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Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

Att lägga uppföljningen t i l l handlingarna. 

Resultat av uppföljningen 

Redovisning av simkunnighet bland grundskoleelever i Uppsala kommun. 

Antal elever:1 2 188 

Antal simkunniga elever: 1 476 

Antal icke simkunniga elever: 187 

Antal elever där skolan ej kunnat avge svar: 525 

Andel simkunniga elever av testade elever: 88,75 % 

Redovisning av simkunnighet bland särskoleelever (ej träningsskola) i Uppsala kommun. 

Antal elever:2 8 

Antal simkunniga elever: 0 

Antal icke simkunniga elever: 0 

Antal elever där skolan ej kunnat avge svar: 8 

Andel simkunniga elever av testade elever: 0 % 

1 Antal elever i kommunala skolor åk 5 och i fristående skolor åk 6. 
2 Antal elever i kommunala skolor åk 6. Inga grundsärskoleelever i åk 6 går i fristående skolor. 
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Genomförandet av uppföljningen 

Simkunnigheten bland elever i Uppsala kommun har följts upp på följande sätt. Vård och 
bildning har under hösten testat simkunnigheten bland eleverna i de kommunala 
grundskolorna i åk 5. Dessa uppgifter ingår i denna sammanställning. Vård och bildning har 
inte följt upp simkunnigheten i särskolan. 

Fristående grund- och särskolor med elever i åk 6 har fått svara på fråga om simkunnighet per 
e-post. Frågorna framgår av bilaga. 

Anledningen t i l l att kontoret efterfrågat simkunnigheten i friskolorna i åk 6 är den att betyg 
sätts i åk 6 och att kontoret därför bedömt det som sannolikare att skolorna skulle kunna 
besvara frågorna för åk 6 än för åk 5. 

Med simkunnig elev avses elev som når upp t i l l kunskapskraven för simning i kursplanen för 
idrott och hälsa. 

I de fall där friskolor inte kunnat svara på frågorna har man ännu inte hunnit med att testa 
elevernas simkunnighet. Test genomförs senare under terminen. När det gäller de kommunala 
grundskolorna har Vård och bildning ännu inte fått in resultatet av alla skolors tester. 

Jämförelse mot riket 

En undersökning från Skolverket visade att av de elever som avslutade årskurs 5 våren 2010 
beräknades 8,3 procent (vilket motsvarar 7 800 elever) att inte nå målen för simkunnighet. 
Idrottslärare fick besvara frågan om hur många elever i årskurs 5 på deras skola som våren 
2010 inte beräknades nå målet avseende: 

- ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, 
och hantera nödsituationer vid vatten. 

Enligt enkätsvaren fmns det en skillnad i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor samt 
mellan huvudmännen. Pojkarna når målen i lägre utsträckning än flickorna. 8,9 procent av 
pojkarna och 7,6 procent av flickorna når inte målen för simkunnighet. I skolor med 
kommunal huvudman når eleverna målen i lägre utsträckning jämfört med elever i skolor med 
fristående huvudman, 8,4 procent jämfört med 7,6 procent av eleverna. 

I en undersökning genomförd av Trygg Hansa 2012 uppger 20 procent av föräldrarna att deras 
barn (4-17 år) inte kan simma. För Uppsala län ligger siffran på 22 %. 

För kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius Nilsson 

direktör 
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Bilaga 

Utskickade frågor 

Frågor för elever som läser enligt grundskolans läroplan. 

1. Hur många elever i åk 6 fmns på skolan innevarande termin? 

2. Hur många av skolans elever i åk 6 bedömer ni kommer att kunna simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge, när betyg för höstterminen ska sättas? 

Frågor för elever som läser enligt grundsärskolans läroplan (ej träningsskolan). 

1. Hur många elever i åk 6 finns på skolan innevarande termin? 

2. Hur många av skolans elever i åk 6 bedömer ni kommer att kunna röra sig i vatten och 
flyta eller simma, när betyg för höstterminen ska sättas? 


