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I denna rapport vill vi sammanfatta några av 

de erfarenheter vi har fått igenom arbetet med 

Gilla Vatten. Vi hoppas att det kan komma till 

hjälp för alla er som jobbar med barn i vatten 

eller liknande projekt. Ni kan då ta del av våra 

erfarenheter och låta er inspireras av detta.

Kort om  
Gilla Vatten
Gilla Vatten är ett nationellt projekt som har som mål att ge 

äldre barn och ungdomar (10–18 år) som är rädda för eller 

ovana vid vatten ökad trygghet i vatten – så att de får en 

genuin vattenvana, som de kan ha glädje av hela livet. Gilla 

Vatten har i perioden 2014–2017 haft stöd från Arvsfonden. 

Vi använder metodiken Brainswim, som är särskilt 

anpassad för denna målgrupp. Vi har inom loppet av dessa 

tre år utbildad över 300 instruktörer i metodiken. Totalt 

har vi arrangerat 10 instruktörsutbildningar i hela Sverige. 

Instruktörerna kommer från olika typer av föreningar och 

organisationer; som simklubbar, skolor, simhallar, habi-

literingar, föreningar för barn med funktionsnedsättning 

och föreningar som arbetar med invandrarbarn med mera. 

Dessa kallar vi lokala arrangörer.

Vi kräver inga förkunskaper inom simning av instruktö-

rerna, det viktigaste är att man har en önskan om att bidra 

och hjälpa till. Efter avslutad utbildning har instruktörerna 

hållit i egna Gilla Vatten kurser för barn/unga, eller på annat 

sätt använt metodiken på målgruppen. Under projektpe-

rioden har dessa kurserna varit gratis för barnen. Totalt 

har runt 10 000 barn/unga blivit tryggare i vatten genom 

Brainswimmetoden.  

Bakom Gilla Vatten står SK Poseidon och Swedish Center 

for Aquatic Research.
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Brainswim 
I metodiken Brainswim, som vi använder i 

Gilla Vatten, jobbar vi med att överbrygga 

hinder som är i vägen för att lära sig 

simma. Genom Brainswim lär barnen sig 

att förstå, acceptera och kontrollera den 

egna kroppen i olika positioner i vattnet. 

Övningarna i Brainswim är stillsamma, 

lugna och rogivande, inte forcerade, för 

barnen. Barnen lär sig genom erfarenhet 

och genom att utforska och experimentera 

i vattnet, det tar bort rädslan, och gör dem 

redo att lära sig simma i nästa steg.

Brainswim består av noggrant beprövade 

och strukturerade vattenvaneövningar i 

9 moduler/steg. Metoden består av olika 

vattenvaneövningar som ska göras i en 

bestämd ordning för att eleven ska känna 

sig trygg i vattnet och utvecklas till att bli 

vattenvan. Grundarna av Brainswim är 

Milton Nelms och Shane Gould, de har 

praktiserat metoden i Australien och på Fiji. 

Milton och Shane har arbetat med många 

olika grupper, från barn och vuxna som är 

rädda för vatten, till ungdomar och upp till 

elitsimmare på världsklassnivå. De använder 

samma grundprinciper för alla, oavsett 

om det är barn som är rädda för vatten 

eller elitsimmare.  Dessa principer baserar 

sig på nervsystemets reaktion på vattnet, 

mekanisk, sensorisk och emotionellt. Ett 

annat viktig fokus är ”kvalitet i övningarna” 

(rytm, flexibilitet, kroppskontroll, sekvenser). 

Många av de aktiviteter som används på 

de barn och unga som är rädda för vatten 

användes också som förberedelseaktivitet 

för simmare inför OS i Rio 2016 till exempel. 

Oavsett om det är personer som behöver 

habilitering eller elitsimmare, så är målet att 

skapa en förändring genom att guida dem 

genom olika erfarenheter i vattnet. Milton 

Nelms och Shane Gould har utvecklat 

utbildningsmaterialet till Brainswim och 

hållit i utbildningen av instruktörerna.

Barnen lär sig genom 

erfarenhet och 

genom att utforska 

och experimentera i 

vattnet, det tar bort 

rädslan, och gör 

dem redo att lära sig 

simma i nästa steg.
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Gilla Vatten – ett 
inkluderings projekt?
Gilla Vatten är egentligen inte ett inklu-

deringsprojekt, men hela 77% av de barn/

ungdomar som har deltagit på en Gilla 

Vattenkurs är nyanlända eller har invandrar-

bakgrund. Det som särskiljer denna grupp 

är att de ofta inte har samma erfarenhet 

med aktivitet i vatten, som de som har 

vuxit upp i Sverige har. I en nyligen publ-

icerad masteruppsats av Kenneth Bystedt 

(2016) kom det fram att många nyanlända 

ungdomar känner rädsla vid åsynen av eller 

vid upplevelse av kontakt med öppet vatten. 

De har ett försiktigt förhållande till öppet 

vatten, eftersom de inte kan simma och är 

rädda för att drunkna. Orsaken till bristande 

vattenerfarenhet kan enligt Bystedt (2016) 

vara en effekt av socioekonomisk status; 

ekonomi, kultur, eller tradition kombinerat 

med religion. Det positiva enligt Bystedt 

(2016) är att de elever som uppger att 

de inte kan simma gärna vill lära sig det. 

Samtliga ser simkunnighet som viktig i 

framtiden. Att känna sig trygg i vatten och 

kunna simma är viktig för integreringen. 

Många aktiviteter i Sverige är knutna till akti-

vitet i och vid vatten. Att inte kunna simma, 

att inte känna sig trygg i vatten, gör att man 

hämmas socialt, då det är många aktiviteter 

man inte kan delta i.

Den ökade strömmen av nyanlända har 

gjort att många simlärare/instruktörer/lärare 

upplever att detta är ett ökande problem 

och att de inte helt vet hur de ska göra för 

att lära dessa barn att bli trygga i vattnet 

och sedan simma. Hur förhåller man sig till 

dem som har ingen eller liten erfarenhet av 

vatten? De som inte vet hur man ställer sig 

upp om man har ramlat, eller inte vet något 

om vattnets principer? Simning är väldigt 

komplext och svårt att lära sig. Att simma 

bra och effektivt är ännu mer utmanande. 

När en person är rädd och ska lära sig 

simning blir detta mer än en utmaning, det 

blir nästan omöjligt. 

Fungerar metodiken på 
nyanlända?
Helena Kihlberg Bystedt (2016) undersökte 

i sin masteruppsats vid Högskolan i Skövde 

vilken inverkan Brainswim hade på de nyan-

ländas vattenvana. Bakgrunden för hennes 

val av ämne till masteruppsatsen var att hon 

jobbar som idrottslärare och upplevde att 

många av de nyanlända eleverna visade 

sig ha bristande vattenvana och en del var 

rädda för att gå i bassängen i samband med 

simundervisning. Hon upplevde att den 

ordinarie simundervisningen inte räckte till, 

att speciella insatser krävdes för att göra 

dessa elever vattenvana. Helena har själv 

gått instruktörsutbildningen i Brainswim.

Studien av Kihlberg Bystedt (2016) 

visade att elevernas självförtroende, men 

också tillit till sin egen förmåga, växte 

under kursens gång i takt med att rädslan 

försvann. Övningarna i Brainswim är still-

samma och lugna. Detta lugn, t.ex. när 
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man sänker ner huvudet i olika lager, är 

rogivande för eleverna. Det speciella med 

många av övningarna på Gilla Vattenkursen 

är att de sker i interface, just i vattenytan. 

Interface är ytterligare ett exempel på ett 

redskap som skapar kunskap. Genom att 

eleverna får uppleva vattenytan på ett 

sådant unikt sätt som i Brainswimmetoden, 

lär eleven sig snabbare att bli vattenvan.

Utmaningar med att nå ut 
till denna målgrupp
En utmaning har varit att få barnen/föräld-

rarna att anmäla sig och komma på Gilla 

Vattenkursen. Vi upplever att det i vissa fall 

kan vara svårt att nå målgruppen eftersom 

vatten är något de är rädda för och de 

kanske egentligen inte vill eller förstår varför 

de ska behöva lära sig att simma. Några 

gånger är orsaken att informationen inte 

når ut till barnen/föräldrarna. Självklart kan 

både språk och kultur vara en utmaning i 

kommunikationen, men den största orsaken 

har vi upptäckt är att vi som håller i kurserna 

inte är aktiva eller tydliga nog. Det räcker 

inte att endast skicka mail eller skriva på sin 

egen hemsida, som fungerar i vanliga fall 

när vi marknadsför simkurser. Vi måste ut 

och träffa barnen/föräldern och skapa tillit 

och förståelse redan där. 

Även om barnet är anmält till kursen, 

upplevde många lokala arrangörer att 

många inte dyker upp till första tillfället. 

En erfarenhet är att vi då måste följa upp 

och kontakta föräldrar/målsmän. Oftast 

har de inte fått med sig all information, de 

har missförstått när kursen börjar eller vart 

man ska vara, även om vi tycker vi har varit 

tydliga. 

Positiva erfarenheter

Alla instruktörer som har hållit en Gilla 

vattenkurs och alla barn/unga som har gått 

en kurs har varit mycket nöjda. 

Något som också har varit unikt med 

Gilla Vatten är att vi möts över organisa-

tionsgränser och tillhörighet. På instruk-

törsutbildningen har vi haft deltagare från 

simklubbar, simhallar, skolor, habiliteringar, 

invandrarföreningar mm. Vi har efteråt blivit 

ett nätverk där vi kan diskutera hur vi bäst 

kan hjälpa dessa barn och unga som är 

rädda för eller ovana vid vatten.

”Vi måste ut och 

träffa barnen/

föräldern och skapa 

tillit och  förståelse 

redan där.”
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Gilla Vatten för 
barn/unga med 
funktionsnedsättningar
Brainswimmetodiken passar bra till barn/

unga med funktionsnedsättningar, främst 

tack vare att det är små grupper och rogi-

vande övningar på en Gilla Vattenkurs. 

Metodiken med lugn och ett fokus på 

kroppen i relation med vattnet passar 

eleverna, menar en av våra utbildade 

instruktörer. Tanken är ju att barnen ska 

känna sig bekväma, positiva och avslapp-

nade i vattnet, känna hur kroppen uppför 

sig i vattnet, istället för att öva simning.

Under projekttiden har vi haft flera 

sjukgymnaster, särskollärare och andra som 

jobbar med barn med funktionsnedsättning 

med på utbildningen i Brainswim. Det har 

gjort att 10% av de som har deltagit på en 

Gilla Vattenkurs har en funktionsnedsättning 

av något slag. De flesta av instruktörerna 

som jobbar med barn med funktionsned-

sättningar säger att utbildningen har gett 

dem insikten att ge mer tid till att orientera 

barnet inför ett pass i bassängmiljön både 

utanför och i vattnet. Några instruktörer har 

uttryckt att de tidigare ofta har varit snabba 

med att få i barnet i vattnet och påbörja 

träningen där, men efter utbildningen i 

Brainswim har de blivit bättre på att inte 

stressa. De har blivit bättre på att inte 

”tvinga” fram att barnet ska lägga sig ned på 

en gång och prova att flyta/simma. Barnen 

får istället prova mycket själva, till exempel 

flyta genom att hålla sig i kanten istället för 

att förlita sig på vuxenstöd.

Andra instruktörer berättar också att de 

slutat använda sig av flythjälpmedel och att 

de istället för att vara på djupt vatten låter 

barnen vara där de bottnar och har kontroll. 

När man använder Brainswim lär barnen 

sig att hantera vattnet, att det inte är farligt 

att ha vatten i munnen, att känna sin egen 

kropp i förhållandet till vattnet och det 

medför trygghet. 

Principen ”advance and retreat” innebär 

att eleverna arbetar framåt med nya 

övningar i en bestämd ordning, men tar 

kliv bakåt då och då för att repetera och 

förstärka det de lärt sig. De går sedan 

tillbaka till det som känns bekvämt i den 

s.k. komfortzonen. Målet är att göra det 

okända känt. 

En instruktör säger: ”Jag tycker det är ett 

jättebra tankesätt som gör att barnen hela 

tiden växer i sin självkänsla och ökar sitt 

självförtroende. Ibland är det svårt att veta 

hur fort man kan gå framåt men genom att 

alltid ha principen i tankarna så känns det 

bättre för både barn och instruktör.”
Andningsövningarna är också något som 

flera instruktörer menar har varit viktiga.  En 

instruktör berättar att hon hade en 14-årig 

tjej med Asperger, ADHD och mycket 

ångest, som inte kunde doppa huvudet 
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utan cyklop när hon kom till träningen. 

Flickan ville inte ens försöka eftersom hon 

var så säker på att det inte skulle gå. Då 

testade de att leka fram övningen, genom 

att ha munnen öppen under vattnet, 

prata och krokodilandas. Det blev en ny 

erfarenhet för henne blandat med mycket 

skratt och därefter doppade hon även ner 

näsan utan att hålla för den och hon blev så 

glad när hon klarade det. Idag fortsätter de 

övningarna och instruktören är helt säker på 

att hon kommer att klara av att doppa hela 

huvudet inom den närmsta tiden.

En annan instruktör har låtit barnen öva 

mycket på att ha munnen öppen under 

vattnet utan att andas in eller svälja vatten. 

De jobbade två och två, höll varandra i 

händerna, hade ögonkontakt hela tiden 

och pratade med varandra samtidigt som 

de rörde sig runt i vattnet med hakan i, och 

ibland under vattenytan. Det var svårt och 

de övade länge, men fick ett mycket positivt 

resultat när de väl lyckades! 

Ytterligare en instruktör skriver att denne 

upplever att metoden har ett budskap om 

att skapa optimal vattenvana. Att det är 

möjligt att lära sig att ta sig fram i vattnet på 

ett tryggt, avslappnat och säkert sätt, och att 

metodiken ger möjlighet till en upplevelse 

av rörelseglädje och chans till överlevnad 

och att den är användbar i stort sett för alla. 

Återkopplingen från instruktörerna är att 

metodiken som helhet fungerar för denna 

grupp, men undervisningen måste anpassas 

till varje enskild individ. Det är naturligtvis 

beroende på om barnet kan ta emot verbal 

instruktion och har förmåga att reflektera 

t.ex. över hur det känns i/på kroppen. Barn 

med funktionsnedsättning kan ha sämre 

kroppsuppfattning och nedsatt kroppsmed-

vetenhet, de kan behöva AKK (alternativ 

kommunikation; som tecken eller bildstöd). 

Många barn med autism är väldigt konkreta 

i sitt sätt att tänka, liknelser är svåra att 

använda, man måste anpassa sitt språk och 

själv vara så konkret som möjligt. Ett tips är 

att använda bilder som stöd och ge korta 

instruktioner – “gör så här”. Barn med ADHD 

har svårt med fokus och koncentration och 

det behöver vara tydligt vad som förväntas 

av dem och hur länge de ska hålla på.

Bassängtiden kan behöva anpassas. 

Normalt för en Gilla Vattenkurs är ju ca en 

timme i bassängen, men några instruktörer 

har fått minska tiden för att det ska passa 

varje individ. Vissa barn klarar inte att 

koncentrera sig i mer än en kvart. 

Många barn/unga med funktionsned-

sättning kräver också mer vuxenstöd och 

man bör vara fler instruktörer i gruppen/

bassängen, i vissa fall ett barn per instruktör.
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Hur kan man nå ut till 
barn och föräldrar?
Kontakt med skolan

Att kontakta skolan har varit positivt för 

många av de lokala arrangörerna. Simning 

är en färdighet som alla elever ska kunna 

när de går ut 6:e klass, och måste kunna 

för att få slutbetyg i 9:an. Många skolor är 

därför tacksamma att vi kan erbjuda elev-

erna denna möjlighet, och kan hjälpa till att 

sprida informationen, och i några fall har de 

också tagit emot anmälningar och vidare-

förmedlat till oss.

Det räcker oftast inte att endast maila/

skicka ut information till skola eller idrotts-

lärare. Man måste följa upp skolan/läraren 

per telefon och påminna, ofta fler gånger. Vi 

har upplevt att lärarna ibland är så upptagna 

med andra aktiviteter, betygsättning mm så 

att Gilla Vattenkursen faller i glömska, även 

om de tycker det är ett jättebra erbjudande. 

Det brukar alltid komma några anmälningar 

till när man påmint. Det bästa är om ni har 

möjlighet att ha ett personligt möte med 

rektor/lärare och presentera Gilla Vatten 

och vad ni har att erbjuda. Om möjligt kan 

ni ha ett informationsmöte med barnen/

ungdomarna på skolan/fritidsklubben/

boende, så att de får en relation till dig som 

instruktör redan innan de anmäler sig, något 

som kan hjälpa att de vågar anmäla sig.

Kolla om det är någon skola i ditt område 

som har förberedelseklasser. De har ofta 

barn som är i behov av en Gilla Vattenkurs.

Kontakta skolförvaltningen, de kanske 

kan hjälpa till med att sprida information.

Om möjligt kan ni ha ett 

 informationsmöte med barnen/

ungdomarna på skolan/fritids-

klubben/boende, så att de får 

en relation till dig som instruktör 

redan innan de anmäler sig, 

något som kan hjälpa att de vågar 

anmäla sig.

Använd media

Många av de lokala arrangörerna har varit 

duktiga och kontaktat lokaltidningen, radio 

etc. innan de hade kursen. Kungsbacka 

Simhall fick till exempel ett 4 minuters 

långt inslag på P4 Halland innan sin Gilla 

Vattenkurs. Andra har uppmärksammats i 

media under sin kurs, något som har varit 

positivt inför nästa Gilla Vattenkurs och det 

är också bra marknadsföring av er förening/

organisation.

Använd hemsida, sociala medier 

(Facebook, Instagram, Twitter, Snap etc). 

Skriv om kursen. På Facebook kan man 

också ”boosta” ett inlägg, det kostar inte 

så mycket. 
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Kontakta andra organisationer
Kolla om det finns andra organisationer/

projekt i ditt område som riktar sig mot 

barn i målgruppsåldern (10–18 år), eller mot 

deras föräldrar.  Det kan vara en kanal för att 

nå ut med info om kursen. 

Exempel:

• Studieförbundet Vuxenskolan 

• SFI (Svenska för invandrare). 

• Boende för ensamkommande

• Invandrarföreningar

• Föreningar för barn med 

funktionsnedsättningar.

• Andra projekt/organisationer som 

jobbar med andra områden, som 

Mödraforum i Göteborg, TRISS (Tjejers 

rätt i samhället, Uppsala) etc. De kan 

också hjälpa sprida info.

• Kyrkan

• Språkcaféer etc.

När kursen börjar
Innan kursen ska börja är det bra att skicka 

ut kort information så att barnen vet var och 

när de ska möta er ledare. Vi rekommen-

derar att mötas i foajén, och gå in tillsam-

mans. En del av kursen är att visa hur allt 

går till, som hur man går till omklädnings-

rummen, hur skåpen fungerar, ta en runda i 

simhallen och kolla hur allt ser ut.

Om några barn/ungdomar inte kommer 

vid första tillfället så kontakta förälder/

målsman till de barn som inte dök upp.  

Kanske har de inte fått all information, det 

kan ha skett något missförstånd, barnet 

kanske är sjukt etc. Här har vi erfarit att 

många, trots utskickad information, inte fått 

klart för sig när kursen börjar. 
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Goda exempel
SK Poseidon

SK Poseidon driver projektet Gilla Vatten på 

nationell nivå, men är också lokal arrangör 

av Gilla Vatten kurser. De har arrangerat 23 

lokala kurser. För att finansiera Gilla Vatten-

kurserna har SK Poseidon sökt medel från 

olika stiftelser. 

För att nå ut till barn och föräldrar har SK 

Poseidon jobbat direkt mot skolorna genom 

att kontakta rektorer och Idrottslärare. Vid 

ett tillfälle fick vi möjlighet till att presentera 

Gilla Vattenkursen på ett möte med skolor 

som har förberedelseklasser. Det resulte-

rade i att så många barn/unga anmälde sig 

till kursen, att en reservlista fick sättas upp. 

Under några av Gilla vatten kurserna 

på skollov upptäckte ledarna att några 

av barnen dröjde sig kvar i omklädnings-

rummet. Anledningen var, sa de, att de hade 

lite att göra under lovet. Inför sommaren 

2015 ansökte därför SK Poseidon om 

stöd från Skandias ”Idéer för livet” för att 

arrangera ett vattenfritids för dessa barn. 

SK Poseidon arrangerade sedan tidigare 

vattenfritids för sina simmare/hoppare, där 

de tränade simning/hopp på morgonen 

och hade olika aktiviteter/utflykter senare 

på dagen. Nu fick Gilla Vattenbarnen också 

möjlighet att vara med och träna vatten-

vana på morgonen, och hänga med på 

aktiviteterna/utflykterna resten av dagen. 

Vattenfritids höll till på ett utomhusbad, 

något som gav möjlighet till att bada mera 

senare på dagen om man ville. På detta sätt 

blev barnen både mer vattenvana, och fick 

också möjlighet till att träffa nya kompisar.

Efter flera kurser såg SK Poseidon att många 

av barnen/ungdomarna hade behov av 

att träna mer vattenvana och ansökte 

återigen om stöd från “Idéer för livet” till 

projektet ”Simma med en kompis”. Tanken 

med ”Simma med en kompis” är att koppla 

ihop de ungdomar som har gått en Gilla 

Vattenkurs med några andra ungdomar 

som är vattenvana och kan simma.  De får 

ett klippkort till badhuset och kan gå och 

bada/simma tillsammans 5 gånger. 
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Nätverket Halmstad
I Halmstad började engagemanget runt 

Gilla Vatten i början av höstterminen 2015 

genom att Idrottslärare i Halmstad infor-

merades om projektet Gilla Vatten. Fyra 

av idrottslärarna lyckades övertyga sina 

rektorer om att utbildningen i Brainswim 

kan vara användbar i arbetet som idrotts-

lärare. De genomförde utbildningen i 

Brainswim under oktober i Viskadalen och 

efter avslutad kurs påbörjades omgående 

arbetet med att försöka genomföra Gilla 

vatten kurser för barn. Planering, samtal 

och möten med en positivt inställd chef i 

simhallen och rektorer som stöttade lärarna 

gjorde att lärarna tillsammans kunde bjuda 

in 24 elever från tre skolor till Gilla vatten-

kurs i december 2015.

Kurserna genomfördes med fyra 

instruktörer och två grupper. Resultatet var 

mycket bra, och uppmärksammades också 

i Hallandsposten. Förutom en snabb start 

för Gilla vatten i Halmstad bestämde sig 

två av lärarna att fördjupa sig i ämnet. Idag 

är både Helena och Kenneth klara med 

varsin masteruppsats. Helena har skrivit om 

Brainswim och nyanlända, och Kenneth har 

studerat nyanlända och vattenvana. 

Förutom idrottslärare har personer 

från Habiliteringen Halmstad, handikapp-

föreningen Tre hjärtan, simklubben SK 

Laxen och Halmstad Arena simhall genom-

gått utbildningen i Brainswim (totalt 14 

personer i Halmstad). Ett nätverk har bildats 

som har träffar för att utbyta erfarenheter 

och se hur arbetet kan utvecklas.

Den centrala barn och elevhälsan i 

Halmstad Kommun gjorde 2015 och 2016 

en kartläggning av simkunnighet och 

vattenvana i Halmstad. Kartläggningen 

planeras att bli permanent och vara till hjälp 

för att sätta in extra resurser för elever som 

behöver detta för att nå målen i ämnet 

idrott och hälsa/simning. Kunskapskravet i 

simning är 200m varav 50m på rygg.

Gilla Vatten kurserna syftar ju inte till att 

eleverna ska lära sig att simma, men kan bli 

en avgörande insats för de elever som är 

rädda för eller/och ovana vid vatten när de 

senare ska lära sig att simma.

Hösten 2016 samarbetade skolorna 

och Halmstad Arena och erbjöd Gilla 

vatten kurser för elever som hade mindre 

vattenvana eller var rädda för vatten. I 

december 2016 genomförde simhallens 

instruktörer (3st) två Gilla Vattenkurs med 10 

barn i varje. Detta var simhallens första Gilla 

vatten kurser. 

Tidigare under året genomfördes också 

en Gilla Vattenkurs på Habiliteringen 

Halmstad med tre elever med olika funk-

tionsnedsättningar. Habiliteringen har en 

egen bassäng. Erfarenheterna, att meto-

diken i grunden är mycket användbar för 

personer med funktionsnedsättningar, gör 

att habiliteringen i framtiden planerar att 

bjuda in till fler kurser. 

Idag har vi i Halmstad ett nätverk med 

14 instruktörer utbildade i Brainswim som 

är verksamma inom olika organisationer/

föreningar. Hälften av de som var med 

har också utbildat sig i Brainswim 2, som 

arrangerades i Lund november 2016. En del 

av instruktörerna är i sin tjänst mer natur-

ligt kopplade till Gilla vatten. Vi hoppas i 

framtiden att permanenta Gilla vatten kurser 

för kommunens elever – planering för nya 

kurser i slutet av vårterminen 2017 pågår 

för fullt. Vi hoppas också att habiliteringen 

kommer att erbjuda Gilla vatten kurser för 

sina barn och ungdomar. Dessutom har vi 

förhoppningar om att simklubben ska bli 

ett komplement när det gäller undervisning 

utanför skoltiden.
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Gilla Vatten gav badglädje 
för hela familjen
I februari arrangerade Lundbybadet i Mjölby 

Gilla Vattenkurs. En av deltagarna var Khalid, 

han tyckte Gilla Vattenkursen var roligt och 

den gjorde honom mycket tryggare i vatten. 

Da Khalid var klar med Gilla Vattenkursen 

så kom hela familjen och badade för första 

gången sen de kom till Sverige (och det var 

10 år sedan). 

Nu har Pappa Amin börjat på vuxen-

simskolan. Amin har nu gått tre gånger i 

simskola och börjar behärska bentagen i 

bröstsim. Han kan flyta och glida på mage 

helt självständigt och likaså ställa sig upp 

kontrollerat. Ryggläge är fortfarande svårt, 

men det är på god väg.

Amin säger “det är svårt att simma, 

men med mycket träning så kommer det 

gå.” Han är lite avundsjuk på sin son som 

gick Gilla Vatten i 10 dagar och är mycket 

bättre än honom i vattnet. Pappa Amins 

tankar visar hur viktigt det är att få vara i 

vattnet varje dag och träna intensivt.

Nu väntar familjen på att anmälan till 

simskolorna på Lundbybadet ska öppna 

så de kan anmäla Khalid och hans bror till 

simskolan.  

Lena Malm jobbar på Lundbybadet och 

var instruktör på Gilla Vattenkursen hon 

säger ”Jag tror att utan GV hade den här 

familjen aldrig hittat glädjen med att vara i 

vatten tillsammans, eller förstått vikten att 

kunna hantera sig själv i detsamma.” 
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Swedish Center for Aquatic Research  

Simklubben Poseidon i Lund och Swedish Center for Aquatic Reseach har 

startat upp Gilla Vatten. Projektet har under perioden 2014–2017 haft stöd 

från Arvsfonden. Arvsfonden delar ut pengar till ideella organisationer som 

provar nyskapande idéer och utvecklar verksamheter för barn, ungdomar 

och personer med funktionsnedsättning.


