomförs genom ett in-
tensivt samarbete mellan kommunens idrottsväsende och undervisningsväsende. 

2  Forskningsmetoder 

I undersökningen klargjordes simkunnigheten hos elever i sjätte klassen med 
hjälp av en enkät. Undersökningens stickprovsunderlag bestod av Finlands låg-
stadier under läsåret 2010–2011. Enkäten skickades ut till ungefär en tiondel av 
skolor med åk 1–6. Stickprovet bestod av 300 skolor (cirka 5 000 elever).

Ett brev med frågeformulären skickades till skolornas rektorer eller ledande lärare 
i februari 2011 (bilaga 1). I brevet ombads de förmedla frågeformulären till en 
av lärarna i årskurs 6. I mindre skolor riktades enkäten till alla elever i årskurs 6.
Läraren fick ett frågeformulär (bilaga 2) som innehöll en allmän del om hela sko-
lan (bl.a. frågor om praxis inom skolans simundervisning samt om det finns en 
simhall i kommunen). Dessutom fick läraren även frågeformulären riktade till 
eleverna angående simkunnighet (bilaga 3), som han/hon delade ut till dem. Elev-
erna besvarade frågorna i enkäten skriftligt enligt lärarens anvisningar.

Förutom enkäten innehåller rapporten även information om simundervisnings-
systemen för eleverna i Uleåborg och Jyväskylä samt resultat från simkunnighets-
test som några kommuner ordnat för eleverna i sjätte klassen. Den här informa-
tionen samlades in genom telefonintervjuer.

2.1 Frågeformuläret förnyades
Elevernas frågeformulär är en utveckling av enkäterna gjorda år 2000, 2004 och 
2006 (bilaga 4). Formulären förnyades för att ge en ännu tydligare bild än tidigare 
av barns simkunnighet. När formuläret förnyades strävade man efter att fortfa-
rande kunna jämföra det med de tidigare undersökningarna. Tidigare besvarade 
eleverna frågorna om simkunnighet genom att räcka upp handen och då kan 
det sociala trycket ha påverkat vissa elevers svar. I den undersökning som gjor-
des 2011 fick varje elev ett eget formulär, som besvarades skriftligt. Det förnyade 
frågeformuläret testades med ledning av en forskare vid ett lågstadium före den 
egentliga datainsamlingen.

2.2 Skolor och elever som deltog i undersökningen
Som hjälp för undersökningen lämnade Utbildningsstyrelsen ut adressuppgifter 
till de finländska grundskolor som ordnar undervisning i årskurs 6. Totalt valdes 
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300 skolor ut för att delta i undersökningen, varav 30 skolor var svenskspråkiga 
och resten finskspråkiga. Från de till invånarantalet 30 största kommunerna val-
des slumpmässigt flera skolor ut för att delta i undersökningen i förhållande till 
kommunens invånarantal (bilaga 5). Från de övriga kommunerna valdes slump-
mässigt en skola. I undersökningen deltog skolor från 226 olika kommuner. 
Vid den utsatta tidpunkten hade 66 procent av skolorna besvarat enkäten. Efter 
en förnyad förfrågan var svarsprocenten 87. Totalt 5 295 elever i sjätte klassen be-
svarade enkäten och av dem var hälften pojkar och hälften flickor. En liten del av 
dem som svarade angav inte kön, men dessa elevers svar har beaktats i elevernas 
helhetsantal.

Fyra skolor meddelade att de inte hade några elever i sjätte klassen under läsåret 
2010–2011. En skola undervisade endast utvecklingsstörda barn i behov av sär-
skilt stöd och deltog inte i undersökningen.

3  Av eleverna i sjätte klassen kunde 72 procent simma

Av eleverna i sjätte klassen var 72 procent simkunniga (figur 1). Som utgångs-
punkt för undersökningen stod den nordiska definitionen av simkunnighet: ett 
barn är simkunnigt om det efter ett fall i djupt vatten klarar av att simma 200 
meter, varav 50 meter på rygg. 

Figur 1.  Simkunnigheten hos finländska elever i sjätte klassen 2011 
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Förutom de simkunniga kunde dessutom en knapp femtedel av eleverna i sjätte 
klassen simma de 50 meter som krävs för grundläggande simkunnighet. Sex pro-
cent av eleverna kunde enligt egen utsago simma 25 meter och två procent 10 me-
ter. En procent av eleverna kunde inte simma över huvud taget. Det fanns knappt 
några skillnader alls mellan flickornas och pojkarnas simkunnighet.

I tidigare undersökningar har barns simkunnighet varit en aning bättre. Till ex-
empel i undersökningen 2006 svarade 80 procent av flickorna och pojkarna i års-
kurs sex att de kunde simma. Andelen icke simkunniga var så gott som samma, 
alltså en procent av eleverna svarade att de inte kunde simma alls. (Hakamäki 
& Rajala 2006.) Resultaten är inte direkt jämförbara eftersom undersökningen 
gjordes på ett annat sätt våren 2011 jämfört med de tidigare undersökningarna. 
Dessutom var definitionen av icke simkunnig lite annorlunda i de tidigare under-
sökningarna. I de tidigare undersökningarna avsåg man med icke simkunnig ett 
barn som inte kan simma 25 meter, medan man i undersökningen 2011 avser 
barn som inte kan simma 10 meter. Tidigare besvarade eleverna frågorna genom 
att räcka upp handen i klassen, vilket kan ha påverkat vissa elevers svar.

På basis av svaren hade eleverna lärt sig simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, 
i medeltal då de varit 9,4 år gamla. Nästan hälften av barnen berättade att de lärt 
sig simma som antingen nio eller tio år gamla (figur 2).

Figur 2.  Uppskattad ålder då barnen (n=3371) lärde sig simma 
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3.1 Föräldrarna har en betydande roll vid inlärningen av
simkunnighet på nybörjarnivå
Simkunnighet på nybörjarnivå skapar förutsättningarna för att lära sig simkun-
nighet på tillräcklig nivå. Ungefär hälften av eleverna i sjätte klassen meddelade 
att de lärt sig simkunnighet på nybörjarnivå, alltså att simma minst 10 meter, med 
en förälders eller släktings vägledning (figur 3). Familjens betydelse när det gäller 
att lära sig simma har kommit fram även i tidigare undersökningar (Hakamäki 
& Rajala 2006). En fjärdedel av barnen berättade att de lärt sig simkunnighet på 
nybörjarnivå i simskolan. En liten del av barnen har enligt egen utsago lärt sig 
simkunnighet på nybörjarnivå vid skolans simundervisning, dagvårdens simun-
dervisning, tillsammans med vänner eller ensam.

Figur 3.  Inlärning av simkunnighet på nybörjarnivå 
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3.2 Skolans simundervisning och dess samband med simkunnighet
Enligt de cirka 268 lärare som besvarat enkäten ordnar 57 procent av åk 1–6 sim-
undervisning i varje årskurs. I fem procent av skolorna ordnades ingen simunder-
visning alls. Simundervisningen koncentrerades till de lägsta årskurserna (figur 4).
I sin helhet kan man se en positiv utveckling i skolornas simundervisning. Under 
läsåret 1997–1998 ordnades ingen simundervisning alls i 21 procent av åk 1–6. I 
undersökningen 2000 meddelade 18 procent av skolorna att de inte ordnar någon 
simundervisning. År 2004 saknades simundervisning i 12 procent av åk 1–6 och 
2006 i 10 procent. (Anttila & Kurki 1999, Kuusela 2000, Kurki & Rajala 2004, 
Hakamäki & Rajala 2006.) År 2011 ordnades simundervisning i någon form i 95 
procent av åk 1–6.

Figur 4.  Skolornas simundervisning enligt årskurs (n=268) 
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Barnens simkunnighet var betydligt sämre i de skolor som inte ordnade någon 
simundervisning över huvud taget (figur 5). I sådana skolor kunde endast 60 pro-
cent av eleverna i sjätte klassen simma. I de skolor som ordnade simundervisning i 
alla årskurser kunde 75 procent av barnen simma. Även i tidigare undersökningar 
har man observerat motsvarande samband mellan skolans simundervisning och 
barnens simkunnighet (Hakamäki & Rajala 2006).
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Figur 5.  Sambandet mellan skolans simundervisning och barnens simkunnighet 

Det var mera allmänt att ordna simundervisning i alla årskurser i kommuner med 
simhall (figur 6). Förutom avsaknaden av simhall berättade lärarna att dåliga eko-
nomiska resurser inverkar negativt på mängden simundervisningen. I synnerhet 
utgör de busstransporter som ofta behövs för simundervisningen en stor kostnad. 
I många skolor ordnas simundervisning endast i  grundskolans lägsta klasser. De 
långa sträckorna till simhallen eller avsaknaden av simhall samt penningbrist har 
även i tidigare undersökningar varit orsaken till den ringa simundervisningen. 
Orsaken till att eleverna i sjätte klassen får så lite simundervisning anses delvis 
bero på att undervisningen koncentrerats till de yngre skoleleverna. (Hakamäki 
& Rajala 2006; Kurki & Rajala 2004.)
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I denna enkät utreddes inte antalet simundervisningstimmar i skolorna. En del av 
lärarna hänvisade ändå till timantalet i de olika årskurserna i enkätens öppna frå-
gor. Av dessa svar kan man dra slutsatsen att antalet simundervisningstimmar och 
praxis varierar mycket kommunerna emellan. I vissa kommuner fick eleverna i åk 
1–6 simundervisning fem gånger om året, i vissa kommuner fick endast eleverna i 
första klassen simundervisning och i vissa kommuner ordnades det ingen simun-
dervisning alls. I de tidigare undersökningarna har lärarna tillfrågats om mängden 
simundervisning för eleverna i sjätte klassen. Simundervisningens mängd varie-
rade avsevärt mellan de olika skolorna (Hakamäki & Rajala 2006).

Även simundervisningens innehåll varierade. I vissa kommuner har simunder-
visningen planerats noggrant, medan elever i andra kommuner besöker badhus 
främst för rekreation och då kan man inte kalla det för egentlig simundervisning.
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3.3 Sambandet mellan simhallens placering i kommunen och barnens
simkunnighet
Andelen simkunniga barn var högre i kommuner med simhall jämfört med kom-
muner utan (figur 7). I kommuner med simhall kunde 74 procent av eleverna i 
sjätte klassen simma. I kommuner utan simhall meddelade 66 procent av barnen 
att de kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.

0% 50% 100%

Har simhall (n=3 449)

Har inte simhall (n=1755)

Alla (n=5295)

74

66

72

17

21

18

5

8

6

2

3

2

1

1

1

200 meter i djupt vatten, 
varav 50 meter på rygg

Minst 50 meter

Minst 25 meter

Minst 10 meter

Inte alls

Figur 7.  Sambandet mellan barns simkunnighet och en eventuell simhall i
kommunen 

Figur 8.  Kommunens befolkningstäthet och barns simkunnighet 
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Det fanns även skillnader i barns simkunnighet beroende på var i Finland barnen 
bor (figur 9). Barn som bor i Nyland kunde simma bäst (78 %) och barn som bor 
i norra Finland sämst (66 %). Simhallsnätverket påverkar troligen dessa siffror. 
Simhall saknas ofta i landsortskommuner, och det finns färre simhallar i norra 
Finland än i södra. 

Figur 9.  Barns simkunnighet i olika delar av Finland 
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Figur 10.  Hur ofta eleverna i sjätte klassen simmar utanför skoltid 

Figur 11.  Sambandet mellan en simhall i kommunen och intresset för simning 

Barn som har en simhall på bostadsorten simmade en aning oftare än barn som 
inte har det (figur 11).

En gång i veckan eller oftare

En gång i veckan eller oftare

Flickor (n=2603)

Har simhall 
(n=3443)

Pojkar (n=2659)

Har inte simhall 
(n=1749)

Alla (n=5283)

Alla (n=5283)

2–3 gånger i månaden

2–3 gånger i månaden

En gång i månaden

En gång i månaden

Mer sällan än en gång i 
månaden

Mer sällan än en gång i 
månaden

Inte alls

Inte alls

9

10

9

6

9

9

20

20

17

14

18

18

17

17

16

16

17

17

45

41

44

52

45

45

9

11

14

12

12

12

0%

0%

20%

20%

40%

40%

60%

60%

80%

80%

100%

100%

3.5 En fjärdedel av eleverna i sjätte klassen besöker regelbundet en simhall
Av de elever som besvarade enkäten svarade 27 procent att de under vintern sim-
mar i simhall minst två till tre gånger i månaden utanför skoltid (figur 10). Av 
dessa barn var tio procent aktiva simhallsbesökare och meddelade att de besöker 
simhallen en gång i veckan eller oftare. Av eleverna i sjätte klassen berättade 45 
procent att de besöker simhallen mer sällan än en gång i månaden och drygt tio 
procent besökte inte simhallen alls. 
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Simkunnigheten hos barn som regelbundet besöker simhallen under vintern var 
betydligt bättre än hos dem som inte besöker simhallen på fritiden (figur 12). 
Av de barn som besöker simhallen en gång i månaden eller oftare var 79 procent 
simkunniga. Av de barn som besöker simhallen mer sällan än en gång i månaden 
svarade 66 procent att de kan simma.

Figur 12. Besök i simhallen utanför skoltid och barns simkunnighet 
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3.6 Ger enkäten en tillförlitlig bild av barns simkunnighet?
I denna undersökning har barnens simkunnighet utretts med hjälp av en enkät. 
I tidigare undersökningar har man fått en antydan om att barn underskattar sin 
simkunnighet, med andra ord är en del barn inte medvetna om att de kan simma 
200 meter varav 50 meter på rygg (Hakamäki & Rajala 2006; Kurki & Rajala 
2004). För att utvärdera enkätens tillförlitlighet hörde man även med några kom-
muner om resultaten i simkunnighetstest som barnen deltagit i under skolgym-
nastiken. Testresultaten jämfördes med de resultat man fått av enkäten. I jämfö-
relsen deltog fem kommuner (Idensalmi, Jyväskylä, Uleåborg, Björneborg och 
Tammerfors). I simkunnighetstest som ordnades av dessa kommuner deltog un-
der läsåret 2010–2011 sammanlagt 5 000 elever i sjätte klassen, varav 90 procent 
klarade det nordiska simkunnighetstestet. Våren 2011 besvarade cirka 400 av elev-
erna i sjätte klassen i dessa kommuner simkunnighetsenkäten. Av dem som svara-
de ansåg 84 procent att de kunde simma. Siffrorna stöder antagandet att barnens 
simkunnighet i verkligheten är aningen bättre än vad som framkommit i enkäten.
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4  Ett bra simundervisningssystem ger resultat

Undersökningen visade att det finns ett samband mellan skolans simundervisning 
och barnens simkunnighet. Simundervisning som ordnas i samband med skolgym-
nastiken omfattar alla barn, medan frivilliga simskolor utanför skoltid inte gör det. 
Här visas exempel på praxis för simundervisningen i två städer. I både Uleåborg och 
Jyväskylä genomförs simundervisningen för eleverna i åk 1–6 som ett tätt samarbete 
mellan idrottsväsendet och den grundläggande utbildningen.

Att Uleåborg och Jyväskylä har effektiva simundervisningssystem ser man på antalet 
simkunniga barn. I Uleåborg klarar 93 procent av eleverna i sjätte klassen det nord-
iska simkunnighetstestet och i Jyväskylä klarar 90 procent det. 

4.1 Uleåborg satsar på skolelevernas simundervisning
Uleåborgs stad ordnar simundervisning för eleverna i åk 1–6 genom ett intensivt 
samarbete mellan idrottsväsendet och utbildningsväsendet. I Uleåborg verkar en tvär-
administrativ utvecklingsarbetsgrupp för simundervisning. Gruppens uppgift är att 
planera skolornas simundervisning. Till arbetsgruppen hör chefen för idrottstjänster, 
chefen för den grundläggande utbildningen, gymnastikläraren, klasslärare, rektorn, 
stadens simlärare, ledaren för specialmotion samt idrottssekreteraren.

Idrottsväsendet ansvarar för simundervisningen och kostnaderna för den. I samband 
med simundervisning behöver utbildningsväsendet varken betala inträdesavgift till 
simhallen eller betala för simundervisningen. För transportkostnader relaterade till 
simundervisning ansvarar utbildningsväsendet.
 
Klara mål har satts upp för simundervisningen
Uleåborgs stad har satt upp mål för simundervisningen (tabell 1). Till målen för års-
kurs fyra hör att eleverna ska kunna simma minst 25–50 meter. Målet för eleverna i 
sjätte klassen är att uppnå simkunnighet enligt den nordiska definitionen av simkun-
nighet: efter att ha hoppat i simdjupt vatten ska eleverna klara av att oavbrutet simma 
200 meter, varav 50 meter på rygg. Barns simkunnighet testas i fjärde och sjätte klass.

Klass Målsättning Test

1 Elementärt ryggsim

2 Elementärt crawlsim

3 Ryggsim, andning enligt crawlsim

4 Crawlsim, elementärt bröstsim 25–50 meters distanstest

5 Bröstsim

6 Repetition av simsätten, livräddning Det nordiska simkunnighetstestet

Tabell 1. Uleåborgs simkunnighetstest och stadens målsättningar för simunder-
visningen under åk 1–6 
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Tabell 2. Antalet simundervisningslektioner i Uleåborg under åk 1–6 

Skolornas simveckor kräver noggrann planering
Närmare 8 000 elever i åk 1–6 deltar årligen i skolornas simundervisning och där-
för kräver simundervisningen noggrann planering. På sommaren innan terminen 
börjar utarbetar idrottsväsendet en heltäckande plan för skolornas simveckor som 
omfattar hela läsåret. En simvecka per skola reserveras. Några större skolor ordnar 
simundervisning under två eller tre veckor. På sommaren skickar utbildningsvä-
sendet en uppskattning av höstens klasser och elevantal till idrottsväsendet, som 
utgående från den utarbetar en noggrann klasspecifik simplan samt tidtabell. Lis-
torna över simturerna delas ut till skolorna innan höstterminen börjar. Innan sim-
perioden startar bekräftar skolan antalet klasser och elever till stadens simlärare.

Skolan ansvarar för att eleverna har tillräckligt många lärare som övervakar i om-
klädnings- och tvättrummen med sig. Klasslärarna följer med simundervisningen 
från bassängkanten eller hjälper till vid behov. Idrottsväsendets simlärare ansvarar 
för simundervisningens innehåll.

Simning lärs ut till elever i åk 1–6 fem gånger per läsår (tabell 2). En simlektion är 
40 minuter lång, varav 30 minuter är aktiv simundervisning. Eleverna får simma 
fritt i fem till tio minuter.

Klass Grundundervisning 
(under skoltid)

Extra undervisning 
(på sommaren, frivillig)

Stödundervisning 
(under skoltid)

1 5 5

2 5 5

3 5 5

4 5 5

5 5 5

6 5 5
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Uleåborg ordnar extra simundervisning på sommaren
Uleåborgs system för extra simundervisning är unikt i Finland (tabell 2). Extra 
undervisning erbjuds elever i årskurs 1–4 som inte uppnått de klassvis utsatta må-
len för simkunnighet under de första klasserna i grundskolan. Extra undervisning 
ordnas i juni efter att skolan slutat. Till den extra undervisningen hör fem sim-
lektioner från måndag till fredag under en veckas tid. Idrottsväsendet skickar in-
formation till skolorna om de barn som är i behov av extra undervisning. Skolan 
i sin tur förmedlar informationen till barnens vårdnadshavare, som bekräftar till 
idrottsväsendet om barnet deltar i den extra undervisningen eller inte. 

De extra undervisningsgrupperna är små. Uleåborg använder sig av en 280 euros 
sommarsedel ämnad för att sysselsätta ungdomar. Tack vare sedeln kan simfören-
ingarna ge 15–17-åriga unga skolelever arbete som hjälpledare för den extra un-
dervisningen. Det garanterar att barnet vid behov får en personlig hjälpledare som 
stöd vid simundervisningen.

Den extra undervisningen inklusive transport är avgiftsfri för familjerna. Trans-
porten ordnas skolvis så att barnen hämtas från sin egenskolgård och körs tillbaka 
till skolgården efter simundervisningen. Idrottsväsendet och utbildningsväsendet 
delar på transportkostnaderna för den extra undervisningen. 

År 2010 blev 750 barn erbjudna extra undervisning och cirka 400 deltog. Sta-
den ordnar all extra undervisning under två veckors tid. Simlärarna kommer via 
idrottsväsendet, medan hjälpledarna kommer från simföreningar. 

Stödundervisning i simning effektiverar inlärningen
Alla elever uppnår inte de mål som ställts upp för simundervisningen i samband 
med den vanliga simundervisningen. För de elever i femte och sjätte klassen som 
inte uppnår den önskade simkunnighetsnivån ordnas stödundervisning fem 
gånger under skoltiden (tabell 2). Stödundervisningsperioden börjar så snabbt 
som möjligt efter den vanliga simundervisningsperioden.

I Uleåborg är 93 procent av eleverna i sjätte klassen simkunniga
I Uleåborg testas skolelevernas simkunnighet för första gången i årskurs fyra (ta-
bell 1). Under läsåret 2009–2010 klarade 87 procent av eleverna i fjärde klassen 
testet i distanssim på 25–50 meter efter simningens grundundervisningsperiod 
och 91 procent efter att ha fått extra undervisning. Simkunnigheten hos eleverna 
i sjätte klassen testas enligt den nordiska definitionen av simkunnighet. Om en 
elev är simkunnig kommer att skrivas ut på vårbetyget i årskurs sex. Våren 2010 
var 93 procent av eleverna i sjätte klassen i Uleåborg simkunniga.
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Vattenlekskolor får förskolebarnen i gång
I Uleåborg är simundervisning bekant för största delen av barnen som börjar 
skolan, eftersom staden ordnar simundervisning även för alla barn i förskolan. 
Förskolebarnens simundervisning sker som ett samarbete mellan dagvården, som 
lyder under social- och hälsovårdsservicen, samt idrottsväsendet. Social- och häl-
sovårdsservicen ansvarar för transporterna och idrottsväsendet för undervisning-
en. Sexåringarnas simundervisning ordnas som en veckolång vattenlekskola.

Nya Uleåborg för med sig utmaningar för simundervisningen
Simundervisningssystemet i Uleåborg har långa traditioner. Det går tillbaka ända 
till1970-talet, då den första simhallen öppnades i Uleåborg. Det nuvarande sys-
temet har utvecklats ända sedan 1980-talet. Uppkomsten av det nuvarande sys-
temet har främjats av att det i kommunen funnits beslutsfattare som aktivt fö-
respråkat utveckling av simundervisningssystemet och byggandet av en simhall. 
Simundervisningssystemet skulle inte fungera utan det goda samarbetet mellan 
idrotts- och utbildningsväsendet. Under åk 1–6 får barnen i Uleåborg simunder-
visning sammanlagt 30 gånger i samband med skolgymnastiken (tabell 2). Om 
ett barn har problem med att lära sig simma kan han eller hon få extra simunder-
visning eller stödundervisning, och då kan det som bäst handla om 30 avgiftsfria 
simlektioner. På så sätt har en elev möjlighet att få simundervisning sammanlagt 
60 gånger under åk 1–6.

I Uleåborgsregionen förbereds som bäst en kommunsammanslagning. Oulun-
salo, Kiminge, Haukipudas, Yli-Ii och Uleåborg kommer att slås ihop i början 
av 2013. Nivån på simundervisningen i alla de kommuner som slås ihop med 
Uleåborg är inte närapå lika bra som i Uleåborg, så det kommer att krävas arbete 
och nya lösningar för att förenhetliga simundervisningen. Kommunsammanslag-
ningar har skett även tidigare i Uleåborgsregionen, när Ylikiiminki och Uleåborg 
slogs samman 2009. Då kunde 75 procent av eleverna i sjätte klassen i Ylikiiminki 
simma, medan 90 procent av eleverna i sjätte klassen i Uleåborg var simkunniga. 
Dessa siffror visar hur effektivt simundervisningssystemet i Uleåborg verkligen är. 

4.2 I Jyväskylä är målet en simkunnig elev
I Jyväskylä bildar ett avtal mellan idrottscentralen och utbildningstjänsterna en 
bas för elevernas simundervisning. Skolelevernas simundervisning genomförs en-
ligt den grundläggande utbildningens läroplan för simundervisning, som utarbe-
tats av ett team experter. Läroplanen har uppkommit genom ett samarbete mellan 
stadens idrottsinstruktörer, lärare i åk 1–6, institutionen för lärarutbildning vid 
Jyväskylä universitet samt idrotts- och hälsovetenskapliga fakulteten. I planen har 
man även utnyttjat Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s ex-
pertis. Läroplanen för simning har klara klassvisa mål för inlärning och utveckling 
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av simkunnigheten. I tabell 3 visas Jyväskyläs mål med simundervisningen samt 
de simkunnighetstest som görs för att följa utvecklingen av elevernas simkunnig-
het. 

Klass Målsättning Test

1 VÅGA: 
vänja sig vid vattnet, flyta, glida, sparka

2 HÅLLS PÅ YTAN: 
grunderna i simteknik (mullvadssim, elementärt 
ryggsim, crawl, elementärt bröstsim), dykning

3 TA DIG FRAMÅT:
ryggcrawl, crawlsimmets armtag

25 meters distanstest

4 UTVECKLA DINA FÄRDIGHETER:
bröstsim, hopp, simning 50 meter

5 UTVECKLA DINA FÄRDIGHETER:
crawlsim, livräddning, distanssim 

6 SIMKUNNIG – LÄR DIG LIVRÄDDNING:
förstärkning av bröst- och ryggsim, livräddnings-
kunskap, vändning i sidoläge

Det nordiska simkunnighets-
testet

Tabell 3. Jyväskyläs simkunnighetstest och stadens målsättningar med
simundervisningen under åk 1–6 

Simundervisning förekommer mest i andra klass
Eleverna i åk 1–6 simmar i regel fyra gånger på skoltid per termin. Eleverna i 
årskurs två har ändå lite fler simlektioner, sammanlagt åtta. Simundervisning ges 
en timme per vecka, fyra veckor i sträck. I tabell 4 visas simundervisningens tim-
antal samt simundervisningens tidpunkt under läsåret. Situationen i simhallen 
samt antalet simlärare inverkar på hur mycket simundervisning som ordnas under 
grundskolans lägre klasser.
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Tabell 4.  Antalet timmar och tidpunkter för simundervisningen i åk 1–6 
i Jyväskylä 

Tabell 5. Lektionsinnehållet i simundervisningen i Jyväskylä för grundskolans 
andra årskurs 

Klass Timantal Tidpunkt

1 4 Vår

2 4 + 4 Höst + vår

3 4 Höst

4 4 Vår

5 4 Höst

6 4 Vår

En av avsikterna med periodindelning av simundervisningen är att koncentrera 
simundervisningen till de första årskurserna i grundskolan. Simundervisning ord-
nas fyra terminer i rad från vårterminen i årskurs ett till höstterminen i årskurs tre. 
På grund av omständigheterna kan vissa undantag förekomma nu och då, men i 
regel fungerar simundervisningen enligt den planerade periodindelningen. I Jy-
väskylä har det visat sig fungera att koncentrera simundervisningen till de första 
klasserna i grundskolan.

I Jyväskylä stads läroplan för simning inom den grundläggande utbildningen har 
innehållet i alla undervisningstillfällen definierats. I tabell 5 visas simundervis-
ningens innehåll för eleverna i klass två.

Lektion Innehåll

1 Vänja sig vid vattnet med hjälp av vattenlekar  Repetera flytande, att glida på 
mage och på rygg samt sparkar  Dykövningar  Att röra sig i vattnet på olika sätt 

2 Vattenlekar  Glida på mage  Mullvadssim: sparkar, armtag och andning 

3 Vattenlekar  Flyta på rygg  Elementärt ryggsim: armrörelse och sparkar  Olika 
övningar medan man hålls vid ytan (sculling/övningar med bräda) 

4 Vattenlekar  Finslipa tekniken för mullvadssim och elementärt ryggsim 

5 Vattenlekar  Repetition av mullvadssim  Bekanta sig med armrörelserna i crawl  
Dykövningar 

6 Vattenlekar  Repetition av elementärt ryggsim  Längddykning 

7 Vattenlekar  Bekanta sig med armrörelserna i ryggcrawl  Elementärt bröstsim: 
armtag vid bröstsim 

8 Vattenlekar  Repetition av elementärt bröstsim  Olika övningar medan man 
hålls vid ytan (sculling/övningar med bräda) 
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Noggrann planering krävs för att organisera simtider och transport
I Jyväskylä deltar årligen över 7 000 elever ur 40 skolor i grundskolans simunder-
visning. En lärare ansvarar, vid sidan av sitt eget arbete, för att utforma simunder-
visningens schema. Läraren utformar schemat i samarbete med skolornas idrotts-
ansvariga samt med rektorerna. Samma person ordnar de transporter som behövs 
för simundervisningen. Om skolan ligger nära en simhall går eller cyklar eleverna 
till simhallen från skolan.

Simundervisningens största utgiftspost är transportkostnaderna. För att hålla 
transportkostnaderna under kontroll för man ofta flera undervisningsgrupper till 
simhallen på samma gång. Detta är möjligt tack vare stora simhallsutrymmen, 
men då behövs det naturligtvis flera simlärare.

I Jyväskylä finns även enstaka privata grundskolor. De förhandlar separat med 
idrottscentralen om sin simundervisning. Deras simundervisning genomförs som 
en köptjänst.

Idrottscentralen ansvarar för simundervisningen
Som elevernas simlärare fungerar idrottscentralens idrottsinstruktörer. En idrotts-
instruktör ansvarar för att ordna en simlärare för varje simlektion. Det finns tre 
till fyra idrottsinstruktörer som fungerar som simlärare och dessutom är det möj-
ligt att vid simundervisningen i Jyväskylä vid behov få hjälp av elever som studerar 
till idrottslärare. Eftersom simundervisningen omfattar flera lärare är det kanske 
inte alltid samma lärare som undervisar samma klass vid varje simlektion. En väl-
planerad simundervisning garanterar ändå att undervisningens innehåll förblir 
detsamma oberoende av läraren. Dessutom är det viktigt att simlärarna kommu-
nicerar med varandra. För det har ett skriftligt rapporteringssystem för informa-
tionsutbyte mellan lärarna skapats. Simlärarnas yrkesskicklighet uppdateras vid 
behov.

Även om stadens idrottsinstruktörer ansvarar för simundervisningen är skolans 
lärare ansvariga för undervisningssituationen. Den lärare som ansvarar för den 
grupp som simmar för tillfället ska åtminstone vara med vid bassängkanten. Om 
läraren vill kan han eller hon även vara med i bassängen som stöd vid simunder-
visningen.

Lärarens uppgift är att föra eleverna till simläraren vid bassängen. Simhallsanställ-
da kan vid behov hjälpa till i omklädnings- och tvättrummen om det inte följt 
med vuxna av bägge könen från skolan. Även skolgångsbiträden kan vid behov 
hjälpa till.
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Skolelevernas simkunnighet följs med
I Jyväskylä testas barnens simkunnighet i årskurs tre och sex i samband med sim-
undervisningen. Efter simundervisningen på höstterminen i årskurs tre har barnet 
fått simundervisning fyra terminer i rad. Då är det en bra tidpunkt att testa elever-
nas simkunnighet. De barn som inte lärt sig nybörjarsim och som är mycket efter 
i sin grupp erbjuds extra undervisning i simskolan LOISKIS. Det är fråga om ex-
tra undervisning som är avgiftsfri för familjen och som ordnas på eftermiddagar. 
Till den extra undervisningen erbjuds inga transporter, utan familjen ansvarar för 
att barnet deltar och får skjuts till simhallen. Klassläraren informerar de familjer 
vilkas barn är i behov av extra undervisning. På simskolan LOISKIS schema står 
sammanlagt åtta lektioner, två gånger i veckan i fyra veckors tid. Simskolan LO-
ISKIS ordnas två till tre gånger om året med en gruppstorlek på cirka 15 barn.
Eleverna i årskurs sex deltar i det nordiska simkunnighetstestet. Våren 2011 kla-
rade 90 procent av eleverna i sjätte klassen testet. Fem procent av eleverna deltog 
inte i testet och fem procent klarade det inte.

Daghemmen har möjlighet till simundervisning
Idrottscentralen i Jyväskylä erbjuder simundervisning för 5–6-åriga daghems-
barn. Daghemmens simundervisningsgrupper samlas två vardagsmorgnar varje 
vecka. Det finns åtta undervisningsgrupper och simtiden är en halv timme per 
grupp. Daghemmen betalar tills vidare en liten avgift för simundervisningen, vil-
ket troligtvis är orsaken till att det finns plats för fler barn i grupperna. Alla dag-
hem inkluderar inte simundervisning i förskoleelevernas program. 

Förskolan, liksom dagvården, lyder i alla fall tills vidare under socialtjänsten vilket 
delvis kan förklara varför förskoleelevernas simundervisning inte är lika välorgani-
serad som skolelevernas. Undervisningstjänsterna och idrottstjänsterna lyder båda 
under bildningsväsendet, så till exempel överenskommelser om simundervisning-
ens kostnader är lättare att nå eftersom man hör till samma förvaltningsområde.

Kommunsammanslagningen inverkar också på simundervisningen
Här beskrivs gamla Jyväskylä stads simundervisningssystem som togs i bruk i bör-
jan av 2000-talet då idrottstjänsten och undervisningstjänsten ingick ett avtal om 
att flytta ansvaret för grundskolelevernas simundervisning till idrottstjänsten.

Jyväskylä landskommun och Korplax förenades med Jyväskylä 2009. Det forna 
Jyväskylä landskommun har till stor del ett liknande simundervisningssystem för 
eleverna i åk 1–6. Antalet timmar är detsamma, men prioriteringen är lite annor-
lunda, eftersom de lägre klasserna har en aning mera simundervisning. Under de 
närmaste åren kommer man i Jyväskylä troligen att fundera på att förenhetliga 
skolelevernas simundervisningssystem som en del av förenhetligandet av de andra 
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tjänster som erbjuds kommuninvånarna. Kommunsammanslagningen märks re-
dan delvis i skolelevernas simundervisning. Några skolor har börjat använda sig 
av den simhall som är belägen närmast skolan och de resurser som behövs för un-
dervisningen har jämnats ut.

5 Diskussion

Enligt denna undersökning kan 72 procent av de finländska eleverna i sjätte klas-
sen simma om kriteriet för simkunnighet är den nordiska definitionen av simkun-
nighet. Simkunnigheten hos elever i sjätte klassen har undersökts med enkäter 
även tidigare, och senast 2006 då 80 procent av eleverna i sjätte klassen kunde 
simma (Hakamäki & Rajala 2006). År 2011 var andelen simkunniga barn lägre, 
vilket delvis torde ha sin förklaring i den nya undersökningsmetoden. Resultaten 
är inte helt jämförbara. Visserligen var enkätens svarsprocent mycket högre våren 
2011 (87 %) än fem år tidigare (64 %). Det nya undersökningssättet var förmod-
ligen klarare och lättare för lärarna att verkställa.

Barnens simkunnighet är enligt simkunnighetstesten bättre än vad resultaten av 
enkäten visade. Med andra ord underskattar barnen i årskurs sex sin egen sim-
kunnighet, de är inte medvetna om att de kan simma 200 meter, varv 50 meter 
på rygg. Barnen kan även ha svårt att uppfatta distansen då de tillfrågas om sin 
simkunnighet. När en forskare testade det frågeformulär som använts i undersök-
ningen i en skola, frågade eleverna sin lärare hur lång bassängen är i den simhall 
de simmat i med klassen. Efter att läraren besvarat frågan hade eleverna lättare att 
uppskatta hur långt de orkar simma i simhallen.

Skolans simundervisning eller avsaknad av den har ett samband med barns sim-
kunnighet. I de skolor som inte har någon simundervisning alls tyckte eleverna 
i sjätte klassen att deras simkunnighet var sämre än elevernas i skolor med sim-
undervisning. Det är sannolikt att den verkliga simkunnigheten också är sämre. 
Även tidigare undersökningar har lyft fram sambandet mellan ingen simunder-
visning i skolan och barns simkunnighet (Kuusela 2000, Kurki & Rajala 2004, 
Hakamäki & Rajala 2006).

År 2011 ordnades det mindre simundervisning för elever i sjätte klassen än 2006. 
År 2011 meddelade 62 procent av skolorna att de ordnar simundervisning för 
eleverna i sjätte klassen, medan motsvarande siffra år 2006 var 82 procent (Ha-
kamäki & Rajala 2006). Som helhet har skolans simundervisning ökat under de 
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senaste årtiondena (Kurki & Anttila 1999, Kuusela 2000, Kurki & Rajala 2004, 
Hakamäki & Rajala 2006.) Våren 2011 meddelade 95 procent av grundskolorna 
att de ordnar simundervisning i åk 1–6. Siffrorna ser bra ut, men vad är sanningen 
bakom dem? Hur simundervisningen genomförs varierar mycket mellan de olika 
kommunerna. Om eleverna ett par gånger om året deltar i rekreationssimning 
kan man inte tala om egentlig simundervisning. Målet med simundervisningen 
enligt den riksomfattande läroplanen för åk 1–6 uppnås inte i många kommuner. 
Otillräckliga ekonomiska resurser var enligt den lärare som besvarat enkäten den 
viktigaste orsaken till ingen eller lite simundervisning. Den största enskilda orsa-
ken var att det inte fanns en simhall i kommunen.

Skolans simundervisning når i princip alla barn och hjälper barnen att lära sig 
simma och utveckla sina simkunskaper. Därför vore det viktigt att säkerställa varje 
elevs simundervisning samt att följa upp elevernas simkunnighet. Det vore även 
viktigt att säkerställa simundervisningen och därmed utvecklingen av elevernas 
simkunnighet under hela grundskoletiden. Att noggrannare och vidare utreda hur 
olika kommuner genomför skolelevernas simundervisning och hur de följer med 
utvecklingen av barnens simkunnighet vore också bra.

Särskilt grundskolans åk 1–6 är en lämplig tid för att ge skoleleverna simunder-
visning. Majoriteten av barnen lär sig simma i åk 1–6. Simkunnigheten hos elev-
erna i nionde klassen utreddes med hjälp av en enkät som en del av Utvärdering 
av inlärningsresultaten i gymnastik år 2010. Enligt utredningen var 84 procent 
av pojkarna och 82 procent av flickorna simkunniga. (Palomäki & Heikinaro-Jo-
hansson 2011.) När man jämför resultaten med undersökningen om simkunnig-
heten hos elever i sjätte klassen våren 2011, verkar det som om cirka tio procent 
av eleverna lär sig simma i åk 7–9. Det ordnas mindre simundervisning i åk 7–9 
än i åk 1–6. Ungefär var femte rektor för åk 7–9 meddelade att det inte ordnas 
någon simundervisning alls i deras skola under åk 7–9 (Palomäki & Heikinaro-
Johansson 2011).

År 2011 frågade man för första gången hur ofta 12-åriga barn besöker simhallen 
på fritiden utanför skoltid. Endast drygt vart fjärde (27 %) barn svarade att de 
besöker simhallen regelbundet (minst 2–3 gånger i månaden). Av eleverna i sjätte 
klassen besöker 45 procent simhallen mer sällan än en gång i månaden och drygt 
tio procent besöker inte simhallen alls. Med tanke på att utveckla och upprätt-
hålla simkunnigheten är dessa siffror oroväckande, i synnerhet eftersom allt tyder 
på att skolans simundervisning kommer att minska i åk 7–9.

Ungefär hälften av eleverna i sjätte klassen meddelade att de lärt sig simkunnighet 
på nybörjarnivå, alltså att simma minst 10 meter, med en förälders eller släktings 
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hjälp. Föräldrarna har en viktig roll när det gäller att lära barnen simhalls- och 
badstrandskultur. Med tanke på simkunnigheten vore det viktigt att föräldrarna 
regelbundet simmar tillsammans med sina barn ända tills den unga är redo att 
tryggt simma ensam eller med kompisar. Inte ens ett bra simundervisningssystem 
räcker nödvändigtvis för att barnen ska lära sig simma, om barnen inte får bekan-
ta sig med simning och andra vattensporter tillsammans med sina föräldrar. Sko-
lan, liksom föreningar, förädlar med sin egen undervisning barnens förmåga att 
röra sig i vattnet till en god simkunnighet. Skolorna och föreningarna har också 
möjlighet att motivera barn och unga till att simma regelbundet.

I denna rapport har simundervisningssystemen i Uleåborg och Jyväskylä presen-
terats. Ett bra och effektivt simundervisningssystem i åk 1–6 garanterar att största 
delen av barnen lär sig simma i grundskolan. I Uleåborg kan 93 procent av elev-
erna i sjätte klassen simma och i Jyväskylä 90 procent. I bägge städerna ordnas 
simundervisning i varje årskurs i åk 1–6. Sammanlagt handlar det om cirka 30 
timmar simundervisning. Dessutom ordnas det stödundervisning för barn som 
har svårt att lära sig simma. Städernas livliga simföreningsverksamhet samt många 
slags simskolor stöder skolornas simundervisningssystem. Möjligheterna för sim-
ning samt för skolans simundervisning är goda, eftersom det finns flera simhal-
lar. I Jyväskylä och Uleåborg genomförs skolornas simundervisningssystem som 
ett tätt samarbete mellan undervisningsväsendet och idrottsväsendet. Samarbetet 
fungerar även mellan idrottsväsendet och föreningarna och staden kan till exem-
pel stöda den simskoleverksamhet för barn som föreningarna ordnar genom att ta 
mindre betalt för lokaliteterna. Bakom ett bra simundervisningssystem ligger ofta 
även ett ihärdigt arbete med att utveckla yrkesskickligheten hos stadens simlärare.
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II Vuxnas simkunnighet

I Inledning

Simkunnigheten bland den vuxna befolkningen undersöktes av Institutet för häl-
sa och välfärd åren 1998, 2003 och 2006 som en del av undersökningen Den 
finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa (AVTK). Forskningsma-
terialet består av ett nationellt representativt sampel på 5 000 personer som varje 
år väljs ut slumpmässigt ur befolkningsregistret. Våren 2011 innehöll AVTK-un-
dersökningen också en fråga som behandlade vuxnas simkunnighet (bilaga 6). 
Utgångspunkten var den nordiska definitionen av simkunnighet: en person är 
simkunnig om han eller hon kan simma 200 meter utan avbrott, varav 50 meter 
på rygg.

I den här rapporten granskas resultaten av den AVTK-undersökning som genom-
fördes under våren 2011 med avseende på vuxnas simkunnighet. Resultaten ba-
serar sig på uppgifter om 2 758 personer som svarade på frågan. De som svarade 
var mellan 15 och 64 år gamla.

2 Simkunnigheten bland vuxna varierade mellan 
olika åldersgrupper

Enligt AVTK-undersökningen kunde 68 procent av finländarna mellan 15 och 
64 år simma år 2011. Vuxnas simkunnighet var en aning bättre än år 2006, då 64 
procent kunde simma. Totalt sett har det inte skett några stora förändringar i vux-
nas simkunnighet under det senaste årtiondet. Andelen simkunniga har varierat 
mellan 64 och 68 procent.

År 2011 varierade simkunnigheten bland vuxna betydligt mellan olika ålders-
grupper (figur 13). Simkunnigheten bland personer i medelåldern var sämre än 
i de yngre åldersgrupperna. Av 15–24-åringarna kunde 86 procent simma, med-
an endast cirka hälften av 55–64-åringarna var simkunniga. Andelen personer 
som inte kunde simma alls var störst bland 55–64-åringarna. Av dem var det 
tio procent som inte kunde simma. Inom den äldsta åldersgruppen var andelen 
personer som inte kunde simma lite större (10 %) än år 2006, då sju procent av 
55–64-åringarna inte kunde simma. Av 45–54-åringarna hade å sin sida andelen 
personer som inte var simkunniga minskat från åtta procent år 2006 till fyra pro-
cent år 2011.
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Figur 13.  Simkunnigheten (%) bland vuxna (n=2758) personer i Finland inom 
olika åldersgrupper år 2011 

Figur 14.  Andelen simkunniga vuxna i Finland inom olika åldersgrupper
åren 1998–2011 

Enligt AVTK-resultaten för år 2011 var andelen simkunniga vuxna, med undan-
tag för den äldsta åldersgruppen, en aning större än år 2006 (figur 14). Ande-
len simkunniga hade ökat mest bland 45–54-åringarna (från 57 till 66 procent), 
35–44-åringarna (från 70 procent till 77 procent) och 15–24-åringarna (80 pro-
cent till 86 procent). 
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3 Simkunnigheten bland männen var aningen bättre än bland 
kvinnorna

Enligt AVTK-undersökningen var simkunnigheten bland de finländska männen 
en aning bättre än bland kvinnorna. 71 procent av männen och 65 procent av 
kvinnorna kunde simma. Skillnaden i simkunnighet bland männen och kvin-
norna var störst i den äldsta åldersgruppen (figur 15). Av männen i åldern 55 till 
64 år kunder 57 procent simma, medan endast 42 procent av kvinnorna i samma 
ålder var simkunniga. Det fanns nästan inga skillnader i simkunnigheten mellan 
kvinnor och män i 15–24-årsåldern.

Figur 15.  Andelen simkunniga män och kvinnor i Finland per
åldersgrupp år 2011 
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Tabell 6.  Simkunnigheten (%) bland finländska män inom olika åldersgrupper 
åren 1998, 2006 och 2011 

Tabell 7.  Simkunnigheten (%) bland finländska kvinnor inom olika åldersgrupper 
åren 1998, 2006 och 2011 

Ålders-
grupp

Simmar 200 m, varav 
50 m på rygg Simmar korta sträckor Kan inte simma

 1998 2006 2011 1998 2006 2011 1998 2006 2011

15–24 82,4 84,8 87,2 15,6 13,7 11,5 2 1,6 1,3

25–34 73,6 78 80,2 21,5 19,9 15,9 4,9 2,1 3,8

35–44 75 70,4 78,2 20,5 22,8 19,2 4,5 6,8 2,6

45–54 64,9 60,3 68 28,1 32,2 26,5 7 7,5 5,5

55–64 50,2 57,5 56,7 39,9 37,5 32,7 9,9 5 10,5

Totalt 68,9 68,4 71,1 25,4 26,7 23,3 5,8 5 5,6

Ålders-
grupp

Simmar 200 m, varav 
50 m på rygg Simmar korta sträckor Kan inte simma

 1998 2006 2011 1998 2006 2011 1998 2006 2011

15–24 76,1 75,8 85,7 23 23,2 13,5 0,9 1,1 0,8

25–34 70,9 68,2 71,6 26,3 29,9 27,2 2,8 1,9 1,1

35–44 62 69,9 75,5 34 29,5 22,4 4 0,6 2,2

45–54 52,2 53,2 64,8 39,4 39,2 32,8 8,4 7,6 2,4

55–64 36,2 44,5 42,1 53,4 47,2 48,4 10,4 8,3 9,5

Totalt 59,5 60,9 65,2 35,2 34,8 31 5,3 4,3 3,7

Tabellerna 6 och 7 åskådliggör simkunnigheten bland finländska män och kvin-
nor åren 1998, 2006 och 2011. Andelen simkunniga män har under drygt tio år 
ökat från 69 procent till 71 procent, andelen simkunniga kvinnor från 60 procent 
till 65 procent. Förändringarna är mycket små på det stora hela, men i synnerhet 
andelen simkunniga kvinnor har ökat tydligt inom vissa åldersgrupper. Andelen 
simkunniga kvinnor har från år 1998 till år 2011 ökat med över tio procent i ål-
dersgrupperna 15–24 år, 35–44 år samt 45–54 år. 
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4  Antalet skolår hade ett samband med simkunnigheten

I AVTK-undersökningen behandlades skolbakgrunden med frågan: ”Hur många 
år har ni sammanlagt gått i skola och studerat på heltid? Folk- och grundskola räknas 
med.” Enligt AVTK-undersökningen fanns det ett samband mellan antalet skolår 
och vuxnas simkunnighet (figur 16). Detta kunde också observeras i de AVTK-un-
dersökningar som utfördes åren 1998, 2003 och 2006 (Hakamäki & Rajala 2006). 
Av de vuxna som hade gått minst i skola (9 år eller mindre) kunde i genomsnitt 50 
procent simma. Det var vanligare att personer med längre utbildning var simkun-
niga. Av dem som hade studerat mellan 10 och 12 år kunder 63 procent simma och 
av dem som hade studerat 13 år eller längre kunde 75 procent simma.

Figur 16.  Andelen simkunniga finländare enligt antalet skolår år 2011 

Sambandet mellan antalet skolår och simkunnighet presenteras i figur 16 separat 
för 45–54-åringarna och 55–64-åringarna. Tydligast syns skolårens koppling till 
simkunnigheten i den äldsta åldersgruppen. När det gäller de yngre åldersgrup-
perna fanns det inte svar i alla skolårsgrupperna i resultaten från AVTK-enkäten. 
Därför presenteras inget samband mellan simkunnighet och antalet skolår separat 
för de yngre åldersgrupperna. Dessutom är det inte vettigt att jämföra simkun-
nighet och skolår i den yngsta åldersgruppen, eftersom vissa av dem som tillhör 
åldersgruppen inte har hunnit studera längre än de nio åren i grundskolan.
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5 Simkunnighet bland vuxna var vanligast i Nyland

Enligt AVTK-undersökningen fanns det ett samband mellan boendeorten och 
vuxnas simkunnighet (figur 17). Andelen simkunniga vuxna var störst i Nyland 
(75 %) och minst i norra Finland (54 %). Även tidigare AVTK-undersökningar 
har uppvisat liknande tendenser vad gäller andelen simkunniga på olika håll i Fin-
land (Hakamäki & Rajala 2006).

Liksom i tidigare undersökningar var skillnaderna i simkunnighet mellan invå-
nare i norra Finland och södra Finland tydligast inom den äldsta åldersgruppen. 
Av 55–64-åriga kvinnor bosatta i norra Finland kunde endast 25 procent simma, 
medan andelen simkunniga bland kvinnor i samma ålder i till exempel Nyland 
var 48 procent. Bland männen var de motsvarande resultaten för den här ålders-
gruppen 46 procent (norra Finland) och 64 procent (Nyland).

Figur 17. Andelen simkunniga finländare på olika håll i Finland år 2011 
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6 Sammanfattning

Enligt AVTK-undersökningen kunde 68 procent av finländarna mellan 15 och 
64 år simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. Det har inte skett några stora för-
ändringar i vuxnas simkunnighet under de senaste åren. Simkunnigheten bland 
männen var en aning bättre (71 %) än simkunnigheten bland kvinnorna (65 %). 
Skillnaden mellan mäns och kvinnors simkunnighet var tydligast i de äldre ål-
dersgrupperna. Simkunnighet var vanligast bland de vuxna som hade den längsta 
utbildningen.

De vuxnas simkunnighet varierade mellan olika åldersgrupper. I de yngre ål-
dersgrupperna fanns det klart fler simkunniga än bland personer i medelåldern. 
Av 15–24-åringarna kunde 86 procent simma, medan endast cirka hälften av 
55–64-åringarna var simkunniga. Dessutom var andelen personer som inte kun-
de simma alls störst bland 55–64-åringarna. Av dem var det tio procent som inte 
kunde simma. Bakgrunden till skillnaderna mellan åldersgrupperna kan vara en 
försvagad fysisk kondition i takt med att man blir äldre samt utvecklingen av sim-
hallsnätverket och ökningen av simundervisningen i skolorna under årtiondenas 
lopp. För dem som tillhör de äldre åldersgrupperna gavs det mindre simundervis-
ning i skolan när de var barn än när de som tillhör de yngre åldersgrupperna gick 
i skolan.

Det fanns skillnader i simkunnigheten mellan vuxna bosatta i olika delar av Fin-
land. I norra Finland kunde 54 procent av de vuxna simma, medan andelen sim-
kunniga vuxna var 75 procent i Nyland. Skillnaderna i simkunnighet mellan dem 
som bor i södra Finland och norra Finland syns även bland barnen. Bakgrunden 
till detta kan vara att det finns färre simhallar, att det är längre till simhallen samt 
att vattnet i sjöar och hav är kallare i norra Finland.
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Bilagor 

Bilaga 1. Följebrev till rektorn.    1(1)

     
   18.2.2011
     
   Helsingfors

BÄSTA REKTOR

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf och LIKES-forskningsinstitut 
för idrott och hälsa kartlägger i samarbete med Undervisningsstyrelsen simkunnigheten 
bland eleverna i åk 6. Resultaten av undersökningen jämförs med tidigare resultat av 
motsvarande undersökningar gjorda år 2000, 2004 och 2006. På det sättet får man in-
sikt i hur barnens simkunnighet har utvecklats.

Bifogade frågeblanketter har skickats till en tiondel av landets grundskolor. Frågeblan-
ketten till läraren innehåller frågor om skolans simundervisning och frågeblanketten till 
eleven innehåller frågor om simkunnighet och simning som intresse.

Med tanke på uppföljning av barnens simkunnighet är det viktigt att alla elever som fått 
frågeformuläret svarar på frågorna. Undersökningen omfattar eleverna i åk 6 och därför 
ber vi Er ge frågeformulären till en av Er utvald lärare för åk 6 eller till gymnastikläraren. 
Om skolan har under 30 elever på åk 6 hoppas vi att alla elever i åk 6 deltar i undersök-
ningen. Alla svar behandlas konfidentiellt.

Tack för samarbetet

Jorma Kauppinen Pärla Salomaa Tuija Tammelin
Generaldirektör	 Verksamhetsledare	 Forskningschef
Utbildningsstyrelsen	 Finlands	Simundervisnings-		 LIKES-forskningsinstitut	för
	 och	Livräddningsförbund	 idrott	och	hälsa

Förfrågningar:
Forskare Katja Rajala, LIKES-forskningsinstitut för idrott och hälsa
Telefon: 020 762 9510
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Bilagor

Bilaga 2. Lärarens blankett    1(2)
     
   
BÄSTA LÄRARE

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf samt LIKES-forskningsinsti-
tut för idrott och hälsa kartlägger tillsammans med Utbildningsstyrelsen simkunnighe-
ten bland eleverna i åk 6. Vi ber Er lärare för åk 6 eller gymnastikläraren att fylla i denna 
blankett om skolans simundervisning samt att distribuera bifogade frågeblankett till 
eleverna i er klass.

Både de uppgifter Ni och eleverna ger behandlas konfidentiellt. Eleverna fyller i blanket-
ten anonymt så svararen kan följaktligen inte kännas igen. Då eleverna har fyllt i blan-
ketten ber vi er samla blanketterna i det bifogade svarskuvertet.

Vänligen returnera frågeblanketterna i svarskuvertet senas den 18.3.2011. Postavgifter 
är betald. Bland dem som svarat utlottas tre flytväst.

1 Skola: 

2 Kommun: 

3 Svararens namn: 

4 Svararens telefonnummer: 

5 Ordnas det simundervisning i er skola? Kryssa i rutan.

Ja Nej Vet ej

a) För elever i åk 1

b) För elever i åk 2

c) För elever i åk 3

d) För elever i åk 4

e) För elever i åk 5

f) För elever i åk 6

6. Ifall ingen undervisning ordnas, vad är orsaken?



Bilagor

Bilaga 2. Lärarens blankett    2(2)
      
  
7. Finns det en simhall i er kommun?
 Ja
 Nej

8. Avstånd till närmaste simhall från skolan?     _____________  km

Tack för samarbetet,

forskare Katja Rajala
LIKES - forskningsinstitut för idrott och hälsa
tfn 020 762 9510, katja.rajala@likes.fi



Bilagor

Bilaga 3. Elevernas blankett         1(1)

        
BÄSTA ELEV,
Du är med i en undersökning som kartlägger simkunnigheten bland eleverna i åk 6. 
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf samt LIKES-forskningscentral 
i Jyväskylä ansvarar för undersökningen. Sjätteklassister runt om i Finland svarar på 
samma frågor. Markera med ett kryss det alternativ du väljer. Alla uppgifter du ger be-
handlas konfidentiellt.

1. Kan du simma?
  Ja  Nej
2. Kan du simma      
 A. minst 10 meter med vilken stil som helst?
  Ja  Nej
 B. minst 25 meter med vilken stil som helst?
  Ja  Nej
 C. minst 50 meter med vilken stil som helst?
  Ja  Nej
 D. på djupt vatten 200 meter, varav 50 meter på rygg?
  Ja  Nej

Om du svarade ja, i vilken ålder lärde du dig att simma på djupt vatten 200 meter,
varav 50 meter på rygg? 

_______________

3. Var har du lärt dig att simma minst 10 meter? Välj endast ett alternativ.
  I simskolan     I samband med skolans simundervisning
  Med föräldrarna/släktingar  Med vänner
  Ensam

4. Hur ofta går du och simmar utanför skoltid under vintern? Välj endast ett alternativ.
  En gång i veckan eller oftare  2 - 3 gånger i månaden
  En gång i månaden   Mer sällan än en gång i månaden  
  Inte alls

TACK!



Bilagor

Bilaga 4. Blanketten som använts i tidigare undersökningar.    1(2)

        
ÄRADE LÄRARE
Vi ber Er som lärare för en klass i åk 6 (eller som den lärare som svarar för gymnastikun-
dervisningen i en sjätte klass) att fylla i den bifogade sammandragsblanketten om bar-
nens simkunnighet. Om möjligt ber vi Er samla in data genom att testa simkunnigheten 
i simhall. Ifall detta inte är möjligt fråga eleverna och be dem svara genom att räcka upp 
handen, fråga först: “Hur monga kan simma 200 m, varav 50 m ryggsimm?”, fråga se-
dan: “Hur många kan simma 50 m på vilken simstil som hälst?” och fråga till slut: “Hur 
många kan simma 25 m på vilken simstil som hälst?. De elever (antalet) som inte racket 
upp handen på någon fråga anges på punkt “kan inte simma”. Samma förfarande gäller 
fråga två “Var har du lärt dig simma?”. Fyll in dessa data på sammandragsblanketten.

Returnera dessa två svarsblanketter i bifogade kuvert senast den 3.5.2006. Vi har betalat 
postavgiften. Alla som har svarat deltar i en lottning av tre jättebollar.

1. Skolans namn och kommun
__________________________________________________________________

2. Svararens namn och telefonnummer
__________________________________________________________________

3. Arrangeras det simundervisning i Er skola?
 1)  Ja  2)  Nej

4. Arrangeras det simundervisning i Er skola för sjätteklassisterna?
 1)  Ja (svara på fråga 5)  2)  Nej (gå till fråga 6)

5. Hur ofta arrangeras simundervisning under läsåret för eleverna i åk 6?
    (t.ex. 4 gånger 60 min)
__________________________________________________________________

6. Varför arrangeras inte simundervisning i Er skola för sjätteklassisterna?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Hur långt från skolan är det närmaste simhallen?  ________ km

8. Hur långt från skolan är den närmaste simstranden?  ________ km



Bilagor

Bilaga 4. Blanketten som använts i tidigare undersökningar.    2(2)

LÄRARENS SAMMANDRAG AV FRÅGORNA TILL ELEVERNA
         Antal elever
                  flickor / pojkar
1. Kan du simma?
   1) i djupt vatten 200 m, varav 50 m ryggsim ____ / ____
   2) minst 50 m på vilken simstil som helst ____ / ____
   3) minst 25 m på vilken simstil som helst ____ / ____
   4) kan inte simma (minst 25 m)   ____ / ____

2. Var har du lärt dig simma?
   1) i simskola     ____ / ____
   2) i skolans simundervisning   ____ / ____
   3) med mina föräldrar/släktingar  ____ / ____
   4) med mina vänner    ____ / ____
   5) för mig själv     ____ / ____

3. Antalet frånvarande elever?      ____ / ____

4. Totala antalet elever i klassen?      ____ /____

5. Har svaren på fråga 1 fåtts
   1)  genom muntlig förfrågan
   2)  genom att testa simkunnigheten

Tack för samarbetet,

Planerare Katja Rajala
LIKES-forskningscentrum
Rautpohjankatu 8
40700 Jyväskylä
Tel. (014) 260 1597
E-mail: katja.rajala@likes.fi



Bilagor

Bilaga 5. Antalet skolor som var med i undersökningen jämfört med kommunens
invånarantal (till invånarantalet 30 största kommunerna).

Invånarantal Kommun Antal skolor

över 500 000 Helsingfors 13

150 000 - 250 000 Esbo 6

 Tammerfors 6

 Vanda 6

 Åbo 6

100 000 - 150 000 Uleåborg 4

 Jyväskylä 4

 Lahtis 4

50 000 - 100 000 Kuopio 3

 Kouvola 3

 Björneborg 3

 Joensuu 3

 Villmanstrand 3

 Tavastehus 3

 Rovaniemi 3

 Vasa 3

 Seinäjoki 3

 Salo 3

 Kotka 3

35 000 - 50 000 Borgå 2

 S:t Michel 2

 Karleby 2

 Hyvinge 2

 Nurmijärvi 2

 Raumo 2

 Lojo 2

 Träskända 2

 Kajana 2

 Tusby 2

 Kyrkslätt 2

Tillsammans 104

Från andra kommuner 1 skola, tillsammans 300 skolor och 226 
olika kommuner 
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Bilaga 6. Fråga som behandlade vuxnas simkunnighet    1(1)
i AVTK-undersökningen (Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende
och hälsa) i våren 2011.

Om ni faller i djupt vatten och får huvudet under, kan ni simma 200 meter utan avbrott, 
varav 50 meter på rygg?
  1. Ja
  2. Nej, men jag kan hålla mig på ytan och simmar korta sträckor
  3. Nej, jag kan inte simma alls
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Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rfs utdrag hurudan är simkunnighet hos
elever i sjätte klassen på våren 2011. Denna rapport presenterar resultaten av undersökningen.
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vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa på våren 2011.


