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Resumé 

Många av de nyanlända eleverna har visat sig ha bristande vattenvana och en del är 

rädda att gå i bassängen i samband med simundervisning. Den ordinarie 

simundervisningen räcker inte till utan speciella insatser krävs för att göra dessa 

elever vattenvana. Syftet med denna studie är dels att undersöka lärares didaktiska 

och professionella utövande i en kurs där metoden Brainswim används på 

nyanlända elever, dels att uppnå en bättre förståelse för vilka lärandeprocesser som 

pågår under specifika moment i kursen och som i sin tur leder till att eleverna blir 

vattenvana. Syftet kan således brytas ner till följande tre frågeställningar: Vilken 

inverkan har metoden Brainswim på nyanländas vattenvana? Vilka utmaningar och 

möjligheter erbjuder en BS kurs för lärarens didaktiska och professionella utövande 

i simhallen? Vilka lärandeprocesser är kopplade till elevernas vattenvaneutveckling 

under en BS kurs? Genom att genomföra en etnografisk studie på en kurs i BS, där 

jag själv praktiserar metoden på en grupp nyanlända elever, tydliggörs kopplingen 

mellan övningsinnehåll, det pedagogiska ledarskapet och eleverna i kursen. Till 

denna studie valdes en etnografisk ansats med deltagande observation som metod. 

Etnografin genomsyrar både metod och analys. De viktigaste resultaten som 

framkom i studien är att lärandet kan förstås i ett sociokulturellt perspektiv, där 

lärarnas didaktiska kompetens, i interaktionen med eleverna och BS som metod, 

resulterade i att eleverna blev vattenvana. 
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Many of the migrants have shown a lack of waterconfidence and some are afraid 

when entering the pool, during swimming classes. The regular swimming education 

is not enough, but special efforts are required to make these pupils waterconfident. 

The purpose of this study is to investigate teachers´ didactic and professional 

performance in a group of migrants where the method Brainswim is used, and to 

perceive a better understanding for the learning processes taking place in specific 

parts of the course, which in turn leads to pupils become water confident. The 

objective can therefore be broken down into the following three questions: What is 

the impact of the method on migrants´ waterconfidence? What are the challenges 

and opportunities for the didactic and professional teacher in the swimminghall 

connected to a Brainswim course? What practices and learning processes are linked 

to the pupils´ waterconfidence development in a Brainswim course? By 

implementing an ethnographic study on a course of Brainswim, where I practiced 

the method on a group of migrants, made clear link the interaction between 

Brainswim training content, pedagogical leadership, and the pupils in the course. 

For this study was elected an ethnographic approach with participant observation as 

a method that permeates both the methodology and analysis. The key findings that 

emerged in the study is that learning can be understood in a sociocultural 
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perspective, where the teachers´ didactic competence in the interaction with the 

pupils in Brainswim method, resulting in the students becoming water confident. 
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Förord 

Året var 1972. Jag var 9 år, satt framför TV och följde med spänning de olika simgrenarna i OS i Munchen. På 

prispallen såg jag Shane Gould, det 16 åriga underbarnet från Australien, som gång på gång fick ta emot medaljer i 

simning. Det blev 5 OS-medaljer för henne och 11 världsrekord under simkarriären. Shane Goulds ansikte glömmer 

jag aldrig. Hon blev en idol för mig. Vad jag då inte visste var att jag skulle träffa Shane Gould senare i livet, i Borås 

2015. Jag deltog i en kurs där Shane Gould och Milton Nelms undervisade i en ny metod för att göra vattenrädda 

elever till vattenvana elever, s.k. Brainswim. Under kursens gång fick jag reda på att metoden Brainswim använts i 

Australien och på Fiji. Min nyfikenhet växte och jag ville ta reda på hur metoden fungerar i praktiken, då jag 

undervisar många nyanlända elever som inte är simkunniga. Några av dem är också rädda för eller är ovana vid 

vatten Mitt namn är Helena Kihlberg Bystedt och jag har både tävlingssimmat och verkat som simlärare under flera 

år. 1984-87 utbildade jag mig till lärare i idrott och hälsa på GIH i Örebro och har sedan dess fördjupat mitt intresse 

för momentet simning.  

”Let the water do things to you - not doing things to the water” 

påpekar Shane Gould, (2015). Med dessa kloka ord börjar en spännande resa och en studie som jag kommer att 

presentera i föreliggande text. Jag kommer gå på djupet i Brainswim, för att se vilken inverkan metoden har på 

nyanländas vattenvana, men också befinna mig i ytan, eller interface på engelska, för att se vilka praktiker eller 

lärande som förekommer just där.  

Jag vill tacka min handledare Giulia Messina Dahlberg för alla kloka ord och konstruktiva råd i samband med 

skrivandet av min magisteruppsats. Jag vill även rikta ett tack till grundarna av Brainswim som hjälpt mig med idéer 

i samband med min uppsats. Sist men inte minst vill jag också tacka mina kolleger och elever som deltagit i studien 

och gjorde den möjlig.  

Halmstad 23/5 2016 

Helena Kihlberg Bystedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Innehållsförteckning 

Del 1 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 8 

1.1 Inledning ............................................................................................................................................... 8 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................... 9 

1.3. Studiens problemområden....................................................................................................................... 10 

1.3.1 Vattenvana ......................................................................................................................................... 10 

1.3.2 Simkunnighet..................................................................................................................................... 10 

1.3.3 Migration och simkunnighet .............................................................................................................. 11 

1.3.4 Drunkningsolyckor och migration ...................................................................................................... 12 

1.3.5 Vem bär ansvaret för simundervisningen? ........................................................................................ 13 

1.3.6 Brainswim eller Gilla Vatten ............................................................................................................... 13 

1.3.7 Brainswim kontra traditionella vattenvaneövningar ......................................................................... 16 

1.4. Tidigare forskning .................................................................................................................................... 17 

1.5. Teoretiska utgångspunkter ..................................................................................................................... 19 

1.5.1 Det sociokulturella perspektivet på lärandet ..................................................................................... 19 

1.5.2. Vygotskijs teorier ............................................................................................................................... 20 

1.5.3. Kunskapsbegreppet ........................................................................................................................... 22 

Del 2 METOD  ..................................................................................................................................................... 23 

2.1. Metodval .................................................................................................................................................. 23 

2.1.2. Etnografi ............................................................................................................................................ 23 

2.1.4. Deltagande observation .................................................................................................................... 25 

2.2. Urval  ....................................................................................................................................................... 25 

2.3. Genomförande ......................................................................................................................................... 26 

2.4. Genomförande av analys ........................................................................................................................ 27 

2.5. Trovärdighet och giltighet ........................................................................................................................ 29 

2.6. Forskningsetik ........................................................................................................................................ 30 

Del 3 RESULTAT ................................................................................................................................................... 31 

3.1 Elevernas vattenvaneutveckling över tid .................................................................................................. 31 



7 
 

3.1.1 Elevernas närvaro ............................................................................................................................... 31 

3.1.2 Avklarade moduler ............................................................................................................................. 31 

3.1.3 Vattenvaneutveckling ......................................................................................................................... 32 

3.2  Etnografisk berättelse dag 2. Crocodile breathing. .................................................................................. 33 

3.2.1 Resultat av dag 2 ................................................................................................................................ 35 

3.3  Etnografisk berättelse dag 4. Fish-watching............................................................................................. 36 

3.3.1 Resultat av dag 4 ................................................................................................................................ 40 

3.4  Etnografisk berättelse dag 8. 360 graders rotation. ................................................................................. 40 

3.4.1  Resultat av dag 8 ............................................................................................................................... 43 

3.5  Speciella moment, övningar ..................................................................................................................... 44 

Del 4 DISKUSSION ............................................................................................................................................... 50 

4.1 Metoddiskussion ....................................................................................................................................... 50 

4.2. Resultatdiskussion .................................................................................................................................... 51 

4.2.1. Elevernas vattenvaneutveckling. ................................................................................................ 52 

4.2.2. Lärarens didaktiska och professionella utövande ............................................................................. 53 

4.2.3  Det sociokulturella lärandet .............................................................................................................. 55 

Del 5 REFERENSER ............................................................................................................................................... 58 

Appendix I ........................................................................................................................................................... 63 

Appendix II .......................................................................................................................................................... 65 

Appendix III ......................................................................................................................................................... 70 

Appendix IV ......................................................................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Del 1 BAKGRUND 
Att befinna sig i ytan för att se lärandet i djupet - metoden Brainswims inverkan på nyanländas 

vattenvana, är rubriken på denna magisteruppsats. Jag kommer här att ge en kortfattad 

beskrivning om hur texten är upplagd. Del 1 handlar om bakgrunden till det valda 

forskningsområdet. Texten börjar med en inledning och därefter kommer själva syftet till studien. 

Sedan kommer avsnitt som behandlar vattenvana, simkunnighet, migration och om metoden 

Brainswim, för att läsaren ska kunna sätta sig in i studiens problemområden. Del 1 avslutas med 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för studien. I del 2 kommer metoden för studien 

att presenteras, med en redogörelse för vald analysmodell. Resultatet av studien presenteras i del 

3 för att sedan avslutas med en efterföljande diskussion i del 4.  

1.1 Inledning   

Allmänna arvsfonden beviljade 2014 stöd i 3 års tid till ett projekt som kallas Gilla Vatten. 

Bakom projektet står Swedish Center for Aquatic Research och SK Poseidon. Gilla vatten är ett 

projekt för barn i femte och sjätte klass som är rädda för vatten och inte kan simma. Enligt 

Skolverkets kursplan för Idrott och Hälsa ska alla elever kunna simma 200 m i årskurs 6, men 

enligt en undersökning Skolverket gjort, är det 8,3 % av eleverna i åk 5 (7800 elever) som inte 

uppnår målen, (Skolverket 2010). Skolverket gjorde en uppföljning 2014 på åk 6, och då var det 

5,6 % som inte uppnådde målen, (Skolverket 2014). Gilla Vatten använder sig av en 

undervisningsmetod i vattenvana som heter Brainswim (BS), som är speciellt lämplig för barn 

som känner rädsla för att vara i vatten. Målgruppen för projektet är således instruktörer/ simlärare 

som utbildas i metoden BS, samt barn som känner sig otrygga i vattnet. Att kunna simma är en 

självklarhet för många, men inte för alla. Att kunna simma stärker individens självkänsla och 

självförtroende, Kraepelien Strid, (2007). Projektet Gilla Vatten vill erbjuda barn en intensivkurs, 

där undervisningsmetoden BS används. Målet är att de efter avslutad kurs skall känna sig 

tryggare i vatten och få en genuin vattenvana som de har glädje av hela livet. I en 

Folkhälsorapport (2009), konstaterar Socialstyrelsen att drunkningsolyckor i samband med 

utomhusbad är vanligare hos skolbarn med utländskt ursprung, än hos skolbarn med svenskt 

ursprung, och att detta anses bero på en lägre nivå av simkunnighet (Socialstyrelsen, 2009). För 

dem räcker oftast inte de ordinarie insatserna med simskola till, utan något mer måste göras för 

att eleverna ska känna sig trygga i vatten. 

Ansvaret för elevernas simkunnighet har genom åren förskjutits alltmer från föräldrar till skolan. 

Det är läraren i Idrott och Hälsa som ska se till att alla elever uppnår läroplanens mål, 

(Skolverket, 2011). Under mina 30 år som lärare i idrott och hälsa har jag arbetat mycket med 

simundervisning i olika former. Mitt intresse och nyfikenhet kring simundervisningens 

problematik har dock fördjupats under senare år. Det har sin grund i att, efter, det sedan 

införandet av Lgr 11, är läraren i idrott och hälsa, som bär ansvaret för att göra eleverna 

simkunniga (Skolverket, 2012). Det har också sina förklaringar i att simkunnigheten generellt har 

försämrats, men också i takt med den stora tillströmningen av nyanlända elever som saknar 
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vattenvana, (Skolverket, 2010). I oktober 2015 genomgick jag en Gilla Vattenkurs och fick lära 

mig den nya undervisningsmetoden BS. I samråd med grundarna Shane Gould och Milton Nelms 

bestämde jag mig för att genomföra en undersökning om och hur metoden BS gör nyanlända 

elever vattenvana. Samtidigt utvecklades projektet till att innefatta ett mer övergripande intresse 

kring frågor som rör lärande, samspel och interaktion under kursens olika moment och där 

deltagarna är nyanlända elever, som uppvisar just ovana och rädsla för vatten. Jag valde att göra 

en etnografisk studie med deltagande observation som metod, på nyanlända elever för att det är 

högst relevant och aktuellt med denna grupp, då de tydligt påvisar ovana och rädsla för vatten. 

Studiens övergripande mål är att studera vilken inverkan metoden BS har på nyanländas 

vattenvana. Genom att observera och själv delta praktiskt i en BS kurs får jag förhoppningsvis en 

förståelse för interaktionen mellan lärare, elev och innehåll. ”Idrottslärarkompetensen bör ha en 

vetenskaplig dimension: man måste vara forskningskompetent och agera forskare i sin egen 

praktik”, säger Annerstedt, (2001)”, vilket stöder valet att göra en deltagande observation. Fokus 

kommer att ligga på lärares didaktiska och professionella utövande, men även de lärprocesser och 

specifika moment som är avgörande för att lärande kan ske i simhallen. Kunskaperna och 

erfarenheterna som studien kan erbjuda kanske kan vara till hjälp för kommuners framtida 

planering och organisation av simundervisning, men även pedagogiska tips för den enskilde 

simläraren eller läraren i Idrott och hälsa som bär huvudansvaret för simkunnigheten. I nästa 

stycke preciseras syftet och frågeställningarna till studien. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna (med fokus på nyanlända elever mellan 9 

och 16 år) blir vattenvana under en intensiv kurs, som har som specifikt mål just att hjälpa 

eleverna att övervinna sin rädsla för vatten 

Syftet med denna studie är dels att undersöka lärarens didaktiska och professionella utövande i en 

kurs där BS används, dels att uppnå en bättre förståelse för vilka lärandeprocesser som pågår 

mellan lärare, elev och innehåll, under specifika moment i kursen och som i sin tur leder till att 

eleverna blir vattenvana. 

Syftet kan således brytas ner till följande frågeställningar: 

1. Vilken inverkan har metoden BS på nyanländas vattenvana?  

2. Vilka utmaningar och möjligheter erbjuder en BS kurs för lärarens didaktiska och 

professionella utövande i simhallen? 

3. Vilka lärandeprocesser är kopplade till elevernas vattenvaneutveckling under en BS kurs?  

Jag har valt att genomföra en etnografisk studie, med deltagande observation som metod, på en 

kurs i BS. Då jag både praktiserar och observerar metoden på en grupp nyanlända elever, kan jag 

få en förståelse för sambandet mellan övningsinnehåll, lärarens utövande och elevernas agerande.   
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1.3. Studiens problemområden 
I del 1.3  belyses i olika avsnitt: vattenvana, simkunnighet, drunkningsolyckor, migration och 

simkunnighet, frågan om vem som bär ansvaret för simundervisningen, samt en redogörelse för 

metoden BS innehåll, för att sätta in läsaren i studiens problemområden. 

1.3.1 Vattenvana 
För att vattenvaneutveckling ska kunna ske krävs först och främst att eleven känner tillit till 

simläraren. Sjödin (2008) och Kraepelien-Strid (2007) betonar båda vikten av en lustfylld 

inlärningsmiljö, där varje moment är anpassat till elevernas individuella förutsättningar, behov 

och erfarenheter. Sjödin, (2008) menar på att vattenvanan hos varje elev avgör vilken 

undervisningsnivå som är rimlig och hur undervisningen bör anpassas efter olika faktorer. Lek är 

en viktig del av undervisningen, anser Sjödin (2008) och vattenvana är en viktig och avgörande 

grund för att kunna lära sig simma. Tryggheten ökar i samband med den stegvisa 

inlärningsprocessen, där eleverna får uppleva vattnets positiva effekter, rörelsefrihet och kontroll. 

Elevernas självkänsla och motivation till att fortsätta lärandeprocessen ökar i takt med att de 

lyckas. Men denna process får ta tid anser Kraepelien-Strid (2007). Att läraren är kunnig är 

viktigt menar Kraepelien-Strid (2007) för att kunna ge eleverna goda förutsättningar att utveckla 

vattenvana läraren måste arbeta med att noggrant planera simundervisningen så att det blir en 

stegvis utveckling för eleverna, där delmål blir till huvudmål (Kraepelien-Strid, 2007; Sjödin, 

2008). Vari består då lärarens didaktiska och professionella kompetens? Det är ett av syftena med 

denna studie inom ramen för en BS kurs. För att elever ska bli vattenvana är regelbundenhet en 

nödvändig förutsättning. Sjödin (2008) och Kraepelien-Strid (2007) visar på att 

intensivsimskolor, där man tillbringar mer tid i vattnet är mer effektiva än en gång i veckan. Med 

de inledande orden får vi en inblick i vilka didaktiska förutsättningar som gäller i utvecklingen av 

elevers vattenvana. Följande avsnitt behandlar simkunnigheten och om den problematik som den 

kan medföra. 

1.3.2 Simkunnighet 

”Eleven skall ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 meter på 

rygg och hantera nödsituationer vid vatten” (Skolverket, 2011). Detta är kunskapskravet för åk 6 

enligt Lgr 11. Denna definition ger oss inte mycket vägledning i hur vi ska uppnå detta mål. 

Svensk Simidrott, (2016), använder sig av en annan definition, som bygger på forskning som 

gjordes på 1990- talet, av Robert Stallman vid Norges Högskola.  "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 på rygg.", (SOU, 2003: 2007, s.318). 

Enligt Svensk Simidrott, (2016) så bygger simkunnighet på vattenvana. God vattenvana är 

grunden när man ska lära sig simma. Vattenvana får man genom att regelbundet umgås med 

vatten och genom att träna på att utföra olika moment i vattnet, (Svensk simidrott, 2016; Sjödin 

2008; Kraepelien Strid, 2007). Centrala moment är de som ingår i simningens ABC: nämligen att 
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andas, doppa, glida, hoppa, balansera, förflytta, rotera och flyta. Det handlar således inte bara om 

att ta sig simmandes från en punkt till en annan. Det krävs att man känner sig trygg i vattnet och 

kan hantera kroppen i 360 grader, (Gould & Nelms, 2015).  

Simkunnigheten har försämrats markant i Sverige de senaste åren, (se Skolverkets rapporter 2010 

och 2014 i inledningen). Detta motiverar min studie, då nya insatser krävs för att göra elever 

vattenvana och simkunniga. Att ha möjlighet till simundervisning är resurskrävande. Det är 

skolans ansvar att elever lär sig att simma, men det finns inte alltid resurser till simhallstid. 

Elever som inte kan simma hänvisas till simklubbar där föräldrarna måste bekosta avgiften, vilket 

kan bli en dyr affär. Simskola utanför skolans regi samt genom föräldrarna är nämligen de 

vanligaste sätten som barnen lär sig simma på, (Skolverket, 2011). Det finns dock inget politiskt 

mål att föräldrarna ska ta ansvar för simkunnigheten. Följande avsnitt belyser den nyligen 

uppkomna situation som råder när det gäller att göra nyanlända elever vattenvana och 

simkunniga.  

1.3.3 Migration och simkunnighet  

Många kommuner och skolor har under de senaste två åren fått en stor tillströmning av nyanlända 

elever i alla åldrar. ”Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands, och som 

numera är bosatt här i landet, eller ska anses bosatt här, och som har påbörjat sin utbildning här 

efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses 

vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet”, (Skollagen, 3 kap. § 12 a). De flesta 

nyanlända kommer från Mellanöstern, framförallt från Syrien, men även från Somalia, Irak och 

Afghanistan. Tabell 1 visar det totala antalet asylsökande perioden 2013-2016. December 2015 

pekar på det största antalet asylsökande under perioden. Tabell 2 visar de fem största grupperna 

av asylsökande under v. 10, 11 och 12 2016. De flesta asylsökande under dessa tre veckor 

kommer från Syrien tätt följt av Afghanistan. 

Tabell 1. Totalt antal asylsökande 2013-2016 (Migrationsverket, 2016)             
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Tabell 2. Asylsökande - de fem största grupperna (Migrationsverket, 2016)               

   

Vid kartläggning av simkunnighet hos denna grupp nyanlända elever, visar min egen empiri, att 

många av dem är ovana vid vatten eller rädda för vatten. Kraepelien-Strid, (2007) poängterar att 

ursprung och bakgrund inte får vara orsaken till att drunkningsolyckorna ökar. Därför bär skolan 

ett extra stort ansvar att förmedla denna viktiga kunskap till de grupper som har en annan 

kulturell eller etnisk bakgrund. Värdet av att kunna simma för att delta i eller på egen hand 

bedriva ett säkert friluftsliv är svårt att ifrågasätta, oavsett vilken kulturell identitet en elev har. 

Att inte vara simkunnig kan bidra till att elevers självkänsla och trygghet undermineras. Varför är 

det då så viktigt att hitta nya strategier för att lära nyanlända att bli vattenvana eller simkunniga? 

Nästa avsnitt handlar om varför det är så viktigt att bli vattenvan och kunna simma.    

1.3.4 Drunkningsolyckor och migration  
Varje år skördar drunkningsolyckorna många liv. Enligt Svenska Livräddarsällskapet SLS 

rapport drunknade 129 personer under 2013 i Sverige jämfört med 97 året innan. 

Drunkningsolyckor är den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn och unga (SLS.se). Antalet 

drunknade barn (13) fördubblades förra året jämfört med året innan. (SLS, 2016). Som nämndes 

tidigare i inledningen, konstaterar Socialstyrelsen i en Folkhälsorapport (2009), att 

drunkningsolyckor i samband med utomhusbad är vanligare hos skolbarn med utländskt ursprung 

än hos skolbarn med svenskt ursprung, och att detta anses bero på en lägre nivå av simkunnighet 

(Socialstyrelsen, 2009). De ordinarie insatserna med simskola räcker inte till, utan nya strategier 

och sätt att lära ut vattenvana måste till så att eleverna ska känna sig trygga i vatten, vilket är ett 

bärande argument och ger min studie relevans. Olyckorna skedde utomhus och brist på tillsyn var 

den vanligaste orsaken bakom dem. Många nyanlända är vana vid att alla vuxna tar ansvar för 

varandras barn, medan man i Sverige ofta bara tittar till de egna barnen, säger Mona-lisa 

Wernesten, utbildningsansvarig vid Svenska Livräddningssällskapet (SLS, 2016). Sjödin (2008) 

förklarar att det är en kulturell fråga; simtraditionen och förutsättningarna för vattenvana beror på 
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härstamning, bakgrund och befolkningsgruppstillhörighet. Många nyanlända saknar en stark 

simtradition. Inställningen till vatten och simning påverkas av de förutsättningar som barn får 

under uppväxten, och visar att barn generellt sett har lättare att utveckla en god simteknik och 

vattenvana om inlärningen påbörjas i tidig ålder (Skolverket, 2010). I följande avsnitt får läsaren 

insyn i vem som egentligen bär ansvar för simundervisningen. 

1.3.5 Vem bär ansvaret för simundervisningen?  

I kursplanen för Idrott och hälsa står det att undervisningen ska skapa förutsättningar för alla 

elever att delta i skolans fysiska aktiviteter. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen förmåga. (Skolverket 2011, s. 51) Det framgår i 

läroplanens allmänna del att ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas”, (Skolverket, 2011, s.2). I läroplanen står det att läraren i idrott 

och hälsa bär ansvaret för att göra eleverna simkunniga (Skolverket 2012). Läraren har en stor 

personlig frihet att utforma sin undervisning, enligt Colnerud och Granström, (2002, s.17-18). Att 

välja en lämplig(a) metod(er) som leder till målet, d.v.s. att göra eleverna simkunniga, är således 

en grundsten inom lärarens profession. Det råder det en osäkerhet bland lärare idag om hur sim 

momentet i läroplanen ska tolkas, enligt Svenska Livräddningssällskapet (2014). Därför har de 

tagit fram ett nytt specifikt stödmaterial som kan användas av lärarna för att få vägledning i sitt 

arbete i sitt arbete med att göra eleverna simkunniga. Det kallas ” Tolkning av simning och 

livräddning i Lgr 11”, (SLS, 2014) I detta material tas tydligare mål för kunskapskraven i 

simning och vattensäkerhet fram för att stärka förutsättningarna för ”noll drunkningar i Sverige” 

(SLS, 2014) Skolverket (2010) skriver att ovanan vid vatten är ett problem som lärarna speciellt 

nämner när nyanlända ska nå målen. Många av de nyanlända eleverna saknar vattenvana från 

simhallar och bad utomhus. Deras föräldrar är oftast inte vattenvana heller. Då prioriteras inte 

simträning av föräldrarna. Jag blev nyfiken att praktisera metoden Brainswim på nyanlända, för 

att få en förståelse om metoden är lämplig för att nå målet, nämligen att bli vattenvan och 

sedermera simkunnig. Jag ville praktisera metoden för att få en förståelse för lärarens didaktiska 

och professionella utövande i simhallen. Jag blev nyfiken på att studera interaktionen mellan 

lärare, elev och innehåll för att förstå vilka lärandeprocesser som pågår under en sådan kurs. I 

nästa avsnitt får läsaren inblick i metoden Brainswim, både övningsinnehåll och struktur.    

1.3.6 Brainswim eller Gilla Vatten  

Grundarna för metoden Brainswim, (BS), är amerikanen Milton Nelms, simtränare, och Shane 

Gould, f.d. elitsimmare från Australien. Konceptet har uppkommit genom grundarnas egen 

empiri och arbete med ett stort antal barn som uppvisat rädsla eller ovana vid vatten. 

Tillsammans med Simklubben Poseidon, och Swedish Center for Aquatic research samt 

Allmänna arvsfonden har de utvecklat ett projekt som innebär att hjälpa elever i framför allt åk 5 

och 6 som är rädda för vatten. Tanken är att kurser för elever ska hållas regelbundet på olika 

platser i Sverige i metoden BS. BS är ingen simskola, där målet är att bli simkunnig. Det handlar 
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mer om att överbrygga hinder som är i vägen för att lära sig simma. BS lär eleverna att förstå, 

acceptera och kontrollera den egna kroppen i olika positioner i vattnet. Utgångspunkten i BS är 

således att denna förståelse, som eleven lär sig genom erfarenhet och genom att utforska och 

experimentera i vattnet, tar bort rädslan, och gör dem redo att lära sig simma i nästa steg. 

Begreppet Brain= hjärna, har inte med hjärnan och kognition i den bemärkelsen att göra, utan 

Brain handlar mer om tillit, trygghet, empati och omsorg. BS nyckelord är empati, omsorg och 

plats (Gould, Nelms, 2015). Med empati menas helt enkelt att förstå och dela någon annans 

känsla, till exempel en lärare, behöver föreställa sig hur ett barn som är rädd kan uppleva t.ex. en 

simhall. Barnet kommer då uppleva läraren som stöttande, vilket kommer att bidra till att 

utveckling sker. Omsorg innebär att eleven ska känna att läraren bryr sig om och är fysiskt 

närvarande i bassängen under lektionerna.  Platsen är också viktig i BS: ju bättre förberedd 

eleven är på var själva undervisningen ska ske desto bättre. Därför är det bra att visa bilder på 

simhallen, på bassäng och personal före första passet. Som en jämförelse har Rogers, (1983) har 

kallat idrottsundervisning en treenighet som består av omsorg, empati och naturlighet, vilket 

överensstämmer med grundarna av BS filosofi.  I metoden BS är en noggrann förberedelse för 

eleverna inför passet mycket viktig, d.v.s. att eleverna och lärarna går igenom samma rutiner på 

plats varje dag.   Vattenkänslor, stabilitet, andning och det okända är andra viktiga begrepp i 

metoden BS. Vattensensationer eller vattenkänsla är exempelvis effekten som vattnet har på 

huden. Dessa erfarenheter handlar om att bli våt, att uppleva tryck och flöden samt 

temperaturskillnader. Gränsen mellan luft och vatten kallar Gould och Nelms för ”interface”, 

vilken är en unik och rakbladstunn miljö som har sina egna egenskaper. Detta lager är elastiskt 

och kan brista, det kan blanda sig enkelt och hjälpa till i en rörelse. Många övningar i BS har 

fokus på denna ovanliga del av vattenmiljön. BS är noggrant beprövade och strukturerade 

vattenvaneövningar i 9 moduler/steg. Grundarna av BS har praktiserat metoden i Australien och 

på Fiji, (Gould, 2014). Metoden består av olika vattenvaneövningar som t.ex. facial head 

immersion, standing exhales, shape-changes, handstands, front loops, som ska göras i en 

bestämd ordning för att eleven ska känna sig trygg i vattnet och utvecklas till att bli vattenvan.  I 

BS använder läraren sig av metoden ” advance and retreat”, vilket innebär att eleverna arbetar 

framåt med nya övningar i en bestämd ordning, men tar kliv bakåt då och då för att repetera och 

förstärka det de lärt sig. De går sedan tillbaka till det som känns bekvämt i den s.k. komfortzonen. 

Målet är att göra det okända känt.  

           
Figur 1. ”Advance and retreat” 

 

Läraren utmanar eleven med nya övningar, eller nya vattensensationer, och stimulerar till nya 

kliv i utvecklingen, men hen behöver ha god blick, empati och tolka signaler när eleven känner 
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sig rädd. BS genomförs intensivt, vilket innebär vattenvaneträning varje dag i 10 dagar. 

Rekommendationen är att man ska klara av samtliga moduler på 10 dagar. Det finns dock inget 

som säger att BS inte skulle kunna genomföras på 15 dagar, eller mindre än 10 dagar. Eleven bör 

klara av föregående modul innan hen får gå vidare på nästa modul. Under en tiodagarskurs finns 

tid att repetera delar ur tidigare modul innan man påbörjar nästa. Om eleven klarat av samtliga 

moduler, d.v.s. modul 9 anses hen vattenvan. Här följer en tabell som visar de olika modulerna. 

Tabell 3: översikt över metodens 9 moduler och övningar som ingår i dem. 

l Övning  

1 

Övning  

2  

Övning 

 3 

Övning 

 4 

Övning  

5 

Övning  

6 

Övning  

7 

Övning  

8 

Övning  

9 

 

Modul 

1 

Möt upp 

och följ 

med. 

Undersök 

badets 

miljö. 

Etablera 

ritualer för att 

gå i 

bassängen. 

Närma sig 

och gå fram 

och tillbaka 

från 

bassängkante
n. 

Instruktören 

använder 

saker som 

sjunker, 

hänger i 
vattnet och 

demonstrerar 

”fysik”. 

     

Modul 
2 

Sitta och 
virvla. 

Andning på 
land-med 

rörelser. 

I och ur 
bassängen, 

med och utan 

hjälp. 

Gå med och 
utan stöd. 

Eleven leker 
med saker 

som sjunker. 

Hänger i 
vattnet. 

Stå upp 
och 

virvla 

med 
armarna. 

Stående  
ut 

andning. 

   

Modul 

3 

Upp och 

ner till 
olika lager i 

vattnet. 

Upp och 

ner till 
olika lager i 

vattnet med 

utandnings
övning. 

Gå, med och 

utan hjälp. 

Vatten i 

munnen. 

Tvätta, hälla, 

skvätta. 

     

Modul 

4 

Gå för 

tryck och 

flöden-

framåt, 

bakåt och 
åt sidan. 

Vatten i 

munnen vid 

gång. 

Upp och ner-

omviktning 

av fötterna. 

Sänka ner 

ansikte och 

huvud. 

Prata med 

vatten i 

munnen.  

Krokodil

andning. 

Skutta och  

Hoppa. 

   

Modul 

5 

Titta på 

fiskar-håll i 

kanten. 

Krokodilan

dning. 

Titta på fiskar 

utan att hålla i 

kanten. 

Titta på 

fiskar-

”swimmer 
stand ups”. 

Med eller 

utan hjälp. 

Ben-och 

armsvingspen

dlingar för 
tryck och 

flöden. 

Krokodil

andning. 

Glida med  

tryck eller 

drag 
från 

instruktören 

med 
”swimmer´s 

 stand up”. 

Variera 
farten 

 

.   

Modul 
6 

Forma- 
tioner 

(bokstäver), 

på land. 

Glid med 
drag eller 

tryck från 

instruktöre
n, med 

”swimmer 

stand up” 
(variera 

farten) 

Krokodilandn
ing. 

Figurer till 
stående 

(”swimmer 

stand ups”). 

Sjunka 
(delmål) 

Glida 
utan 

hjälp, 

med 
”swimme

r stand 

ups” 

Sjunka 
(delmål) 

Byt figurer,  
med  

“Swimmer 

stand up” 

  

Modul 
7 

Sjögräs på 
land. 

Simma som 
en mask på 

mage med  

”swimmer  
Stand-up” 

Glida utan 
hjälp, med ” 

swimmer 

stand up” 

Simma under 
Vattnet (som) 

en människa 

Sjunklekar Hand 
stående 

(delmål) 

Simma under 
vattnet som  

en människa. 

Under- 
vattens 

maskar 
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Modul 

8 

Krokodilan

dning åt 

sidan. 

Flyta på 

Ryggen 

med hjälp, 

stå upp, 
armarna 

längs sidan. 

Glid utan 

hjälp, med 

”swimmer 

stand up” 

Sjunklekar. Framåt 

loopar. 

Flyta på 

rygg utan 

hjälp. 

Rulla från 

rygg till 

mage, med  

”swimmer 
stand up” 

   

Modul 
9 

Simma som 
en mask på 

rygg. 

Bakåtglid 
med hjälp, 

med 

”baklänges 
swimmer 

stand up” 

Framåtloopar. Figurer på 
rygg. 

Figurer på 
rygg, rulla 

över, 

”swimmer 
stand up. 

Själv-
ständiga 

bakåtglid

, ”bak-
länges 

swimmer 

stand up 

Självständiga 
bakåtglid, 

rulla över till 

mage, 
”swimmer 

stand up” 

Glid på 
mage, 

 rulla över 

 till rygg, 
”swimmer  

Stand up” 

 

Bakåt 
loops. 

Kullerbytta 
framlänges 

till stående 

 

Sammanfattningsvis kan BS delas in i 6 viktiga områden: 

1. Lära sig vattnets rytm och flöden med armar och ben. 

2. Lära sig andas genom crocodile breathing. 

Crocodile breathing eller krokodilandning innebär ett sätt att andas med öppen mun, såväl 

ovanför som i vattenytan. 

3. Lära sig sjunka under vattnet. 

4. Lära sig oberoende genom swimmer´s stand up. 

Swimmer´s stand up är ett sätt att resa sig upp till stående i vattnet, genom att först krypa 

ihop med benen under magen, för att sedan rulla upp ryggen och sist resa upp huvudet. 

5. Lära sig rotera i 360 grader från mage till rygg och tvärtom, samt upp och ner. 

6. Ta sig från ett ställe till ett annat. 

  

1.3.7 Brainswim kontra traditionella vattenvaneövningar 

Metoden Brainswim har använts systematiskt i Australien och på Fiji. I Acquittal Report for DAP 

– Fiji, lyfter Gould fram vad som metoden BS strävar efter, (2014): BS handlar i mångt och 

mycket om att förändra attityder till vatten och relationer till vatten. 

                   
 

Gould och Nelms, (2015) talar om det gamla sättet att simma som är mycket energikrävande. 

Utmärkande för det sättet att simma är: stora stänk, snabba armar, huvudet ovanför ytan, höfterna 

nedåt, munnen putar ut, korta avstånd, mycket energi. Det nya sättet innebär ett lugnt simsätt, 
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mjuka låga stänk, ansiktet i vattnet, andas i vattnet, sidoandning, mindre energi, längre tid, kräver 

träning. Gould och Nelms, (2015) menar att vattenvana är uppnådd när eleven känner sig trygg 

och kan hantera emotionella upplevelser av vatten. Eleven kan vara upp och ner, egentligen i 

vilken position som helst i vattnet, och veta att han eller hon kan återgå till en plats och få 

kontroll och andas. Det handlar om att ha kontroll i 360 grader, även om simning sägs vara en 

horisontell aktivitet. Med denna trygghet i vatten får eleven även en bra förberedelse för att 

kunna hantera nödsituationer i vatten. Vad är det som gör att eleverna visar rädsla för vatten? 

Gould och Nelms, (2015), menar på att det kan röra sig alltifrån bristfällig information om 

farorna med vatten, traumatiska erfarenheter i vatten, en vän eller bekant som råkat ut för någon 

traumatisk upplevelse i vatten eller familjära/kulturella attityder till vatten. Hur yttrar sig rädsla 

för vatten? Gould och Nelms, (2015), nämner ett antal fysiska och känslomässiga responser till 

vatten, t.ex. spända muskler, vertikala stänk, vägran att gå till bassängen m.m. Som tidigare 

nämnt, gör metoden BS det okända till det kända. Det handlar om att skapa rutiner för eleven så 

att han/hon känner sig trygg. Eleven ska känna sig trygg i simhallen. Sedan handlar metoden om 

vattnet i sig. Brainswim behandlar vattenrädsla på ett systematiskt och logiskt sätt i flera olika 

steg, Gould och Nelms, (2015). Vattenvan innebär att obehindrat kunna vara under vattnet och 

kunna hantera sin kropp i vattnet.  SLS, (2015) definierar innebörden av vattenvana som 

förmågan att t.ex. flyta i rygg- och magläge, hålla balansen i vattnet, kunna förflytta sig i vattnet 

m.m. Vattenvaneträning är mycket viktigt för att öka barnens självkänsla och upplevda trygghet i 

vattnet. (Sjödin 2008). Traditionella vattenvaneövningar kan vara lekfulla övningar som t.ex. 

duschen, torpeden, doppa sig genom att plocka upp föremål från bottnen m.m. BS skiljer sig från 

traditionella vattenvaneövningar genom att eleverna arbetar mer lugnt och metodiskt med känslan 

till vattnet. I den subtila gränsdragningen mellan luft och vattenyta, interface, sker ett lärande 

som gör att eleverna blir vattenvana. I del 1.4 kommer en redogörelse för tidigare forskning inom 

området. 

1.4. Tidigare forskning  

Malmö högskola och Linnéuniversitetet driver sedan 2015 tillsammans ett forskningsprojekt när 

det gäller socialt entreprenörskap inom idrotten. I det projektet belyses Gilla vatten som medel, 

där målet är social utveckling och levande landsbygd. Petterson och Schenker, (Svensk 

idrottsforskning nr 4/2015) har forskat kring Brainswim och integration. Samtidigt är det en 

verksamhet som hamnar lite vid sidan om den traditionella idrottsrörelsen där fokus mer ligger på 

tävling och prestation. Det behövs idrottsverksamheter där tävlingsmomentet inte är prioriterat, 

menar Petterson och Schenker, (Svensk idrottsforskning nr 4/2015). Det saknas didaktisk 

forskning på själva metoden BS. Vattenvaneövningar är lekfulla övningar som med fördel tränas 

på grunt vatten. Vid vattenvaneövningar och simträning är det viktigt att inte gå för fort fram i 

övningarna (Harmer 2001; Sjödin 2008). Vattenvaneträning i sig är mycket viktigt för att öka 

barnens självkänsla och upplevda trygghet i vattnet. Sjödin (2008) understryker lekens betydelse 

för lärande, eftersom den är ett naturligt inslag i barn och ungdomars vardag. Leken är därför ett 

användbart verktyg i simundervisningen, oavsett om det gäller lärande av de olika simsätten eller 

vattenvaneövningar. Håkman, (2015) har genomfört en intressant studie kring vattenvana. Syftet 
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med studien var att pröva och utvärdera effektiviteten av inlärningsmetoden för Teaching In 

Water Confidence (TIWAC). TIWAC är en metod som kan användas i ett 

helklassutbildningsscenario. Tanken med TIWAC är att utveckla ett ramverk som kan anpassas 

till stora elevgrupper med varierade nivåer av vattenvana och simkunskap. TIWAC som en 5-

stegsmodell och cykliskt bygger upp elevernas färdighet och självförtroende i vatten. TIWAC 

som modell kan vara intressant i en jämförelse med BS. Kraepelien Stridh (2007), ger i boken 

Idrottsdidaktiska utmaningar, sin syn på den minskade simundervisningen i relation till dagens 

moderna samhälle som hon menar förutsätter simkunnighet. Vår livsstil ger många tillfällen att 

vistas i eller nära vatten. Att vara simkunnig gör att människan växer inombords och känner sig 

trygg och säker. Hon anser att möjligheten att vistas i naturmiljöer försämras genom att inte vara 

simkunnig eller att inte behärska livräddning. Eftersom friluftslivet utgör en viktig del av ämnet 

Idrott och Hälsa får simkunnigheten ännu större betydelse än tidigare. I boken Lärande i 

friluftsliv, (2011), behandlar Kraepelien Strid simning och lärande i ett mångkulturellt perspektiv. 

I denna text diskuteras hur simundervisningen kan organiseras för att omfatta alla elever. 

Problematiken som finns kring simning som lärområde inom ramen för Idrott och Hälsa belyses, 

då hon påpekar att mycket av simdidaktikens fokus är riktat mot simkunnigheten, uttryckt i meter 

och simsätt. Kraepelien Strid, (2011) menar på att elevernas fördjupning i kunnandet och 

förhållningssätt till simning diskuteras för sällan. Simningens inneboende egenskaper i form av 

en rörelseaktivitet som sker i ett alldeles speciellt element med möjligheter till både 

lustupplevelser(egenvärde) och ett livslångt utövande borde ges ökad uppmärksamhet. Dahl, 

(2008), har intresserat sig för simning, kultur och framför allt för kvinnors idrottande. I 

“Comprehension of Body, Movement and Sports in Christianity, Islam and Buddhism- Impulses 

to the interreligious Ethical Discourse”, har Dahl studerat tre olika religioner och kvinnors 

idrottande. Jag hade förmånen att få lyssna på hennes intressanta föreläsning på en 

världskonferens i simning den 8/1.” Vad står det i Koranen om simning?” Simning är tillåten för 

både pojkar och flickor. Hon pratade också om skillnaden mellan religion och tradition i de olika 

länder, städer, byar som eleverna kommer ifrån. Att vissa elever inte är vattenvana har kanske 

utgångspunkt i de traditioner familjerna bär med sig sedan tidigare. Åke Huitfeldt (2015) har 

skrivit en avhandling: ”Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning. 

Syftet med studien var att undersöka några nyanlända ungdomars möte med 

idrottsundervisningen, genom att fokusera på deras berättelser om dessa möten. För att 

sammanfatta resultaten av denna studie tyder ungdomarnas berättelser på att deras uppväxt på 

olika sätt påverkat deras syn på mötet med idrottsundervisningen. När man som lärare möter 

denna grupp måste man vara medveten om att det inte är en homogen grupp, utan en grupp med 

högst differentierade strategier att hantera sin vardag. Undersökningen visade även på att den 

mening ungdomarna skapar i att delta i idrottsundervisning färgas av om de erfar att de lyckas 

med uppgifterna, att det finns en rimlig chans för dem att få betyg, att de lär sig något, känner lust 

och att de känner sig bekräftade av både lärare och klasskamrater. Kunskaper och färdigheter i 

ämnet Idrott och Hälsa skiljer sig åt beroende på vilket land eleven gått i skola, tidigare 

erfarenhet och etnicitet, (Walseth, 2008). Vad anbelangar den svenska idrottsundervisningen är 

det aktiviteter som de nyanlända överhuvudtaget ej kommit i kontakt med tidigare, eller som är 
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svåra för eleverna att delta i. Det gäller framför allt simning, dans och vinterfriluftsliv, (Hertting 

& Karlefors, 2011). Bland äldre flickor nämndes anständighetsfrågan när det gällde 

begränsningar i att bedriva simundervisning. Det finns vetenskapliga studier kring att lära ut 

fysisk aktivitet. Nybergs, (2014) studie “Ways of knowing in ways of moving - A study of the 

meaning of capability to move”, syftade på att undersöka vad rörelseförmåga kan innebära, samt 

identifiera och specificera rörelseförmåga i termer av vad man kan när man utför en rörelse. 

Ambitionen med studien var att verbalisera det kunnande som oftast är svårt att beskriva med 

ord; praktiskt kunnande som utvecklats i handling och som är sprunget ur kroppsliga och 

sinnesbaserade erfarenheter. I slutsatsen sammanfattar hon viktiga aspekter i lärandeprocessen:” 

För att elever ska få möjlighet att erfara rörelsekunnande som meningsfullt krävs det tid och 

pedagogiskt engagemang. Att utgå från elevernas erfarande av nya sätt att röra sig bidrar till ett 

förhållningssätt som beaktar vilka aspekter av en rörelse som eleverna behöver urskilja och erfara 

för att utveckla sitt rörelsekunnande.” (Nyberg, 2014, s. 149-150). Claes Annerstedt (2001) har i 

”Idrottsundervisning- ämnet idrott och hälsas didaktik” bidragit med värdefull kunskap inom 

idrottsämnets didaktik, som är relevant för min studie. Rapporten ”Shane Gould Swimming 

Project Fiji 2013-2014 , Acquittal Report for DAP - Fiji Australia, direct aid program - 24 May 

2014” kan tillföra kunskap om metoden BS i praktiken. I del 1.5 får läsaren ta del av de teoretiska 

utgångspunkten och utgör ramen för denna studie. 

1.5. Teoretiska utgångspunkter  
Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna (med fokus på nyanlända elever mellan 9 

och 16 år) blir vattenvana under en intensiv kurs, som har som specifikt mål just att hjälpa 

eleverna att övervinna sin rädsla för vatten. Begrepp som lärande, socialisation och kunskap blir 

centrala i sammanhanget. Det handlar således om teorier om hur människor lär sig och tar till sig 

kunskap.  

 I följande avsnitt presenteras en rad teoretiska utgångspunkter som kommer att ligga till grund 

för förståelse av lärande och kunskap i denna studie och utgöra en basis för analysarbete av 

materialet. 

1.5.1 Det sociokulturella perspektivet på lärandet 
Säljö, (2000), menar att lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Utgångspunkten för det 

sociokulturella perspektivet är en syn på lärande och mänskligt tänkande/handlande, där elevers 

möjligheter att tillägna sig och utnyttja fysiska, språkliga och kognitiva resurser uppmärksammas. 

Min studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, som förstår just lärande som en 

process där socialisation och deltagande ses som oumbärliga ingredienser i människan 

utveckling. Detta innebär att lärande inte längre förstås som en inre process som sker inne i 

människans hjärna eller kropp i ett socialt vakuum utan att detta sker i ett sammanhang som 

präglas av kulturella såväl historiska aspekter. Därför blir de grupper man tillhör och den kultur 

man växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. De kulturella minnen som nedärvs i 

generationer och det språk som man växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv, 

eftersom språket och symboler man vant sig med på ett sätt vuxit ihop med tanken under 
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uppväxttiden. Människors och institutioners kunskap skapas således genom interaktion som sker i 

specifika kulturella och historiska kontexter (Lindblad & Sahlström, 2001). Interaktion ses som 

grundläggande sociala handlingar där människor förhåller sig till andra människor och på så sätt 

byggs sociala relationer och strukturer. Språket är människans viktigaste redskap. Genom 

kommunikation av erfarenheter kan ett socialt eller kollektivt minne byggas upp som en 

gemensam resurs för en grupp eller ett samhälle (Säljö, 2015).  

1.5.2. Vygotskijs teorier  

Vygotskijs (1836-1934) utgångspunkt var att människan är en biologisk, social, kulturell och 

historisk varelse. För Vygotskij som är en av de sociokulturella företrädarna, handlade inte 

lärandet om vilka begränsningar en individ hade, utan om vilka möjligheter en individ hade att 

lära sig om den fick rätt hjälp. En central utgångspunkt, som avgör hur man ser på lärande, är att 

människans förmågor, hennes fysiska, intellektuella och sociala inte bestäms av hennes 

biologiska förutsättningar. Hon kan utveckla och använda redskap, ett nyckelbegrepp och en 

nyckel metafor inom det sociokulturella perspektivet. (Säljö, 2015).  Redskapen medierar våra 

handlingar eller, alternativt, de utgör instrument som vi använder och är beroende av. Mentala 

redskap är t.ex. begrepp som hjälper oss att utföra handlingar i världen- antingen vi gör det 

ensamma eller tillsammans med andra. Mediering sker mellan människor i interaktion och genom 

olika former av kommunikation, både språklig och icke-språklig. I min studie studerar jag 

människan, d.v.s. eleverna och deras intellektuella och kulturella redskap. I detta fall kan jag 

påstå att t.ex. bassängen eller ytan är ett kulturellt redskap.  Den grundläggande metaforen för 

lärande är appropriering, som betyder att ta till sig, ta över och göra till sitt. Elever möter och tar 

till sig språkliga uttryck i samspel med vuxna. Eleven lär sig och känner igen begreppen och så 

småningom använder de själva dem. Appropriering, vare sig det gäller språkliga eller fysiska 

redskap är en gradvis process och kan ses som en succesiv tillvänjning till att kunna utföra en 

handling och/eller använda ett redskap. 
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Figur 2.  Lärande och kulturella redskap. Säljö, R. (2005)..  

Det kan beskrivas som en cykel med olika faser, med en inledande exponering för ett språkligt 

eller fysiskt redskap till ett självständigt behärskande av detta. (Säljö, 2015). I lärprocessens 

början prövar eleven hur redskapet medierar, t.ex. hur en övning fungerar, men eleven är 

beroende av yttre stöd. Därefter prövar eleven redskapet, övningen, mer systematiskt och 

intensivt i specifika praktiker och får på så sätt en ökad insikt i möjligheter och begränsningar. 

Eleven minskar beroendet av yttre stöd. Eleven approprierar redskapet och behärskar sedan vissa 

praktiker. Eleven har nu en förmåga att förklara redskapet för en nybörjare eller kamrat. Slutfasen 

består i att eleven naturaliserat redskapet. Redskapet, övningen, blir transparent för eleven. 

Eleven behärskar övningen fullt ut. Vygotskij, (1978) betonade vikten av att eleverna fick rätt 

utmaningar. Undervisningen ska inte läggas på den nivån eleven redan behärskar utan på en 

högre nivå., så att eleven måste anstränga sig en aning. Dock är det viktigt att läraren ger vad som 

behövs för att eleven ifråga ska utnyttja den inlärningspotential som ligger i den närmaste 

utvecklingszonen. (Egidius, 2002, Säljö 2000, 2010).  Vygotskij, (1978) definierar den närmaste 

utvecklingszonen som området mellan det som ett barn kan klara ensam och det som samma barn 

kan klara med hjälp av någon annan, t ex. läraren eller en mera försigkommen kamrat. Det barnet 

kan göra nu med assistans kommer det senare att kunna göra ensam. Vygotskij, (1978), använder 

begreppet scaffolding, vilket betyder att läraren eller kamrater ger eleven stöd och hjälp för att 

förvärva en ny kunskap/färdighet. Perspektivet ger konsekvenser på hur lärandet bedöms. En god 

bedömning av ett barn eller en elevs kunskaper bör, enligt ett sociokulturellt perspektiv, inte 

endast grunda sig i den nuvarande faktiska kunskapen, utan även se till den potentiella utveckling 
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barnet/eleven kan göra med rätt assistans (Egidius, 2002). Den närmaste utvecklingszonen kan 

åskådliggöras genom följande figur: 

 

  
Figur 3. Den närmaste utvecklingszonen (ZPD), Säljö (2015, S. 100) 

 

1.5.3. Kunskapsbegreppet 
När det gäller kunskapsbegreppet vill jag nämna Ryle (2009, s. 16). Han skiljer på ”knowing 

that” och ”knowing how” Han menar på att veta att är knutet till det teoretiska och veta hur, är 

uttryck för det praktiska. Veta hur består i färdigheter, att kunna utföra vissa handlingar. 

Uppmärksamheten riktas mot själva utförandet. När en person ska lära sig något vill den förstå 

avsikten bakom aktiviteten. Kunskapen blir använd och prövad i det hen gör. Vi förstår helt 

enkelt vad vi gör genom att göra det. Kunskapen hör samman med själva praktiken. Här ser jag 

redan kopplingar till BS kursen och elevernas kunskapsinhämtande i bassängen, d.v.s. i 

praktiken. Ryle menar att veta hur, innebär förmågan att göra, men också förstå vad man gör. Det 

innebär att tanken måste vara med under hela processen. Jag tror att BS metoden kan finna 

förklaringar i denna teoretiska ansats. Kunskap kan således ses som en färdighet i ett givet 

sammanhang och vice versa färdighet innebär att kunna föra ett resonemang över det man gjort.  

Det råder ingen skarp gräns mellan kunskap och handling. Vi reflekterar i själva handlingen. 

Begreppet ” den reflekterande praktikern” myntades av Schön (1983). Schön talar om reflection-

Framtida 

kunskap/färdighet

er 

Kunskap/färdighet 

som är beroende 

av yttre stöd 

Uppnådd 

kunskap/färdighet 



23 
 

in-action och reflection on action. Han menar att man dels reflekterar över vad man gör både 

under själva utförandet av något och dels över själva handlingen. För att en yrkesman/kvinna ska 

behärska en praktik, krävs att hen vet vad man ska göra och varför, Gustavsson (2002). 

Färdighetskunskap är lika med att veta hur, d.v.s. att kunna göra olika saker. 

Förtrogenhetskunskap är den kunskap som förvärvats under lång tid i ett yrke eller genom 

invanda sysselsättningar. Tyst kunskap, Gustavsson (2002) innehåller både färdighetskunskap och 

förtrogenhetskunskap. Tyst kunskap lanserades av Polyani (1891-1976), är icke medvetna rutiner, 

regler och metoder förvärvade i kontakter med omvärlden. Den tysta kunskapen påverkar hur 

varje enskild individ tolkar situationer i omvärlden. I BS kursen kommer troligtvis lärarnas tysta 

kunskap spela roll i deras didaktiska val när det gäller att lära ut vattenvana. Kunskapsprocesser 

kan vara både internaliserande, d.v.s. knutet till reproduktion av den kultur och de traditioner där 

verksamheten pågår. Kunskapsprocesser kan vara externaliserande, vilket innebär tillverkning av 

ny teknik, kunskap, som i sin tur medför förändringar, Gustavsson (2002). När vanorna bryts, 

inträder något nytt. Vi lär oss genom att göra. Skolan bör vara en del av samhället och inte något 

isolerat i sig. I del 2 kommer jag att redogöra för studiens metod, både metodval, urval av 

målgrupp, studiens genomförande, genomförande av analys samt trovärdighet och giltighet. 

 

Del 2 METOD  

2.1. Metodval 
Till denna studie har jag valt en kvalitativ ansats som metod. Kvalitativ forskning är tolkande 

samhällsvetenskaplig forskning med rötter i den humanvetenskapliga forskningstraditionens 

hermeneutik. Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data som i detta fall 

beteende observationer i form av t.ex. filmer och reflexiva fältanteckningar i loggbok. Ofta 

omtolkas källans utsaga enligt någon kritisk teori. Kvalitativ forskning syftar till att skapa 

fördjupad förståelse för attityder och idéer som förorsakar människors handlingar. Vid kvalitativa 

metoder befinner sig forskaren själv i den sociala verklighet som analyseras, och genomför 

samtidigt datainsamling och tolkning i växelverkan.  En kvalitativ ansats definieras enligt Asper, 

(2011, s. 14)” som att den ifrågasätter förgivettagna antaganden i syfte för att förstå det som 

studeras genom att skapa distinktioner via närmanden.” Genom att gå närmare får forskaren en 

bättre förståelse. Det är just närmandet och ambitionen att förstå den andre som är det centrala 

inom etnografin, (Asper 2011, s. 14). Således visade det sig lämpligt att välja etnografi och 

deltagande observation som kvalitativ metodisk ansats. I följande avsnitt 2.1.2, redogörs för 

etnografin därefter deltagande observation som metod i 2.1.3. 

2.1.2. Etnografi  
Etnografi är en vetenskaplig metod för att beskriva och jämföra världens olika kultur- och 

samhällstyper genom fältstudier. Etnografi handlar om att skriva om människor och deras kultur. 

I denna studie blir forskaren en del av gruppen som studeras. I min studie går etnografin som en 

röd tråd genom både val av metod och analys. Det handlar i mångt och mycket om att observera 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkning_(semantik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Humanvetenskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kritisk_teori
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A4ltstudie&action=edit&redlink=1
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gruppens beteenden och uttalanden för att få uppfattning om varför och hur deras beteenden 

inträffar. Genom att tolka och analysera berättelserna kan forskaren se mönster och helheter. 

Genom studien kan forskaren beskriva olika kulturella förhållanden. Asper, (2011, s. 13) menar 

på att etnografisk forskning går ut på att skapa en förklaring som uttrycks genom en teori, som är 

grundad i meningen hos aktörerna som studeras. Det innebär att forskaren gradvis kommer till 

insikt om vad det är att vara forskare och att det endast kan ske genom egen praktik, (Asper, 

2011, s. 13).  Dock är det svårt att avgöra hur mycket forskaren och studien påverkar resultatet av 

forskningen. Etnografi fokuserar mycket på att undersöka vilka mekanismer som bestämmer hur 

gruppen (som studeras) förstår och sätter mening på världen, (Patton, 2002, s.81). Etnografi 

används inom en rad discipliner och områden. Den har djupa rötter i socialantropologi, sociologi 

och etnologi, men idag kan vi också se hur man inom en rad andra vetenskapsgrenar fått upp 

ögonen för denna metod, (Patton, 2002, s.81). Etnografi är vanligt i kvalitativa studier. En 

etnografisk studie kan göras på en viss aspekt, tema eller en viss situation. I min studie har jag 

valt att studera en grupp nyanlända och deras utveckling till att bli vattenvana. I Sverige har det 

gjorts en rad studier av det sociala samspelet i skolan och av sociala och kulturella aspekter av 

lärande. I mångt och mycket har det handlat om kritisk pedagogik och forskning som har haft 

som syfte att frilägga och analysera olika maktmönster och praktiker i skolan. De flesta av dessa 

studier har fokuserat på själva skolmiljön och det som händer inom ramen för denna rumsliga 

praktik. Däremot studeras barns och ungdomars rörelser i tid och rum relativt sällan. Etnografisk 

metod leder forskaren rakt in i ett kulturellt sammanhang och ger i bästa fall en bild av 

vardagslivets komplexitet och mångfald, (Patton, 2002 s.81). Miljöer, människor och handlingar 

som vid en första anblick ter sig som begripliga och självklara, blir i etnografiska studier både 

mer främmande och mer komplexa. Denna omvandling och väg från ”det självklara” till ”det 

mångtydiga” utgör en önskad och eftersträvansvärd effekt av etnografisk forskning. Det handlar 

om att skapa ett slags distansering som gör det möjligt att förstå och förklara vardagslivet som 

både struktur och process. Inom etnografin kan man tala om induktion, då man går in 

förutsättningslöst i en studie. Deduktion, däremot, innebär att man har en viss förförståelse inför 

ett problem. Med deduktionsetnografi bekräftar man antaganden. Jag är medveten om att jag har 

en viss förförståelse när jag går in i studien när det gäller simundervisning och 

vattenvaneövningar, från tidigare yrkeserfarenhet. I min föreliggande studie går jag dock in 

förutsättningslöst, då jag inte praktiserat metoden tidigare och den är ny för mig. På så vis kan 

studien sägas vara induktiv. Grundtanken var att både vara lärare i vattnet för att undervisa och 

pröva metoden Brainswim och samtidigt vara observatör. För att kunna studera vad som hände i 

lärandesituationen både ur elev, men också ur lärarperspektiv filmades samtliga lektioner. I en 

loggbok förde jag reflexiva fältanteckningar i form av allmänna observationer/ reflektioner av 

varje lektion, för att få ytterligare stöd till det jag kunde utläsa av filmerna. Det kunde vara 

anteckningar om själva övningsinnehållet, didaktiken, vårt sätt att leda eller anteckningar om 

enstaka elevers utveckling. I enskilda observationsscheman på varje elev förde jag in datum då 

eleverna tog nya utvecklingskliv från vattenovana/rädsla till vattenvana. Att se mönster och 

helheter ur de data jag samlat in, är en analysmetod inom etnografin.  
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2.1.4. Deltagande observation  

Den primära metoden inom etnografin är deltagande observation, (Patton, 2002, s. 81). 

Deltagande observation, menar Asper (2011) och Johansson (2009), är en form av observation 

där forskaren själv deltar i de aktiviteter hen utför. Metoden innebär att forskaren ingår i den 

grupp som ska observeras under fältstudier och försöker delta i dess aktiviteter. I deltagande 

observation är datainsamlingsmetoden informell och analys pågår redan under själva 

observationsprocessen. Forskaren gör reflexiva fältanteckningar, d.v.s. dokumenterar sina 

personliga intryck, tolkningar och känslor inför gruppens beteende. Forskaren reflekterar själv 

över sin påverkan på gruppens beteende. Forskarens egna erfarenheter och beskrivning av sin 

subjektivitet är således ett mätinstrument. Efter observationen och insamling av data, följer en 

analysfas, då en sammanhängande berättelse sammanställs, t.ex. i en etnografisk berättelse. En 

etnografisk berättelse är en skriftlig redogörelse för allt som händer i en situation som observeras 

eller studeras. Ur denna berättelse identifieras återkommande teman, för att se mönster och 

helheter. Återkommande teman identifieras i dokumentationen, eller en sammanhängande 

berättelse sammanställs. Johansson, (2009, s.7), menar på att det är forskarens roll att: ”observera, 

katalogisera, systematisera, bygga upp en bild av en miljö och en rumsligt lokaliserad kultur” Jag 

följde upp varje elevs utvecklingssteg i ett speciellt observationsschema, se appendix III. Jag 

observerade när eleven tog nya steg i riktning mot att bli vattenvan. Det som motiverade 

individuella observationsscheman var att se om vattenvaneutvecklingen såg likadan ut eller 

skiljde sig åt mellan deltagarna. Likaså var det intressant att se vilken av de nio dagarna som 

utveckling tog fart. Vattenvaneutvecklingen åskådliggörs i enskilda diagram där man kan se 

deltagarnas utvecklingskurvor. Detta kan också synkroniseras med filmerna som visar på 

innehållet för att se vilka övningar som gjorde att eleven utvecklades. För att se BS struktur och 

övningsinnehåll, se avsnitt 1.3.6. Efter avslutad kurs kunde man konstatera närvaron och hur 

många moduler varje elev klarade av. Både film, loggbok, observationsschema, d.v.s. 

visualisering är värdefulla data som är till för att jag ska kunna göra analytiska reflektioner som 

bygger på kvalitativa metoder.  

2.2. Urval  
 

Målgrupp  

För att få fram deltagare till studien har jag först gjort en kartläggning av eleverna på en F-5 skola 

i Västsverige avseende vattenvana/simkunnighet. Att kartlägga elever i detta sammanhang, 

innebär i praktiken, att ta med eleverna till simbassängen för att testa både vattenvana och 

simkunnighet.  Inför min undersökning har jag kartlagt samtliga elever i åk 2-5 samt 

förberedelseklasserna på den utvalda skolan och ytterligare två st. 6-9 skolor. Av alla dessa elever 

som kartlagts, avseende vattenvana och simkunnighet, blev 24 elever i åldern 10-16, tillfrågade 

om de ville delta i en BS-kurs. Totalt blev det 23 elever som genomförde kursen. Målgruppen är 

nyanlända elever men grupperna bestod av några elever med utländsk härkomst som bott i 

Sverige ett antal år. Grupp 1. 10-12 år: Nyanlända elever från åk 4-5 och Förberedelseklass åk 5-
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6. Totalt 12 elever. Grupp 2. 13-16 år: Nyanlända elever från åk 7-9, Förberedelseklass åk 7-9 

från 3 olika skolor.  Totalt 11 elever.  Grupperna bestod av både pojkar och flickor. Jag valde att 

göra en studie på två grupper, en yngre grupp och en äldre för att undersöka om det fanns några 

skillnader eller likheter avseende elevernas vattenvaneutveckling, lärarens didaktiska 

professionella utövande eller lärandet under BS kursen.  Här följer en presentation av de båda 

grupperna. Jag har valt att benämna eleverna i den yngre gruppen med siffror 1-12, och den äldre 

gruppen med bokstäver A-K. 

Tabell 4. Presentation av eleverna i studien 

 

Grupp1. Yngre elever, nummer 1-12. 

Grupp 2. Äldre elever, bokstäver A-K 

Elev Kön Ålder Ursprungsland 

A Flicka 12 Turkiet 

B Flicka 15 Turkiet 

C Pojke 15 Irak 

D Pojke 15 Syrien 

E Pojke 15 Afghanistan 

F Flicka 12 Estland 

G Pojke 15 Bosnien 

H Pojke 13 Syrien 

I Pojke 13 Syrien 

J Pojke 13 Rumänien 

K Flicka 12 Sverige 

 

 

2.3. Genomförande  

Studien genomfördes på två BS-kurser i december 2015. Varje kurs omfattade 9 dagar och 

innehöll 12 elever i den ena och 11 elever i den andra gruppen. Grupp 1 bestod av 12 nyanlända 

elever från åk 4-5 från både förberedelseklass och vanliga klasser. Grupp 2 bestod av 11 

nyanlända elever från åk 6-9 från förberedelseklasser och vanliga klasser från tre olika skolor. 

Gemensamt för samtliga elever var ovana vid vatten och rädsla för vatten. Kurserna hölls vid 

Elev Kön Ålder Ursprungsland 

1  Flicka 9 Syrien 

2 Flicka 11 Syrien 

3 Flicka 11 Syrien 

4 Flicka 11 Syrien 

5 Flicka 10 Syrien 

6 Pojke 10 Syrien 

7 Pojke 11 Serbien 

8 Pojke 10 Kurdistan 

9 Pojke 10 Serbien 

10 Pojke 10 Rumänien 

11 Flicka 9 Syrien 

12 Flicka 10 Syrien 
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samma tidpunkter under två veckor, d.v.s. kl. 9.00- 10.00 och 10.00- 11-00. Eleverna 

promenerade till och från simhallen med mig och en kollega. Vi fick hjälp av ytterligare en 

kollega som promenerade till och från simhallen med de äldre eleverna. De äldre eleverna från 

två andra skolor åkte buss fram och tillbaka till simhallen. Samtliga lektioner hölls i 

aktivitetsbassäng med 27gradigt vatten. Fyra BS utbildade idrottslärare var simlärare på kurserna. 

Jag agerade både lärare och forskare på kursen, vilket innebar att jag var både i vattnet och på 

land och filmade eleverna. Mina kolleger filmade när jag var i vattnet och ledde 

vattenvaneövningarna. Det blev totalt 198 filmsekvenser, d.v.s. 2 timmar och 42 minuters 

inspelat filmmaterial. Då rutiner och struktur är en viktig ingrediens på BS kursen, började 

samtliga lektioner med en samling på land, (Gould, Nelms 2015). På samlingen fördes närvaro 

och dagens modul presenterades. Efter avslutad lektion reflekterade lärarna tillsammans om 

elevprestationer, övningsinnehåll och didaktiska val. Anteckningar fördes in i en loggbok. I ett 

speciellt observationsschema (se bilaga) avseende responser till rädsla, framtaget av Gould och 

Nelms, (2015), antecknades datum då eleverna tog nya steg i utvecklingen mot vattenvana. 

2.4. Genomförande av analys  
I detta avsnitt presenteras de metodologiska ingångarna i arbetet med analys av materialet som 

har skapats inom ramen för denna studie. Till denna studie valdes en kvalitativ ansats i metod och 

analys. För att beskriva den kvalitativa analysen i stora drag har jag valt att presentera en allmän 

modell framtagen av Miles and Huberman, (2002).  

 

Figur 4. En allmän modell för kvalitativ data bearbetning. Modifierad efter Miles & Huberman, 

(2002). 
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Denna modell beskriver i stora drag den kvalitativa analysen i olika steg från datainsamling till 

datareduktion och sållning av materialet, för att sedan kunna söka mönster och kritiskt granska 

dragna slutsatser. I samband med datareduktionen gör forskaren reflektioner som bildar 

dimensioner som avspeglar innehållet. Dessa dimensioner är en nödvändig förutsättning för att 

kunna se mönster och kunna granska slutsatserna. För att uttrycka processen med andra ord, kan 

Aspers, (2011, s. 18), förklaring bidra med mer förståelse för den kvalitativa analysen: ” Kodning 

kan liknas vid ett sorteringsarbete och analys innebär att plocka isär”. Kodningsarbetet innebär att 

forskaren går igenom materialet för att sortera och koda enligt ett kodschema som skapas i 

relation till den valda teorin och det empiriska materialet. Forskaren plockar fram delar av 

materialet, en kod, utifrån en viss fråga för att kunna studeras i detalj. 

Den etnografiska ansatsen genomsyrar analysen, vilket innebär att tolkning och tillämpning av 

resultaten får ett kulturellt perspektiv, Wolcott (1980, s. 59; Chambers 2000, s.852). I följande 

text redogör jag i 5 steg, hur jag gått tillväga konkret i analysen, från macro till micronivå, d.v.s. 

från elevers vattenvaneutveckling, lärandeprocesser och didaktiska val till speciella moment och 

övningar ur BS- kursen. Steg 1. Det insamlade datamaterialet bestod av 198 filmer, 

loggboksanteckningar samt observationsscheman. Steg 2. Det första steget i själva 

databearbetningen, se figur 4 var att reducera datamängden till det som skall användas i den 

fortsatta analysen. Allt är inte föremål för analys och i ett första led reduceras sådant bort som 

inte är relevant för att besvara frågeställningen. Datareduktion innebär att på ett systematiskt sätt 

välja, och därigenom också välja bort information inför den fortsatta analysen samt att förenkla 

och abstrahera rådata. När det gällde elevernas vattenvaneutveckling innebar det först och främst 

att närvaron, antalet avklarade moduler och observationsschema bearbetades. Datamaterialet 

presenterades sedan i form av tabeller över närvaro och avklarade moduler samt enskilda diagram 

över vattenvaneutveckling. Steg 3. Tabellerna och diagrammen analyserades för att se generella 

mönster i elevernas vattenvaneutveckling. Sedan studerades filmer och loggboksanteckningar. Av 

det stora datamaterialet presenterades sedan etnografiska berättelser från dag 2, 4 och 8, d.v.s. i 

början, mitten och i slutet av BS kursen. Anledningen till att presentera just ovanstående dagar 

var för att eventuellt kunna se en utveckling av elevernas vattenvana och lärande. Steg 3. De 

etnografiska berättelserna tolkades och analyserades, dels för att få en förståelse för de 

lärandeprocesser som pågick i bassängen mellan lärare, elev och innehåll, och dels för att förstå 

de didaktiska val som läraren gör under en BS kurs. Utifrån analysen av interaktion valdes sedan 

några moment ut i innehållet i kursen, som mer relevanta i relation till kursens mål, att nå en 

högre grad av vattenvana. Detta presenterades i några bilder och bildsekvenser. Bilderna som 

framkom ur det bearbetade materialet analyserades slutligen för att få kunskap om 

övningsinnehåll i metoden BS, och hur dessa övningar påverkade elevernas 

vattenvaneutveckling. Den slutliga uppgiften i analysen var att sammanställa data på ett sätt som gör 

det möjligt att reflektera och abstrahera kring dimensionerna. Steg 4. Slutfasen i analysen bestod i att 

försöka se mönster, så att det är möjligt att ”lyfta” sig från delarna och närma sig det som 

karaktäriserar helheten. Syftet med hela analysprocessen är att försöka förstå helheten på ett fördjupat 

och annorlunda sätt genom att söka mönster i hur delarna är relaterade till varandra. Vid en analys av 
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ett material kan tillvägagångssättet vara emic eller etic. Att ha ett emic-perspektiv innebär att man 

själv som forskare är inne i situationen. Etic- perspektiv innebär istället att forskaren tar ett kliv 

tillbaka.  I min studie fanns inslag av båda perspektiven då jag alternerar i vattnet och bakom 

kameran. Steg 5. Slutligen granskades slutsatserna kritiskt och det valda teoretiska ramverket 

vävdes in i resonemanget. Pendling mellan del och helhet stärker validiteten för studien., 

Westlund, (2009). I nästa avsnitt behandlas studiens trovärdighet och giltighet mer ingående. 

2.5. Trovärdighet och giltighet  
Reliabilitet betyder förenklat noggrannhet och pålitlighet. I en kvantitativ studie där man 

använder mätningar som metod är det lättare att hålla en hög reliabilitet då man kan utföra 

mätningar med stor exakthet, exempelvis mäta längden på en person. Men i forskning med 

kvalitativ ansats talar man vanligen om tillförlitlighet och giltighet. Den kvalitativa analysens 

giltighet bestäms av hur väl helhetens mening blivit bevarad. Kvalitativa analyser grundas ofta på 

ett mindre antal intervjuer eller ett mindre antal observationer. Analysens giltighet och 

slutsatsernas generaliserbarhet måste således diskuteras ur en annan infallsvinkel än om 

stickprovet är representativt för populationen. Analysens giltighet vilar 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 hur väl de i analysen använda begreppen och sambanden dem emellan är 

förankrade i teori. Den teoretiska begreppsapparaten syftar således till att ytterligare vidga 

förståelsen av fenomenets mening. Giltigheten gäller i vilken grad de teoretiska begreppen 

ytterligare fördjupar förståelsen av fenomenet. Värdet av studien är förknippat med den praktiska 

nytta resultaten kan ha eller vad resultaten kan användas till. Resultatens praktiska värde är 

naturligtvis helt avhängigt resultatens tillförlitlighet och giltighet. Den allmänna princip som 

gäller för hur slutsatsernas giltighet praktiskt kan prövas kan formuleras som: Finns det 

alternativa tolkningsmöjligheter? Här har jag varit noggrann med att diskutera mina tolkningar 

med de lärare som deltog i undervisningsmomenten, så att de överensstämmer med varandra. Att 

pröva giltigheten i ledet från analys till syntes innebär inledningsvis att återgå till de teoretiska 

utgångspunkterna. De begrepp som använts i databearbetningen, har de förståtts och använts på 

det sätt som de används och förstås i den teoretiska referensramen? I detta fall har den teoretiska 

ramen följt som en röd tråd i databehandlingen.  Trovärdigheten och giltigheten hos en kvalitativ 

studie avgörs också i urvalsmetoden, där det är viktigt att klargöra motiven för urvalet och välja 

det sätt som bäst lämpar sig för att besvara studiens syfte. Det finns i huvudsak två sätt att arbeta i 

urvalsprocessen i en kvalitativ studie. Antingen sker urvalet helt slumpmässigt för att vara så 

opartisk som möjligt, eller så används ett informationsorienterat urval (Flyvbjerg, 2006). I denna 

studie var urvalet nyanlända som uppvisade ovana eller rädsla för vatten, vilket får ses som ett 

informationsorienterat urval, och bidrar därmed med goda förutsättningar för studiens utfall. Med 

generaliserbarhet menas vilken kunskap studien bidrar med samt dess trovärdighet och giltighet 

inom forskarvärlden och samhället. Det är också kopplat till i vilken grad resultatet kan 

appliceras på personer och situationer som inte ingått i studien. En enda kvalitativ studie kan inte 

själv erbjuda någon kunskap som bidrar till att forskningen inom det aktuella fältet utvecklas. En 



30 
 

kvalitativ studie som undersöker ett fenomen på djupet men med ett litet urval, är användbar för 

att utveckla en hypotes eller att använda som pilotstudie. Frågan är i vilken utsträckning studien 

reflekterar över eller beskriver de företeelser som är av intresse för studien. I texten står 

uttryckligen vad som ska utforskas och varför denna studie gjorts. Det innebär att 

forskningsprocessen överensstämmer med det syfte som utlovades och den har därigenom haft 

valda mätinstrument. En faktor som kan ha påverkat utfallet av studien är förförståelsen av 

fenomenet innan. ”Varje forskare har en förförståelse och en mer eller mindre tydlig bild av ett 

empiriskt område eller forskningsämne. Forskningsfrågan kan inte resas utan stöd av tidigare 

läsning, ideologi, ontologi, kunskapsteori och i vidare mening forskarens erfarenhet såväl privat 

som yrkesmässig”, (Asper, 2011, s.14.) I detta fall finns mångårig erfarenhet av att bedriva 

simundervisning, men ingen erfarenhet tidigare av att praktisera metoden BS. Forskaren filtrerar 

det som observeras och sägs i datamaterialet.” Filtret” utgörs av förförståelsen, men också av alla 

de kultur- och personbundna föreställningar som styr vår tolkning av ordens mening. En annan 

faktor som till viss del kan ha påverkat utfallet är att jag innehaft två roller i studien både som 

deltagande forskare och även som undervisande lärare i de grupper som var urval för empirin. 

Detta tillvägagångssätt borde ses som en fördel för studiens utfall, snarare än en nackdel, då både 

praktisk handling och observation ger värdefull kunskap och reflektion om det studerade 

fenomenet. ”Forskarens egna personliga erfarenheter med hennes kropp är en viktig del i det 

totala empiriska material som hon skapar”,( Asper, 2011, s. 17). 

2.6. Forskningsetik  

Eleverna som är vattenovana har upplevelser som de bär med sig från tidigare erfarenheter av 

kontakt med vatten. Detta innebar att jag behövde vara noggrann, försiktig och ansvarsfull när det 

gällde mitt agerande som forskare i denna situation. Vetenskapsrådet har fyra krav som en 

forskare bör förhålla sig till i en undersökning. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. (Vetenskapsrådet, 2002). Först och främst 

kontaktade jag BUF, Barn och ungdomsförvaltningen, för godkännande av genomförandet av 

studien. Rektorn på skolan där studien utfördes informerades och gav sitt samtycke till studien.  

För att få eleverna motiverade till att vara med på en Gilla Vattenkurs informerade jag 

vårdnadshavare och elever noggrant om kursen, t.o.m. på deras hemspråk via upptryckta 

broschyrer. Jag berättade för var och en personligen om denna unika chans, att få möjlighet att bli 

vattenvan, för att så småningom kunna lära sig simma. Det var viktigt att informationen om Gilla 

Vattenkursen gjordes på ett sådant sätt, så att både eleverna som fick chansen att gå kursen 

upplevde det som något positivt, och att övriga elever i klassen fick rätt information och stöttade 

sina kamrater. Jag var fullt medveten om, att det kunde vara känsligt att vara i vattnet 

tillsammans med elever man inte kände eller av motsatta könet. Detta förutsatte även god 

information från min sida. I Gilla Vattenkursen var eleverna ungefär på samma nivå 

färdighetsmässigt, vilket jag tror upplevdes tryggt och positivt jämför med att vara med klassen i 

traditionell simundervisning. Vi bokade lilla aktivitetsbassängen och hade den för oss själva före 

ordinarie öppningstid, vilket skapade bra förutsättningar för ökad trygghet. I ett missivbrev till 

elever och föräldrar berättade jag om min kommande studie och frågade om tillåtelse att filma 
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eleverna, för att eleverna skulle kunna se och reflektera kring sin egen förmåga, se appendix IV. 

BS kursen leddes av fyra lärare, varav tre manliga och en kvinnlig, vilket var en styrka 

resursmässigt. Det var viktigt att lärarna var representerade från båda könen ur genusperspektiv.  

Del 3 RESULTAT  

 
I följande avsnitt kommer en redogörelse för resultaten från studien. Jag kommer att utgå från 

analysen av både tabeller, diagram, etnografiska berättelser och speciella händelser. Detta gör jag 

genom representationer från macro till micronivå. Först presenteras elevernas 

vattenvaneutveckling över tid genom tabeller över närvarostatistik, antalet avklarade moduler 

samt diagram över elevers vattenvaneutveckling, följt av resultat i avsnitt 3.1. Därefter följer 

etnografiska berättelser följt av resultat i avsnitt 3.2, för att avslutas med bilder på speciella 

händelser, övningar med resultat i avsnitt 3.3. Tabeller och diagram finner läsaren under 

appendix I och II. 

3.1 Elevernas vattenvaneutveckling över tid  
För att få en förståelse för elevernas vattenvaneutveckling är insamlade data i form av närvaro, 

antal avklarade moduler och observationsschema viktiga parametrar att ta hänsyn till förutom allt 

filmmaterial och anteckningar som gjorts under studien. 

3.1.1 Elevernas närvaro 
Tabeller över närvaro statistik, grupp yngre presenteras i appendix I, tabell 5 och grupp äldre i 

tabell 6. 

BS kursen pågick i 9 dagar. 6 elever i den yngre gruppen genomförde hela kursen, d.v.s. 9 dagar. 

3 elever lyckades vara med under kursens alla dagar i grupp äldre. För att optimal utveckling av 

vattenvana ska ske så bör eleverna delta på kursens alla dagar. Då har eleven deltagit i en s.k. 

intensivsimskola, vilket ger stor effekt på vattenvanan. Kraepelin-Strid, (2007) poängterar i sin 

undersökning att vattenvaneträning och simundervisning är endast effektiv om den är 

regelbunden. Att den yngre gruppen hade en högre närvaro totalt sett, berodde på att elev H, I, J 

inte började kursen förrän andra veckan, d.v.s. dag 6. En elev, K, avslutade kursen efter 4 dagar, 

av särskilda skäl.    

3.1.2 Avklarade moduler  

Tabeller över avklarade moduler, grupp yngre i appendix I, tabell 7, grupp äldre, tabell 8.  

Tabellerna visar att 9 elever av 12 i den yngre gruppen, klarade av samtliga moduler. I den äldre 

gruppen klarade 8 elever av 11, samtliga moduler. Att några elever inte når modul 9 beror 

troligtvis på att de inte varit med under hela kursen. Elev 6,11 och 12 i den yngre gruppen 

uppvisade stor rädsla i början av kursen och visade ingen rädsla i vatten överhuvudtaget efter 

avslutad kurs. Men de klarade inte handstående, d.v.s. att vara upp och ned i vatten, som är ett av 
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de viktigaste momenten i modul 9.  Därför hamnade de på modul 6 och 7 efter avslutad kurs. Att 

dyka ner till botten är ett moment som kräver självförtroende och tillit till den egna förmågan. I 

den äldre gruppen kan man konstatera att A, F och K hamnade på modul 7, 5 och 6. Elev A och F 

visade på stor rädsla, som utvecklades till vattenvana, men de klarade inte heller av handstående. 

Vad jag funderar över är om dessa elever kan stå på händer på land? Då är det själva motoriska 

färdigheten som ännu inte är utvecklad. Sjödin, (2008) nämner, att det är viktigt att jag som 

simlärare tidigt bildar mig en uppfattning om hur långt eleven kommit i sin motoriska utveckling. 

Ett sätt att hjälpa utvecklingen framåt, säger hon vidare, är att lägga in den grovmotoriska 

träningen både på land och i vattnet. Elev K slutade kursen tidigare av särskilda skäl, och då var 

vi på modul 6 vid det tillfället. Denna flicka skulle troligtvis hamna på modul 9, om hon fortsatt 

kursen. Anmärkningsvärt är dock att elev H, I och J som började BS kursen vecka 2 lyckades 

klara modul 9. Möjligheten finns alltså att klara alla modulerna på kortare tid. Detta beror 

naturligtvis på elevernas utgångspunkt. Här finns inga givna svar. Anmärkningsvärt är att 

filmmaterialet visar, att eleverna 6,11,12 och A, F, var simkunniga efter avslutad kurs, vilket 

egentligen inte var huvudmålet. Eleverna hade inga problem med att förflytta sig i vattnet från A-

B, men klarade inte handståendet.  

3.1.3 Vattenvaneutveckling  
Diagrammen i appendix II visar vattenvaneutveckling i 4 steg, från rädsla för vatten till vattenvan 

för varje elev 1-12 och A.K. 

 Här har jag använt mig av grundarnas observationsschema och deras termer på engelska för att 

uttrycka de olika stegen i vattenvaneutvecklingen.  

 

Figur 5. Ett exempel på diagram i vattenvaneutveckling  
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Diagrammen visar att nivå 1,”disinhibited fear”, hämningar, försvinner dag 2 för alla de som är 

med från början. För de 3 elever som startar kursen dag 6 försvinner hämningar samma dag eller 

nästa dag. Nivå 2,”comfort responses/ habituate”, innebär att eleven vänjer sig vid responser i 

vattnet som upplevs som bekväma, vilket innebär att de känner sig trygga i vattnet. Exempel på 

det kan vara att eleverna njuter av vattenflöden på och av ansiktet, de undersöker omgivningen, 

de har förmåga att flyta, sjunka, hålla andan och andas rytmiskt. Denna nivå uppnås dag 5 i de 

flesta elevernas fall. Elev 6,11 och 12 i den yngre gruppen klarade inte av nivå 3, d.v.s. 360 

graders rotation i vattnet och ej heller nivå 4 som innebär att förflytta sig en sträcka med 

emotionell och fysisk kontroll. Elev A, F och K klarade inte heller 360 graders rotation, men 

visade sig klara av nivå 4 dag 9. De flesta eleverna ur de båda grupperna, klarar av nivå 4. Nästan 

alla elever har en förväntad vattenvaneutveckling och klarar av de 4 stegen i rätt ordning. Elev K 

vet vi inte eftersom hon avslutade kursen i ett tidigare skede. 

3.2  Etnografisk berättelse dag 2. Crocodile breathing. 
Vi promenerar till simhallen. Det är mörkt och kallt ute. Vi går ca 2 km till simhallen. På vägen 

till simhallen pratar jag med elev 10 och 8. Alla har badkläder med sig. Grupp 1: 12 elever. Vi 

byter om. Eleverna tar på sig badkläder och jag sätter på mig våtdräkt. Vi samlas i en ring 

bredvid aktivitetsbassängen. Jag tar närvarokontroll och beskrivning av dagens pass. Vi är 4 

lärare som ska leda eleverna. Ny elev inkallad, elev 9, för att ordinarie elev flyttat till annan 

skola.  Elev 10 är på plats och har baddräkt med sig. Vissa elever förstår inte vad jag säger. 

Försöker använda mig av kroppsspråk. Vi sätter oss vid bassängkanten. Alla lärare sätter sig 

också på kanten. Först repeterar vi övningar från modul1 och 2, vilket innebär att stiga ner och 

upp ur bassängen, genom att sätta i händerna bredvid kroppen. Väl nere i bassängen virvlar vi 

med armarna. När vi sitter virvlar vi med benen. Vi känner vattnets motstånd. Vi känner tryck 

och flöden. Det är mörkt ute och varmt i bassängen. En mysig känsla infinner sig. Det är bara vi i 

simhallen. Vi är ensamma i aktivitetsbassängen. Det råder tystnad och eleverna är fokuserade på 

dagens övningar. Jag börjar leda gruppen.  
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Figur 4. Alla eleverna är placerade bredvid varandra i rad 

 

Vi står upp i full längd och sedan går vi upp och ner i olika lager i vattnet. Först ytan på nedre 

delen av bröstbenet, sedan armhålor, sedan nedre delen av nacken, struphuvudet, hakan och till 

sist läpparna. Vi gör övningen ett par gånger och i olika riktningar. Bra övning för att skapa 

medvetenhet kring hur ytan och vattnet känns på kroppen beroende hur mycket man sänker ner 

kroppen. Genom att akta röra sig upp och ner i vattnet medan man riktar uppmärksamheten på 

hur ytan känns mot kroppen, minskar rädslokänslan. Lärarna flyttade sig närmre och backade 

beroende på om eleven behövde trygghet. Vi repeterar crocodile breathing, i olika nivåer, först 

med vatten till axlarna, sedan vatten till hakan. Lärarna gör också övningen och assisterar 

eleverna om de behöver hjälp. Eleverna har nu automatiserat denna övning och klarar till och 

med göra andningen med vatten i munnen.  

 

Figur 5. Vi övar bassängwalk med en lärare först och en lärare sist i ledet. 

Jag filmar. Först promenerar vi 5 steg med handen i räcket på bassängen, fram och tillbaka. 

Sedan övar vi bassängwalk utan stöd, med armarna hands up. Eleverna hjälper till att räkna, 

vilket är en bra övning i svenska språket. Samtliga elever har bra balans och förflyttar sig bra i 

vattnet. Vi sätter oss på bassängkanten Sänka ner kroppen till bröstben, axlar, struphuvud, haka, 

öppen mun. En av lärarna visar och säger: ” att ni ska härma mig”. Sjunka ner så att hakan är 

under vattenytan. Öppna munnen och låt vattnet komma in i munnen, res upp lite och låt vattnet 

rinna ut. Ha munnen avslappnad.” Luta huvudet åt sidan. Gör samma sak. Använd Crocodile 

breathing”. Alla elever sätter sig på kanten. Vi har tagit fram vattenkannor och plastmuggar m.m. 

Nu ska eleverna ta vatten över huvudet. Häll vatten med vattenkanna över huvudet, öppen mun, 

prova att andas i vattnet. Eleverna tycker att det är roligt med vattenkannorna. Vissa elever 

känner obehag när vattnet kommer i ögonen. Torkar sig frenetiskt i ögonen. Elev 6 torkar sig 

gång på gång. Hon vågar inte gå ner med hela huvudet, ej heller elev 9. Sänk ner huvudet under 

vatten, titta i vattnet. Alla kunde. Elev 2 var lite försiktig. Det beror på otymplig badmössa. Obs! 

Skaffa ny badmössa. Elev 12 gör det inte så många gånger som de andra. En elev säger ” Oh my 

god, oh my god oh my god”. Vi övar torpedövningar. Därefter simmar vi en bana i en fyrkant 

som består i att eleverna ska ta sig genom rockringar och sjögräs. Vid ena kanten ska eleverna 
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hålla sig i räcket och gå krabbgång. Eleverna vill själva lära sig simma. Vi övar bentag på 

bassängkant. Därefter simmar eleverna med korv, både bröstsim och ryggsim.  Vi simmar i en 

fyrkant. 

Grupp 2 

Närvarokontroll. Presentation av dagens innehåll. Repetition av ta sig i och ur bassängen. Virvla 

med benen, virvla med armarna. Crocodile breathing.  Sitt på bassängkanten. Häll vatten med 

vattenkannor över huvudet. Elev F tycker att det är obehagligt. Läraren säger” försök ha munnen 

öppen och ögonen öppna”. Hon torkar bort vattnet från ögonen. Även elev B torkar ögonen. 

Läraren visar praktiskt och eleverna härmar.  Påminner om ”Öppna ögon”. Eleverna tittar på 

varandra när de häller vatten på huvudet. Eleverna tar sig i vattnet och sitter i vattnet med ytan 

vid axlarna. Fortsätter ta vatten mot ansiktet, rakt framifrån, från sidan och bakom nacken. Elev C 

har fortfarande frenetiska rörelser i samband med skvalpandet av vatten. Elev F vågar inte utföra 

övningen som de andra. Undviker ögonen. Vatten på hakan. Lärarna turas om att säga ”försök 

hålla munnen öppen, försök hålla ögonen öppna”. Elev A nöjer sig endast med att utföra 

övningen någon enstaka gång. Läraren säger och visar nästa övning som är att sänka ner huvudet 

så att vattnet kommer över näsan. Sedan försöka ytterligare ett steg genom att sänka ner ögonen 

under ytan. Nästa steg hela huvudet under ytan. Elev E spottar ut vatten ur munnen vid 

bassängkanten. Läraren säger ” försök titta under vattnet, håll ögonen öppna under vattnet. Elev F 

har stora svårigheter att komma ner, vågar inte. Elev D böjer sig ner med ansiktet på ett felaktigt 

sätt. Elev B torkar sig i ögonen efter nedsänkning. Läraren säger på nytt försök sänka ner hela 

huvudet, men inte så här (som elev D gjorde), utan såhär (visade det korrekta sättet). Läraren 

säger ” gå nu ner med hela huvudet med öppen mun och öppna ögon, låt vattnet rinna av er på 

väg upp ur vattenytan. Elev K klarar det galant. 

3.2.1 Resultat av dag 2  

I bassängen visar läraren olika övningar och eleverna härmar lärarna, men även varandra. Detta 

sker när läraren både upprepar och visar hur övningen ska utföras på ett korrekt sätt, i båda 

grupperna. Den närmaste utvecklingszonen är vad man kan prestera under en vuxens ledning 

eller i samarbete med kamrat. Med begreppet utvecklingszon menar Vygotskij potentialen i 

förståelsen, inte den förvärvade kompetensen. Det är själva avståndet mellan vad en elev kan 

prestera ensam och utan stöd och vad man kan prestera under vuxens ledning eller i samarbete 

med kompetenta kamrater (Säljö s.120). Lärarna använder sig av visa-pröva-instruera-öva. I 

första läget säger instruktören vad som ska göras och visar ”samtidigt”. Lärarna är lugna och 

visar på egen trygghet i vattnet. Läraren ska enligt Gould och Nelms (2015) visa på ett naturligt 

förhållningssätt till vattnet, blinka bort vattnet ur ögonen och själv låta vattnet rinna ut ur 

munnen. Lärarna kräver tystnad och fokus av eleverna. Sedan får eleverna prova övningen. 

Lärarna inser hur viktig planeringen är för hur vi använder bassängens utrymme på bästa sätt. Vår 

strävan är att alla ska få vara aktiva under hela undervisningen. Lärarna förutser var och när s.k. 

kritiska punkter kan uppstå och förebygger därför genom bra organisation. Ett exempel på det 

kan vara att korrigera avståndet mellan eleverna så att utförandet av övningen underlättas, eller 
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att låta varannan elev göra övningen, medan de andra ser på, och sedan tvärtom. När någon gör 

rätt- då förstärker läraren det positiva beteendet eller tekniken, genom att ge berömmande ord. 

Läraren förstärker lärandet. Ibland riktar läraren sig till en specifik elev, elev 1(namnet), får jag 

se om du kan? Bra- nu lyckades du låta vattnet rinna av ansiktet utan att torka ögonen. Läraren är 

väldigt konkret i vad det är eller hur eleven utför övningen. Inte bara ” bra jobbat” Om läraren ser 

någon eller några elever göra fel tekniskt sett, kan läraren instruera om övningen. Det händer att 

läraren säger och visar ” inte böja sig fram, utan sänk huvudet rakt ner i vattnet. Instruktionen blir 

på detaljnivå och specifik. Detta har oftast en positiv effekt på eleven. Eleven förstår precis och 

får nu öva på det rätta utförandet till det automatiseras, eller approprieras som Vygotskij skulle 

uttrycka det. Eleven har gjort handlingen/färdigheten till sin egen, Säljö (2015).  

3.3  Etnografisk berättelse dag 4. Fish-watching.  
Grupp 1 

Samling. Närvarokontroll. Genomgång av dagens innehåll. Eleverna får varsitt par simglasögon 

sponsrade av Allmänna Arvsfonden. Eleverna står på kanten. Vi är 4 lärare bland eleverna. 

Läraren som leder har placerat varsitt föremål på bottnen framför varje elev. Läraren visar hur 

överkroppen ska fällas ner med armarna bakom ryggen. Övningen kallas för fish-watching. Varje 

elev ska nu titta på sin fisk från stående position på kanten. Eleverna tittar på läraren och försöker 

härma. Eleverna sätter sig därefter på kanten. Rättar till sina glasögon. På lärarens kommando tar 

sig eleverna sig ner från sittande via inövad handisättning. Eleverna kontrollerar sin fisk på 

bottnen. En lärare berättar vad som ska ske. Eleverna placerar sina händer på räcket och ska nu 

böja sig fram i övningen som heter ”fish-watching”. De fyra lärarna sprider ut sig mellan eller 

bakom eleverna. 

 

Figur 6. Fish-watching med stöd. Lärarna är placerade mellan eleverna. 

En lärare på två-tre elever guidar sina elever så att de utför övningen korrekt. Lärarna visar 

praktiskt utförandet. Lärarna ger sig inte förrän man nått det riktiga utförandet. Poängterar raka 
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armar, rak rygg, ansiktet i vattenytan, öppna ögon och öppen mun. Stå kvar med benen på 

bottnen. Några elever släpper benen från bottnen. En lärare säger” Ser du fisken?” till elev 7. En 

annan lärare säger: Gör så här: Stå kvar med benen på bottnen. Om du sneglar lite åt sidan kanske 

du ser någon mer ring” till elev 6. Hjälper sedan elev 7 genom att ta hans ben och placera dem på 

bottnen. Lärarna vandrar runt och hjälper olika elever. Eleverna känner sig trygga med samtliga 

lärare. Vänd er framåt mot läraren. Läraren visar med en arm (liknelse, metafor) hur böjning i 

höftleden ska gå till. Visar också att skjuta ut rumpan för att få den rätta rörelsen. Eleverna får nu 

prova att titta på fiskar utan stöd. Eleverna får träna på att sänka ner kroppen i olika lager. Träna 

på crocodile breathing med munnen öppen och vatten i munnen. Alla är väldigt fokuserade och 

gör övningen om och om igen. Elev 5 böjer sig fram, vilket inte är korrekt. ”Lägg huvudet till 

sidan” Elev 6 vågar inte riktigt lägga örat i vattnet. ”Vatten i munnen”. ”Bra!” säger läraren. Ny 

lärare och fish-watching igen. Visar övningen och eleverna härmar. Ny lärare introducerar 

övningen Fish-watching och lyfta benen från golvet. ”Det gäller att hitta balansen efter att tittat 

på fiskar och sedan resa sig upp till swimmer´s stand-up ”Kryp ihop som en boll och res dig upp” 

Läraren visar lugnt och metodiskt, eleverna härmar. 4 lärare går runt och assisterar olika elever. 

De vill visa mig att de kan. Jag tittar och säger Bra! Nu lyckades du! Elev 9 hittar inte riktigt 

balansen utan vevar med armarna och faller bakåt istället för framåt. Läraren säger Du är på 

gång, bra! vid nästa försök till honom. Vi övergår till att titta på fiskar från kanten för att sedan 

glida iväg. Jag visar hur jag lägger ner överkroppen, ansiktet i vattnet, foten i kaklet och trycker 

sakta iväg i en torped. Jag bestämmer sedan var eleverna ska stå. Säger deras namn och placerar 

dem varannan pojke varannan flicka. På kommando ska alla flickorna göra fish-watching och 

glida några meter. Klara färdiga-glid Pojkarna sitter på kanten och tittar. Flickorna joggar tillbaka 

och sätter sig. Dags för pojkarna, Klara färdiga glid! Joggar tillbaka.  

 

Figur 7. Fish-watching med glid. 

Flickorna igen. Jag är noggrann att flickorna har avstånd mellan sig. ”Bra + elevens namn(4)! 

Eleverna ligger helt plant i vattenytan med ansiktet neråt. Tittar på bottnen när de glider.  

Grupp 2  
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Samling, närvarokontroll och genomgång av dagens aktiviteter. Alla får varsitt par glasögon. Jag 

börjar filma. 4 lärare i vattnet. Eleverna står uppe på kanten. Alla har varsitt föremål som ligger 

på bottnen framför dem. En lärare visar hur man ska böja kroppen framåt för att titta på fiskar. 

Eleverna härmar. ”Jättebra, nu kan vi sätta oss ner på kanten” och så tar vi oss ner. Då kan vi 

sätta på oss glasögonen, (som de placerat på kanten ovanför sig). Titta nu på mig säger läraren, då 

ska vi ställa oss vid stången. Lite brett isär med benen och titta in mot kanten.  Håller sina höfter 

och visar att man ska böja i höftleden och hålla sina armar raka i vattnet från stången. Titta ner på 

ringen. Elever utmed bassängkanterna. Elev K släpper fötterna från bottnen. Det gör även elev D 

och E. Lärarna är snabbt på plats och korrigerar. Lärarna visar själva bredvid eleven, tar även i 

elev G på ländrygg och axel för att böja eleven korrekt. En annan lärare gör likadant med elev C. 

Ny övning. 3 lärare står framför gruppen, en instruktör pratar, visar olika nivåer att sänka ner 

huvudet. Crocodile breathing. Eleverna är helt tysta och fokuserade. Lägger huvudet på sidan. 

Elev G lutar inte tillräckligt, ej heller elev B. Vill ej få örat under vatten. Alla lärarna gör 

övningen samtidigt, så att eleverna kan se hur det ska gå till. Eleverna ska sedan ställa sig fritt 

utan stöd och titta på sin ”fisk”. 

 

 

Figur 8. Fish-watching utan stöd. 

Läraren säger. ”Luta överkroppen framåt, ansiktet ner i vattnet och håll ögonen öppna.” En av 

lärarna påpekar: ” Försök att inte hålla på att balansera/virvla med händerna. Händerna ska vara 

på låren.” Eleverna provar det. Sedan provar eleverna att hålla armarna raka på vattenytan framför 

sig när de ”tittar på fiskar”. Det går bra. Alla kan utföra övningen på ett korrekt sätt. Lärarna 

samlar in ”fiskarna” och eleverna sätter sig på kanten. En av lärarna visar nästa övning som 

innebär: ”titta på fiskar-med armarna framför sig–lyft benen från golvet- sätt tillbaka fötterna 

igen-och res upp kroppen genom swimmer`s stand-up. Läraren visar grundligt och lugnt från 

båda hållen. Instruerar först och visar sedan övningen. Andra gången berättar en lärare medan en 

annan visar praktiskt. Elev C har lite svårt med balansen i vattnet och måste kompensera med 

armrörelser, sprattlar med benen. Elev E klarar det utmärkt. Två lärare engagerar sig i elev D. ” 

Luta överkroppen framåt- du ska lätta från bottnen för ett ögonblick” En lärare arbetar med elev 

K och en instruktör arbetar med elev G och B. Eleverna sätter sig på kanten. En lärare visar nästa 
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övning medan en annan lärare förklarar: ” Titta på fiskar med raka armar och händerna i räcket- 

lyft fötterna från golvet-kom ut i sträck”. Läraren som pratar visar och pekar på de sträckta 

benen. ”Sedan böjer man in benen under kroppen och reser sig till swimmer`s stand up.” De två 

lärarna tar hela genomgången en gång till. ”Det här ska vi göra fem gånger”. ”Jättebra”. Elev K, 

D och E klarar övningen galant. Elev G får instrueras om av en lärare. En lärare hjälper Elev C, 

som gör det snabbt. Alla 4 lärarna ställer sig framför eleverna som sitter på kanten. ”Gå ner i 

vattnet-vattnet till hakan-gå runt i vattnet och virvla med armarna.” Elev B gör det bra. Elev K är 

lite kort och har svårigheter att gå och virvla. Elev D måste komma ner lite mer i vattnet. Elev E 

har alldeles raka armar och håller ihop dem .”Vi ställer oss i en ring” En lärare pratar och visar. 

”Vi går ner till hakan i vattnet. Händerna på låren Lärarna skvätter vatten framför eleverna så att 

det bildas små vågor och virvlar.  

 

Figur 9. Crocodile breathing med virvlande vatten. 

Andas med öppen mun, Crocodile breathing. Lärarna hjälps åt och går runt för att virvla vattnet 

framför eleverna medan de andas crocodile breathing. Eleverna avslutar dagens pass med att 

träna glid från kanten. Titta på fiskar, en fot i kaklet-skjut ifrån och glid-avsluta med swimmer´s 

stand up. Elev E gör det utmärkt får beröm. Elev D gör det bra, men kastar sig i. Lärarna står 

utspridda bland eleverna och kan ge dem direkt feedback. 

 

Figur 10. Fish-watching med glid som avslutas med swimmer´s stand up. 
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 En lärare får visa elev G igen. Jag själv coachar elev C, som gör om övningen flera gånger. Såja, 

nu var det mycket bättre, elev+ namn(C)” 

3.3.1 Resultat av dag 4  

När jag analyserar dag 4 kan jag konstatera att eleverna utvecklats till att bli mer vattenvana än 

dag 1. De rör sig på ett mer komfortabelt sätt i vattnet än tidigare. Filmsekvenserna visar att 

eleverna är glada och engagerade i alla övningar. Under dag 4 blir en övning speciellt avgörande 

för elevernas förmåga att flyta/glida på mage. Både loggbok och film visar att modul 5 där 

övningen ”fish-watching” är central gör att samtliga elever förstår hur de ska hålla ansiktet och 

händer i vattnet. Efter att tittat på fiskar på botten med sina glasögon, vågar de sedan glida iväg i 

vattenytan (ej på vattenytan), vilket de inte kunnat tidigare. Simglasögonen bidrar helt klart till 

trygghet i vattnet genom att eleverna kan se klart i vattnet och se bottnen. I den etnografiska 

berättelsen för dag 4 kan jag se vikten av att vi är många lärare i vattnet. Samtliga elever får 

direkt feedback på sina prestationer, och kan rätta till eventuella fel och brister. Trots brister i det 

svenska språket tränar lärarna eleverna i att reflektera över vad de gör, genom att ställa frågor. 

Detta gör lärarna genom att kombinera ord och handling. Eleverna får uttrycka sig och använda 

de rätta termerna för övningarna/utförandet. På så vis får vi ett gemensamt språk, som är en 

förutsättning för lärandet, att verkligen sätta ord på handlingen. Lärarna hjälper eleverna genom 

att instruera och ta t.ex. i elevernas armar, ben, axel eller huvud så att de verkligen känner hur det 

rätta utförandet går till. Sjödin, (2008) menar på att elever tolkar sinnesintryck, d.v.s. perception 

genom både syn, hörsel, känsel, balans, lukt och smak. Lärarna använder sig ofta av visuell 

perception. Detta är ett tydligt exempel på scaffolding, Vygotskij, (1978), d.v.s. att lärarna stöttar 

eleverna i lärandet. Lärarna använder sig av bildspråk som t.ex. ”kryp ihop som en boll och res 

dig upp”, vilket underlättar för eleverna att förstå hur övningen går till. Ofta förekommer visuella 

uttryck som ” Titta här! Jag visar. Visa mig hur du gör” När det gäller den taktila perceptionen, 

kan det vara bra att låta eleverna känna hur en rörelse ska gå till, menar Sjödin, (2008). Det 

betyder att instruktören kan hålla i elevernas armar axlar, händer för att instruera. Eleverna 

känner tillit till lärarna. Det beror det positiva klimat som lärarna tillsammans med elever byggt 

upp i rummet från dag 1. Filmerna visar att eleverna kan instrueras av samtliga lärare.  Det spelar 

inte någon roll vem av lärarna som hjälper de olika eleverna. Eleverna söker aktivt hjälp och stöd 

av de professionella lärarna.  Exempel på taktila uttryck under dag 4 är ”Gör så här: Stå kvar med 

benen på bottnen. Om du sneglar lite åt sidan kanske du ser någon mer ring till elev 6. Hjälper 

sedan elev 7 genom att ta hans ben och placera dem på bottnen. Andra taktila uttryck kan vara: 

Härma mig, Känner du hur du ska göra? Jag tar i dig och visar. Sjödin, (2008) poängterar vikten 

av att ge tid till att öva. Hon menar på att hellre öva på korta moment och upprepa momenten 

ofta. Lärarna är krävande och ger sig inte förrän utförandet i en övning är korrekt.  

3.4  Etnografisk berättelse dag 8. 360 graders rotation.  
Grupp 1. 
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Vi sitter i ring och tar närvarokontroll. Vi är nu framme vid sista modulen, nr 9. Eleverna är 

förväntansfulla. Jag börjar filma. 3 lärare är i vattnet. Eleverna sitter på kanten och tar sig i 

vattnet som de lärt sig. I vattnet gör vi crocodile breathing ett par gånger. Därefter provar vi att gå 

ner under vattenytan och ha munnen stängd och blåsa ut med näsan. ”Stängd mun, blås ut med 

näsan” Vissa elever upplever övningen som svår och obehaglig. Några elever klarar det. Vissa 

elever går ner snabbt och upp igen. En av lärarna visar ”sjögräs” på rygg, vilket innebär ansiktet 

både under och över vattenytan och vatten i näsan. Eleverna får prova att göra övningen från 

kanten och ut några meter. Elever längs med kortsidan. Eleverna skrattar och pratar. Vattnet är 

livligt. Elev 12 vågar inte luta sig tillbaka, samma gäller för elev 8 som står och gnider sig i 

ögonen. ”Armarna utmed sidorna” säger en av lärarna. Elev 7 klarar övningen bra. En av lärarna 

säger ” ställ er vid kanten och titta på mig igen” Titta på mitt huvud-vart går mitt huvud?”. 

”Försök nu att doppa huvudet ner under ytan när ni startar” Elev 6 försöker-ett stort steg framåt. 

Vi sätter oss på kanten. Titta på läraren uppifrån. Läraren visar i vattnet, en annan lärare 

instruerar: ”glida lugnt från kanten, d.v.s. lägga huvudet försiktigt bakåt, trycka från kanten, glida 

på rygg och avsluta med swimmer´s stand up”. Elev 3 klarar övningen, som upplevs lite lättare än 

föregående övning. Elev 9 gör övningen perfekt. Elev 4 och elev 6 klarar också av övningen. 

Elev 2 har svårt att luta huvudet tillbaka. Eleverna hjälper varandra. Elev 5 tittar på elev 11 

utförande under vattnet, ger feedback. Elev 11 sitter upp i vattnet, lutar inte sig tillräckligt bakåt. 

Ljudnivån är hög. Lärarna är aktiva och går runt och hjälper alla eleverna. ”Såja, jättebra” säger 

en lärare till en annan. Nästa övning kallas för ”framåt-loopar” (delfinhopp). För att eleverna ska 

förstå, visar två lärare övningen. Den ene håller två ”korvar” och den andre tar sig över och under 

korvarna i en framåtloop.” Över den röda och under den gröna”. Är ni med? Visar det ytterligare 

en gång. ”Viktigt att ni sätter i händerna i bottnen och trycker ifrån med fötterna” Vi bildar 4 

grupper med 3 elever i varje. Varje lärare håller två korvar med en halv meters mellanrum 

framför sig.   

 

Figur 11. Framåt-loops i smågrupper. 

Eleverna får öva flera gånger tills de kan övningen. Elev 10 gör det bra. Några elever har svårt att 

komma ner till botten. Vi övar självständiga bakåtglid med swimmer´s stand up. Bild. Eleverna 

längs med långsidan.  
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Figur 12. Självständiga bakåtglid med swimmer´s stand up. 

 Sedan självständiga bakåtglid, rulla över på mage och swimmer´s stand up. I denna övning ska 

man undvika att använda händerna. Elev 9 klarar det utmärkt. En lärare visar nästa övning 

framför gruppen: glida på mage-vända till rygg och swimmer´s stand up. 

Grupp 2.  

Samling. Närvarokontroll och genomgång av dagens pass. Eleverna sätter sig på kanten. En 

lärare visar ”sjögräs” på mage i vattnet med händerna utmed sidorna. Eleverna får prova 

övningen. Elev A och elev F har svårt med övningen, alla andra klarar den. Elev A får genast 

snabb hjälp av lärare som justerar glasögonen till henne. En annan lärare hjälper elev F. Vi övar 

”sjögräs” på rygg som avslutas med swimmer´s stand up. Eleverna skrattar och upplever 

övningen som lustig. Alla kämpar på bra. Vattnet är livligt. Eleverna tränar på självständiga 

sjögräs på rygg om och om igen. Eleverna reser sig upp emellanåt när de fått vatten i näsan. 

”Tillbaka till kanten och ta fart” En lärare hjälper elev G. Eleverna skrattar och pratar på sitt 

hemspråk. Elev J klarar det bra likaså elev E. Elev D gör ryckiga rörelser, böjer kroppen för 

mycket i höftleden. Eleverna försöker verkligen avsluta övningen med swimmer´s stand up. Elev 

F gör inte rätt, vågar inte ligga på rygg. Instruktörerna är placerade mellan och framför eleverna 

och ger direkt feedback. Lärarna får ofta visa övningen praktiskt för var och en elev. En 

instruktör pratar och visar nästa övning, ”framåtloopar”. En annan lärare håller två simkorvar 

med en halv meters avstånd. ”Ett, två, tre” Vi övar i smågrupper. Tre lärare har hand om två-tre 

elever. En lärare försöker visa och betona vikten av att skjuta ifrån bottnen och hoppa framåt- 

uppåt. En lärare säger” Ni måste ner, ända ner till bottnen”. Elev A kommer inte ner till bottnen, 

ej heller elev H. Lärarna måste hitta på ytterligare ett knep för att få eleverna till att nå bottnen 

med händerna. De placerar en ring på bottnen mellan korvarna. Elev I klarar det och gör nu 

övningen korrekt. Elev A kommer ner men tar sig upp på ett icke korrekt sätt. En lärare använder 

sin arm för att visa den korrekta rörelsen i vattnet. Elev E klarar det bra, även elev C som dock 

hostar kraftigt efteråt. Jag instruerar nästa övning: flyta olika bokstäver på rygg och avsluta med 

swimmer´s stand up. Jag berömmer de elever som klarar övningen och hjälper och korrigerar de 

som inte lutar sig tillräckligt bakåt. ”Luta dig ännu mer bakåt” och så visar jag med huvudet vad 



43 
 

det innebär. Jag håller under elev Hs rygg för att hjälpa honom att flyta. Eleverna tittar på 

varandras utföranden. Elev B klarar det bra. Jag pratar hela tiden och hjälper olika elever. Jag går 

runt bland eleverna. Nästa övning innebär att skjuta från kanten, glida på rygg och rulla över till 

magläge, avsluta med swimmer´s stand up. Eleverna klarar av övningen bra. Därefter visar en 

lärare glid på mage, rulla över till rygg och avsluta med swimmer´s stand up. ”Har alla förstått?”  

Ja, jag fattar, säger elev H. Läraren visar en gång till. En annan lärare påpekar att armen ska vikas 

in under magen när man ska rotera kroppen. Eleverna är ivriga och övar flitigt. Perfekt utförande 

av elev D. Elev A får beröm av en lärare. Elev B klarar också övningen. ”Gör det igen”, säger 

läraren. Eleverna tittar på varandra två och två och hjälper varandra. Sedan tränar vi att glida och 

simma ryggsim från långsida till långsida. Nästan alla elever kan simma ryggsim, elev A har lite 

problem. 

3.4.1  Resultat av dag 8  

Under dag 8 ser jag tydliga exempel på kamratbedömningar och exempel på elev som hjälper 

elev.  

 

Figur 13. Elev hjälper elev. 

Jag tycker att denna utveckling är bra, och visar på att de tagit till sig övningarna och kan förklara 

och hjälpa varandra. Lärandet förstärks genom att eleverna kan visa övningarna för varandra och 

instruera varandra.  Övningen har approprierats av eleven, vilket innebär att hen har gjort den till 

sin egen och kan visa den för en kamrat, (Vygotskij, 1978). Här finns kopplingar till Ryle´s, 

(2009, s.16) resonemang om ”knowing how”. Veta hur består i färdigheter, att kunna utföra vissa 

handlingar. Uppmärksamheten riktas mot själva utförandet. När en person ska lära sig något vill 

den förstå avsikten bakom aktiviteten. Kunskapen blir använd och prövad i det hen gör. 

Resultatet visar att lärare måste hitta på nya pedagogiska knep, när inte eleverna kan utföra 

övningarna korrekt. Lärarna använder sig av hjälpmedel och föremål på botten för att eleverna 

ska göra framåtlooparna på ett korrekt sätt. Lärarna tar också till andra pedagogiska knep för att 

instruera eleverna, t.ex. visa en rörelse med armen, håller eleverna, flyttar t.ex. en arm, lutar 

huvudet tillbaka m.m. Tydligt är att lärarna utvecklar sin pedagogiska förmåga från första 

lektionen till den andra. Lärarna lär sig av sina egna misstag eller rättare sagt, av att eleverna inte 
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alltid förstår instruktionen. Lärarna reflekterar själv över olika didaktiska val men också 

tillsammans med kollegerna, (Schön, 1983). Elevernas förståelse för det svenska språket kan vara 

ett hinder, då är kroppsspråket i en kombination med det talade språket framgångsrikt.  

Utifrån analysen av interaktion har jag valt att presentera några moment i innehållet i kursen, som 

analysen lyfte fram, som mer relevanta i relation till kursens mål, att nå en högre grad av 

vattenvana.  

3.5  Speciella moment, övningar  

I följande avsnitt presenteras speciella övningar, händelser ur BS kursen i bilder, med en 

efterföljande analys. När jag analyserat BS kursen och dess innehåll kan jag urskönja fyra 

avgörande övningar/händelser som är milstolpar i elevernas vattenvaneutveckling. Dessa fyra 

milstolpar som kommer i rätt ordning är: 

1. Crocodile breathing för att sedan sänka hela huvudet under vattnet (modul 3) 

 

Bild 1. Crocodile breathing och sedan sänka ner hela huvudet under vatten 

Resultatet visar att det är en central övning i BS som ger stor inverkan på elevernas 

vattenvana, nämligen ”Crocodile breathing”. Om jag jämför denna övning med 

traditionella vattenvaneövningar som tränar doppa huvudet, skiljer sig denna från tidigare 

på några olika sätt: 1. Övningen sker lugnt och metodiskt i olika lager Eleverna får 

uppleva ”interface”, d.v.s. den rakbladstunna hinnan mellan vatten och luft, Gould och 

Nelms, (2015) Interface ska bli betraktad som en separat omgivning i sig själv, skild från 

den omgivande luften och från undervattensmiljön, säger de vidare. 2 Övningen tränar ett 

naturligt förhållningssätt till vatten, genom att ha öppen mun, vattnet måste rinna ut av sig 

själv, vattnet ska rinna av ögonen utan att torka sig i ögonen. Eleverna tränas till och med 

att prata med vatten i munnen. 3. Eleverna förstår att de kan andas fastän halva munnen är 

fylld med vatten. 4. Eleverna blir medvetna om lungorna och andningens betydelse. 

Genom att andas ut, sänks kroppen automatiskt i vattnet, genom att andas in, så stiger 

kroppen och flyter. Detta satt andas i vatten tränas varje dag och återkommer i alla 

övningar i BS Genom att eleven lär sig ett nytt sätt att andas i vatten utvecklar de en 
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strategi som de känner sig trygga med och kan använda i alla lägen i vatten. Den stegvisa 

metodiken, att sänka ner huvudet i olika lager, i olika zoner kan liknas vid Vygotskij´s 

ZPD, (1978). Med det menas att eleven utmanas att ta kliv in i nya utvecklingszoner, i 

detta fall att sänka ner huvudet till olika nivåer, först axlarna, sedan struphuvudet, hakan, 

munnen, näsan, pannan och slutligen hela huvudet. När en elev upplever den nya nivån 

som otrygg, återgår hen till den tidigare komfortzonen. Jämför advance and retreat, 

(Gould & Nelms, 2015). 

1. Fish-watching med swimmer´s stand up med eller utan hjälp (modul 5) 

 

Bild 2. Fish-watching på land. 

Fish-watching är en övning som innebär att eleven ställer sig på botten, lutar sig fram och tittar 

på ett föremål, t.ex. en ring på bottnen. Denna övning byggs på i olika steg för att så småningom 

kunna glida i magläge med ansiktet i vattnet. Här ser vi hur lärarna försöker visa på land hur 

kroppen ska vara i vattnet när man tittar på fiskar, nämligen böja kroppen framåt i höftleden, 

armarna på ryggen eller utmed sidorna.  
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Bild 3. Fish-watching med stöd av räcket. 

Här övas fish-watching med stöd av räcket. Varje elev har ett föremål placerat på bottnen framför 

sig. Samtliga elever har simglasögon på sig, vilket underlättar övningen. Jag skulle vilja påstå att 

simglasögonen är en framgångsfaktor i elevernas vattenvaneutveckling. Lärarna placerar sig 

mellan eleverna och hjälper eleverna att utföra övningen rätt. Lärarna visar, eleverna får pröva, 

instruktörerna instruerar i detalj och eleverna får öva. Det händer att lärarna får använda sig av 

taktil perception, Sjödin (2008), d.v.s. ta i elevens ben, axel, huvud för att visa eleven korrekt 

utförande. Eleven får stöd av lärare tills övningen utförs på ett korrekt sätt, vilket kan liknas vid 

scaffolding, (Wood, Bruner & Ross, 1978). 

            

 

Bild 4. Fish-watching utan stöd 

I denna övning får eleven öva fishwatching självständigt utan stöd. Eleven på bilden står med 

båda benen på botten, lutar sig framåt och tittar på sitt föremål med ansiktet i vattenytan. Eleven 
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kan välja att hålla armarna bakom ryggen, eller som på bilden framför sig i vattenytan för att 

kunna hålla balansen. 

 

                           3                                                    2                                                        1 

Bild. 5 Fish-watching med stöd därefter glid. 

 Här övar eleven Fish-watching med stöd, glider iväg och och avslutar med swimmer´s stand up. 

På andra bilden har eleven huvudet en aning för högt. Huvudet och ansiktet ska vara i vattnet. Det 

som är anmärkningsvärt och bra är att eleven nu till skillnad från tidigare vågar ligga i magläge 

på detta vis och förstår hur hon ska hålla sin kropp rak i vattnet.. Bilderna visar också på tillit till 

lärarna som är viktigt för att kunna lyckas. Återigen visar övningen på scaffolding, d.v.s. stöd 

från lärare, Wodd, Bruner& Ross, (1978), för att hjälpa eleven in i en ny utvecklingszon, 

(Vygotskij, 1978). Min studie visar att  fish-watching är övningen som blev en vändpunkt för 

eleverna i deras vattenvaneutveckling. Genom att ha utfört fish-watching med glid, kan eleven 

ligga i magläge i vattnet utan problem. 

    

                     4                                 3                                   2                                    1 

Bild 6. Självständiga fish-watching med glid som avslutas med swimmer´s stand up. 

På denna bildserie i 4 steg ser vi fish-watching med frånskjut från kanten, som fortsätter i ett glid. 

Övningen avslutas med swimmer´s stand up I denna övning ar nu eleven förstått och gjort 

övningen(fish-watching) till sin egen. Eleven har approprierat övningen, Säljö (2015). Här visas 

även swimmer´s stand up som är också är en genomgående övning i BS metoden. Det är en 

medveten strategi för att resa sig upp ur vattnet och hitta balansen. Det handlar om att krypa ihop 

som en boll med benen under sig, sätta i fötterna på bottnen, för att sedan rulla upp överkroppen 

och sist resa upp huvudet. Eleven hamnar i stående position. Swimmer´s stand up är ett 
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kontrollerat sätt att ta sig upp över vattenytan. Genom att övat fish-watching i olika steg, förstår 

eleven hur ansiktet ska vara placerat i vattenytan. Eleven fokuserar på att titta på bottnen när hen 

glider från kanten. Detta innebär att kroppen kommer i vågrät position som är en förutsättning om 

eleven ska kunna lära sig simma. BS grundläggande filosofi är att förflytta sig i vattnet inte på 

vattnet. Om jag skulle använda mig av en lärandemetafor ur ett sociokulturellt perspektiv, för att 

belysa utvecklingen av övningen fish-watching, så skulle det se ut så här, om jag använder mig 

av Säljös fyra steg, (20015, s. 98) 

1. Inledande fas. Eleven känner på en övningen fish-watching, lutar sig framåt och får stöd 

av lärare eller räcke. 

2. Fördjupad exponering. Eleven kan klara av att göra övningen korta sekvenser utan stöd. 

Har lärt sig rätt teknik i stående position. Kan glida med stöd av vuxen.  

3. Partiell behärskning. Eleven kan utföra fish-watching och sedan glida utan support. 

Tekniken korrigeras. 

4. Självständig behärskning. Eleven behärskar tekniken och fish-watching kan utföras både 

stående och med glid utan stöd.  

 

 

 

2. Sjunka, blåsa ut luft och sitta på botten (modul 6) 

 

1.                               2                                     3                                 4 

Som tidigare nämnts har eleverna tränats i crocodile breathing. Eleverna är medvetna  om att 

kroppen lyfts upp vid inandning och sjunker vid utandning. I denna övning tränar eleven att blåsa 

ut all luft ut lungorna så att hen kommer ner till sittande på botten. Övningen innebär att eleven 

lugnt och stilla blåser ut all luft och glider ner på bottnen med munnen öppen. Om det fortfarande 

finns vatten kvar i lungorna, ska elever försöka få ut de sista bubblorna. Observera att eleven inte 

får röra någon kroppsdel under övningen. Luften i lungorna kontrollerar djupet.Vi började 

övningen med att sjunka lite grann, inte ända ner till bottnen. Annars fanns en tendens att 
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eleverna försökte nå bottnen med simrörelser, vilket inte är meningen. Eleven ska börja övningen 

med vatten till hakan, inte resa sig upp för att sedan gå ner. Att sjunka förbereder eleverna på att 

vänja sig vid känslan av att få vatten in i näsan, vilket är en förutsättning för nästa och sista 

övningen, handstående. I denna övning behövde eleverna stöttning genom att läraren visade på 

rätt utblåsningsteknik, och rätt agerande i vattnet flera gånger för eleven. 

3. Stå på händer (modul 7) 

   

Gould och Nelms, (2015) menar att eleven blivit vattenvan och säker i vattnet när hen kan 

kontrollera kroppen 360 grader i vattnet. Att känna sig säker innebär att eleven kan vara uppoch 

ner, på mage, rygg, sidan eller i vilken position som helst i vattnet, och veta att hen kan komma 

ur situationen på ett kontrollerat sätt och få luft. Gould och Nelms (2015) menar på att kunna 

hantera kroppen i 360 grader är en avgörande milsolpe i elevernas känsla för vatten. Det är stora 

känslomässiga förändringar för eleven när hen når detta utvecklingsstadium.Det är just andningen 

och stabiliteten i vattnet som eleven lär sig hantera med dessa övningar. Detta ger ju naturligtvis 

eleven en värdefull kunskap och förmåga när det gäller att hantera nödsituationer i vatten. På så 

vis strävar BS som metod ett steg längre, inte bara att kunna förfytta sig från A-B, utan att eleven 

ska kunna hantera situationer i skarpa lägen, då hen hamnar under vatten. På bilden ser vi en elev 

utföra ett handstående med hjälp av lärare. Läraren stöttar eleven i utförandet, d,v.s.använder sig 

av scaffolding, Wood, Bruner & Ross, (1978) tills eleven själv approprierat övningen, (Vygotskij, 

1978). Eleven på bilden uppvisade stor rädsla och vattenovana dag 1 och på dag 9 kan han vara 

uppochner. Det som jag nämnde tidigare var att elever som inte kan utföra ett handstående på 

land har svårigheter med ett handstående under vatten, därav stödet från instruktör på bilden. Vid 

modul 9 kan även kullerbyttor, loopar framåt och bakåt förekomma. 

3.6 Resultatsammanfattning 
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Resultatet av studien visar att metoden BS gör eleverna vattenvana.  Metoden BS är gångbar när 

det gäller att utveckla nyanländas vattenvana. Avgörande faktorer för att vattenvaneutveckling 

ska ske är att lärarna använder sig av sin didaktiska kompetens och sitt yrkeskunnande i 

samverkan med eleverna. Det är alltså interaktionen mellan lärare och elev i kombination med 

övningsinnehåll som är avgörande för att vattenvaneutveckling ska ske. I resultatet framkommer 

viktiga didaktiska aspekter som är av stor betydelse i lärandeprocessen, t.ex. att ge rätt feedback 

vid rätt tillfälle ( Hattie&Timperley, 2007) och att läraren visar-låter eleverna pröva- instruerar 

om- och låter eleverna öva. Lärarna använder sig av både visuell, taktil och auditiv instruktion. 

Ibland använder lärarna sig av bildspråk för att förklara en övning. Då språket är en avgörande 

faktor i sammanhanget tränar lärarna eleverna att använda de ord och begrepp som används och 

att reflektera över sin handling, (Schön, 1983).  Lärarna är krävande och ger sig inte förrän eleven 

utför övningen korrekt. I slutet av kursen förekommer spontan  kamratbedömning, vilket tyder på 

att eleverna approprierat övningen och kan delge och instruera en kamrat. Fler didaktiska 

implikationer följer i resultatdiskussionen, del 4.2.  Av resultatet framgår att ett sociokulturellt 

lärande pågår i simhallen där lärarna stödjer eleverna i deras utvecklngsprocess. Lärarna utmanar 

eleverna in i nya utvecklingszoner, eleverna tar kliv tillbaka i trygghetszonen, för att sedan 

appropriera övningarna och göra färdigheten/ kunskapen till sina egna, enligt advance and retreat, 

ZPD och lärandecykeln i 4 steg (Gould, Nelms, 2015; Vygotskij 1978; Säljö, 2015). Resultatet 

visar att de fyra avgörande övningarna för elevernas vattenvaneutveckling är crocodile breathing, 

fish-watching, sinking och rotation 360 grader, (Gould& Nelms 2015). Att rädslan släpper efter 

modul 4, beror på fakorer som varm bassäng, liten grupp som uppvisar samma egenskaper, och 

många lärare som instruerar och hjälper eleverna, men även övningsinnehåll.. Eleverna visar tillit 

till lärarna, lärarna visar omsorg och empati för eleven och förberedelserna inför varje nytt 

moment är  väl genomtänkta. Övningarna är noggrant utvalda och eleverna responderar på och 

attraheras av dem. Övningarna är lugna och att befinna sig i interface visar sig vara en 

framgångsfaktor just för att utvecklas i att bli vattenvan. I avsnitt 4.2 kommer resultatdiskussion 

där de tre syftesfrågorna behandlas och diskuteras mer ingående: 1. Vattenvaneutveckling 2. 

Lärares didaktiska professionella utövande samt 3. Det sociokulturella lärandet. Men först 

redogörs för metoddiskussion i avsnitt 4.1. 

Del 4 DISKUSSION  

Denna del innehåller en metoddiskussion i 4.1 och en resultatdiskussion i 4.2.  

4.1 Metoddiskussion  
Jag valde att göra en etnografisk studie med deltagande observation som metod. Mitt 

övergripande intresse rörde sig kring frågor som lärande, samspel och interaktion under en kurs i 

BS, där deltagarna var nyanlända elever, som uppvisade just ovana och rädsla för vatten. Den 

etnografiska ansatsen blev då lämplig för detta forskningsområde. I denna studie blir forskaren en 

del av gruppen som studeras. I min studie går etnografin som en röd tråd genom både val av 
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metod, teori och analys. Forskaren observerar gruppens beteenden, uttalanden för att få 

uppfattning om varför och hur deras beteenden inträffar. Genom studien kan forskaren beskriva 

olika kulturella förhållanden. Dock är det svårt att avgöra hur mycket forskaren och studien 

påverkar resultatet av forskningen. I studien gick jag in med förförståelse för simundervisning 

och vattenvaneövningar som jag fått erfara tidigare i mitt yrkesliv. Jag gick däremot 

förutsättningslöst in, utan någon förförståelse för resultatet av den interaktion lärare-elev-innehåll 

som en BS kurs kunde medföra, och kan därför tala om en induktiv studie. Etnografi fokuserar 

mycket på att undersöka vilka mekanismer som bestämmer hur gruppen (som studeras) förstår 

och sätter mening på världen. Miljöer, människor och handlingar som vid en första anblick ter sig 

som begripliga och självklara, blir i etnografiska studier både mer främmande och mer komplexa. 

Denna omvandling och väg från ”det självklara” till ”det mångtydiga” utgör en önskad och 

eftersträvansvärd effekt av etnografisk forskning. En av de fallgropar som kan förekomma i 

samband med etnografisk forskning är frågan som rör teoristyrning kontra känslighet inför den 

komplexa och motsägelsefulla sociala verklighet som verkligen råder.  

Deltagande observation, menar Asper (2011) och Johansson(2009), är en form av observation där 

forskaren själv deltar i de aktiviteter hen utför. Johansson (2009) menar på att det är forskarens 

roll att ”observera, katalogisera, systematisera, bygga upp en bild av en miljö och en rumsligt 

lokaliserad kultur”. Min roll i den deltagande observation var tvådelad, både som lärare i vattnet 

och som observatör, filmare på land. Fördelen med att vara i vattnet är att vara i övningarna och i 

själva händelsernas centrum. Genom att observera eleverna på nära håll och i handlingen får jag 

som forskare en ökad förståelse för lärandet. Filmmaterialet med 198 filmer gav mig värdefull 

information om verkliga händelser, likaså de ostrukturerade observationer som jag antecknade 

varje dag i en loggbok och observationsschema. Filmmaterialet var tillräckligt stort för att få en 

bild av vad som pågick i lärandesituationen. I analysarbetet har forskningen sammanställts utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Forskningsfrågorna har varit vägledande i analysarbetet. 

Arbetet har kategoriserats utifrån tre perspektiv: elevernas vattenvaneutveckling över tid, lärarens 

didaktiska och professionella utövande och lärandeprocessen inom ramen för en BS kurs. Arbetet 

har synliggjort kommunikation och interaktion mellan lärare, elev och innehåll. Studien som 

gjorts är i högsta grad relevant då den behandlar problematiken kring vattenovana och nyanlända, 

vilket är en mycket aktuell fråga. Dessutom synliggör studien lärandet och lärarens didaktiska 

professionella utövande under en BS kurs. Studien kan förhoppningsvis ge oss kunskaper om hur 

vi bygger ställningar kring lärandet när det gäller att göra elever simkunniga i en framtid. Vad 

som skulle vara intressant i en kommande studie är elevernas tal om, d.v.s. berättelser om den 

upplevda känslan av en BS- kurs. Ambitionen var att få med denna aspekt i min studie, men det 

skulle bli för stort material att hantera, med risk för att ej kunna gå på djupet, som var tanken. 

  

4.2. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie kan sammanfattas i följande tre frågor. 

1. Vilken inverkan har metoden BS på elevernas vattenvaneutveckling? 
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2. Vilka utmaningar och möjligheter erbjuder en BS kurs för lärarens didaktiska och 

professionella utövande i simhallen? 

3. Vilka lärandeprocesser är kopplade till elevernas vattenvaneutveckling under en BS kurs? 

Utifrån analys av ovannämnda frågor har jag valt att diskutera elevernas vattenvaneutveckling, 

lärarens didaktiska och professionella utövande och det sociokulturella lärandet kopplat till en BS 

kurs. Följande avsnitt diskuterar första syftesfrågan: vilken inverkan metoden BS hade på 

elevernas vattenvaneutveckling.  

4.2.1. Elevernas vattenvaneutveckling. 
I följande avsnitt redogörs för första syftesfrågan: vilken inverkan metoden BS har på nyanländas 

vattenvana. 

Enligt Gould och Nelms, (2015) kan eleven sägas vara helt vattenvan när den klarat modul 9, 

men rädslan för vatten kan övervinnas redan efter modul 4. Samtliga 23 elever har övervunnit sin 

rädsla, och visar stor trygghet och vattenvana i enlighet med metodens bedömningsunderlag. Vad 

som egentligen inte var syftet med studien, men som blev en effekt var att samtliga elever blev 

simkunniga i direkt anslutning till avslutad kurs. Att eleverna blir vattenvana under en BS kurs 

beror på flera faktorer som tidigare nämnts i resultatsammanfattningen.  

 Närvaro, intensitet  

 Platsen, aktivitetsbassängen 

 Temperaturen i vattnet 

 Simglasögon och badmössor 

 Gruppstorlek, sammansättning och likartade erfarenheter 

 BS innehåll och övningar som attraherar eleverna 

 Lärarnas antal, omsorg, empati, samt didaktiska kompetens 

 Det sociokulturella lärandet som innebär att läraren utmanar eleven in i nya 

utvecklingszoner och eleven tar kliv tillbaka i trygghetszonen för att sedan appropriera 

övningen och komma in i ny komfortzon. Läraren stödjer eleven i hela 

utvecklingsprocessen. 

För att svara på frågeställningen är svaret att metoden BS har positiv inverkan på elevers 

vattenvana. Men förutom vattenvana och simkunnighet erhåller eleven ett språk, ett 

självförtroende och en färdighet som är viktig i assimileringen till det svenska samhället och den 

svenska kulturen. De förvärvade kunskaperna och färdigheterna bär eleven med sig i livet och 

kan förmedla till andra människor. Eleven har också större chanser att vara vid vatten och kunna 

hantera nödsituationer om de skulle uppstå. 
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 4.2.2. Lärarens didaktiska och professionella utövande 
I följande avsnitt diskuteras lärarens didaktiska och professionella utövande i simhallen under en 

BS kurs. Detta avsnitt behandlar andra syftesfrågan: Vilka utmaningar och möjligheter erbjuder 

en BS kurs för lärarens didaktiska och professionella utövande i simhallen?  

Att undervisa i en BS kurs innebär stora utmaningar. Utmaningarna för lärarens didaktiska och 

professionella utövande i simhallen är framför allt att få elever som är ovana vid vatten eller 

rädda för vatten att bli vattenvana och känna sig trygga i vattnet. En annan utmaning är att 

eleverna ska förstå instruktioner, trots språkliga barriärer, något som dock inte är unikt i 

skolsammanhang. Läraren måste vara tydlig, men enkel och i instruktionen. Detta är en 

grundförutsättning för att lärande ska ske. Eleverna har dessutom olika kulturella bakgrund som 

måste förstås av läraren. Utmaningen blir för läraren att både individanpassa lärandet och få ihop 

kollektivet, d.v.s. gruppen, vilket också tillhör yrkesvardagen för en lärare i Idrott och Hälsa. 

Läraren måste utnyttja sin analytiska förmåga att se var på utvecklingsstegen eleven står och sätta 

in rätt stöd för att utveckling ska ske. Läraren måste reflektera över sitt handlande och vara 

flexibel i sitt agerande och i mångt och mycket tänka i nya banor. Annerstedt, (2001, s. 195) 

uttrycker att undervisningskompetens där det didaktiska kunnandet står i centrum, mångt och 

mycket handlar om lärarens analyserande och reflekterande förmåga, d.v.s. kunna se vad eleverna 

gör för fel och vad de behöver träna för att utvecklas och lyckas. De möjligheter som en BS kurs 

erbjuder lärarens didaktiska och professionella kompetens är att lärandet sker situerat, i en 

praxisgemenskap, Lave & Wenger, (1991), med flera lärare och en till antalet ganska liten grupp 

elever. Detta utvecklingsscenario skulle vara önskvärt även i andra skolsammanhang. Lärandet är 

sociokulturellt, vilket innebär att lärare och elever interagerar och lär av varandra. Gemensamt för 

eleverna är att de kommer från olika kulturer och att de uppvisar ovana för vatten. Dessutom är 

det få elever som förstår svenska språket. Att eleverna har samma förutsättningar kan upplevas 

som en styrka. Filmerna och resultatet visar att eleverna är mycket fokuserade på uppgiften och 

vill lära sig bli vattenvan och kunna simma. De är också hjälpsamma mot varandra och lär 

varandra både nyförvärvade ord och begrepp och färdigheter.  Förutsättningarna är de bästa 

tänkbara, när det gäller lärarnas erfarenheter och mångåriga yrkesvana, plats, tid, 

regelbundenheten, bassängens storlek och djup, värmen i vattnet m.m. På så sätt bör dessa yttre 

förutsättningar bilda en god miljö för lärande. När det gäller utmaningarna för lärarens didaktiska 

utövande har min studie visat följande resultat: För att göra eleverna vattenvana uppmuntrar 

grundarna för BS, Gould och Nelms, (2015), läraren att arbeta efter metoden” advance and 

retreat”, figur 1. Det innebär att läraren arbetar framåt med nya övningar/utmaningar för eleven, i 

en bestämd ordning. Men läraren tar kliv bakåt då och då för att repetera och förstärka det eleven 

tidigare lärt sig. När läraren introducerat en ny övning för eleven som känns obekväm, kan 

läraren gå tillbaka till det som känns bekvämt för eleven i den s.k. komfortzonen. Filmmaterialet 

och anteckningarna från mina observationer visar att denna metod som grundarna uppmuntrar är 

gångbar och effektiv. Elevernas lärande blir tydligt med metoden ”advance and retreat”. 

Resultatet visar att det finns en möjlighet att göra nyanlända vattenvana med denna metod. Denna 

metod är inte bara gångbar när det gäller att göra elever vattenvana utan även i andra ämnen och 
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sammanhang. När jag reflekterat över ” Advance and retreat” förstår jag att metoden även 

förekommer i andra moment i min ordinarie undervisning i ämnet Idrott och Hälsa. Målet är att 

göra det okända känt. Detta ligger i linje med Vygotskij, (1978) och Säljös, (2005, 2015) teorier 

om ZPD och appropriering. Eleven vägleds med stöd av en vuxen in i en ny utvecklingszon, går 

tillbaka till tidigare, för att sedan klara sig själv i den nya okända zonen. Läraren ska vara i 

vattnet och vara aktiv under ett BS pass för att kunna hjälpa eleverna så mycket som möjligt. Det 

är viktigt med ett naturligt förhållningssätt till vatten och visa sig vara trygg, så att eleverna 

känner sig trygga i situationen, (Gould& Nelms 2015; Rogers, 1883). Detta naturliga 

förhållningssätt kan exemplifieras genom att låta vattnet rinna av både mun och ögon. Eleverna 

ska själva uppmuntras till detta naturliga förhållningssätt. När det gäller att få ut så mycket 

aktivitet och lärande som möjligt i bassängen, visar min studie på att det är viktigt med planering 

och god organisation så att det blir ett flyt i övningarna. Jag vill påstå att läraren kan förutse och 

förebygga kritiska moment genom god planering. Ett exempel på det är att läraren korrigerar 

avståndet mellan eleverna för att få ut maximal effekt av övningen och undvika krockar. 

Utmärkande för lärarens didaktiska kompetens är att hitta strategier för att samla eleverna och att 

kunna instruera eleverna så att de lyssnar och kan förstå övningar. I detta fall handlar det både om 

lärarens naturliga auktoritet och de rutiner läraren skapar för att få arbetsro och tystnad. Filmerna 

visar på att lärarna kräver absolut tystnad, vid genomgångar eller demonstrationer. Eleverna var 

naturligt fokuserade och tysta under genomgångarna. Detta kan delvis förklaras att alla elever 

inte kände varandra från början och att de talade olika språk. Men jag vill påstå att läraren kan 

skapa arbetsro från början, t.ex. genom att göra sittandet på kanten till en rutin för eleverna. Jag 

menar på att detta är en didaktisk kompetens. Via lärarens erfarenheter och reflektion kan läraren 

förstå vad som krävs för att eleverna ska lyssna. Lärarna använder sig konsekvent av devisen 

visa-pröva-instruera-öva, vilket är ett utmärkt sätt att lära eleverna nya övningar. En av de stora 

utmaningarna för lärarna i BS kursen var att försöka förmedla kunskaper och färdigheter, trots 

språkliga barriärer. Detta kan åstadkommas genom att läraren visar övningen praktiskt, medan en 

annan berättar parallellt hur övningen går till. Eleverna får prova övningen flera gånger. Om 

läraren märker att övningen inte utförs korrekt, instruerar läraren om övningen. Nu blir 

instruktionen på detaljnivå, och endast en del av utförandet belyses. Här finner vi stor variation i 

elevernas utförande. Ibland får då läraren hjälpa en elev att förklara ytterligare, eller visa på 

eleven, hur utförandet ska gå till, t.ex. ta i elevens armar eller ben. Om det visar sig att en elev har 

svårt att förstå instruktionerna händer det att lärarna får hitta på speciella pedagogiska knep för att 

eleven ska förstå.  Därefter får eleverna öva på det rätta utförandet tills det har automatiserats, 

eller approprieras. Lärarna har möjlighet att välja antingen att instruera visuellt, auditivt eller 

kinesestetisk beroende på elev och situation. Studien pekar på vikten av att ge eleverna direkt 

feedback i vattnet efter att ha gjort en övning. Med hjälp av lärarnas konstruktiva feedback, eller 

feedforward, får eleverna rätt stöd som tar dem framåt i lärprocessen. Formativ bedömning är ett 

annat ord för feedforward, Hattie och Timperley, (2007), men även Sjödin (2008) och 

Annerstedt, (2001), menar på att det är viktigt att ge rätt feedback till en elev på rätt nivå. Läraren 

måste analysera var eleverna står i lärprocessen, för att kunna gå in med rätt feedback. Läraren 

förstärker lärandet genom att ge konstruktiv feedback och säger även elevens namn. Eleven 
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förstår att den är en unik individ som får sitt speciella stöd. Det är inte kollektivet som får stöd. 

Hattie och Timperley, (2007) tillskriver positiv feedback stor betydelse: “Feedback is one of the 

most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or 

negative. The type of feedback and the way itis given can be differentially effective.”… 

Feedback has no effect in a vacuum; to be powerful in its effect, there must be a learning context 

to which feedback is addressed”, (Hattie & Timperley, 2007). Syftet med feedback är att minska 

avvikelsen mellan rådande förståelse, utförande och mål. Det är därför viktigt att förstå de 

förhållande som resulterar i olika utfall. Effektiv feedback måste svara på tre viktiga frågor som 

frågas av läraren och eller eleven: Vart ska jag? Vad är målen? Hur går det för mig? Vilka 

framsteg har gjorts för att nå målen? Vad ska jag göra härnäst? Vilka aktiviteter måste göras för 

att göra framsteg? Dessa frågor stämmer överens med feed up, feedback och feedforward. Det är 

alltså viktigt att ge rätt feedback till en elev på rätt nivå. Läraren måste analysera var eleverna står 

i lärprocessen, för att kunna gå in med rätt feedback. Eleverna får genom upprepad feedback 

tränas i att reflektera vad de gör. Eleverna utvecklar sitt språk och det gemensamma språket 

mellan lärare och elever, och elever emellan, som är en förutsättning för lärandet. Språket säger 

Vygotskij, (1978), är redskapens redskap. Lärarna reflekterar också över sina didaktiska val. 

Lärarna reflekterar i själva handlingen-praktiken, (Schön, 1983). Att reflektera över sin 

undervisning betyder att ständigt fundera kring undervisningen och särskilt ställa sig två frågor: 

Vad är värt att undervisa om? och Fungerar det jag gör? (Annerstedt, 2001). Analysen av 

interaktionen visar på utveckling hos lärarnas agerande från lektion 1- 2 samma dag och från dag 

1-9. Det råder ingen skarp gräns mellan kunskap och handling. Både elever och lärare reflekterar 

i själva handlingen. Med begreppet Reflektion- i – handling anger att reflekterandet är en del av 

handlingen; tanke och handling går in i varandra, (Schön, 1983). Lärarna uppmuntrar eleverna till 

att instruera varandra och göra kamratbedömningar. Eleverna visar på att de gjort övningen till 

sin egen och kan använda rätta termer för att uttrycka tekniker eller utförande. 

4.2.3  Det sociokulturella lärandet  
”Människan är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse. Vad hon kan och lär sig kan 

förstås både mot bakgrund av hennes biologiska förutsättningar och hennes sociokulturella 

erfarenheter i den tid hon råkar leva.”, Säljö (2015, s. 89). I min studie ingick nyanlända elever 

som kommer från olika kulturer och sociala miljöer som hade liten eller ingen vattenvana. En av 

frågeställningarna i syftet var att se vilket lärande eller praktiker som förekommer i BS kursen. 

Min studie visar att lärandet i BS kursen kan förstås ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö, (2000, 

s.81) skriver att: ”I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 

intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter.”  I 

BS kursen som handlar om att göra elever vattenvana är t.ex. kroppen, en övning, rummet, 

bassängen, bassängkanten, vattnet, vattenytan, ”interface” exempel på olika redskap som 

medierar, d.v.s. förmedlar kunskaper i denna lärandesituation. Vi hanterar omvärlden med hjälp 

av olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker. 

Eleverna attraherades av redskapen i simhallen, vilket var betydelsefullt i lärandeprocessen. 

Således kan jag nu bättre förstå den lärandesituation som pågick i bassängen. Genom att t.ex. 
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känna vattnets rörelser mot den egna kroppen får eleven s.k. aha-upplevelser, vilket gör att hen 

förvärvar en kunskap/känsla som är viktig i nästa steg i utvecklingen mot att bli vattenvan. 

Språket vi använder i den sociala praktiken utgör ett intellektuellt redskap. Språket som nämnts 

innan är, enligt Vygotskij, (1978), redskapens redskap. Språk kan i denna betydelse innebära, inte 

bara verbalt språk, men även kroppsspråk. Kommunikation kan ske genom ögonkontakt, 

beröring, skratt, tal och annat. På BS kursen använde lärarna sig av olika former av 

kommunikation, t.ex. tal, visa, demonstrera själv, stödja och beröring. Genom att eleverna t.ex. 

får lyssna på lärarens instruktioner och begrepp, så lär sig eleverna att tänka och använda sig av 

specifika uttryck, i ett samspel med sina kamrater. De språkliga barriärer som fanns i början av 

kursen eliminerades i det sociala samspelet mellan BS deltagarna och lärarna. Fysiska och 

språkliga redskap är kulturella resurser som verksamt bidrar till att kunskaper och färdigheter 

lever vidare i samhället. Interaktion mellan människor kan förstås som en ännu mer 

grundläggande mekanism för mediering. Alla samtal är uttryck för mediering, och människor är 

på sätt och vis ständigt medierande resurser för varandra i interaktion. En menande blick, ett 

frågande tonläge eller en beskrivning av en händelse, medierar världen för samtalspartnern på ett 

specifikt sätt och gör lärande möjligt. Appropriering är det samma som att ta till sig och bli 

förtrogen med sociokulturella redskap i sociala praktiker (dvs. att lära oss nya saker). Människor 

befinner sig ständigt under utveckling och förändring. Studien visar tydliga exempel på 

situationer där eleverna approprierade nya övningar och färdigheter, d.v.s. gjorde dem till sina 

egna. Lärandet skedde stegvis både från -elev, men också från elev till elev. I början behövde 

eleven stöd från läraren, men när eleven approprierat övningen kunde hen utföra övningen på 

egen hand. Jag såg flera exempel på elever som instruerade varandra och gjorde 

kamratbedömningar. Detta är ett tydligt tecken på att eleven ”anammat” övningen, när hen kan 

förklara övningen för någon annan.  Vi har i varje situation möjlighet att ta till oss-appropriera- 

kunskaper från våra medmänniskor i samspelssituationer. Vi kan också få insikter genom att se 

nya mönster och möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap vi behärskar. Denna 

metafor innebär att man ser människor som ständigt på väg mot att appropriera nya former av 

redskap med stöd av vad de tidigare vet och kan. De blir bekanta med nya sociala praktiker och 

lär sig inse hur de är uppbyggda och använder sina hittillsvarande erfarenheter och kunskaper 

som resurser för att agera.” Säljö, (2000, s.120) Genom att bli förtrogna med och vänja oss vid 

språkliga redskap i samspel med andra, socialiseras vi till att bli kulturella varelser. Jag kan helt 

klart urskilja ett mönster när det gäller lärandet, som stämmer överens med Vygotskij och Säljös 

teorier, avseende sociokulturellt lärandet, Säljö, (2005). Lärprocessen kan åskådliggöras, se figur 

2 i kap. 1.5. Vi kan ta ett exempel, att en elev ska lära sig en ny övning. I lärprocessens början 

prövar eleven hur redskapet medierar, men eleven är beroende av yttre stöd. Därefter prövar 

eleven redskapet, övningen, mer systematiskt och intensivt i specifika praktiker. Eleven minskar 

beroendet av yttre stöd. Eleven approprierar redskapet och behärskar sedan vissa praktiker. 

Eleven har nu en förmåga att förklara redskapet för en nybörjare eller kamrat. Eleven har 

naturaliserat redskapet. Redskapet, övningen, blir transparent för eleven. Eleven behärskar 

övningen fullt ut. Appropriering är alltså en gradvis process och kan ses som en successiv 

tillvänjning till att kunna utföra en handling och eller använda ett redskap. Det handlar om att vi 
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tar in något som existerar fixt och färdigt där ute. BS kursen handlade om att göra elever 

vattenvana. Ett konkret exempel på övningen fish-watching enligt Säljö, (2015, s. 98) finner ni 

under del 3.5 speciella moment.  Figur 3, som nämnts i teoretiska utgångspunkter visar på den 

närmaste utvecklingszonen, ZPD, d.v.s. den proximala utvecklingszonen, (Vygotskij, 1978). Det 

innebär vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i samband med kamrat. Den vuxne, 

eller den mer kompetente stöttar barnets väg in i relevanta kunskaper. I den närmsta 

utvecklingszonen finns så att säga de kompetenser som finns inom räckhåll, men där eleven 

behöver stöd utifrån. Utvecklingspsykologerna Wood, Bruner och Ross, (1978) formulerade 

begreppet scaffolding, stöd eller byggnadsställning som uttryck för den hjälp till eleven som den 

vuxne ger i situationen. I BS kursen blev jag varse vikten av att förstå vart eleven är på väg, d.v.s. 

de processer som leder fram till lärande. Det är läraren som i samspel med eleven kan identifiera 

elevens nuvarande kompetens och dess närmsta utvecklingszon, det vill säga vad eleven skulle 

kunna förstå och göra med vuxenstöd, (Wallerstedt, Pramling och Säljö, 2014) Detta är en 

nödvändig förutsättning för att kunna se vad jag kan hjälpa eleven med i utvecklingen till att bli 

vattenvan. I bassängen ser jag tydliga exempel på det situerade lärandet, Lave & Wenger, 

(1991). Situerat lärande innebär att man lär sig i en praxisgemenskap, där kunskaper används och 

görs synliga för nybörjare. Instruktörerna visar tydligt olika övningar och eleverna härmar både 

instruktören, men även varandra. Genom kommunikation och interaktion tillägnar individen sig 

kunskaper och färdigheter. ”Interaktionen med den vuxne är således en väg in i en social värld 

och en (eller flera) språkliga och kulturella gemenskaper som existerar när barnet föds; de 

medierande redskapen finns där som sedan tidigare etablerade resurser för kommunikation”, 

Säljö, (2015, s. 96). Det råder ett växelspel mellan den mer kompetente som leder den mindre 

kompetente första dagarna. Vad är det då eleverna gör under den planerade aktiviteten och vilka 

strategier använder de? Studien visar att eleverna upplevde kursen som lustfylld och genomförde 

övningarna med stort intresse. Återigen kan elevernas görande under aktiviteten förklaras utifrån 

sociokulturella termer. Analysen pekar på att eleverna attraheras till de redskap som BS kursen 

erbjuder. Redskapen, d.v.s. rummet, bassängen, bassängkanten, vattnet, vattenytan, och 

övningarna i sig väcker lust och nyfikenhet att lära. Rummet, d.v.s. det varma rummet med den 

lilla aktivitetsbassängen är en trygg och säker miljö för eleven. Eleven känner ingen rädsla och 

fryser inte. Lärarna visade eleverna runt i lärmiljön så att de kunde bekanta sig med simhallen 

redan första dagen, så att eleverna skulle känna sig trygga. Belysningen är dämpad och en mysig 

stämning råder på decemberförmiddagarna. Vattnet är varmt och bassängbotten kan både höjas 

och sänkas vilket väcker nyfikenhet och glädje hos eleverna. Läraren behöver inte uppmana eller 

tvinga eleven till att göra övningarna. Det räcker med att läraren demonstrerar och visar 

övningen, så vill eleverna härma och göra efter. Eleverna utförde inte alltid övningarna korrekt 

från början, utan var i behov av stöd från vuxen. Läraren, eller den mer kompetente, vägleder 

eleverna in i nya utvecklingszoner genom att aktivt stödja dem. Lärare och elever bygger 

tillsammans ställningar kring lärandet.  Eleverna visade stor tillit till samtliga lärare. Lärandet 

underlättades, och elev- relationen stärktes av att det var minst tre, ibland fyra lärare i vattnet 

tillsammans med en liten grupp elever. Genom lärarnas lugna uppträdande, kompetens, 

empatiska förmåga och omsorgstänkande växer tillit fram hos eleverna. Analysen visar exempel 
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på elever som lär och bedömer varandra. Eleverna utvecklar sin förståelse för det svenska språket 

både genom att lyssna och tala med varandra. Eleverna verkade trivas med sina kamrater i båda 

grupperna, trots att de inte kände varandra från början. I min studie kan jag se exempel på 

interaktionsutrymme, Corsaro, (1985), vilket innebär situationer där lek och andra aktiviteter som 

barn ägnar sig åt i varandras sällskap äger rum. I dessa interaktionsutrymmen skapar eleverna 

kamratallianser. Elevers vänskap har en avgörande betydelse för hur de skaffar sig kunskap om 

ett socialt liv, menar han. Eleverna använder sig av ett flertal kulturella verktyg när de 

samarbetar. Språket gör oss till kulturvarelser samtidigt som människan genom sina språkliga 

uttryck skapar kultur. Eleverna hade inte heller några som helst problem att vistas tillsammans 

pojkar och flickor i samma bassäng. Eleverna visade samhörighet och stöttade varandra. Att de 

flesta var på samma nivå färdighetsmässigt bidrog också till att eleverna vågade prestera inför 

varandra, något som många gånger upplevs som jobbigt i den vanliga klassen. Studien visar att 

övningarna mottogs på ett bra sätt. Eleverna fick prova någon ny övning varje dag och utmana sig 

själv, ”advance”, för att sedan gå tillbaka till föregående övning ”retreat”, i den s.k. komfortzonen 

och repeterade den.  

Sammanfattningsvis visar studien, att elevernas självförtroende, men också tillit till sin egen 

förmåga, växte i under kursens gång i takt med att rädslan försvann. Övningarna i BS är 

stillsamma och lugna. Detta lugn, t.ex. när vi sänker ner huvudet i olika lager, är rogivande för 

eleverna och inte forcerande. Det speciella med många av övningarna i BS kursen är att de sker i 

interface, just i vattenytan. Interface är ytterligare ett exempel på ett redskap som medierar 

kunskap. Genom att eleverna får uppleva vattenytan på ett sådant unikt sätt som i BS metod, lär 

eleven sig snabbare att bli vattenvan. Detta är en framkomlig väg att göra nyanlända elever 

vattenvana. Lärares didaktiska och professionella kompetens är avgörande för att lärande ska ske. 

I studien redogörs för en mängd viktiga didaktiska val i simhallen, en del val som troligtvis beror 

på tyst kunskap, Polyani, (1962), som förvärvats genom mångårig erfarenhet och pedagogiskt 

yrkeskunnande hos lärarna. Slutligen visar studien på att det sociokulturella lärandet är en 

bidragande faktor i lärandeprocessen för att göra nyanlända elever vattenvana. Jag instämmer 

med citatet i början” Let the water do things to you- not doing things to the water” (Gould, 2015), 

som också får avsluta denna uppsats.   
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Appendix I 

Tabell 5. Närvarostatistik grupp yngre, x-axel elever 1-12, y-axel= antal dagar 
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Tabell 6. Närvarostatistik grupp äldre, x-axel= eleverna A-K, y-axel= antal dagar 
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Tabell 7. Antalet avklarade moduler, grupp yngre, x-axel= elever 1-12, y-axel antalet moduler 
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Tabell 8. Antalet avklarade moduler, grupp äldre, x-axel= eleverna A-K, y-axel antalet moduler 
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Appendix IV   

Missivbrev 
                                                                                                           
Vårdnadshavares underskrift:_________________________________ 

Lämnas till din idrottslärare senast fredagen den 27/11, 2015! 

 

 

Hej!  

 

Jag heter Helena Kihlberg Bystedt och är lärare i idrott och hälsa. Jag studerar på 

Magisterprogrammet i pedagogik vid Högskolan i Skövde. Jag håller på med ett 

examensarbete om vattenvana och metodiken Brainswim (Gilla Vatten). Jag filmar 

deltagarna när de utför övningarna, dels för att kunna ge direkt feedback till eleven 

på övningens genomförande, dels för att kunna se interaktionen mellan lärare, elev 

och innehåll som är föremål för min uppsats. All dokumentation och resultat 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vid filmning kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när du vill avbryta 

din medverkan i undersökningen. Ditt deltagande i studien kommer att behandlas 

anonymt, konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål, jag är mycket tacksamma för din medverkan. Det kommer att 

ha stor betydelse för minfortsatta undervisning. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Mvh Helena   

 

 

 

Jag får delta i undersökningen                                   ja                                    nej 

 

Elevens namn_____________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift__________________________________ 
 

 

 

 

 


