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Referat 

För elever i specialklass kan skolans simundervisning vara en glädjefylld stund där 

elever förutom att träna sina simkunskaper även erbjuds goda träningsmöjligheter i 

olika vardagsfärdigheter. Vattnets egenskaper möjliggör rörelse i vatten som inte är 

möjlig på land. Tack vare den rörelsefrihet som vattnet ger upplever många barn med 

funktionsnedsättning glädje i vatten.  

Det övergripande syftet för den här studien är att ta reda på vilka erfarenheter 

specialklasslärare i Svenskfinland har av simundervisning för elever inom särskilt stöd 

i specialklass i grundskolans lägre årskurser, F–6. 

Utgående från studiens syfte har nedanstående forskningsfrågor utarbetats:  

1. Hur ordnas simundervisning för elever i specialklass?  

2. Vilka utmaningar upplever specialklasslärare med simundervisning i skolan? 

3. Hur beskriver specialklasslärare sin beredskap för simundervisning i skolan?  

4. Hur upplever specialklasslärare att simundervisningen påverkar elever i 

specialklass? 

Studien har inspirerats av en fenomenologisk forskningsansats, eftersom syftet är att 

undersöka specialklasslärares egna erfarenheter av simundervisning i skolan för elever 

i specialklass. Datainsamlingen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer. För 

studien har sex intervjuer med specialklasslärare i Svenskfinland som är 

yrkesverksamma i grundskolans lägre årskurser gjorts. Fyra av respondenterna arbetar 
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i Österbotten, en i Nyland och en i Åboland. Fyra respondenter har varit längre i 

yrkeslivet och två av respondenterna är relativt nyutexaminerade.  

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Det insamlade 

datamaterialet transkriberades i sin helhet och delades därefter upp i mindre delar. 

Kategorier utformades och relevanta ord och meningar kodades för att kunna placeras 

in i de olika kategorierna.  

Samtliga av respondenterna upplever simundervisningen i skolan som värdefull och att 

det finns många fördelar med simundervisning för elever i specialklass. Simningen kan 

bland annat bidra till träning av kroppsfunktioner, ge vattenvana, öka motivationen, 

skapa delaktighet och lära ut vardagsfärdigheter.  

Respondenterna upplever även utmaningar med simundervisning i skolan. Som 

utmaningar kan nämnas tidskrävande arrangemang, krav på personalresurser och 

personalens bristande kunskap om simundervisning samt utmaningar med simhallen 

som undervisningsmiljö. Respondenterna upplever att den egna kunskapen i och 

erfarenheten av simning och simundervisning är avgörande för simundervisningens 

kvalitet och för att simundervisningen ska kunna garanteras vara trygg och säker.  

 

Sökord / indexord 

Simundervisning, funktionsnedsättning, specialklass, specialklasslärare, särskilt stöd, water 

exercise, disabilities, erityisuinti, uimaopetus 
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1 Inledning 

I inledningen presenteras bakgrunden och val av tema för den här avhandlingen. Även 

syftet och forskningsfrågorna för den här studien presenteras och förklaras.  

 

1.1 Bakgrund och val av tema 

Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund, härefter FSL, anser att simning ska 

vara en medborgarfärdighet. Detta på grund av alla de vattendrag, sjöar och hav som finns 

i Finland. Förutom att barn lär sig sim- och livräddningsfärdigheter är det också bra att de 

lär sig känna ansvar för sina medmänniskor då man rör sig på och vid vatten. Den 

undervisning i simkunnighet och livräddningsfärdigheter som skolorna erbjuder har stor 

betydelse för främjandet av vattensäkerheten i vårt land. Vidare anser FSL att simning är 

en betydelsefull form av hälsomotion och också viktig som rehabilitering som passar 

nästan alla. (Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund r.f., 2013, s. 2.) 

Den här studien fokuserar på att ta reda på vilka erfarenheter specialklasslärare i 

Svenskfinland har av simundervisning i skolan. Studien tar reda på hur simundervisning 

genomförs för elever inom särskilt stöd i specialklass i grundskolans lägre årskurser och 

vilka erfarenheter specialklasslärarna har av simundervisning i skolan.  

Vi vet att många hälsoriskfaktorer uppstår redan under barndomen och ungdomen och 

finns kvar till vuxen ålder. Till exempel kvarstår risken för hjärt- och kärlsjukdomar från 

ung till vuxen ålder. Motion kan förhindra många ohälsosamma hälsoförändringar redan 

i skolåldern. Orörlighet under barndomen och i ung ålder är också förknippat med vissa 

ogynnsamma förändringar, som kan vara svåra att rätta till senare i livet. Möjligheterna 

att träna för att stärka benstommen är bäst under den tid då människan växer. 

(Utbildningsministeriet & Nuori Suomi, 2008, s. 53.) Eftersom vattnets egenskaper 

möjliggör rörelse som annars inte skulle vara möjlig för en del barn med 
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funktionsnedsättning är simning en utmärkt träningsform för barn med 

funktionsnedsättning. 

Enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige (2015) upplever personer med 

funktionsnedsättning att de har sämre hälsa än den övriga befolkningen. Till exempel är 

unga med synnedsättning mindre fysiskt aktiva jämfört med jämnåriga seende (Haegele 

& Lieberman, 2016) och unga med cerebral pares är mindre fysiskt aktiva än deras 

jämnåriga utan funktionsnedsättning (Declerck, Verheul, Daly & Sanders, 2016; Yilmaz 

m.fl., 2009). Elever som har begränsningar på grund av sin hälsa eller sin fysiska förmåga 

behöver speciella arrangemang för att kunna ta del av motion (Utbildningsministeriet och 

Nuori Suomi, 2008, s. 53). Vidare beskriver rekommendationerna för fysisk aktivitet att 

de som begränsas på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning ska vara så aktiva 

som deras tillstånd medger (Hagströmer, 2017, s. 9). Personer med funktionsnedsättning 

har förutom sämre fysisk hälsa också i betydligt högre grad nedsatt psykisk hälsa jämfört 

med landets övriga befolkning. Symptom som trötthet, stress, värk och känslor av oro, 

ångest och ängslan upplevs likaså mer bland personer med funktionsnedsättning. 

(Folkhälsomyndigheten, 2015.)  

Vi har båda arbetat med simning och annan verksamhet i vatten i många år och har ett 

stort intresse för simundervisning. Vi har upplevt fördelar med simning för barn med 

funktionsnedsättning och vill därför ta reda på hur simundervisning ordnas i skolan för 

elever i specialklass. Enligt Durchman och Jokitalo (2006, s. 14) tränas fysiska, sociala 

och emotionella färdigheter i vatten, till exempel utvecklas elevens självkänsla och 

kroppskännedom. Även vardagsfärdigheter som inte direkt förknippas med simning 

tränas, såsom att klä på och av sig, tvätta sig och gå på toaletten. Bara genom att röra sig 

och leka i vattnet tränas olika färdigheter. Också ”Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2014” (härefter Glgu 2014) tar fasta på hur viktig färdighet 

simningen är. I Glgu 2014 är simning den enda idrottsgren som nämns grenspecifikt. Till 

exempel är ett av målen för undervisningen i årskurs 1–2 att ”vänja eleven vid att röra sig 

i vatten och träna grundläggande simkunnighet”. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 149.) 
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Simning ingår inte i den obligatoriska gymnastikkursen i den nuvarande lärarutbildningen 

vid Åbo Akademi, varken för klasslärare eller för speciallärare. Det finns möjlighet att 

delta i valbara kurser i gymnastik där simundervisning ingår, men inom de kurserna 

behandlas fler grenar än enbart simning, vilket kan göra steget stort att gå sådana kurser. 

Eftersom simning nämns grenspecifikt i Glgu 2014 och simkunskaper kan vara något som 

eleverna inte får med sig hemifrån, är det viktigt att skolans simundervisning är av hög 

kvalitet. Vi har noterat att det inte finns mycket forskning kring simundervisning i skolan 

för elever med funktionsnedsättning och eftersom speciallärare inte får kunskap om 

simundervisning i speciallärarutbildningen vill vi ta reda på hur det ser ut på fältet. 

Upplever specialklasslärare att de ändå har den kunskap och de verktyg som behövs för 

en lyckad simundervisning i skolan? 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet för den här studien är att ta reda på vilka erfarenheter 

specialklasslärare i Svenskfinland har av simundervisning för elever inom särskilt stöd i 

specialklass i grundskolans lägre årskurser. 

Utgående från studiens syfte har nedanstående forskningsfrågor utarbetats:  

1. Hur ordnas simundervisning för elever i specialklass?  

2. Vilka utmaningar upplever specialklasslärare med simundervisning i skolan? 

3. Hur beskriver specialklasslärare sin beredskap för simundervisning i skolan?  

4. Hur upplever specialklasslärare att simundervisningen påverkar elever i 

specialklass? 

Med den första forskningsfrågan vill vi ta reda på hur specialklasslärare ser på 

simundervisning och hur simundervisning organiseras i skolan. Eftersom vi har fått 

uppfattningen om att specialklasslärare upplever att det finns utmaningar med 
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simundervisning i skolan har forskningsfråga två utformats. Den tredje forskningsfrågan 

har utarbetats för att ta reda på hur specialklasslärare ser på sina egna simkunskaper. 

Studien tar fasta på om specialklasslärare upplever att de har de verktyg och den beredskap 

som behövs för att kunna undervisa så att eleverna uppnår de mål som Glgu 2014 ställer. 

Med den sista forskningsfrågan fås svar på vilken påverkan simundervisning i skolan har 

på elever i specialklass. Både positiva och negativa upplevelser av simundervisning 

efterfrågas. Vi har frågat specialklasslärarna hur de upplever att eleverna påverkas före, 

under eller efter simundervisningen. 

 

1.3 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av sex kapitel med underrubriker. I det här inledande kapitlet 

beskrivs studiens bakgrund och val av tema. Även syfte, forskningsfrågor och studiens 

disposition presenteras i inledningskapitlet. I de följande två kapitlen redogörs för 

simundervisning i skolan och simning för elever i specialklass. Kapitel 2 handlar om 

simundervisning i läroplanen och hur simundervisning genomförs i skolan. Kapitel 3 

behandlar särskilt stöd, simning för barn med funktionsnedsättning och dess fördelar samt 

hur elever med funktionsnedsättning kan handledas i vatten. I det fjärde kapitlet redogörs 

för studiens metod och genomförande. Studiens forskningsansats, datainsamlingsmetod 

och val av respondenter presenteras. Vidare redogörs för studiens analys av data. I kapitel 

4 behandlas också studiens tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter. I kapitel 5 

presenteras studiens resultat. Resultatredovisningen är uppbyggd utifrån studiens fyra 

forskningsfrågor. I det sjätte och avslutande kapitlet diskuteras resultatet i förhållande till 

relevant litteratur. Studiens metod granskas ur ett kritiskt perspektiv och avslutningsvis 

sammanfattas studiens resultat och förslag till fortsatt forskning ges. Vi ansvarar 

gemensamt för avhandlingens alla delar.   
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2 Simundervisning i skolan 

I detta kapitel redogörs för vad som står i läroplanen om simundervisning i skolan och 

vilka mål läroplanen ställer. Vidare i kapitlet redogörs för hur simundervisning genomförs 

i skolan.   

 

2.1 Simundervisning i läroplanen 

I Glgu 2014 är simning den enda idrottsgren som nämns specifikt. I 

gymnastikundervisningen i årskurs 1–2 ska vattenvaneövningar och simundervisning 

ingå. Ett av målen för gymnastikundervisning i årskurs 1–2 är att eleverna ska vänja sig 

vid att röra sig i vatten och öva grundläggande simkunnighet. I årskurs 3–6 ska eleven lära 

sig ”simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet”. För vitsordet 8 i 

slutet av årskurs 6 ska eleven ha grundläggande simkunnighet, vilket innebär att ”eleven 

ska kunna simma 50 meter på två olika sätt och dyka 5 meter under vattnet”. 

Målsättningen i årskurs 7–9 är att stärka elevernas simkunnighet och lära sig hur man 

räddar sig själv och andra ur vattnet. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) 

 

2.2 Hur simundervisning genomförs i skolan 

Som tidigare konstaterats hör simundervisning till de centrala målen i gymnastik i Glgu 

2014. En del av kommunerna i Finland arrangerar ändå inte simundervisning 

överhuvudtaget eller så sparar man på kvantitet och kvalitet. Enligt Hakamäkis (2017) 

undersökning ”Uimataito Suomessa” är det till och med 27 % av kommunerna som inte 

alls ordnar simundervisning för elever i årskurs 6. I de lägre årskurserna är procenten 

något lägre.  
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Tabell 1. Andelen kommuner som ordnar simundervisning, årskursvis (n = 194). 

Hur mycket simundervisning kommunen ordnar är upp till kommunen själv. Sparåtgärder 

har i många kommuner påverkat mängden simundervisning också till den grad att 

simundervisningen helt och hållet upphört. FSL rekommenderar dock att eleven ska ha 

deltagit i 36 timmar simundervisning när hen gått ut årskurs 6 och 54 timmar efter årskurs 

9. (Hakamäki m.fl., 2008, s 25.) 

”Simkunnig” är man enligt nordisk definition då man kan falla från kanten eller bryggan 

ner i simdjupt vatten, komma upp till ytan och simma 200 meter, varav minst 50 meter 

simmas på rygg. All simning ska ske på djupt vatten. Inom specialsim används också 

definitionen på ”vattenvan”, vilken är att simmaren kan röra sig naturligt och utan rädsla 

i vatten, både på ytan och under ytan, med eller utan hjälpmedel och simningen sker säkert. 

Specialsim innebär simning för barn med funktionsnedsättning. (Toivonen m.fl., 2014, s. 

12.)  

Tre av fyra finländska sjätteklassare var simkunniga år 2016. Av de elever som inte alls 

får simundervisning i skolan är det endast 63 % av sjätteklassarna som är simkunniga. Om 

eleverna har fått simundervisning i några av grundskolans lägre årskurser är 
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simkunnigheten 72 % i årskurs sex. Om elever har fått simundervisning under alla år i 

grundskolans lägre årskurser är simkunnigheten bland sjätteklassarna 79 %. (Hakamäki, 

2017.) 
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3 Simning för elever i specialklass 

I detta kapitel redogörs för simning för elever i specialklass. Kapitlet inleds med att 

redovisa för vad ”särskilt stöd” är och övergår sedan till vad simning för barn med 

funktionsnedsättning innebär. Avslutningsvis diskuteras vilka fördelar simning har för 

barn med funktionsnedsättning och hur elever kan handledas i vattnet.  

 

3.1 Särskilt stöd 

Trestegsstödet finns för att varje elev i skolan ska få känna att hen lyckas eller att hen lär 

sig. Trestegsstödet innefattar allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Dessa 

stödformer möjliggör ett förebyggande arbete och ger möjlighet att ingripa direkt problem 

uppstår. De möjliggör även att en elev i behov av mer stöd kan delta i undervisning i sin 

hemskola. (Laatikainen, 2011, s. 22–23.) Enligt lagen om den grundläggande utbildningen 

(628/1998) ska en elev som blivit efter i skolan eller som av annan orsak är i behov av 

stöd för inlärning ha rätt till stöd. Stödets form bedöms utifrån elevens behov.  

Särskilt stöd ges inom allmän läroplikt eller inom en förlängd läroplikt för att eleven ska 

få möjlighet att uppnå lärandemålen i Glgu 2014 och klara av skolgången. För att få 

särskilt stöd krävs en pedagogisk utredning. (Laatikainen, 2011 s. 29; 

Utbildningsstyrelsen, 2014.) Elever i behov av särskilt stöd kan antingen gå i vanlig klass 

eller i specialklass. Hösten 2016 fanns det cirka 41 000 elever i behov av särskilt stöd i 

Finland. Andelen elever inom särskilt stöd är mindre i de svenskspråkiga skolorna än i de 

finskspråkiga skolorna (tabell 2).  (Undervisnings- och kulturministeriet, 2017.) 
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Tabell 2. Andelen elever med särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen åren 

2015–2017, enligt undervisningsspråk. 

Vid beslut om särskilt stöd kan också bestämmas om undervisning enligt 

verksamhetsområde. Elever med grav funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom kan få 

undervisning enligt verksamhetsområden. Verksamhetsområden gäller språk, 

kommunikation, motoriska färdigheter, sociala och kognitiva färdigheter och färdigheter 

för aktiviteter i det vardagliga livet. Inom verksamhetsområdena får elever kunskaper och 

färdigheter för att så bra som möjligt klara sig själva i vardagen. Elevens styrkor styr 

planeringen och genomförandet av undervisningen. (eGrunder, u.å.)  

 

3.2 Simning för barn med funktionsnedsättning 

Nationalencyklopedins [u.å.] definition på simning är ”ett sätt att ta sig fram i vatten utan 

hjälpmedel” medan Cambridge Dictionarys [u.å.] definition är att röra sig genom vatten 

genom att röra på kroppen eller delar av kroppen. Den senare definitionen är att föredra 

då det gäller simning för personer med funktionsnedsättning. För att höja motivationen 

till fysisk aktivitet behöver unga med funktionsnedsättning hitta en aktivitet som de 
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upplever som rolig. Simning är en motionsform som kan anpassas enligt kroppsfunktion 

och simning upplevs ofta som roligt. (Declerck m.fl., 2016.) Vatten ger människor samma 

förutsättningar oberoende av funktionsförmåga och simning ger möjlighet till rörelse som 

en person med fysisk funktionsnedsättning annars inte skulle få. Simundervisning i skolan 

kan även ge möjlighet till fortsatt simning som hobby, eftersom simning passar människor 

i alla åldrar och med alla funktionsvariationer. (Toivonen m.fl., 2014, s. 12.) Eftersom 

vatten är ett naturligt element där varje människa kan befinna sig, blir vattenterapi ofta 

rekommenderat som rehabiliteringsform. Simning är hälsosamt och har många positiva 

effekter på barn med funktionsnedsättning. Vatten är en behaglig miljö att vistas i och 

vatten kan vara avslappnande och stimulerande. Vattnet omsluter och bär kroppen. 

Bärförmågan är upp till 90 % av kroppsvikten. (Durchman & Jokitalo, 2006, s. 11.)  

Att vistas i vatten ger en mindre belastning på lederna i jämförelse med att vistas på land. 

Samtidigt ger vatten upphov till ett motstånd som kan användas till att öka muskelstyrkan. 

(Fragala-Pinkham, Haley & O´neil, 2008.) Enbart genom att befinna sig i vatten utvecklas 

en persons färdigheter. När en person befinner sig i vatten tränas kroppens balans och 

ställning både aktivt genom rörelse och passivt genom vattnets strömmar. För att kunna 

ta vara på vattnets goda effekter krävs dock förståelse för vattnets egenskaper och kunskap 

om hur man kan assistera och stödja ett barn med funktionsnedsättning i vatten. (Toivonen 

m.fl., 2014 s. 20–21.) 

För elever med funktionsnedsättning är trygghet och rutiner viktigt. Jakobsson och 

Nilsson (2011) skriver att svårigheterna kan öka om elever med funktionsnedsättning 

befinner sig i en situation som de upplever som obehaglig, obegriplig eller stressande. 

Tydlighet är viktig. Om situationen inte upplevs som tydlig och klar skapar det stress som 

resulterar i att de inte vet hur de ska hantera situationen, och i undervisningssammanhang 

sker ingen inlärning. Miljön i en simhall är annorlunda än i den övriga skolmiljön och 

elever kan reagera på ekon, ljus och skuggor på olika sätt. Även hörselsinnet stimuleras 

av att andra simmare befinner sig i samma miljö. (Durchman & Jokitalo, 2006, s. 14.) 

Nyckeln till simundervisning för barn med funktionsnedsättning är andningskontroll. Då 

eleven kan kontrollera sin andning kan hen slappna av och hitta balansen i vattnet. 
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Simundervisning för en elev med funktionsnedsättning är uppbyggd enligt den 

grundläggande simundervisningens mönster, men är individanpassad för eleven. 

(Toivonen m.fl., 2014, s. 68–72.) Enligt Durchman och Jokitalo (2006, s. 22) ska 

undervisningen ske stegvis med trygga och bekanta uppgifter för att skapa eller 

upprätthålla intresset och motivationen. Huvudsaken är att eleven är stolt över sina 

prestationer och simkunskaper i vattnet.  

Hallberg och Hallberg (2018, s. 9) skriver att ”delaktighet” är ett centralt och viktigt 

begrepp för elever med funktionsnedsättning. Enligt Förenta Nationernas (2015) 

”konvention om rättigheter för personer med funktionshinder” ska samhället ge personer 

med funktionsnedsättning möjligheter att vara delaktiga i alla situationer i sitt eget liv. 

Tack vare vattnets egenskaper ges alla oberoende av funktionsförmåga en möjlighet att 

vara delaktiga (Durchman & Jokitalo, 2016, s. 11). ”Delaktighet” innebär i vilken mån 

personen upplever sig vara involverad och engagerad i olika situationer. För att kunna 

vara delaktig krävs en omgivning som är tillgänglig. Det innebär både att en person kan 

ta del av någonting eller att en person ges möjlighet till delaktighet i en situation. Om 

omgivningen inte är tillgänglig för en person med funktionsnedsättning klassificeras det 

som diskriminering. Barn med funktionsnedsättning ska få möjlighet att vara delaktig i 

samhället som vilka andra medborgare som helst.  (Hallberg & Hallberg, 2018, s. 33–34, 

38.) Även Molin (2004, s. 78) poängterar att det krävs olika förutsättningar, interna och 

externa, för att uppleva delaktighet. De externa förutsättningarna är att en människa ges 

tillgänglighet till delaktighet, medan de interna är vilja och förmåga till delaktighet. 

Delaktighet är ett samspel mellan personer och den sociala och fysiska omgivningen. 

Enligt Hallberg och Hallberg (2018, s. 39) innebär delaktighetsbegreppet även att 

människan ska få känna samhörighet och gemenskap, som båda är viktiga komponenter 

för en persons välbefinnande och hälsa.  
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3.3 Fördelar med simning 

Vattnets egenskaper, såsom motståndskraft, tryck och gravitation, gör att vatten är ett 

utmärkt element för att uppnå maximal träning både för människor med och utan 

funktionsnedsättning. Vatten är en säker miljö att vistas i då skaderisken är liten. (Heath 

& Pataky, 2014, s. 17.)  Vatten bidrar till en ökad kroppsmedvetenhet då vattnet omfamnar 

kroppen och gör att människan blir medveten om var kroppsdelar befinner sig. Eftersom 

alla kroppsdelar inte tydligt syns i vattnet tränas perceptionsförmågan då simmaren själv 

måste känna efter i vilka ställningar kroppsdelarna är. (Durchman & Jokitalo, 2006, s. 11–

13.) 

Koordinationen, balansen, uthålligheten och kroppsuppfattningen utvecklas av simning. 

Som fördelar kan också nämnas att respirationssystemet stärks, cirkulationen i kroppen 

ökar, muskelstyrkan ökar och ledernas rörlighet upprätthålls eller förbättras. Smärta 

minskar och i en bassäng där temperaturen är över 32 grader reduceras muskelspänningar. 

Allt detta leder till att vardagliga aktiviteter som att klä på sig underlättas för en elev med 

en fysisk funktionsnedsättning. (Durchman & Jokitalo, 2006, s. 11–14.)  

Studier har bevisat att det finns positiva effekter av simning. Yilmaz m.fl. (2009) och 

Yilmaz, Yanardag, Birkan och Bumin (2004) har påvisat att simning har positiv effekt hos 

barn med kognitiv funktionsnedsättning. Efter en tio veckors period med simträning hade 

muskeluthålligheten, balansen och muskelstyrkan ökat för samtliga deltagare i studien. 

Efter en lika lång period med regelbunden simning hade rörligheten, gripkraften, balansen 

och muskelstyrkan ökat för ett barn med autismspektrumstörning i en annan studie. För 

barn med autismspektrumstörning har fysisk aktivitet en positiv effekt på deras beteende. 

Till exempel minskar repetitiva beteenden av fysisk aktivitet. (Yilmaz m.fl., 2004.) 

Emotionella effekter av simning kan ses genom förbättrat självförtroende. Med rätt 

undervisning kan eleven känna att hen lyckas. Koncentrationsförmågan höjs och viljan att 

försöka förstärks. Sociala färdigheter tränas i simundervisningen i och med den jämlika 

miljö som vatten erbjuder. Miljön kan ge upphov till sociala kontakter. Elever lär sig av 

varandra och lär sig att vara uppmärksamma på andra som rör sig i vattnet. (Durchman & 
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Jokitalo, 2006, s. 14.) Declerck m.fl.:s (2016) studie om de fördelar och den känsla av 

välbefinnande som simning kan ge visar på goda resultat. Syftet med studien var att mäta 

barnens känsla av välbefinnande av simning och att öka barnens självständighet i vattnet 

samt att lära dem mera om simning och förbättra sina kunskaper. Deltagarna i studien 

utvärderade sin känsla av välbehag och alla deltagare förutom en gav högsta poäng.  

Positiva mentala effekter som ses efter simning är ökad observationsförmåga och en 

känsla av kontroll. Eleven blir uppmärksam på egna styrkor och svagheter som 

funktionsnedsättningen medför. I vattnet kan eleven utföra rörelser som hen kanske inte 

skulle kunna utföra på land. (Durchman & Jokitalo, 2006, s. 14.)  

 

3.4 Att handleda elever i vatten  

Om en elev har en fysisk funktionsnedsättning och är i behov av en handledare i vattnet, 

är det mycket som handledaren behöver veta före simturen. Handledaren behöver beakta 

hur eleven kan ta sig ner i bassängen och upp igen om eleven till exempel sitter i rullstol. 

(Durchman & Jokitalo, 2006, s. 31.) Det är viktigt att komma överens om vad som 

kommer att ske i simundervisningen: när, hur och på vilket sätt så att eleven är förberedd. 

En handledare kan utses att följa med en enskild elev i vattnet. Det måste finnas en 

överenskommelse mellan eleven och handledaren om att det är tillåtet för handledaren att 

till exempel hålla i eleven i vattnet. Väl i vattnet är ögonkontakt viktigt för att upprätthålla 

trygghetskänslan. (Durchman & Jokitalo, 2006, s. 31.) 

För den handledare som stödjer eleven i vattnet är det viktigt att veta hur hen kan hålla i 

för att eleven ska få en korrekt simposition i vattnet, men även för att hålla munnen 

ovanför vattenytan eller hålla en position som möjliggör inandning ovanför ytan och 

utandning i vattnet. Greppen ska vara sådana att eleven själv får uppleva vattnets lyftkraft. 

Hjälpmedel kan också användas för att ge eleven utrymme och frihet att röra på sig 

självständigt i vattnet. Men viktigt är då att handledaren är nära och finns till hands vid 

behov. (Toivonen m.fl., 2014, s. 48–50.) 
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Centralt för handledaren är att hålla ögonkontakt med eleven samtidigt som hen ger eleven 

utrymme att självständigt röra sig i vattnet. Vid osäkerhet inför vatten ska handledaren 

och eleven befinna sig vid den grunda ändan av simbassängen och handledaren ska stå 

med böjda knän och benen brett isär för att snabbt kunna förflytta sig i vattnet. 

Handledaren ska undvika att skapa strömmar som kan störa elevens balans och ska söka 

sig till lugnare ställen i bassängen. Om handledaren har goda kunskaper inom simning kan 

hen använda sig av strömmar, och skapa strömmar för att lära eleven att ta sig framåt i 

vattnet. (Durchman & Jokitalo, 2006, s. 29.)  

Elever som kräver handledare med i vattnet får respekt för och litar på handledaren om 

handledaren utstrålar självsäkerhet och trygghet. Enligt Toivonen m.fl. (2014, s. 42) borde 

handledaren ha goda simkunskaper, ha god kännedom om vattnets egenskaper och inte 

vara rädd för vatten. Om handledaren känner en osäkerhet inför vatten känner eleven av 

det, detta genom hur handledaren stöder, uttrycker sig och reagerar i vattnet.  
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4 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs metoden för hur undersökningen har genomförts. Vi redogör för 

fenomenologi som inspiration till forskningsansats, intervju som datainsamlingsmetod 

och innehållsanalys som analysmetod. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Patel och Davidson (2011, s. 13) skriver att syftet med undersökningar är att inhämta 

kunskap om ett bestämt område. Beroende på undersökningens karaktär väljs en kvalitativ 

eller kvantitativ forskningsansats. Datainsamlingsmetod inom den kvantitativa 

forskningen innebär mätningar och statistiska resultat, medan inom den kvalitativa 

forskningsansatsen är vanliga datainsamlingsmetoder intervjuer och analyser. För den här 

studien har kvalitativ metod valts.  

Enligt Starrin och Svensson (2008, s. 56–57) är kvalitativ metod en metod som förklarar 

individers upplevelser, beteenden och erfarenheter. Det kvalitativa är det som är möjligt 

att uppleva och det finns egenskaper som inte kan kvantifieras i den mänskliga 

upplevelsen. Dalen (2008, s. 11) skriver att kvalitativ metod snarare fokuserar på 

upplevelsedimensionen än en beskrivning av en persons livsförhållande. Det övergripande 

målet inom kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen eller situationer i individers 

verklighet. Kvalitativ metod inriktar sig på att nå en djupare förståelse för hur individen 

anpassar sig till en specifik livssituation. För att få förståelse för en individs livssituation 

kan man inom kvalitativ metod använda sig av intervju som datainsamlingsmetod. 

Intervjufrågorna bör fokusera på en persons upplevelse av ett fenomen. Det är viktigt att 

intervjuarna läser in sig på ämnet innan intervjutillfället, för att garantera att 

intervjufrågorna fokuserar på rätt fenomen.  
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4.2 Fenomenologi  

Vi har valt att inspireras av en fenomenologisk forskningsansats. Enligt Denscombe 

(2016, s. 143–144, 153) är den fenomenologiska ansatsens syfte att beskriva personliga 

erfarenheter och att få en förståelse för det upplevda. Fenomenologi betonar subjektivitet, 

tolkning, beskrivning och samverkan. Den fenomenologiska forskningsansatsen beskriver 

människors uppfattningar, åsikter, attityder, övertygelser och emotioner. Fenomenologin 

lämpar sig ypperligt för små forskningsprojekt med intervjuer som går på djupet. 

Forskarens uppgift är inte att tolka, analysera eller kategorisera erfarenheterna utan att 

presentera dem såsom de har blivit berättade. Forskaren måste därför kunna se genom 

andras ögon för att kunna förstå och beskriva erfarenheterna såsom berättaren upplever 

dem. Enligt Starrin och Svensson (2008, s. 93, 95) är fenomenologins perspektiv att skapa 

tillförlitlig och ny kunskap av hur människor upplever och förklarar fenomen eftersom ett 

ord alltid är ett svar. Människors svar ska förenklas och förklaras på ett sätt så att andra 

människor kan känna igen sig i svaren, annars kan teorin inte användas.  

Vi valde att inspireras av fenomenologi som forskningsansats i den här studien, eftersom 

våra respondenter alla är delaktiga i det fenomen som vi undersöker. Kvalitativ studie är 

inte ute efter att generalisera utan vi vill genom den här studien få en förståelse för hur 

specialklasslärare upplever simundervisning i skolan. 

 

4.3 Intervju som datainsamlingsmetod  

Intervju valdes som datainsamlingsmetod, eftersom denna studie strävar efter att kunna 

beskriva specialklasslärares erfarenheter. Intervju används ofta för att undersöka frågor i 

detalj inom kvalitativ forskning och inom den fenomenologiska forskningsansatsen är 

datainsamlingsmetoden ofta intervju (Denscombe, 2016, s. 265–266). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är intervju att föredra i studier där ämnet behandlar olika människors 

synpunkter utifrån deras erfarenhet. I intervjuer används människors svar som källa för att 

svara på forskarens frågor. En intervju kan vara ostrukturerad, semistrukturerad eller 
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strukturerad beroende på hur mycket utrymme som ges för flexibilitet under 

intervjutillfället (Denscombe, 2016, s. 266). Där forskaren använder öppna frågor och 

lyssnar aktivt är intervjuerna antingen semistrukturerade eller ostrukturerade. Det ska ske 

ett samspel mellan intervjuaren och respondenten. (Fejes & Thornberg, 2015, s. 136.)  

I den här studien har semistrukturerade intervjuer utförts. En semistrukturerad intervju 

passar enligt Denscombe (2016, s. 264–266) bra då man utför kvalitativ forskning. I en 

semistrukturerad intervju har intervjuaren en agenda för intervjun och en lista på frågor 

som kommer att ställas. Intervjuaren ges ändå möjlighet till att vara flexibel gällande i 

vilken ordning frågorna lyfts upp. Respondentens svar ligger i fokus och följdfrågor ställs 

för att utveckla respondentens synpunkter. I en semistrukturerad intervju finns det 

möjlighet att utveckla frågorna under forskningens gång. Intervjufrågorna kan således 

skilja sig från varandra under de olika intervjuerna.  

Den vanligaste formen av intervju är den personliga intervjun, vilket också använts i den 

här studien. Data samlas då in under ett eller flera möten som forskaren och respondenten 

kommit överens om och bokat tid för på förhand. Det finns goda möjligheter att registrera 

oväntade svar när man utför en samtalsintervju. En annan fördel med intervju som metod 

är att det ger möjligheter till uppföljning. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 

2012, s. 251.)  

En intervjuare bör kunna registrera och tolka det som respondenten säger och det sätt på 

vilket respondenten säger det. Därför bör intervjuaren ha kunskap inom intervjuämnet och 

som intervjuare bör man vara observant på respondentens uttryck, både gällande tonfall 

och beträffande kroppsspråk. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 46.) Eftersom vi besitter 

sakkunskap om ämnet inom denna studie kan vi anses vara lämpliga intervjuare. 

Då man väljer intervju som datainsamlingsmetod bör man överväga om man har de 

resurser som krävs för att utföra intervjuerna. Intervju som metod kan vara kostsam vad 

gäller resor och inom småskalig forskning finns inte alltid resurser till det. Man ska 

dessutom fundera på om man kan få kontakt med ett tillräckligt antal respondenter för att 

kunna genomföra undersökningen. Intervju som datainsamlingsmetod är också 
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tidskrävande. Samtycke till att delta i forskningen är viktigt vid en intervju. Respondenten 

måste veta att avsikten med intervjun är att producera material och att respondentens svar 

kan användas som data i forskningen. (Denscombe, 2016, s. 263–265.) 

De inspelade intervjuerna säkerhetskopierades för att skydda ursprungskällan och för att 

säkerställa att inget material skulle gå förlorat. Intervjuerna var 30–45 minuter långa.  

Intervjuerna transkriberades för att det ska vara lättare att hitta nyanser i intervjuerna och 

de transkriberades i sin helhet för att ta fasta på den faktiska informationen och även på 

underförstådda innebörder i diskussionen. Det transkriberade materialet gav data som är 

lättare att analysera än ljudklipp. (Jfr Denscombe, 2016, s. 384–385.) Transkriptionen 

normaliserades, vilket innebär att dialektala uttryck ändrades till standardsvenska. En 

normalisering gjordes eftersom vi ville skydda respondenternas identitet och en dialekt 

kan avslöja vilken ort respondenten kommer ifrån. (Jfr Tjora, 2012, s. 112.)  

 

4.4 Val av respondenter 

Vid val av respondenter har ett strategiskt urval gjorts. Inom den valda yrkesgruppen 

specialklasslärare som arbetar med elever inom särskilt stöd har heterogenitet uppnåtts 

genom att respondenter valts enligt vissa kriterier såsom kön, geografisk spridning och 

arbetserfarenhet. Enligt Trost (2010, s. 137–145) är detta sätt ett hjälpmedel för att man 

ska få sådana respondenter som man önskar för studien och samtidigt minska risken att 

man ska få för liten variation i det insamlade materialet. För den här studien valdes sex 

respondenter. Bekvämlighetsurval användes, vilket innebär att vi har valt de respondenter 

som råkar finnas. För den här studien kontaktades två av respondenterna direkt av oss och 

tre av respondenterna kontaktades via rektorer, som förmedlade kontaktuppgifter till, 

enligt dem, lämpliga respondenter. Den sista respondenten hittades genom 

snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att man under en intervju frågar om 

respondenten känner någon som kunde vara lämplig som respondent (Trost, 2010, s. 141). 

Under en intervju fick vi tips om en specialklasslärare som passade in i den profil vi 

saknade i vårt strategiska urval.  
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För att bestämma urvalets storlek använde vi ett kumulativt tillvägagångssätt, vilket 

innebar att vi ökade urvalsstorleken tills vi upplevde att informationen var tillräcklig (jfr 

Denscombe, 2016, s. 80). Vi utgick från fyra respondenter och ökade därefter antalet 

respondenter tills respondenternas svar började upprepa sig. Efter sex intervjuer ansåg vi 

att urvalet var tillräckligt stort. Enligt Trost (2010, s. 143) är ett litet urval att föredra vid 

en kvalitativ intervju för att materialet inte ska bli ohanterligt. 

I denna studie ingår data från intervjuer med sex respondenter. Respondent 1 [R1] 

undervisar en specialklass med sju elever. I klassen arbetar också tre handledare. Eleverna 

har både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. R1 har många års erfarenhet av 

arbete med elever i specialklass. Respondent 2 [R2] har arbetat som specialklasslärare i 

många år. Just i år undervisar hen ingen egen klass utan har andra uppgifter i skolan. R2 

har mycket erfarenhet av simundervisning. Respondent 3 [R3] undervisar i en liten 

specialklass med två elever. Eleverna har både kognitiva och fysiska 

funktionsnedsättningar. R3 har åtta års erfarenhet av arbete som specialklasslärare. 

Respondent 4 [R4] har arbetat som lärare i många år. Hen har arbetat som klasslärare, 

speciallärare, specialklasslärare och haft andra arbeten inom undervisningssektorn. R4 har 

erfarenhet av arbete med elever med både fysisk, kognitiv och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Respondent 5 [R5] är nyutexaminerad och undervisar i 

specialklass för andra året. R5 undervisar en specialklass med fyra elever. Eleverna har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Respondent 6 [R6] har arbetat som 

specialklasslärare i några år och är relativt nyutexaminerad speciallärare. R6 undervisar i 

en klass med sju elever. Eleverna har främst neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Fyra av respondenterna arbetar i Österbotten, en i Åboland och en i Nyland. Två av 

respondenterna är män och fyra är kvinnor. 

 

4.5 Genomförande av undersökning  

Arbetet med intervjuerna inleddes genom skapandet av en intervjuguide. Enligt Trost 

(2010, s. 71–72) ska intervjuguiden innehålla övergripande temaområden och finnas som 



Antonia Prinsén & Josefina Ingves-Mangs 

20 

 

stöd under intervjun. Intervjuarna bör vara väl inlästa på området innan intervjuerna 

utförs.  Efter att guiden skapats, enligt en för studien lämplig modell, påbörjades sökandet 

efter respondenter.  En pilotintervju utfördes med en lärare och efter intervjun 

korrigerades intervjuguiden eftersom vi under pilotintervjun upptäckte att en del av 

frågorna inte svarade på forskningsfrågorna.  

Respondenterna kontaktades via telefon och e-post och en tid för intervju bestämdes. I 

oktober och november 2018 genomfördes samtliga intervjuer. Samtliga intervjuer hölls 

enskilt. Trost (2010, s. 67) poängterar vikten av att intervjua respondenterna enskilt, om 

inte målet med intervjun är gruppintervjuer. Vid intervju av flera personer samtidigt är det 

lätt hänt att alla inte kommer till tals eller inte vågar uttrycka sin åsikt och att det är någons 

åsikter som dominerar. Målet med våra intervjuer var att ta reda på specialklasslärares 

egna erfarenheter av simundervisning i skolan, därför valde vi att intervjua 

specialklasslärarna enskilt. Fem av intervjuerna utfördes på respondentens arbetsplats och 

den sjätte intervjun hemma hos respondenten. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

ljudinspelningsfunktionen på två telefoner för att säkerställa att intervjun spelats in. 

Intervjuerna hölls enskilt i ett rum för att de skulle kunna genomföras ostört. Enligt Trost 

(2010, s. 65) ska miljön där intervjun hålls vara så ostörd som möjligt. Det ska inte finnas 

åhörare eller andra störmoment under intervjun. Den intervjuade ska vara trygg i miljön 

där intervjun sker.  Den intervjuade kan lätt bli störd om intervjun hålls på hens arbetsplats. 

Vi var noga med att informera respondenterna om att vi ville vara ostörda trots att vi kom 

till deras arbetsplatser.  

Enligt Trost (2010, s. 66–67) finns det både för- och nackdelar med två som intervjuar. 

Om det par som intervjuar är samspelta kan de fungera som stöd för varandra och 

komplettera varandra. Om det är två intervjuare får de oftast en större informationsmängd 

och en större förståelse än om det skulle vara en intervjuare. Vi har känt varandra länge 

och anser att vi kompletterar varandra, därför valde vi att utföra intervjuerna tillsammans 

om möjligt. Fyra av intervjuerna gjorde vi tillsammans och två av intervjuerna utfördes 

med endast en intervjuare.  
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Alla respondenter fick innan intervjun ett brev från oss med information om 

undersökningens syfte och hur vi kommer att gå till väga (bilaga 1). Respondenterna fick 

också underteckna en samtyckesblankett där de godkänner att det de säger får användas 

för forskningsändamål (bilaga 2). 

 

4.6 Analys av data  

Enligt Denscombe (2016, s. 287) ska forskaren undvika att basera undersökningens 

resultat på endast en intervju. Ett säkrare sätt är att söka efter återkommande teman i flera 

intervjuer. Att teman framträder i flera intervjuer visar på att tanken delas av flera 

intervjuobjekt, vilket gör svaret mer tillförlitligt. Analys av kvalitativa data handlar om att 

hitta mönster och bearbeta data som samlats in och som sedan presenteras som 

undersökningens resultat. Forskarens egen insats är en betydande del av kvaliteten i en 

kvalitativ forskning. (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35–36.) 

Våra insamlade data analyserades med innehållsanalys. När vi genomförde 

innehållsanalysen följde vi en logisk struktur. Först analyserades intervjun i sin helhet och 

sedan delades intervjun upp i mindre delar och sorterades enligt forskningsfrågorna. För 

att kunna analysera data utformades kategorier som är relevanta för forskningen i form av 

nyckelord som är ofta förekommande i intervjuerna. Relevanta ord eller meningar 

färgkodades direkt i texten för att överensstämma med kategorierna. (Denscombe, 2016, 

s. 392–393.) I respondenternas svar hittades gemensamma teman, vilket möjliggjorde att 

vi inte behövde förlita oss på enskilda respondenters svar (jfr Denscombe, 2016, s. 287).  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) uppnås ökad reliabilitet om det är flera som tolkar 

materialet och på så vis kan undersökningen upprepas och få en ökad reliabilitet. I den här 

studien är vi två som har tolkat materialet först var för sig och sedan tillsammans. 
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4.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter 

Kvalitativa studier omfattas inte av lika många regler som kvantitativa studier gör vid 

hantering av data. Reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet) förknippas oftast 

med kvantitativ forskning och kan enligt Trost (2010) kännas malplacerade i kvalitativa 

studier. Att forskaren förhåller sig till etiska regler och ser till att resultatet blir både 

tillförlitligt och trovärdigt krävs dock även i kvalitativa studier. 

”Reliabilitet” innebär tillförlitlighet, vilket betyder att forskningens mätmetod och 

resultatanalys ska vara pålitliga och korrekta. Tillförlitlighet innebär att samma resultat 

fås om en liknande forskning görs. (Kvale & Brinkmann, 2014.) Eftersom man i en 

kvalitativ studie strävar efter förståelse för respondentens känslor, tankar och beteenden 

och dessutom inte försöker standardisera intervjusituationen, kan det vara svårt att tala om 

reliabilitet i en kvalitativ studie. För hög reliabilitet krävs nämligen att situationerna är 

standardiserade och att man kan mäta värden för det undersökta. (Trost, 2010, s. 132.) 

Trost (2010, s. 131) skriver om fyra komponenter som bör följas för att uppnå reliabilitet 

under en kvalitativ studie. ”Kongruens” innebär att frågor som ställs är liknande under 

samtliga intervjuer för att kunna mäta samma saker. I den här studien har kongruens tagits 

i beaktande genom en intervjuguide (bilaga 3). Med ”precision” menas att intervjuarna 

inte ska tro eller anta något utan de ska förstå respondentens svar. ”Objektivitet” innebär 

att forskarna förhåller sig objektivt till respondenternas svar så att även andra forskare 

uppnår samma resultat. Trost (2010, s. 131) skriver att ”konstans” innebär att fenomen 

inte ändrar sig över tid men vid en kvalitativ studie kan inte konstans uppnås eftersom 

människan inte är statisk i sina uttalanden.  

 

Begreppet ”validitet” innebär trovärdighet, hur väl forskarna lyckats med mätningen. Om 

en forskning har hög reliabilitet leder det automatiskt inte till att den har hög validitet. 

Däremot ger ofta en hög validitet en hög reliabilitet och om reliabiliteten är låg blir 

validiteten också låg. (Kvale & Brinkmann, 2014.) Problematiskt i vår studie har varit att 

uppnå validitet för begreppet ”simundervisning” eftersom respondenterna har olika syn 

på vad simundervisning är. All verksamhet som sker i bassängen i simhallen är 

simundervisning, inte endast de aktiviteter där simfärdigheter tränas. Det som däremot 
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inte varit ett problem är definitionen på ”simkunnighet”, eftersom vi tydligt har kunnat 

arbeta utifrån en klar definition.   

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska de etiska principerna för forskning följas från 

planeringsstadiet fram till slutprodukten. Under forskningens gång är det viktigt att 

forskarna är medvetna om de etiska principerna och följer dem. Inom forskning med och 

om människor är det tre olika riktlinjer som ska följas. Dessa riktlinjer handlar om 

informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. ”Informerat samtycke” innebär 

att forskaren ger information till respondenterna om forskningens syfte och hur 

forskningen går till. Respondenterna ska även informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande. ”Konfidentialitet” innebär att 

deltagarnas identitet inte kommer att redovisas eller kunna kopplas till respondenterna. 

Därför ska respondenternas namn ändras och identifierbara svar ska omformuleras vid 

redovisning av resultat. ”Konsekvenser” innebär att forskarna hela tiden ska vara 

uppmärksamma på eventuella fördelar och nackdelar som kan uppstå under en 

forskningsprocess. Samtliga respondenter har fått ta del av och undertecknat information 

kring forskningens syfte och sitt deltagande i undersökningen (bilaga 1 & bilaga 2). 

Respondenterna har avidentifierats genom att inga namn nämns i undersökningen. 

Dialektala uttryck har i utskriftsskedet tagits bort och skrivits om till standardsvenska för 

att identifiering inte ska vara möjlig. 

Fejes och Thornberg (2015, s. 270–271) poängterar att det vid kvalitativ forskning är 

svårare att göra en generalisering utanför undersökningsgruppen. Den kvalitativa 

forskningen tillämpar inte sannolikhetsurval, vilket är en nödvändighet för en statistisk 

generalisering. Det är därför lättare att få generaliserbara resultat inom kvantitativ 

forskning. Om en kvalitativ forskning innehåller ett fåtal intervjuer eller observationer är 

det en utmaning att generalisera resultaten utanför gruppen i andra miljöer. Läsaren kan 

dock göra en egen generalisering via en egen analys. Läsaren kan försiktigt låta sig 

vägledas av resultatet och spekulera kring hur resultatet skulle kunna se ut i en liknande 

situation. En kvalitativ forskning ger beskrivningar och tolkningar som läsaren ges 
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möjlighet att generalisera vid mötet med liknande eller nya fall, detta kallas situerad 

generalisering. (Fejes & Thornberg, 2015, s. 272–273.) 
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5 Resultat 

I det här kapitlet redovisas studiens resultat. Resultatredovisningen är indelad enligt 

forskningsfrågorna. I kapitel 5.1 redovisas resultatet för den första av våra 

forskningsfrågor. I resultatredovisningen beskrivs hur simundervisningen ordnas i de fem 

skolor som respondenterna arbetar. Forskningsfråga 2, 3 och 4 analyseras med hjälp av 

innehållsanalys. För att visa på studiens tillförlitlighet har vi belyst resultatet med 

anonyma citat. I citaten har […] använts för att visa att irrelevant information tagits bort.  

 

5.1 Anordnande av simundervisning för elever i specialklass  

Här nedan redovisas för hur simundervisningen ordnas för elever i specialklass. 

Redovisningen för detta är beskrivande och vi har inte gjort tolkningar och analyser.  

I skola 1 [R1 & R2]  simmar eleverna i specialklass varje dag under en veckas tid. Skolan 

strävar efter att ordna en sådan simvecka en gång på hösten och en gång på våren. Skolans 

lärare undervisar i simningen. Under simningen har den ansvariga läraren krävt att det ska 

finnas en handledare med per elev för att säkerheten ska kunna garanteras och det ska 

kännas tryggt att åka till simhallen. De elever som inte kan simma i vanlig simhall har 

tillsammans med en fysioterapeut simmat vid en rehabiliteringsenhet under skoltid. 

Skolan har också en tredje modell för hur simundervisningen ordnas. Den ena klassen i 

skolan har tillsammans med sin lärare besökt simhallen med syftet att simma snarare än 

att få undervisning. Skolan upplever stora problem med att få tider till simhallen, eftersom 

specialklasserna inte tas i beaktande när kommunen ger simtider till skolorna inför läsåret. 

Och så är det ju också det där att i simhallen. Varför räknar de [kommunen] inte med 

specialbarnen? Alltså där är ju en attitydgrej. [R2] 

För eleverna i specialklass ordnades simundervisning en gång i veckan under några 

veckors period i skola 2 [R5]. Kommunens simlärare höll undervisningen och de från 

skolans personal som var med hade en övervakande roll och hade inget med själva 
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undervisningen att göra. Undervisningen skedde i grupp och med i simhallen var ungefär 

en vuxen per två elever. Eleverna i specialklassen åkte inte till simhallen med skolans 

övriga elever. Läraren uppskattar att eleverna inte var inkluderade i stor grupp och tror 

inte att simundervisning i stor grupp skulle varit lyckad för specialeleverna.  

I skola 3 [R3] bestämmer specialklassläraren om eleverna åker med till simhallen 

tillsammans med skolans övriga elever. Läraren fattar beslutet beroende på om eleverna 

just då har simterapi tillsammans med sin fysioterapeut eller inte. Specialklassläraren har 

ett nära samarbete med fysioterapeuten och diskuterar elevernas simning med hen. 

Läraren tar också i beaktande om terapibassängen är ledig och ringer till simhallen och 

frågar innan. Då läraren besöker simhallen med eleverna är det alltid minst en vuxen per 

elev, ibland även två. Simundervisningen sköts av skolans lärare.  

Eleverna i skola 4 [R6] åker till simhallen samtidigt som någon av de äldre årskurserna 

för att specialklassen ska få ha lilla bassängen för sig själv. Kommunens simlärare sköter 

undervisningen. Simundervisning ordnas fyra gånger per år, en gång i veckan under fyra 

veckors tid. 

Lärarnas uppgift [enligt denna lärare] är att sitta på bänken och titta på.  Men det här 

har jag inte gått med på utan jag är i bassängen och stöder dom för att de elever som 

jag har så det där stödbehovet försvinner inte i simhallen. Det är ju lärarna som är 

ansvariga för eleverna så läraren måste i princip sitta vid bassängkanten och 

övervaka. Men om jag har en annan lärare där som kan övervaka från kanten och ha 

det ansvaret så kan jag vara i bassängen. Så har vi löst det. [R6] 

Skola 5 [R4] besöker simhallen månatligen. Eleverna i specialklassen deltar i 

simundervisningen tillsammans med sina hemklasser och simundervisningen sköts av 

skolans lärare. Samtliga elever har handledare med sig i simhallen. Specialklassläraren 

har åkt med till simhallen för att kunna observera hur eleverna är i simhallen och för att 

kunna stödja dem. 
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5.2 Utmaningar med simundervisning i skolan 

I resultatbeskrivningen av den här forskningsfrågan fokuserar vi på de utmaningar som 

specialklasslärare upplever med simundervisning i skolan. Utmaningarna har 

kategoriserats och analyserats med hjälp av innehållsanalys. Kategorierna är: tidskrävande 

arrangemang, krav på personalresurs och bristande kunskap samt utmaningar med 

simhallen som undervisningsmiljö. 

 

 

Figur 1. Utmaningar med simundervisning i skolan. 

 

5.2.1 Tidskrävande arrangemang 

Simundervisning är tidskrävande då simhallen sällan finns i direkt anslutning till skolan 

och transport behöver ordnas till och från simhallen. För elever i specialklass kan 

dessutom behövas speciella arrangemang kring transporterna, vilket kräver extra resurser. 

Förutom tid för transport till och från simhallen behövs tillräckligt med tid för av- och 

påklädning. Eftersom simundervisningen är tidskrävande måste annan undervisning 

anpassas efter simundervisningen och de lektioner som går förlorade kan behöva tas igen 

under annan lektionstid. 
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Det finns ju inte riktigt så mycket spelutrymme i och med att det är ganska tight 

schema och tidtabeller. [R6] 

Ifall simundervisningen inte ordnas samtidigt som gymnastiken så ska det tas av 

någonting annat […] om simhallarna inte finns precis bredvid så tar det mycket tid. 

[R5] 

 

5.2.2 Krav på personalresurs och personalens bristande kunskap om 

simundervisning 

Samtliga respondenter nämner behovet av tillräcklig personalresurs som en utmaning. De 

behov som eleverna i specialklass har försvinner inte i simhallen. Snarare behövs ännu 

mera hjälp och stöd. Respondenterna upplever att en vuxen per elev är optimalt för säker 

simundervisning, vilket betyder att då simundervisning ordnas kan det behövas fler vuxna 

än vad som annars är i klassen. Förutom att det behövs ett tillräckligt antal vuxna behöver 

också personalen ha den kunskap som krävs för att simhallsbesöket ska bli säkert. 

Kunskap behövs också för att lärarna ska kunna ge den undervisning som krävs för att 

målen i Glgu 2014 ska bli uppfyllda.  

Brist på pengar, brist på personal och då kanske det blir någonting man väljer bort 

[orsaker till varför simundervisning inte ordnas oftare enligt en av respondenterna]. 

[R5] 

Jag skulle gärna ha det [simning] oftare. Alla ser ju nyttan i att fara [till simhallen], 

men det skapar otroligt kaos den veckan i skolan för det är så resurskrävande att fara. 

[R2] 

I en del av de kommuner där respondenterna arbetar har kommunen anställda simlärare 

som sköter simundervisningen. De respondenter, som arbetar i kommuner där simlärare 

undervisar eleverna i specialklass i simning, upplever att simläraren är en resurs eftersom 

det i simhallen finns en till vuxen som kan hjälpa till och hålla koll på eleverna. En 

utmaning är att kommunens simlärare inte alltid är vana vid att jobba med elever med 

funktionsnedsättning, och personal från skolan som känner till elevernas behov behöver 
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därför finnas tillgänglig vid bassängen. Tre av kommunerna har anställda simlärare men i 

en av dessa tre kommuner undervisar inte kommunens simlärare eleverna i specialklass. I 

skolan som finns i den kommunen finns en erfaren simlärare som under den vecka 

eleverna simmar är befriad från annan undervisning och istället håller simundervisning 

för eleverna.  

Vissa år har vi också sådana [utmanande] grupper att vi upplever att med det här 

gänget kan vi inte fara för att vi är för få vuxna. [R2] 

Jag upplever att vi är för få vuxna. Man måste få hjälp [mera personalresurs] utifrån 

för att kunna fara en klass och simma. [R1] 

Om man inte känner att man har tillräckligt trygg personal, då väljer vi nog bort det 

[att åka till simhallen]. [R3] 

 

5.2.3 Utmaningar med simhallen som undervisningsmiljö 

Som tidigare nämnts i kapitel 3 är miljön i simhallen annorlunda jämfört med andra 

undervisningsmiljöer. Förutom att vattnet är ett annorlunda element att vistas i kan det 

vara halt i simhallen och specialklasslärarna behöver förbereda eleverna väl och ha tydliga 

regler för vad som gäller för att undvika att eleverna halkar och skadar sig. 

Kommunikationen mellan elever och lärare är en utmaning då ljudet ekar i simhallen och 

ljudnivån blir snabbt hög. Det finns också andra ljud som kan störa eleverna och därför 

behöver läraren förbereda sig väl med till exempel bilder och andra 

kommunikationshjälpmedel för att få kommunikationen att fungera väl. 

Det måste vara noggrant och väldigt strukturerat [i simhallen] så att det inte händer 

olyckor. [R4] 

Ljudnivån är hög [i simhallen] och barnen är uppe i varv. Vi måste ju själva vara 

med i vattnet och när man har en elev så kan man ju inte släppa den någon gång. 

[R3] 

Man ska vara förberedd. Man behöver ha med bilder och hjälpmedel för tydligheten 

[…] kommunikationen och förståelsen är utmanande i vatten. [R3] 
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Specialklasslärarna upplever utmaningar med omklädningsrumssituationer då alla 

simhallar inte erbjuder för ändamålet anpassade duschrum. I en del simhallar finns det för 

ändamålet anpassade omklädningsrum dit handledare kan gå tillsammans med eleven med 

funktionsnedsättning. Anpassade duschrum saknas däremot i de flesta simhallar och då är 

eleven tillsammans med sin handledare tvungen att gå tillsammans med skolans övriga 

elever antingen i herrarnas eller i damernas duschrum. Många lärare och handledare är av 

det andra könet än den elev som de simmar tillsammans med och specialklasslärarna 

frågar sig om det är etiskt rätt att ta med elever av annat kön i omklädnings- och 

duschrummet.  

Omklädningsrum och duschrum [i simhallen], det ekar och är kaotiskt [utmaning 

med simundervisning]. Så det är ju tur att simningen i sig är rofylld. [R2] 
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5.3 Specialklasslärares beredskap för simundervisning i skolan 

De intervjuade specialklasslärarnas egna upplevelser och vilken kunskap om 

simundervisning som specialklasslärarna besitter styr vilken beredskap 

specialklasslärarna upplever att de har för simundervisning i skolan. Förutom erfarenhet 

och kunskap behöver specialklasslärare ha en del andra verktyg för att kunna ordna trygg 

och säker simundervisning. Vi har kategoriserat respondenternas svar i kategorierna: 

”relevant erfarenhet och bristande kunskap” samt ”verktyg för att kunna garantera 

trygghet och säkerhet”.  

 

 

Figur 2. Specialklasslärares beredskap för simundervisning i skolan. 

 

5.3.1 Relevant erfarenhet och bristande kunskap  

Specialklasslärarna har olika mycket erfarenhet av simundervisning. I analyserna av 

intervjuerna framträder en skillnad där den lärare som har tidigare erfarenhet som 

simlärare upplever att hen är mycket mer säker när det gäller att ta med sina elever till 

simhallen än de lärare som saknar erfarenhet och utbildning. En del av specialklasslärarna 

nämner att de fått tillräcklig beredskap för att undervisa sina elever i simning under 

lärarutbildningen, medan de yngre lärarna som nyligen utexaminerats och inte alls simmat 
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under utbildningen är oroliga för hur de skulle undervisa i simning om de skulle arbeta i 

en kommun som inte har anställda simlärare som sköter simundervisningen.  

Jag har ingen utbildning [i simundervisning] […] Jag har inte heller förr tänkt att det 

är något som jag skulle behöva, förrän jag började tänka att kanske det är helt bra 

som lärare om jag skulle ha en slags utbildning [i simundervisning] så skulle jag vara 

ett bättre stöd [för eleverna]. Min oro är nog att jag själv inte är bekväm att hålla 

simundervisning och att det finns orter där man själv håller simundervisning […] Jag 

vet inte hur jag skulle klara av sånt [simundervisning] [...] Nu är jag jättetacksam att 

där [i simhallen] är en person som sköter simundervisningen. [R5] 

Samtliga respondenter anser sina egna simkunskaper vara goda, men flera av dem nämner 

att de har kollegor som är osäkra på sina simkunskaper och därför känner sig otrygga när 

det gäller att ta med sina elever till simhallen. Flera av respondenterna skulle gärna delta 

i fortbildning för att lära sig mer om hur man undervisar i simning.  

Jag har det som klart från A till Ö, det där grundläggande [inom 

simundervisning][…] men [för] att [kunna] ge regelrätt simundervisning så skulle jag 

behöva uppdatera mig på något sätt. Men […] lite koll [på simundervisning] har jag 

nog. [R1] 

 

5.3.2 Verktyg för att kunna garantera trygghet och säkerhet 

Samtliga respondenter anser att för att simundervisningen ska vara trygg och säker behövs 

tillräckligt många vuxna. Specialklasslärarna upplever att de gånger de besökt simhallen 

tillsammans med eleverna och tillräckligt många vuxna varit med så har simningen gått 

bra och en  av respondenterna nämner att skolan inte skulle åka till simhallen alls, om 

specialklasslärarna inte ansåg att de var tillräckligt många vuxna och att simhallsbesöket 

var inom säkerhetens ramar. En del av respondenter berättar om elever med utmanande 

beteenden och vikten av att säkerheten behöver kunna garanteras för att de alls ska besöka 

simhallen tillsammans med eleverna.  

Ja, så länge de [eleverna] har med sig sin[a] handledare […] Jag vägrar fara [till 

simhallen] annars! Men inte skulle jag ju fara till simhallen med det här gänget 
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[eleverna] om inte jag skulle känna att det på något sätt är inom säkerhetens ramar. 

[R2] 

Vi har haft så svåra beteenden [med en viss elev] att vi inte har tagit med eleven till 

simhallen för att vi har varit oroliga att det här barnet skulle springa iväg eller vara 

våldsam […] för vi är rädda för hens säkerhet. [R6] 

En annan aspekt som respondenterna nämner för att simundervisningen ska vara trygg är 

planering och vikten av att besöket i simhallen behöver vara välplanerat. I simhallen kan 

det lätt uppstå farliga situationer, men med god planering kan dessa situationer undvikas. 

En förutsättning för säker simundervisning är att personalen är trygg med sin uppgift i 

simhallen. En av respondenterna berättar om hur de i kollegiet på förhand gjort upp vilka 

roller alla lärare och handledare ska ha i simhallen och vem inom kollegiet som ska sköta 

vilken uppgift för att risken för olyckor ska kunna minimeras.  

Jag vet att jag har många kollegor som inte på något sätt skulle ta den här uppgiften 

[att undervisa i simning] och som är rädd att fara med egen klass till simhallen. [R2] 

Man måste ha väldigt tydliga roller mellan vuxna. […] Vi diskuterar alltid, vi vuxna, 

vilken uppgift man har […] Det måste vara […] noggrant och väldigt strukturerat 

[så] att det inte händer olyckor. [R6] 
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5.4 Specialklasslärares upplevelser av hur simundervisning 

påverkar elever i specialklass 

De intervjuade specialklasslärarna upplever alla att simundervisning har en påverkan på 

eleverna. I intervjuerna har vi frågat respondenterna på vilka sätt de upplever att 

simundervisningen påverkar eleverna fysiskt, psykiskt och socialt. I respondenternas svar 

framkom även andra aspekter på hur simundervisning har en påverkan på eleverna. 

Resultatet har vi kategoriserat i sju olika kategorier. Kategorierna är: ”bidrar till träning 

av kroppsfunktioner”, ”ger vattenvana och simkunskaper”, ”ökar motivationen”, ”ger 

avslappning”, ”skapar delaktighet”, ”ger en känsla av att lyckas” och ”lär ut 

vardagskunskap”.  

 

Figur 3. Specialklasslärares upplevelser av hur simundervisning påverkar elever i 

specialklass. 
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5.4.1 Bidrar till träning av kroppsfunktioner  

Samtliga specialklasslärare nämner på ett eller annat sätt att vatten ger möjlighet till 

rörelse som inte skulle vara möjlig på land. I vattnet rör sig eleverna utan att tänka på det, 

eftersom vattnet lockar till lek och rörelse. Vattnets lyftkraft gör att eleverna rör på sig 

lättare och i vattnet känner de sig smidigare än de gör på land. Elevernas självkänsla ökar 

då de märker att de kan röra på sig och de klarar av rörelser som de inte trodde att de 

kunde utföra. Specialklasslärarna har även upplevt att grovmotoriken förbättrats då 

eleverna lärt sig simrörelser.  

Det finns elever som inte rör sig så smidigt på land som i vattnet. [R5] 

Simningen gör att kroppen hålls mer mjuk och då är det lättare att hjälpa med 

födointag och påklädning. [R1] 

 

5.4.2 Ger vattenvana och simkunskaper 

Endast två av respondenterna nämner specifikt att simundervisning skulle ha någon större 

inverkan på elevernas vattenvana och simkunskaper. En av respondenterna tar fasta på att 

vattenvanan tränas genom att endast vistas i vatten och att inga vidare övningar behövs 

för att förbättra vattenvanan.  

Också den där vattenvanan [tränas], att få flyta runt och röra sig i vattnet. [R3] 

Samtidigt tycker jag att det är viktigt med den här vattenvanan. [R4] 

 

5.4.3 Ökar motivationen 

De intervjuade specialklasslärarna upplever att eleverna är motiverade både innan och 

under simundervisningen. En av respondenterna nämner att tack vare att eleverna är ivriga 

på att besöka simhallen går skoldagen innan simhallsbesöket bra. En annan av 

specialklasslärarna nämner däremot det som en negativ aspekt, då eleverna på grund av 

sin iver har svårt att koncentrera sig på annat skolarbete innan simhallsbesöket. Tack vare 
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elevernas höga motivation upplever de flesta av respondenterna att simhallsbesöket är ett 

utmärkt tillfälle att också träna andra färdigheter än simning. Respondenterna anser främst 

att andra färdigheter tränas i de situationer som inte är direkt anknutna till simning, såsom 

bussresan till simhallen samt i omklädningssituationen. 

Simningen är ju jättemotiverande för många barn. Om man tänker att man kommer 

in i omklädningsrummet [i simhallen] före simningen, då har du toppmotiverade 

barn. Där kan ju en elev också lära sig knäppa en knapp eller dra upp och ner en 

dragkedja för att de så snabbt som möjligt ska få av kläderna och inte orkar vänta på 

hjälp. Så det är ju en sån pedagogisk situation [omklädningsrumssituationen]. Det där 

omklädningsrummet borde du ju kunna flytta till skolan, för det som händer där är 

ganska fantastiskt många gånger. [R2] 

 

5.4.4 Ger avslappning 

Största delen av respondenterna nämner hur viktigt det är med avslappning för elever med 

funktionsnedsättning. Vidare berättar de att simning och vatten som element kan erbjuda 

avslappning för elever med funktionsnedsättning. De förklarar hur eleverna får ro i 

kroppen under simningen. Det tryck på kroppen som vatten skapar gör att de elever som 

kan vara oroliga på land hittar ett lugn i vattnet.  

Förutom om ett lugn under simtillfället berättar respondenterna om hur lugnt det är i 

klassen under resten av skoldagen. De menar att det främst beror på att eleverna är trötta, 

men också på att den avslappning, som simningen ger håller i sig efter simtillfället. 

Eftersom simningen ger eleverna möjlighet till avslappning brukar en av respondenterna 

planera in simning under de perioder då det annars är stressigt i elevernas vardag, såsom 

tiden innan jul. 

Till exempel om det har varit en tid med mycket spänningar så har vi planerat in 

simning för att det är ett element som gör att eleverna får mera lugn. [R3] 
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5.4.5 Skapar delaktighet 

De flesta av klasserna åker till simhallen tillsammans med elever från andra klasser eller 

tillsammans med hela skolan. Respondenterna upplever att simhallsbesöket ger eleverna 

i specialklass en känsla av samhörighet med resten av skolans elever. Samtliga 

respondenter nämner att de upplever att eleverna på ett eller annat sätt känner en ökad 

delaktighet under simhallsbesöket. Respondenterna anser att den sociala gemenskapen 

utvecklas under simhallsbesöket, till exempel genom att andra elever kommer och simmar 

tillsammans med eleverna i specialklassen och att eleverna leker med varandra på ett annat 

sätt än de gör i skolan. Även händelser kring simhallsbesöket, såsom bussresan där 

eleverna sitter tillsammans, upplever specialklasslärarna som inkluderande för eleverna i 

specialklass. Att besöka simhallen är en utflykt som är viktig att få följa med på för 

eleverna i specialklass, berättar en av respondenterna. 

Det är spännande att se den här interaktionen [elever emellan]. De som inte alls har 

med varandra att göra är mitt i allt bästa vänner i vattnet. Det är positivt för den 

sociala utvecklingen. [R5] 

Men det är ju också en upplevelse att få fara tillsammans med hela skolan [till 

simhallen] […] Det är ju som ett evenemang som är viktigt att få fara med på för 

mina elever. [R3] 

 

5.4.6 Ger en känsla av att lyckas  

Att vattnets egenskaper ger varje elev möjligheten att lyckas är något som samtliga 

respondenter tagit fasta på. Eftersom vatten är en inkluderande miljö där alla kan vistas, 

samtidigt som vattnets egenskaper möjliggör rörelser som eleverna kanske inte klarar av 

på land, upplever respondenterna att eleverna ges möjlighet att känna känslan av att 

lyckas. Eleverna känner glädje i vatten, inte endast för att vatten ger dem möjlighet att 

lyckas, utan också för att de upplever att det är roligt att vistas i vatten. I vatten får eleverna 

möjlighet att ”skina” och visa att också de kan och vågar.  
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Jag kommer ihåg en flicka med selektiv mutism som mitt i allt började tala med mig. 

Hon var som så glad över framstegen hon hade gjort i vattnet och tyckte att det var så 

skönt så mitt i allt så började hon tala. [R2] 

Det är något magiskt med vatten. Genast eleverna är i vatten är de glada. [R5] 

Glädjen de [eleverna] känner, de kan liksom bringa ut med glädjetjut. [R1] 

I vattnet kan de lysa på ett helt annat sätt [än i skolan]. [R4] 

 

5.4.7 Lär ut vardagskunskap 

Respondenterna upplever att simhallsbesöket är ett enda långt träningstillfälle och ett 

utmärkt tillfälle för att träna på vardagliga aktiviteter. På väg till simhallen tränar eleverna 

på att stå i kö till bussen, att åka buss och också hur man uppför sig tillsammans med 

andra. När eleverna kommer fram till simhallen tränar de på att hitta till omklädningsrum, 

klä av sig, duscha och tvätta sig. 

Träning av ADL [aktiviteter i dagliga livet] är jätteviktig och där kommer det här 

med att kunna duscha sig själv och klä på sig och sätta kläderna på rätsidan och att 

överhuvudtaget fungera i en främmande miljö. I skolan är allt så tryggt och ombonat 

men i simhallen ska eleverna lära sig att vissa bassänger är djupare och andra är 

grundare, hur man rör sig i en rutschkana och vad händer då man plaskar i vattnet 

mitt i allt. Vad händer om jag får en kallsup? Det finns mycket att lära sig i 

simhallen. [R1] 

 I simhallen får eleverna träna på att vistas i en annorlunda miljö än den som 

skolbyggnaden erbjuder. Eleverna behöver lära sig hur man rör sig i bassänger där 

vattendjupet kan vara olika i olika delar av bassängen. Under simhallsbesöket upplever 

respondenterna att eleverna dessutom tränar på sociala koder och spelregler. Till exempel 

tränas gränsdragning för den personliga integriteten, eftersom man i simhallen är i en 

utsatt position när man klär om och duschar tillsammans. 

Det blir också tydligare när eleverna grabbar tag i mig [läraren] att du [eleven] håller 

inte i mig här i bh-bandet här i omklädningsrummet eller du tar inte tag i rumpan när 
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jag går. Man ”hårddrar” mer de där sociala koderna när man själv är lite utsatt i 

simhallen. Det blir tydligare för många elever vad som är okej och hur man beter sig 

eller inte beter sig. [R2] 
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6 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras studiens 

huvudsakliga resultat i förhållande till litteraturen. Därefter följer metoddiskussionen där 

studiens metod och analys diskuteras. Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat och 

förslag till fortsatt forskning ges.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att ta reda på vilka erfarenheter specialklasslärare har av 

simundervisning i skolan. Den första frågan handlade om hur simundervisning ordnas i 

skolan. I relation till den frågan beskrevs hur simundervisning ordnas i de skolor som 

respondenterna arbetar. I samband med anordnandet kom utmaningar med 

simundervisning fram, vilket den andra forskningsfrågan kom att handla om. Den tredje 

forskningsfrågan fokuserar på vilken beredskap specialklasslärare har för 

simundervisning i skolan och den fjärde och sista forskningsfrågan handlar om vilken 

påverkan simundervisning har på elever med funktionsnedsättning. I resultatdiskussionen 

diskuteras forskningsfrågorna frågvis och kopplas till teorin som presenterades i början 

av studien. 

6.1.1 Anordnandet av simundervisning för elever i specialklass  

Tidigare i studien har vi konstaterat att Glgu 2014 tar fasta på vikten av att eleverna lär 

sig att simma. Positivt med den här studiens resultat är att samtliga skolor ordnar 

simundervisning för elever i specialklass. En del av skolorna uppnår dock inte de 

rekommendationer som Hakamäki m.fl. (2008) ger om att eleverna ska ha deltagit i 36 

timmar simundervisning när de går ut årskurs 6. Det finns en del praktiska utmaningar 

med simundervisning i skolan. Det ska bokas bassängtider, bestämmas vilka lektioner som 

simningen ska tas av och om dessa lektioner behöver kompenseras på annat sätt. 

Tillräckliga personalresurser behöver finnas, eventuell busstransport ska bokas och 



Antonia Prinsén & Josefina Ingves-Mangs 

41 

 

arbetsuppgifter och ansvarsområden ska bestämmas. Dessutom är simhalls- och 

transportkostnader en kostnadsfråga för skolorna.  

Enligt Glgu 2014 ska lärandet ske i olika lärmiljöer. Som tidigare nämnt i kapitel 3 och 

som även respondenterna säger är simhallen en miljö där elevers ojämlikheter utjämnas 

tack vare vattnets egenskaper. Simhallen som lärmiljö skapar goda förutsättningar för 

delaktighet. Detta harmonierar med ett av de uppdrag som läroplanen ger till utbildningen 

om att undervisningen ska främja delaktighet. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 15–16.) 

Skolorna som respondenterna arbetar i har olika modeller för hur ofta simundervisning 

ordnas. En av skolorna arrangerar simundervisning varje dag under en veckas tid, en vecka 

under höstterminen och en vecka under vårterminen. En annan modell för 

simundervisning är en gång i veckan under några veckors tid och en tredje modell är att 

eleverna simmar en gång per månad under hela skolåret. Det är många aspekter som spelar 

in när en skola bestämmer hur ofta de åker till simhallen. I en del kommuner blir skolorna 

tilldelade tid till simhallen och får ta de tider som de blir tilldelade, medan i andra 

kommuner avgör hur mycket resurs som finns för bussresor. Vilken modell som fungerar 

bäst är olika från skola till skola och specialklass till specialklass. Av våra respondenter 

tycker samtliga att den modell för simundervisning som de följer är ändamålsenlig och 

fungerar väl för elever i specialklass. De två respondenter som arbetar i den skola som 

ordnar simning dagligen under en veckas tid upplever att eleverna i specialklass gynnas 

av att simma varje dag så att simningen hinner bli bekant och en rutin hinner skapas. Enligt 

Mitchell (2015, s. 135, 141) är repetition nödvändig för inlärning. För att stärka 

långtidsminnet är det bättre att inlärningstillfällena sprids ut under en längre tid istället för 

att de ordnas tätt efter varandra. Det finns ändå tillfällen då eleverna gynnas av att 

inlärningstillfällena sker tätt efter varandra och då överinlärning är lämplig. Av dessa två 

finns dock större stöd för att inlärningstillfällen spridda under tid gynnar elevernas 

inlärning mer.  
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6.1.2 Utmaningar med simundervisning i skolan 

De specialklasslärare som vi har intervjuat berättar om flertalet utmaningar, förutom de 

utmaningar som har med själva anordnandet att göra. I simhallen blir ljudnivån snabbt 

hög och för en elev med funktionsnedsättning kan alla intryck snabbt kännas 

överväldigande. Durchman och Jokitalo (2006, s. 22) skriver att enkla hjälpmedel kan 

göra simningen till en höjdpunkt. För elever med funktionsnedsättningar kan det vara 

svårare att klara av att vistas i en krävande miljö, som simhallen kan vara, än för andra 

barn (Ericsson, 2005, s. 127). Om en elev lätt blir distraherad kan ett lugnt hörn i 

bassängen eller öronproppar hjälpa. Om det finns elever som lätt fryser kan läraren vara 

beredd med en handduk på simbassängskanten eller så kan eleven använda badmössa som 

hjälper eleven att hålla värmen. En annan utmaning är kommunikationen i simhallen. Det 

är därför viktigt att eleven förbereds väl på vad som kommer att hända. Toivonen m.fl. 

(2014, s. 130) rekommenderar att använda tecken som stöd, bilder eller föremål som 

tillägg till de talade instruktionerna. Även att visa exempel och att manuellt handleda 

eleven kan hjälpa i kommunikationen i simhallen. Flera av respondenterna använde sig av 

tecken och bilder som stöd under besöket i simhallen.   

Omklädningsrumssituationen med av- och påklädning kan upplevas som obekväm både 

av elever och också av lärare. Själva omklädnings- eller duschrummet kan också skapa 

problemsituationer där en lärare eller handledare ska ta med eleven i samma 

omklädningsrum som jämnåriga av annat kön. Flera av de intervjuade specialklasslärarna 

frågade sig om det är etiskt rätt. Önskvärt vore om alla skolor hade möjlighet att få 

tillräckliga personalresurser så att eleverna med funktionsnedsättning kan byta om och 

duscha tillsammans med likakönade (jfr Toivonen m.fl., 2014, s. 43). Flera av 

respondenterna berättar om vilken utmärkt inlärningsmiljö omklädnings- och 

duschutrymmet kan vara bara det finns tillräckligt många vuxna med i simhallen. 

Respondenterna upplever att för elever med funktionsnedsättning kan simhallen erbjuda 

en miljö som kan motivera eleverna till att lära sig olika färdigheter. (Jfr Durchman & 

Jokitalo, 2006, s. 14.) 
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För att simhallsbesöket ska kännas tryggt behöver det finnas tillräckligt många vuxna. Att 

tumma på säkerheten i simhallen ska inte vara ett alternativ eftersom det lätt uppstår 

farliga situationer i och nära vatten. Därför är det av största vikt att förklara regler och 

andra säkerhetsinstruktioner tydligt för eleverna. (Hakamäki m.fl., 2008, s. 16.) I våra 

intervjuer berättar specialklasslärarna att det till och med behöver vara en vuxen per en 

elev för att simhallssituationen ska kännas säker. Vi ska ändå komma ihåg att varje elevs 

behov är olika och att det i vissa specialklasser även kan fungera med färre vuxna.  

En del kommuner har anställda simlärare som ansvarar för simundervisningen. 

Respondenterna berättar att en del av dessa simlärare saknar den pedagogiska kunskap 

som behövs för att undervisa elever med funktionsnedsättning. Finlands 

simundervisnings- och livräddningsförbund ordnar en specialsimlärarutbildning som 

kommunernas simlärare kan delta i för att stärka sin kompetens i fråga om att undervisa 

elever med funktionsnedsättningar.  

6.1.3 Specialklasslärares beredskap för simundervisning i skolan  

Specialklasslärarna känner sig olika säkra på att ansvara för simundervisning i skolan. De 

specialklasslärare som haft simning i gymnastikkursen under lärarutbildningen och den 

av respondenterna som är utbildad simlärare kände sig säkrare på simundervisning än de 

specialklasslärare som saknade fördjupad kunskap om simundervisning. Samtliga 

specialklasslärare upplevde sina egna simkunskaper som goda. En förutsättning för att 

simundervisningen ska vara säker är att personalen känner sig trygg i sin uppgift och för 

att man ska känna sig trygg behöver man sakkunskap. Den viktigaste resursen för en lärare 

är kunskap. Utan kunskap, både i hur man undervisar och om vad man undervisar kan 

man som lärare inte undervisa. (von Oettingen, 2018, s. 60.) 

I en specialklass kan det finnas en mångfald bland eleverna och speciellt i vatten kan det 

vara skrämmande att ha ansvar för barn i behov av särskilt stöd. Om specialklassläraren 

saknar fördjupad kunskap om simning kan uppgiften kännas överväldigande. I en 

specialklass kan det finnas elever med olika diagnoser som alla kräver olika stöd och 

handledning i vatten. Det är därför viktigt med kunskap om simning för att känna sig trygg 
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inför simundervisning. Även om det är en simlärare som ansvarar för simundervisningen 

har specialklassläraren ett ansvar för att handleda simläraren, eftersom det är 

specialklassläraren som har den pedagogiska kunskapen om elevens bakgrund och behov. 

Det blir lättare att stöda i simhallssituationen om specialklassläraren har kunskap om hur 

elevens behov kan tas i beaktande i vatten och hur vatten kan påverka eleven (jfr Toivonen 

m.fl., 2014, s. 42). 

En del av de respondenter som saknar fördjupad kunskap i simning anser att den 

verksamhet som de har i simhallen inte är simundervisning. Även om läraren väljer att 

utföra lekfulla aktiviteter i simhallen och fastän eleverna inte specifikt tränar på simteknik 

och att lära sig simma, är de lekfulla aktiviteterna undervisning. I simundervisning ryms 

förutom undervisning i simteknik och att lära sig simma bland annat även lek för att få 

vattenvana. Fördjupad kunskap i simundervisning skulle göra specialklasslärarna 

medvetna om att allt eleverna gör i vattnet är simundervisning och att elevers färdigheter 

kan tränas genom lek, vilket också kan kopplas till Glgu 2014, som på flera ställen nämner 

att undervisning ska ske genom lek och spel (Utbildningsstyrelsen, 2014).  

6.1.4 Simundervisningens påverkan på eleverna 

Tack vare vattnets egenskaper ges elever med funktionsnedsättning möjlighet att röra sig 

på sådana sätt som inte är möjliga på land. Respondenterna upplever att eleverna blir 

smidigare av simningen, vilket även påvisas i de studier som Pan (2011), Yilmaz m.fl. 

(2004) och Yilmaz m.fl. (2009) utfört. Yilmaz m.fl. (2004) påpekar att simning gärna kan 

användas som komplement till annan träning för att utveckla barns funktionsförmåga.  

Genom simning kan grovmotoriken hos barn med funktionsnedsättning förbättras. Detta 

framkommer i vårt resultat och också forskning påvisar att grovmotoriken kan bli bättre 

av simning. I Yilmaz m.fl. (2004) förbättrades gripkraften, balansen och muskelstyrkan 

hos ett barn med autismspektrumstörning. De virvlar som uppstår i vattnet gör att 

kroppsfunktioner tränas genom att enbart vistas i vatten (Toivonen m.fl., 2014 s. 20–21). 

I Fragala-Pinkham m.fl.:s studie (2010) upplevde en tredjedel av föräldrarna att barnens 

grovmotorik förbättrades under en 14 veckor lång simterapiintervention. En av 
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specialklasslärarna vi intervjuat påpekar att födointag och påklädning blir lättare efter 

simningen. Detta harmonierar med Bumin, Uyanik, Yilmaz, Kayihan och Topcus (2003) 

studie, där förmågan att hålla föremål i händerna, föra föremål från en hand till en annan 

och förmågan att äta själv förbättrades under studiens gång.  

Eleverna är ofta motiverade att åka till simhallen, vilket lärare mycket väl kan dra nytta 

av. I simhallen kan eleverna inte enbart lära sig simma, utan också andra kunskaper som 

de kan ha nytta av i vardagen, såsom att klä på och av sig. Respondenterna påpekar också 

att man kan arbeta ämnesövergripande och undervisa eleverna i andra ämnen såsom 

matematik och modersmål under simhallsbesöket. Trots att omklädningsrumssituationen 

kan vara problematisk då man besöker simhallen är den en utmärkt inlärningsmiljö för att 

lära sig vardagskunskap. Viktigt är att man har tillräckligt med tid och att eleverna är 

förberedda på vad som ska hända för att eleverna ska kunna lära sig nya färdigheter även 

i omklädnings- och duschrum (jfr Durchman & Jokitalo, 2006, s. 14). 

I bassänger med varmt vatten, +30–34°C, kan största delen av alla barn med 

funktionsnedsättning slappna av (Toivonen m.fl., 2014, s. 25). Som lärare är det viktigt 

att känna till vattnets goda egenskaper för att dra nytta av det. Förutom att barnen slappnar 

av i vattnet minskar även smärtor och muskelspänningar (Durchman & Jokitalo, 2006, s. 

11). En av de intervjuade specialklasslärarna berättade att hen brukar planera in simning i 

schemat när det annars varit kaotiskt i klassen eller en hektisk period är på kommande, till 

exempel julfirande.  

Att få känna sig delaktig är en viktig komponent för en persons välbefinnande och hälsa 

(Hallberg & Hallberg, 2018, s. 39). I simhallen får eleverna i specialklass vara en del av 

en större gemenskap då de åker tillsammans med andra elever från skolan. De intervjuade 

specialklasslärarna upplever också att eleverna i specialklassen sinsemellan kommer 

bättre överens och umgås med varandra på ett annat sätt i simhallen än i skolan. I simhallen 

fungerar vattnet skyddande och eleverna med funktionsnedsättning kan i vissa fall fungera 

på samma nivå som skolans övriga elever. Vattnets egenskaper gör att skillnaderna 

utjämnas. För att ge eleverna möjlighet till delaktighet är det viktigt att eleverna i 

specialklass får åka med till simhallen tillsammans med skolans övriga elever. Att barn 
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med olika diagnoser och funktion vistas i samma grupp har visats ha en positiv effekt. 

Barnen uppmuntras att ta modell av varandras styrkor och att hjälpa varandra att lära sig 

simteknik. Dessutom är det för barnen bra att träna på att vara i grupper med barn med 

olika funktionsnivå och diagnoser för att lättare kunna delta i grupper också utanför 

ordnad verksamhet för barn med funktionsnedsättning. (Fragala-Pinkham m.fl., 2008.) 

För att eleverna ska få uppleva att de lyckas krävs tilltro till den egna förmågan, vilket 

innebär att eleven upplever sig ha den kompetens som krävs för att klara av en uppgift. 

Förutom tilltro till den egna förmågan behöver eleven känna tilltro till omgivningen, vilket 

i sin tur innebär att eleven känner att läraren finns till hands för att hjälpa eleven klara av 

uppgiften. Lärarens uppgift är med andra ord att uppmuntra eleven till att tro på sig själv 

och sin egen förmåga. Tilltron till egen förmågan och tilltron till omgivningen är nyckeln 

till att eleven får känna känslan av att lyckas. (Mitchell, 2015, s. 41.) I vatten ges alla, 

oberoende av funktionsförmåga, möjlighet att röra sig på ett sätt som inte är möjligt på 

land. Tack vare vattnets egenskaper ges eleverna möjlighet att lyckas, vilket samtliga 

respondenter tagit fasta på. Att klara av sådana uppgifter som eleven inte annars klarar av 

kan ha en positiv inverkan på elevernas självförtroende. I simhallen ges eleverna med 

funktionsnedsättning även möjlighet att visa sina färdigheter för varandra och andra elever 

i skolan och flera av respondenterna upplevde att det ofta uppstår fina stunder i simhallen 

då eleverna får ”skina”. I Fragala-Pinkham m.fl.:s (2010) studie visar resultaten att till och 

med 77,5 % av föräldrarna upplevde att barnens självförtroende ökade under simterapins 

gång, medan endast 6,3 % inte instämde i påståendet om att självförtroendet skulle ökat.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens övergripande syfte var att undersöka vilka erfarenheter specialklasslärare har av 

simundervisning i skolan. Studien är av kvalitativ karaktär och har inspirerats av en 

fenomenologisk forskningsansats. Vi valde att inspireras av fenomenologi som 

forskningsansats eftersom studiens syfte var att beskriva specialklasslärarnas personliga 

erfarenheter. (Jfr Denscombe, 2016, s. 143–144.) Orsaken till att vi inspirerats av 
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fenomenologi snarare än använt ansatsen är att resultatet av den första av våra fyra 

forskningsfrågor är av beskrivande karaktär och ingen innehållsanalys har utförts. I de 

andra forskningsfrågorna använder vi oss av innehållsanalys som analysmetod. 

Vi valde intervju som datainsamlingsmetod eftersom intervjuer används för att ta reda på 

människors synpunkter utgående från deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

använde oss av ett kumulativt tillvägagångssätt för att bestämma antalet respondenter. Det 

innebar att vi utförde intervjuer tills vi upplevde att respondenternas svar började upprepa 

sig och inget nytt kom fram. Efter den sjätte intervjun ansåg vi att antalet intervjuer var 

tillräckligt. För att få ett resultat som är mer tillförlitligt kunde fler intervjuer utförts. 

Eftersom de flesta av respondenterna är verksamma i Österbotten, är delar av resultatet 

kanske inte generaliserbart och kan kanske inte jämföras med resten av landet. Eftersom 

det finns skillnader i andelen barn inom särskilt stöd finskspråkiga och svenskspråkiga 

skolor emellan kan man anta att resultaten kunde se annorlunda ut om vi även utfört 

intervjuer på finska (Utbildningsstyrelsen, 2018). 

De flesta av intervjuerna genomförde vi tillsammans men på grund av långa geografiska 

avstånd utfördes två av intervjuerna endast av en av oss. Vi upplever att de intervjuer som 

vi utförde tillsammans fått mer detaljerade svar från respondenterna än de intervjuer som 

utfördes av endast en av oss. Under intervjutillfällena delade vi upp uppgifterna så att den 

ena ställde frågorna som fanns i vår intervjuguide och den andra koncentrerade sig på att 

lyssna och ställa följdfrågor. (Jfr Trost, 2010, s. 66–67.) Vi upplever att vi kompletterade 

varandra väl och att samspelet oss emellan fungerade bra. 

Med intervju som datainsamlingsmetod har vi haft möjlighet att ta reda på 

specialklasslärares personliga erfarenheter av simundervisning i skolan på ett mer 

omfattande sätt än om vi skulle ha valt till exempel en kvantitativ forskningsmetod med 

enkät som datainsamlingsmetod. Intervjuns positiva sida är att respondenterna lättare kan 

berätta om egna erfarenheter, känslor eller åsikter än i enkäter (Denscombe, 2016, s. 265). 

Frågorna i intervjuguiden var semistrukturerade för att respondenterna skulle kunna 

berätta med egna ord och inte bli styrda av frågorna. Det gav också oss som intervjuare 

möjlighet att ställa följdfrågor för att ännu fördjupa oss inom ämnet. Under intervjuerna 
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kunde respondenternas svar leda oss in på nya frågor som inte fanns i vår intervjuguide 

(jfr Denscombe, 2016, s. 264–266). Vi undvek att ställa ledande frågor som hade kunnat 

påverka respondenternas svar (jfr Fejes & Thornberg, 2015, s. 136).  

Resultaten analyserades genom innehållsanalys. Vi hittade gemensamma teman i 

respondenternas svar som möjliggjorde att vi inte behövde förlita oss på enskilda 

respondenters svar (jfr Denscombe, 2016, s. 287).  Eftersom vi båda har ett brinnande 

intresse för simning och simundervisning, upplevde vi det svårt att avgränsa frågorna till 

att gälla endast våra forskningsfrågor, och det märks också under våra intervjuer. När vi 

utförde innehållsanalysen upptäckte vi att en del av de under intervjuerna ställda frågorna 

gått utanför våra forskningsfrågor och vi fick svar som vi inte kunde använda i vår studie. 

Intervju är en datainsamlingsmetod där respondenterna själva berättar och forskarna inte 

med säkerhet vet om det är sanning (Denscombe, 2016, s. 289). Genom användningen av 

citat då resultat presenteras ökar vi graden av trovärdighet i vår studie, eftersom det visar 

vad vi baserar resultaten på.  

 

6.3 Konklusion  

Det är viktigt att kunna simma i ett land med tusentals sjöar och en lång kustremsa och de 

rekommendationer som finns för antalet timmar simundervisning i skolan borde följas för 

att simkunnighet ska uppnås. Samtidigt förstår vi de praktiska utmaningarna med att ordna 

simundervisning. Trots allt arbete som finns bakom ett simhallsbesök är det värt att 

uppmärksamma att de undersökta skolorna prioriterar simning och får det att lyckas. I vårt 

resultat framkommer att simundervisning är mycket mera än enbart undervisning i 

simning. Eftersom många vardagsfärdigheter både medvetet och omedvetet tränas i 

simhallen, är det viktigt att skolor prioriterar simundervisning. Dessutom är simhallen en 

inkluderande miljö där alla, oavsett funktionsvariation, ges möjlighet att delta. Enligt Glgu 

2014 ska skolan följa principen om inkludering, vilket innebär att undervisningen ska vara 

tillgänglig för alla elever (Utbildningsstyrelse, 2014, s. 16). Av resultatet framgår också 
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att besöket i simhallen ökar delaktigheten för elever med funktionsnedsättning, vilket i sig 

är ett argument för att skolan bör prioritera utfärder till simhallen.  

Bland våra respondenter finns det de som känner sig osäkra på att undervisa i simning. 

Eftersom Glgu 2014 nämner simning grenspecifikt och krav finns på att eleverna ska lära 

sig att simma, behöver också de lärare som undervisar eleverna i simning ha den kunskap 

som krävs för lyckad simundervisning. I den obligatoriska kursen i gymnastik som ingår 

i lärarutbildningen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi 

ingår numera ingen simning. Som tidigare nämnts har en del kommuner anställda 

simlärare, men i många kommuner är det lärarna själva som undervisar i simning. För att 

försäkra sig om att simundervisningen är trygg och säker och att simundervisningen håller 

en sådan nivå att eleverna kan uppnå de i Glgu 2014 fastställda målen vore det viktigt att 

kunskap om simundervisning även borde ingå i lärarutbildningen. För att få denna 

kunskap finns flera utbildningar och fortbildningar som lärare kan delta i. FSL ordnar både 

simlärarutbildning och specialsimlärarutbildning, i vilka man kan delta för att stärka sin 

kompetens. Dessutom ordnar Folkhälsan på flera håll i Svenskfinland fortbildningar i 

simundervisning för lärare. För lärare som arbetar med elever med funktionsnedsättning 

kan nämnas att man kan delta utan tidigare erfarenheter i specialsimlärarutbildningen. 

Enligt respondenterna är det utmanande att hitta tid för simundervisning. Sällan hinner 

skolan besöka simhallen under en eller ett par lektioner och specialklasslärarna tycker att 

det är svårt att veta vilka lektioner de ska ställa in för att kunna besöka simhallen. Tanken 

att gå miste om lektioner på grund av besök i simhallen går att vända till tanken att lärarna 

istället tar med sig undervisningen i andra ämnen till simhallen. Tack vare att eleverna är 

motiverade kan simhallen som inlärningsmiljö vara ypperlig även för att lära sig till 

exempel matematik. Lärare kan dra nytta av detta och arbeta ämnesövergripande. Läraren 

kan till exempel be eleverna sträcka sig efter fem bollar samtidigt som de tränar armtag i 

simning. Att byta undervisningsmiljö kan vara gynnsamt för många elever med 

funktionsnedsättning. En av våra respondenter berätta om en flicka med selektiv mutism 

som i simhallen blev så glad över de framsteg hon gjorde att hon började tala. Det i sig är 

ett bevis på att skolan bör erbjuda annan verksamhet än den som sker i skolbyggnaden. 
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Överraskande är att endast två av respondenterna specifikt nämner att vattenvanan och 

simkunskaperna blir bättre av skolans simundervisning. Att de intervjuade 

specialklasslärarna inte tar fasta på ökad vattenvana och ökade simkunskaper kan bero på 

att de tänker att det är en självklarhet som inte behöver nämnas i en intervju eller så är de 

inte medvetna om att de aktiviteter de gör i simhallen tränar elevernas vattenvana och 

simkunskaper. En annan tanke kan också vara att simundervisning för elever med 

funktionsnedsättning tränar så många andra färdigheter att vattenvanan och 

simkunskaperna hamnar i skymundan. Att ökade simkunskaper inte ligger i fokus för 

simundervisning för barn med funktionsnedsättning är också förståeligt, eftersom en del 

av eleverna kanske inte har de fysiska förutsättningar som krävs för att lära sig korrekt 

simteknik. Trots att alla elever inte kan lära sig simma med korrekt simteknik kan elever 

träna färdigheter i vatten. Genom att vistas i vatten kan elever med funktionsnedsättning 

erbjudas möjlighet att med olika hjälpmedel få simma och röra sig självständigt. Vatten 

erbjuder även eleverna möjlighet till avslappning och i en varm bassäng reduceras smärta 

och elever med funktionsnedsättning kan känna en helt annan frihet än på land. 

Glgu 2014 framhåller att eleverna ska lära sig färdigheter som ger mångsidig kompetens. 

Dessutom ska eleverna  ges möjlighet att öva färdigheter som behövs för att kunna fungera 

i vardagen. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 20.) I simhallen tränar eleverna många 

färdigheter som kan komma att hjälpa dem i vardagen. I simhallen tränas elevernas fysiska 

kroppsfunktioner och elever kan genom träning i simhall utveckla en del av de 

kroppsfunktioner som behövs för att kunna fungera i vardagen, till exempel att tvätta sig. 

En av respondenterna nämner att eleverna blir bättre på att klä på och av sig och att äta 

själva efter simning. Dessutom betonade respondenterna att eleverna tränar socialt 

samspel och lär sig sociala koder i simhallen.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under skrivprocessen gång har vi märkt hur lite forskning det finns om lärares och elevers 

erfarenheter av simundervisning i skolan och det har också varit en av de största 
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utmaningarna i den här studien. Vår studie fokuserar på specialklasslärarnas erfarenheter 

av simundervisning i skolan och vilken påverkan simundervisning har på elever inom 

särskilt stöd. En annan infallsvinkel som kunde användas för att studera samma fenomen 

som vi kunde vara att utgå från ett elev- eller föräldraperspektiv. Intressant vore att se om 

erfarenheterna av simundervisning och vilken påverkan simundervisningen har på elever 

med funktionsnedsättning är desamma ur lärar-, elev- och föräldraperspektiv.  

De respondenter som ställde upp i vår studie arbetar alla i skolor som ordnar 

simundervisning för elever i specialklass. Vi är inte säkra på att fallet är så i samtliga 

specialklasser i Finland. Att utföra en studie och intervjua specialklasslärare i de skolor 

som inte värdesätter simundervisning och inte ordnar simundervisning för elever i 

specialklass kunde vara en tanke för fortsatt forskning. Att simning dessutom nämns i 

målen i gymnastikundervisningen i samtliga grundskolans årskurser i Glgu 2014 är ett 

argument för att simundervisning bör ordnas för alla elever i grundskolan och att ta reda 

på motiveringen till att en del skolor ändå väljer att inte ordna simundervisning för alla 

elever vore intressant att ta reda på. Dessutom ska en elev i slutet av årskurs 6 kunna 

simma 50 meter på två olika sätt och dyka 5 meter under vattnet för att få vitsordet 8 i 

gymnastik. Det vore intressant att ta reda på hur lärare som inte simmar med sina elever 

bedömer elevernas kunskaper i simning.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning kunde vara att jämföra skillnader mellan 

språkgrupperna och se om finsk- och svenskspråkiga skolor arrangerar lika mycket 

simning för elever i specialklass och om attityderna till simundervisning är lika inom de 

båda språkgrupperna. För att ta reda på hur ofta elever i de båda språkgrupperna simmar 

kunde en kvantitativ studie i form av till exempel en enkät göras. Eftersom finskspråkiga 

skolor har fler elever inom särskilt stöd och vårt resultat visar att simundervisning inverkar 

positivt på barn med funktionsnedsättning, kan antas att simundervisning för elever i 

specialklass kan ha ännu större inverkan på elever i finskspråkiga skolor.  

Det finns mycket medicinsk forskning gjord på vilka effekter simning och vattenträning 

har på barn med funktionsnedsättning. Ur en pedagogisk synvinkel finns dock lite 

forskning. För att få mera kunskap om vilka effekter simning och simundervisning har på 
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barn med funktionsnedsättning kunde fallstudier och interventionsstudier göras där 

forskare följer upp en elevs utveckling ur ett inlärningsperspektiv snarare än ett medicinskt 

perspektiv. 
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Bilaga 1. Brev till informanter 

 

Till deltagare i intervju gällande specialklasslärares upplevelser av 

simundervisning i skolan 
 

Tack för att du ställer upp på vår intervju! Intervjun kommer att vara en del av 

datainsamlingen i vår pro gradu-avhandling om simundervisning för elever med särskilda 

behov.  Vi har båda arbetar som simlärare i många år och har upplevt fördelar med simning 

och att vänja sig vid vatten och vi vill nu ta reda på hur det tillämpas i skolan för elever 

med särskilda behov.  
 

Syftet med vår forskning är att undersöka specialklasslärares erfarenheter av och syn på 

simundervisning i skolan. Utifrån syftet har vi utarbetat följande forskningsfrågor:  
 

 Hur beskriver specialklassläraren simundervisning för elever i specialklass? 

 Hur upplever specialklasslärare sina kunskaper som behövs för simundervisning 

i skolan? 

 Vilken inverkan har simundervisning på elevernas motoriska, emotionella och 

psykiska utveckling? 

 Vilka utmaningar upplever specialklassläraren med simundervisning i skolan? 
 

Intervjun kommer att vara en del av datainsamlingen för vår pro gradu-avhandling inom 

våra lärarstudier. Intervjun kommer att vara semistrukturerad och vi kommer att banda 

och transkribera intervjun. Reservera gärna en timme till intervjun, så hinner vi diskutera 

i lugn och ro.  
 

All information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. I rapporteringen av 

resultatet kommer informanterna av avidentifieras vilket betyder att det inte ska gå att 

härleda de resultat som presenteras till enskilda personer. Materialet förvaras så att det 

bara är åtkomligt för oss och materialet kommer att förstöras då avhandlingen är godkänd. 
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 
 

Vi uppskattar väldigt mycket ditt deltagande. 
 

Vänliga hälsningar, 
 

Josefina Ingves-Mangs   Antonia Prinsén 

jingves@abo.fi    antonia.prinsen@gmail.com  
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

 

 

Samtyckesblankett  
 

Härmed samtycker jag att det jag delger får användas för forskningsändamål. Jag har 

informerats om forskningen och jag känner till att jag kan avbryta mitt deltagande när 

jag själv vill.  

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Underskrift  

 

 

________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

________________________________________________________________  

Ort och datum  
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Tema 1: Bakgrund 
 

Berätta kort om dig själv och din klass. 

Vilka stödformer finns det i klassen? 

 

Tema 2: Simundervisning för elever i specialklass 
 

Beskriv hur simundervisningen ordnas i din klass.  

Tycker du att undervisningen ordnas på bra sätt? Om inte; hur skulle simundervisningen 

kunna ordnas bättre? 

 

Tema 3: Specialklasslärarens kunskaper i simundervisning 
 

Berätta om dina erfarenheter av simning och simundervisning. 

Varifrån har du fått dina kunskaper i simning och simundervisning?  

Upplever du att du har den kunskap och de verktyg som krävs för simundervisning?  

Känner du dig trygg att ta med dina elever och simma?  

 

Tema 4: Följder av simundervisning 
 

Vilka följder upplever du hos dina elever av simundervisning i skolan? 

Upplever du några effekter då ni kommer tillbaka till klassen efter simundervisningen? 

 

Tema 5: Utmaningar med simundervisning 
 

Vilka utmaningar upplever du med simundervisning i skolan? 

Hur påverkar undervisningsutrymmet och miljön eleverna under simundervisningen?  

Finns det några hinder för simundervisning?  

 

 

Finns det något du ännu vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


