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Förord 

Som simlärare och blivande idrottslärare hoppas jag att denna uppsats är till nytta för andra 

simlärare, idrottslärare och idrottsledare som arbetar med barn och vatten. Uppsatsen är skriven 

som en länk i simförbundets framtidsmission att göra alla invånare i Finland simkunniga. Allt vi 

kan göra för att öka simkunnigheten och minska på drunkningsolyckor är ett steg i rätt riktning. 

Det känns bra att vara en del av en omfattande och viktig verksamhet.  

Processen har varit krävande och lärorik. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Birgitta 

Fagrell för all den tid hon har lagt ner för att hjälpa mig. Det har varit glädjande att se hur du 

lyssnat på mina idéer och med din professionella handledning lyckats få in mig på rätt spår. Det 

har varit trevligt att få ha dig som handledare och jag är speciellt tacksam för den kontinuerliga 

kontakten mitt under sommarlovet. 

Ett stort tack går också till Nina Renlund på Folkhälsan i Helsingfors. Du har bidragit med 

många goda idéer, viktigt material och oersättlig information. Jag vill belysa hela Folkhälsans 

simverksamhet och poängtera vilket viktigt jobb ni gör. Ni har en viktig uppgift att lära 

människor simma och ni gör det med stort engagemang. 

Avslutningsvis vill jag ännu tacka alla simlärare som så samarbetsvilligt ställde upp för intervju. 

Ni visade alla ett stort intresse för simskoleverksamheten! 

 

Helsingfors och Stockholm 2007 

Pia Danska 
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen var att belysa vad finlandssvenska simlärare tänker om simlärarens 

ansvar och säkerhet i simundervisningen och hur de uppfattar simlärarutbildningen i förhållande 

till det. För att kunna besvara syftet användes följande fyra frågeställningar:  

1. Hur beskriver simlärare sitt agerande med tanke på ansvaret i strandsimskolor? 

2. Hur beskriver simläraren sitt agerande med tanke på säkerheten i strandsimskolor? 

3. Hur reflekterar simlärarna över sitt agerande? 

4. Vad tycker simlärarna om den nya simlärarutbildningen och vilka uppfattningar har de om 

simlärarutbildningen när det gäller ansvar och säkerhet?  

Metod 

Undersökningen var kvalitativ och data samlades in genom intervjuer eftersom de ger möjlighet 

till en djupgående analys. För att hålla undersökningen till specifika teman men också för att 

kunna göra tillägg till dessa teman och ge utrymme för nya tolkningar valdes en semistrukturerad 

intervju. Till undersökningsgruppen hörde åtta finlandssvenska simlärare. Alla intervjuade var 

kvinnor som arbetat med strandsimskolor.  

Resultat 

Resultaten visade att simlärarna beskrev sitt agerande när det gäller ansvar och säkerhet utifrån 

tydliga rutiner och regler samt i planeringen och organiseringen av undervisningen. Simlärarna 

reflekterade över rädslor i yrket och riskerna i arbetet. De reflekterade mycket kring olyckor som 

skett och de flesta visade en medvetenhet om simläraryrkets ansvars- och säkerhetsaspekter. 

Simlärarna ansåg att den nya utbildningen består av för lite undervisning i livräddning och 

återupplivning. Med tanke på ansvar och säkerhet upplevde simlärarna att utbildningen kunde ha 

haft hårdare krav inom livräddningen och förstahjälpen.  

Slutsats 

Simlärarna upplevde ansvar och säkerhet som viktiga aspekter av strandsimskolorna och önskade 

med tanke på det en förbättring av den nya simlärarutbildningen.   
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Abstract 

Aim and questions 

The aim of this study was to illustrate how Swedish speaking swimming teachers in Finland feel 

about responsibility and safety in swimming schools and how they relate these concepts to the 

swimming teacher education. Four questions helped to answer the aim of this study:  

1. How do the swimming teachers describe their behaviour in connection to responsibility in 

outdoor swimming schools? 

2. How do the swimming teachers describe their behaviour in connection to safety in outdoor 

swimming schools? 

3. How do the swimming teachers reflect over their behaviour? 

4. What do the swimming teachers think about the new swimming teacher education and what 

opinions do they have about the education with regards to the responsibility and safety.   

Method 

The study consisted of a qualitative method and the data were gathered through interviews which 

provided the possibility for a deeper analysis. Semi-structured interviews kept the study within 

specific themes but also allowed room for interpretation. The target group consisted of eight 

Swedish speaking swimming teachers from Finland. They were all women who had worked with 

outdoor swimming schools.  

Results 

The results showed that the swimming teachers described their behaviour regarding 

responsibility and safety with specific routines and rules. Their behaviour was also described in 

their planning and organizing of the lessons. The swimming teachers reflected over different 

fears in the profession and risks in the work. They also reflected over accidents and showed more 

or less awareness of the aspects of responsibility and safety in the profession. The swimming 

teachers considered the new education not to have enough classes in lifesaving and resuscitation. 

Considering the responsibility and safety required in the profession the swimming teachers 

would have preferred tougher requirements.         

Conclusions 

The swimming teachers experienced responsibility and safety as important aspects of outdoor 

swimming schools and therefore desired improvement in the education.  
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Bilagor 
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Bilaga 2 Den nya simlärarutbildningens innehåll, timantal och krav 
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1 Inledning 

En tidig sommarmorgon stod jag på en simstrand tillsammans med en annan simlärare. ”Varför 

skulle det finnas något farligt på strandbottnen i den här viken? Båthamnen är mittemot och 

sällan kommer någon till den här lugna simstranden”.1 Så svarade simläraren när jag frågade 

om vi tillsammans skulle granska undervisningsstranden. Men på den ”lugna” simstranden 

hittades senare många farofyllda platser. Under vattenytan fanns en stor spetsig sten. Stenen låg 

alldeles vid den delen av bryggan som användes till hopp- och dykträning. På bryggans 

strandsida fanns även ett spetsigt rör som stack rakt ut och på sandstranden fanns glasskärvor, 

precis på det landområdet där simskolans barn lekte som mest. Den ”lugna” simstranden 

utmärks i dag av en skylt med förbud mot dykning (se bild 1): 
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                                  Bild 1. Dykningsförbud kan minimera drunkningsrisker 

Simlärarutbildningen i Finland tar noggrant upp säkerhetsfrågor och poängterar att det ligger i 

simlärarens ansvar att undervisningen pågår i en säker miljö så att förutsättningar skapas för 

framgångsrik och lyckad inlärning.2 Det ställs många krav på en simlärare. Du skall ha lämpliga 

egenskaper, goda kunskaper och rätt inställning. Dessutom bär du på ett gränslöst ansvar. Men 

hur upplever simlärarna detta ansvar och hur tänker de på säkerheten i undervisningen?            

För att utveckla och förbättra kvaliteten och säkerheten i de finländska simskolorna förnyades 

och förlängdes simlärarutbildningen den 1 januari 2007.3 Förvånande var att en del riktade 

 
1 Informant 1 2006, Skrivet med författarens egna ord 
2 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Simlärarens handbok 2007, Undervisningstillfället, s. 30 
3 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Uusi Koulutusjärjestelmä, 
<http://www.suh.fi/toiminta/uusi_koulutusjarjestelma/> (2007-06-18) 
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negativ kritik mot de nya bestämmelserna. Simlärare Fanny Örså protesterade med en insändare i 

tidningen Åbo Underrättelser: ”Jag tycker att det är märkligt att man efter tre år som aktiv och 

kompetent simlärare kan förlora sin kompetens!”4 Insändaren ledde till att Nina Renlund, 

Folkhälsans sakkunniga i sim och hälsa, reagerade. Hon påpekade att problem har uppstått då 

simlärare inte utbildar sig tillräckligt och förklarade att avsikten med den nya utbildningen är att 

höja både säkerheten och kvaliteten i simskolorna. Hon avslutade insändaren med att påpeka att 

simlärarens jobb är mycket viktigt och ansvarsfullt.5 

Simlärarjobbet kräver kunskaper och färdigheter för att man som simlärare skall kunna skapa en 

säker och trygg undervisningsmiljö. Men trots alla diskussioner om säkerhet och ansvarsfrågor 

finns det simlärare som anser att utbildningen inte behöver utgöra mer än 50 timmar 

undervisning. Simlärare har uppenbarligen olika uppfattningar om yrket och upplever säkerheten 

och ansvaret på varierande sätt. För att förbättra simkunskaperna i landet och minska antalet 

drunkningsolyckor bland barn måste, tror jag, även simlärarna och simlärarutbildningen 

undersökas och utvecklas.  

Simläraren är som idrottsläraren en ledare med många uppgifter. Studier om simlärarens 

uppfattningar om simläraryrket och om ansvar och säkerhet i simundervisningen är områden 

inom vilka det inte finns omfattande tidigare forskning. Därför är syftet med denna uppsats att 

undersöka hur simlärare agerar vid simundervisning och hur de reflekterar över sitt agerande och  

över ansvaret och säkerheten i simundervisningen. Därutöver syftar uppsatsen till att klarlägga 

hur simlärarna upplever simlärarutbildningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa vad finlandssvenska simlärare tänker om simlärarens ansvar och 

säkerhet i simundervisningen och hur de uppfattar simlärarutbildningen i förhållande till det.  

För att kunna besvara syftet används följande fyra frågeställningar:  

1. Hur beskriver simlärare sitt agerande med tanke på ansvaret i strandsimskolor? 

2. Hur beskriver simläraren sitt agerande med tanke på säkerheten i strandsimskolor? 

3. Hur reflekterar simlärarna över sitt agerande? 

 
4 Fanny Örså, ”Simlärare i dag – inte kompetent i morgon?” Åbo Underrättelser (2006-11-03) 
5 Nina Renlund, ”Simläraren har ett enormt ansvar”, Åbo Underrättelser (2006-11-07), s. 5 
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4. Vad tycker simlärarna om den nya simlärarutbildningen och vilka uppfattningar har de om 

simlärarutbildningen när det gäller ansvar och säkerhet?  

 

1.2 Bakgrund 

I Finland anses simkunnighet vara en viktig samhällskunskap.6 Enligt nordiska bestämmelser 

definieras en person simkunnig ifall han eller hon, efter att ha fallit i vattnet och fått huvudet 

under vattnet, kan få huvudet upp till ytan och därefter simma 200 meter utan avbrott, varav 

minst 50 meter är ryggsim.7  

För att förstå studiens utgångspunkt beskrivs nedan simläraryrket och simlärarutbildningen samt 

simskolors olika karaktär. Simlärarens ansvar och säkerheten i simundervisningen är centrala 

begrepp i studien. Kapitlet behandlar skador och drunkningsolyckor i relation till bristande 

simkunskaper och belyser ansvaret i simskolorna med hjälp av verkliga drunkningsexempel. 

Kapitlet beskriver också de lagar och rekommendationer som styr simverksamheten.  

 

1.2.1 Simlärare och simlärarutbildning 

Stämmer det att en duktig simmare automatiskt är en bra simlärare? Det hjälper säkert att ha 

goda färdigheter i ämnet för att lära andra och med egna praktiska färdigheter kan uppgifter 

struktureras, förstås och troligtvis lättare läras ut.8 Ur ett säkerhetsperspektiv måste en simlärare 

också kunna dyka djupt, transportera en skadad i vattnet, lyfta upp en skadad ur bassängen och 

kalla på hjälp. Det räcker inte med att bara kunna simma, dyka och livrädda utan kunskapen 

måste även kunna läras ut till andra. Till simlärarens viktigaste uppgifter hör att lära elever 

simma och att samtidigt garantera säkerheten i undervisningen. Erfarna simlärare påpekar att 

olyckor vid vatten kan handla om ytterst stressande situationer. Simläraren får inte gripas av 

panik utan måste kunna agera snabbt.9  För att fungera som en yrkeskunnig simlärare skall 

simlärarutbildningen hjälpa till att utveckla de kunskaper som krävs och behövs i yrket.   

Förändringar i utbildningen både vad gäller krav och mål, har skett under det senaste århundradet 

och i dag präglas simskoleverksamheten i Finland av en stark säkerhetsinriktning. I början av 
 

6 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 2 
7 Kent Härstedt, Sveriges Riksdag, Motion 2006/07: Ub338 Simkunnighet 2006-10-30 
<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GU02Ub338> (2007-06-07) 
8 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 24 
9 Ulla Lempinen, ”Uimataidon puolesta”, Opettajalehti 23 (2003-06-06) 
<http://www.opettaja.fi/portal/page?_pageid=95,82089&_dad=portal&_schema=PORTAL&key=71900> (2007-06-
09), s. 1 
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1900-talet var simkunskaperna i landet dåliga och under samma tidsperiod grundades 

simsällskap. Simsällskapens målsättning var att garantera simundervisning till alla barn. De 

första simskolorna uppstod 1929 då Folkhälsan, Finlands svenskspråkiga social- och 

hälsovårdsorganisation, inledde sin simverksamhet. Folkhälsan är idag en privat organisation som 

följer Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds (FSL) normer och krav.10 FSL 

leder den allmänna simundervisnings- och livräddningsverksamheten och har hand om 

rådgivning, utbildning och informationsarbete i samband med simhallars och stränders säkerhet

De har en framtidvision som innebär att fram till år 2010 främja simkunnigheten och övrig 

säkerhet vid vatten på ett sätt som gör alla finländare simkunniga. Genom detta vill FSL

på drunkningsolyckor och säkerställa att ingen drunknar för att de inte kan simma. Till målen h

också att alla medborgare skall kunna rädda sig själva och andra ur vattnet samt att alla skall anse 

att säkerhet på vatten och is är viktigt.11 

Simlärarutbildningen var förr uppdelad i två kurser, en 50 timmar grundkurs och en frivillig 50 

timmar fortsättningskurs. Målsättningen med simlärarutbildningens grundkurs var att utbilda 

simlärare för nybörjarsimskolor.12 Fortsättningskursen var främst riktad mot simlärare som ville 

fördjupa sig i ämnet och fungera som huvudansvariga simlärare. För att få delta i 

fortsättningskursen krävdes godkänd grundkurs.13 Grund- och fortsättningskursernas innehåll, 

timantal och krav redovisas i bilaga 1. Den nya simlärarutbildningen är en sammanslagning av 

grund- och fortsättningskursen. Den genomförs under tre perioder och utgör sammanlagt 100 

timmar, varav 40 timmar är distansstudier. För att bli godkänd i utbildningen måste alla tester, 

undervisningsprov och distansuppgifter vara godkända.14 Den nya simlärarutbildningens 

innehåll, timantal och krav redovisas noggrannare i bilaga 2.  

Avsikten med den nya simlärarutbildningen är att höja säkerheten i simskolorna och stärka 

simlärarnas status. Den nya utbildningen består av elva timmar undervisning i säkerhet, ansvar, 

livräddning och förstahjälp. Till den nya utbildningen hör också två distansuppgifter som handlar 

om att bekanta sig med simhallens alarmsystem och att skriva en krisplan för en strandsimskola. 

Mellan 1998 och 2006 omfattade grundkursen nio timmar och fortsättningskursen 15 timmar, 

vilket betydde att utbildningen förr bestod av 24 timmar undervisning i säkerhet, ansvar, 

livräddning och första hjälp. De som i dag utbildas till simlärare får därmed nästan 13 timmar 

mindre säkerhetsundervisning (se tabell 1). 

 
10 Folkhälsan, Mari-Sofi Johansson, Johanna Hagström, Malin Källman & Nina Renlund, Simhandbok, (Helsingfors: 
2006), s. 4-7 
11 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 205 
12 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Simlärarens grundkurs 1996, s. 4-8 
13 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Simlärarens fortsättningskurs 2001, s. 2-3 & 31-32 
14 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 9 & 209 



Tabell 1. Simlärarutbildningarnas innehåll och timantal  

15 

Kurs/  
Kursinnehåll (T=teori & P=praktiskt) 

Grundkurs  50 h 
1996-2006 

Forts.kurs 50 h 
1996-2006 

Ny utbildning 100h 
2007-> 

Simlärarens uppgifter & 
ansvar/Simlärarens 
verksamhetsbeskrivning (2007->) (T) 

2 h  2 h 

Livräddning och vattensäkerhet (T) 2 h 2 h  
Simövervakarens arbete (T)  2 h  
Säkerhet (barnens säkerhet, övervakning 
av & ansvar för gruppen, återupplivning, 
första hjälp & räddning ur vattnet) (T) 

  4 h 

Hypotermi (T)  2 h  
Simhallen som aktivitetscenter (säkerhet 
& regler)/arbetsmiljö (2007->) (T) 

 1 h 3 h 

Anatomi och första hjälp (T)  3 h  
Fysiologin i samband med drunkning (T)  2 h  
Strandsimskolans speciella egenskaper (T)   1 h 
Livräddning (P) 5 h 2 h 1 h (Folkhälsan 1,5h) 
Livräddningstävlingar (P)  1 h  
Sammanlagt: 9 h 15 h 11 h eller 11,5 h 

1.2.2 Simskolor 

Simskolor kan vara privata eller kommunala. Privata företag och föreningar erbjuder olika 

simskoletjänster medan den kommunala verksamheten oftast innebär att skolan såväl arrangerar 

som ansvarar för simundervisningen i skolorna. Hur simundervisningen i skolor ordnas varierar 

stort från kommun till kommun men sparåtgärder på många orter har orsakat nedskärningar i 

simundervisningen. Simundervisning skiljer sig från andra undervisningssituationer då 

lektionerna äger rum på platser som simbassänger och simstränder. Simbassängen och speciellt 

simstranden är inlärningsmiljöer där det föreligger stor risk för olyckor. Hård vind, kallt vatten 

och höga vågor kan försvåra undervisningen vid stränder. Omgivningen kan också bestå av långa 

stränder, stenrik botten eller grumligt vatten.16 Simskolor på stränder medför särskilda risker och 

innebär därmed en ännu ansvarsfullare uppgift för simläraren.    

 

1.2.3 Ansvar och säkerhet i simundervisning 

Studien tar, som syftet visar, utgångspunkt i simlärarens ansvar och säkerheten i 

simundervisningen. I Svenska akademins ordbok beskrivs ansvar som ”skyldighet att stå till 

svars” och säkerhet som ”skyddad mot fara” eller som förmågan ”att ge trygghet”.17  

 
 

12

                                                      
15 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 1996, s. 5, Finlands Simundervisnings- och 
Livräddningsförbund, 2001, s. 2-3 & Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 212ff 
16 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 32 & 41ff 
17 Svenska akademins ordbok <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/> (2007-06-25) 
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Aktiviteter och undervisning som utförs vid vatten medför alltid ett stort ansvar. Simläraren 

ansvarar för eleverna under hela simskolan och ansvaret börjar redan från det att simläraren tar 

emot eleverna och slutar först då när eleverna överlämnas till vårdnadshavaren. Alla simlärare 

skall därför skriva ett skriftligt arbetsavtal som berör ansvarsfrågor. Ansvaret skall vara klart 

uppdelat innan simundervisningen startar så att simläraren och simskolans arrangör vet vem som 

bär ansvar för vad. Arrangören är huvudansvarig för att de krav som ställs på simskolan 

uppfylls.18  

Till simskolans säkerhet hör att undervisningsområdet, d.v.s. där simundervisningen äger rum, 

består av en trygg miljö. En säker undervisningsplats utmärks av ett avgränsat område där det 

finns ett fungerande säkerhetssystem med förstahjälputrustning, telefon och 

vattenräddningsutrustning. Simlärarens kompetens påverkar också säkerhetsnivån. Farliga 

situationer i simskolan kan exempelvis vara en ouppmärksam simlärare, en osäker miljö eller en 

för stor undervisningsgrupp.19 FSL rekommenderar att gruppen skall bestå av en simlärare på tio 

icke simkunniga elever eller 20 simkunniga elever. Gruppstorleken är i båda fallen för stor 

framförallt med tanke på strandsimskolors speciella förhållanden. Gruppstorleken måste också 

beaktas utifrån elevernas speciella behov, ålder, kunskaper och yttre omständigheter.20 I samma 

grupp kan det finnas elever som inte talar finska eller svenska, elever med funktionshinder och 

elever som är överaktiva.21 Ifall läraren ser brister i säkerheten under simundervisningen måste 

lektionen flyttas till ett senare tillfälle eller till en tryggare miljö.22 Folkhälsan skriver också i sin 

handbok för simlärare om vikten av att göra omgivningen trygg, även om vi aldrig kommer att 

ha en helt riskfri miljö.23 Men tänk om något skulle hända? Vem har ansvar och vilka lagar styr? 

1.2.4 Olyckor, skador och lagar 

Gemensamt för alla länder är att lagar och förordningar som styr samhället och medborgarna. 

Lagstiftningen medverkar också till att förstärka länders säkerhet. Finlands lagar, med högsta 

domstolen i spetsen fungerar som simverksamhetens högsta lagstiftande organ. 

Produktsäkerhetslagen hör till Finlands lagar och har som syfte att förhindra risker i anslutning 

till konsumtionsvaror och konsumenttjänster. En produkt eller tjänst får inte orsaka risker för 

 
18 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 62ff & 204 
19 Ibid., s. 63-64 
20 Matti Pietilä, Mia Sarpolahti, Juha Henriksson, Markku Poutala & Malla Grönlund. Opetushallitus, Suomen 
Kuntaliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ & Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. ”Uimaopetus 
turvallisemmaksi”, 2007-05-08  <http://www.edu.fi/peruskoulu/liikunta/uimaopetuskirje.pdf> (2007-06-09), s. 5-7 
21 Lempinen, s. 1 
22 Pietilä, s. 5 
23 Folkhälsan, ”Förebyggande av skador”, Handbok för skolpersonal, s. 6 



 
 

14

                                                     

konsumentens hälsa eller egendom.24 Enligt produktsäkerhetslagen ansvarar näringsidkaren, som 

producerar tjänsten, i första hand för simhallens säkerhet. Tillsynsmyndigheterna är 

konsumentverket, länsstyrelsen och den kommunala tillsynsmyndigheten.25 Lagarna om 

konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) och konsumentverkets 

anvisningar för främjandet av säkerheten i simhallar och badinrättningar (52/2002) gäller även 

simstränder.26 Syftet med lagarna är att fastställa minimikraven på säkerheten, öka 

badinrättningarnas säkerhet, effektivisera övervakningen och därmed förebygga olycksfall.27 

Konsumentverket gör också inspektioner på tjänster som erbjuds och säkerställer att dessa är 

säkra för konsumenterna. Denna myndighet har till uppgift att utreda hur säkerheten för 

kunderna upprätthålls och vidareutvecklas samt få fram på vilket sätt tjänsten kan göras 

tryggare.28 Både privata och kommunala simläger hör till lagen om konsumtionsvarors och 

konsumenttjänsters säkerhet. Trots alla lagar och rekommendationer är FSL och 

konsumentverket bekymrade över säkerheten på simstränderna. De kritiska anser att det finns 

brister när det gäller övervakningen på simstränderna och att flera stränder har för få eller saknar 

helt simövervakare.29  

Men olyckor kan hända trots övervakande simlärare och badvakter. Den 6 juli 2007 drunknade 

en åttaårig flicka på en badstrand i Helsingfors. Oroväckande var att flickan drunknade fast det 

var många människor på stranden. På plats fanns också stadens badvakt.  Följande dag löd 

rubriken i en finlandssvensk dagstidning: ”Folk tittade bara på”. Badgästerna har självklart också 

ett ansvar och i detta fall då den 18-åriga badvakten uppmanade alla vuxna att bilda en kedja för 

att kontrollera vattnet fanns det en del vuxna som bara stod och tittade på. När badvakten började 

dyka efter flickan kom endast två frivilliga och hjälpte till.30 Simlärare och övervakare har ett 

ansvar för simsäkerheten men som medborgare har alla också ett personligt ansvar gentemot sina 

medmänniskor. I strafflagens 21 kapitel framkommer att ”den som vet att någon befinner sig i 

livsfara eller allvarlig fara för hälsa, men underlåter att ge eller skaffa denne sådan hjälp som 

skäligen kan krävas av honom med beaktande av hans möjligheter och situationens art, skall för 

 
24 Konsumentverket, Företagen, Produktsäkerheten, Basinformation för näringsidkaren, 
<http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?site=35&tmf=7953&lmf=8570&id=8572&mode=readdoc>  
(2007-07-08) 
25 Konsumentverket, Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten i simhallar och badinrättningar, 
Publikationsserie: 2003-1, s. 11 
26 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 200 
27 Konsumentverket, 2003, s. 3 
28 Konsumentverket, Riksomfattande övervakningsprogram inom produktsäkerhetstillsynen år 2007, 
Publikationsserie: 2007-1, s. 5 
29 Konsumentverket, Kuluttajavirasto, Tiedote 2005-08-03, 
<http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?id=17159&site=34&tmf=7418&root_id=7418&mode=readdoc> 
(2007-06-06) 
30 Maja-Stina Andersson, ”Folk bara tittade på”, Hufvudstadsbladet (2007-07-07) s. 3 
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försummande av räddningsåtgärd dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.”31 Som 

vuxen medborgare råder även en skyldighet att fungera som barnens förebild och uppfostrare.32  

Simning är en medborgarfärdighet och kanske det bästa verktyget för att förebygga 

drunkningar.33 Skolan skall sträva efter en hög simkunnighet då skolans undervisning i sim- och 

livräddningskunskaper har en stor inverkan på vattensäkerheten i hela landet. År 2006 drunknade 

174 personer i Finland varav 46 innefattade badolyckor.34 Drunkningsstatistiken för de första 

månaderna under år 2007 ser ytterst dyster ut. Bara mellan januari och maj månad drunknade 51 

personer, medan drunkningsstatistiken för samma period föregående år var endast hälften så 

stor.35 En grundläggande förutsättning för att antalet dödsolyckor vid vatten skall kunna minskas 

är att simundervisningen effektiveras, simstränderna undersöks och simövervakningen 

säkerställs.36 Oron över olyckshändelser vid simundervisningen har lett till att en del skolor i 

Finland undvikit att ordna simundervisning för eleverna.37 I Helsingfors fungerar 

simundervisningen med utomstående simlärare. Klassläraren har alltså gett över ansvaret till en 

utbildad simlärare och resultaten är positiva. I Helsingfors kan 89 % av eleverna i årskurs fem 

simma vilket hör till den bästa statistiken i landet. Goda och dåliga simresultat påverkas av flera 

olika faktorer. Ifall skolan inte har en näraliggande simhall påverkas simresultaten direkt. Även 

kommuners besparingar har visat sig påverka simundervisningen negativt.38 Ifall skolor undviker 

att ordna simundervisning på grund av oron över att en olyckshändelse skall inträffa eller på 

grund av kortsiktiga besparingar, kan följderna bli drastiska eftersom skolans simundervisning är 

den viktiga grunden för hela befolkningens simkunskaper. Men trots att barnens simkunskaper 

blivit bättre under de senaste åren så finns det fortfarande mycket att göra för att ytterligare 

förbättra simkunnigheten.39  

Domstolsbeslut efter olyckor vid simskolor tydliggjort simlärarens ansvar ur ett juridiskt 

perspektiv. Nedan följer ett exempel på en verklig drunkningsolycka. Det handlar om en 

olyckshändelse som visar hur viktigt det är för läraren att följa de lagar och rekommendationer 

som råder. Exemplet är en drunkningsolycka från Tavastland, Finland 1996. En klasslärare 

 
31 Finlex, Lagstiftning, Ursprungliga författningar, Helsingfors 1995-04-21 
<http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1995/19950578> (2007-08-18) 
32 Folkhälsan, Handbok för skolpersonal, s. 6 
33 Svenskt forum för kunskap om drunkningsolyckor, Prevention, 2005 <http://www.omdrunkning.se/> (2007-10-
22) 
34 Pietilä, s. 2 
35 Yle Uutiset, ”Useita lapsia hukkunut pääkaupunkiseudulla”, 2007-07-05, 
<http://www.yle.fi/uutiset/24h/id64257.html> (2007-07-05) 
36 Karin Brand & Anders Wernesten, Svenska Livräddningssällskapet, Drunkningsolyckor 2006 (2006-01-05), s. 1 
37 Marja Puustinen, Uusin ohjein uimaan, Opettaja e-lehti, 22 (2007-06-01) 
<http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI> (2007-06-11) 
38 Lempinen, s. 1 
39 Marianne Sundholm, ”Rör man sig vid vatten ska man kunna simma”, Hufvudstadsbladet (2007-07-20), s. 4 
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ordnade en badutflykt med 14 elever i årskurs tre och fyra. Badstranden bestod av ett 45 meter 

långt och grunt vattenområde som slutade i bråddjupt sjövatten. Bråddjupets område var inte 

utsatt med märken. Läraren gick först ut i vattnet, visade undervisningsområdet och varnade 

eleverna för bråddjupet. Under elevernas fjärde simbesök drunknade en elev. Eleverna hade 

hunnit byta om och skynda till vattnet före läraren. När läraren kom till vattnet saknades en elev. 

Eleven hittades en halv timme senare på den djupa delen av sjön. Den drunknade eleven hade 

inte varit med på de övriga simlektionerna varför hans simkunskaper inte testats. Läraren 

dömdes till böter för dödsvållande och brytande mot tjänsteskyldighet.40 Exemplet belyser 

säkerhetsaspekter som hör ihop med strandsimskolor. Simläraren måste vara medveten om 

elevernas simkunskaper innan simundervisningen bedrivs ute på djupt vatten och 

undervisningsområdet måste vara tydligt avgränsat. Simundervisningen skall pågå på synligt 

avgränsade undervisningsområden och speciellt viktigt är att gränsen för djupt vatten noggrant 

märks ut. Om det finns stora stenar eller gropar i strandbotten måste också dessa märkas ut.41 

Som simlärare är det viktigt att tänka på alla säkerhetsfaktorer redan vid planeringen av 

lektionen. Dagens samhälle präglas av ett säkerhetstänkande och även om en helt riskfri miljö är 

svårt att uppnå är det varje simlärares skyldighet att tänka förebyggande och skapa en så trygg 

och säker miljö som möjligt. 

 

2 Forskningsläge 

För att skapa säkrare miljöer och tryggare förhållanden behövs preventiv forskning på olika 

områden. I Sverige har det preventiva arbetet fått stor uppmärksamhet och forskning har gjorts 

kring simning och förebyggande arbete. Det finns många finländska undersökningar kring 

simkunskaper och kartläggningar över drunkningsolyckor men fortfarande saknas bredare 

forskning i preventivt syfte.  

Simlärarens arbete skiljer sig från andra idrottsgrenars tränare och ledare. Vattnet skapar 

speciella omständigheter i riskfyllda miljöer och simlärarens arbete kännetecknas av ett ansvar 

för vattenmiljön och en respekt för vattnets faror.42 Men simläraren, precis som läraren, 

förväntas ta ansvar för en stor grupp barn och kunna säkerställa säkerheten i olika 

undervisningssituationer. Det går alltså bra att koppla idrottslärarens uppfattning och attityder till 

simlärarens tankesätt.  

 
40 Pietilä, s. 8-9 
41 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 49 
42 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 1996, s. 12 
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Simlärarutbildningen skiljer sig en del från idrottslärarens utbildning. En idrottsledar- och 

idrottslärarutbildning är oftast betydligt längre bestående av mera omfattande studier i 

pedagogik. Men på många sätt överensstämmer idrottsledar-, idrottslärar- och 

simlärarutbildningen. Simlärarutbildningen sätter, liksom lärarutbildningen, upp mål och ställer 

krav. Då idrottslärarens, idrottsledarens och simlärarens uppgifter liknar vad gäller ledarrollen 

och ansvaret, redovisar jag för mitt ändamål relevanta undersökningar.  

 

I forskningsgenomgången beskriver jag först ett par studier som handlar om simkunnighet och 

om elevers och föräldrars uppfattning om denna, för att därefter ta upp studier som visar på 

likheter i lärares och simlärares yrkesroller både vad gäller problematik och vad yrket kräver. 

Studier om hur simlärarna agerar och reflekterar över sitt arbete och sin utbildning har inte 

tidigare gjorts och därför redovisar jag studier i nära anknytning till mitt ämne.   

 

2.1 Vattensäkerhet och simkunskaper 

Yvonne Terjestam, vid Lunds Universitet, studerade 150 grundskoleelever och deras mödrar i 

frågan om barns säkerhet i vatten och föräldrars förhållningssätt till faror i vatten. Resultaten 

visade att föräldrar till skolbarn ofta tenderar att överskatta barnens förmågor att hantera tillbud 

och undvika faror. Det framkom också att många av de intervjuade föräldrarna litade på barnens 

förmågor och därför ansåg att de inte behövde kontrollera eller vägleda dem i frågor faror med 

vatten och om säkerhet. Av undersökningen framkom också att det fanns en övertro på den egna 

simförmågan bland eleverna. De yngre barnen, precis som ungdomarna, trodde sig klara av alla 

situationer som kan uppkomma på djupt vatten och barnen verkade vara omedvetna om olika 

typer av incidenter som kan uppkomma i vatten. Det visade sig också att pojkar utsätter sig för 

större risker än flickor och att pojkarna därför är överrepresenterade i drunkningsstatistiken. 

Terjestams undersökning visar att det behövs mer kunskap om barn och säkert beteende samt att 

framtida studier borde fokusera mera på barns och föräldrars kunskap om vattensäkerhet.43   

Att barnen själva tenderar att överskatta sina förmågor gällande vatten och simkunskaper 

framkommer också i en annan studie. En undersökning gjord år 2003 av Tiina Kolo vid Kuopio 

Universitet i Finland visade att 99 % av elever i årskurs sex ansåg sig vara simkunniga och 

kunna simma 200 meter utan avbrott. Det verkliga antalet simkunniga visade sig vara lägre; 

endast 88 % var simkunniga. Undersökningen tar också upp oron över finländares försämrade 

 
43 Yvonne Terjestam, Säkerhet i vatten. Intervjuer med grundskoleelever och deras föräldrar, (Lund: Lunds 
Universitet, Institutionen för Psykologi 2002), s. 13ff 
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simkunskaper. Antalet drunkningsolyckor har ökat och Kolo tror att flera olyckor kunde ha 

förebyggts med goda simkunskaper.44 Så hur ser det ut med simkunnigheten idag; hur många 

kan simma enligt den nordiska definitionen

En kartläggning gjord av Jyväskylä forskningscenter i Finland (LIKES) visade år 2000 att endast 

67 % av eleverna i årskurs sex är simkunniga. Undersökningens syfte var att ta reda på hur 

simundervisningens målsättningar har uppnåtts. Man undersökte hur många elever i årskurs sex 

som kan simma och vilka faktorer som påverkar simkunnigheten. Undersökningen stöder inte 

tidigare gjorda undersökningar om att elever skulle överskatta sina simkunskaper då 92 % 

procent av eleverna uppskattade sin simförmåga korrekt. Studien visade också att föräldrarna har 

den största rollen som simlärare då 55 % av flickorna och 52 % av pojkarna hade lärt sig simma 

med föräldrarnas hjälp redan innan skolstarten. En något mindre procent av eleverna hade lärt sig 

simma i en utomstående simskola. 26 % av flickorna och 24 % av pojkarna hade gått i en 

kommunal simskola medan endast 6 % hade lärt sig simma under skolans simundervisning.45 

Studien talar för att föräldrarna har ett stort inflytande på barnens simkunskaper men också att 

den kommunala simskolan behövs. 

Jyväskylä forskningscenter gjorde en ny kartläggning fyra år senare, år 2004, som gav positivare 

resultat. 77 % av elever i årskurs sex kunde simma enligt de nordiska bestämmelserna. 

Tolvåringarnas simkunskaper har därmed förbättrats under de senaste åren. Undersökningen om 

elevernas simkunskaper från år 2000 väckte stor uppmärksamhet i landet.46 Början till preventivt 

arbete har säkert, tillsammans med skolors medvetenhet om de försämrade simkunskaperna, lett 

till dessa positiva förändringar.        

 

2.2 En ledarroll med ansvar 

Simlärarens roll precis som klasslärarens eller idrottsledarens kännetecknas av en relation mellan 

lärare och elev. Joakim Landahls avhandling ”Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och 

omsorgsarbete i historisk belysning” tar upp frågor om dagens lärarroll.47 Han understryker 

 
44 Tiina Kolo, Ohjatun sekä omitoimisen uintiharjoittelun vaikutukset peruskoulun 6-luokkalaisten mitattuun ja 
koettuun uimataitoon sekä uintimotivaatioon Siilinlahden koulussa Siilinjärvellä, (Kuopio: Kuopion Yliopisto, 
Lääketieteellinen tiedekunta,2003) <http://ffp.uku.fi/cgi-
bin/edueditor/sample_presenter.pl?slideshow_id=78&slide_id=857&language_id=1> (2007-06-06) 
45 Jaana Kuusela, ”Uimataidon oppiminen vahvasti vanhempien varassa”, Liikunta & Tiede 3-4 (Jyväskylä: LIKES-
tutkimuskeskus, 2001), s. 58ff 
46 Jaana Kuusela & Katja Rajala, ”Kuudesluokkalaisten uimatatito kohentunut”, Liikunta & Tiede 5 (Jyväskylä: 
LIKES-tutkimuskeskus, 2004) 
47 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning (diss. 
Stockholm: Stockholms universitet, 2006), s. 2ff 
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lärarens undervisande funktion och sociala roll och nämner skolan som en plats som förbereder 

för framtiden. Vid sidan av de didaktiska aspekterna innehåller läraryrket möten med både den 

starka och den svaga eleven. Lärare beskrivs ha ett ansvar och en uppgift att vara en auktoritet 

som utvecklar elevernas moral. Detta ser jag också som en del av simlärarens ansvarsfråga. I 

Lärarnas tidning (2004/3:20) under rubriken ”Lärarhögskolan utbildar blundare” riktar Gunilla 

Granath kritik mot lärarutbildningen. Hon anser att de inte ger tillräckliga kunskaper i 

kommunikation, konflikthantering och gruppdynamiskt tänkande. Konsekvensen sägs vara en 

blindhet hos lärare gällande de problem som kan uppstå. Distansen mellan lärare och elever tas 

också upp. Landahl beskriver i slutdiskussionen läraryrket som präglat av en inneboende 

osäkerhet. Han säger att läraren kan uppfatta att en viss arbetsuppgift ligger utanför 

kompetensområdet men innanför det moraliska ansvarsområdet. 48 Landahl talar om 

ansvarsområdets gränser och tar upp balansgången mellan det privata och det delade ansvaret 

inom dagens skolor. Han använder teorier av Bauman och påpekar att enligt Bauman kan 

arbetsdelningen leda till att det individuella ansvaret undergrävs då den enskilda arbetaren är 

endast en länk i en kedja av beslut. Bauman har uttryckt ansvaret: ”Eftersom det är i närhetens 

tillstånd som ansvaret är minst uthärdlig är det också i närhetens tillstånd som impulsen att 

undfly ansvar är som starkast.”49 En simlärare arbetar inom ett ansvarsområde med en viktig 

lärar- och elevkontakt och precis som klassläraren är simläraren en länk i en lång kedja av beslut. 

För simlärarens del kan ansvarsområdet och olika arbetsuppgifter skapa osäkerhet och orsaka 

ödesdigra följder. Det är synnerligen viktigt att alla ledare på en simstrand är medvetna om sitt 

eget ansvarsområde och att samarbetet ledare emellan fungerar.    

Claes Annerstedt undersökte vid universitet i Göteborg (år 1991) idrottslärares kompetens. Hans 

avhandling heter ”Idrottslärarna och idrottsämnet - Utveckling, mål och kompetens - ett 

didaktiskt perspektiv”. Flera av respondenterna i hans undersökning tyckte att idrottslärarna har 

fått alltför många moment att behärska inom ämnets ramar. En lärare uttryckte sig såhär: ”Vi kan 

ganska mycket, fast lite om mycket.” Synen på vad en idrottslärare bör kunna har under åren 

förändrats i takt med den samhälleliga utvecklingen. Kraven på läraren ansågs som omfattande 

och näst intill omöjliga att behärska. Osäkerheten gällande kompetens och bristande 

yrkesidentitet var karaktäristiskt för hela läraryrket. Läraryrket ansågs sakna tydliga kriterier för 

vad som kunde betecknas som framgångsrik undervisning. Ur avhandlingen framkom att 

 
48 Ibid., s.170 & 215ff 
49 Ibid., s. 42, 206 & 216 
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idrottslärarutbildningens mål borde vara att utbilda lärare som är engagerade, motiverade och 

kunniga att utveckla elevernas kompetens.50  

Simläraryrket kan också beskrivas med otydliga kriterier och med en viss brist i sin 

yrkesidentitet. Dagens samhälle har haft ett stort inflytande på simlärarutbildningen och 

simlärarutbildningen har därmed ändrats i takt med utbildningsproblematiken i samhället.  

 

2.3 Problematik inom idrottsledar- och idrottslärarutbildningar  

En svensk undersökning från 2007 tar upp problematiken inom idrottsledarutbildningar och 

behandlar idrottsledares attityder och kunskaper i förhållande till idrottens mål.  Jan-Ola 

Högberg vid Högskolan i Dalarna fann att idrottsledarna ofta saknar kunskap om idrottens 

hälsomål och att de saknar beredskap att utforma träning så att den motsvarar målen. Enligt 

Högberg ligger problemet i utbildningen. Han anser att den inte ger ledarna de kunskaper och det 

engagemang som krävs för att intentionerna skall realiseras.  Högberg gjorde en 

enkätundersökning och analysen av intervjuresultaten visade att idrottsledarna kunde delas in i 

fyra kategorier: de som bryr sig, har kunskap och omsätter den, de som bryr sig men inte har 

kunskap, de som har kunskap men som inte bryr sig och de som inte har kunskap och inte bryr 

sig. Högberg menar att det är faktorer utanför idrottsrörelsen som påverkar ledarnas sätt att 

planera genomföra och värdera sin träning. Han anser också att idrottsrörelsens utbildning inte 

ger den attityd och förhållningssätt som behövs för att ledarna skall nå upp till de mål som 

måldokumenten sätter upp. Enligt honom finns det en stor kunskapslucka hos ledarna gällande 

dessa mål. Högberg tror att den mest effektiva men svåraste metoden vore att först hitta ledare 

med den ”rätta” attityden och låta dem gå idrottsutbildningar som kan stärka ledarnas kunskaper. 

Metoden kunde dock leda till brist på ledare. Han anser det var frågan om en förhållningsfråga 

på beslutande nivå och inte en penningfråga.51 Eventuellt finns också detta problem bland 

simlärarna och troligtvis finns det också liknande brister i simlärarutbildningen.    

Att utbilda sig till eller arbeta som idrottslärare och simlärare påminner mycket om varandra. 

Idrottsläraren och simläraren arbetar båda med barn och unga i små och stora grupper. 

Undervisningsinnehållet kan likna varandra även i fråga om arbetssätt och metoder. Peter 

Sundstedt har intervjuat finlandssvenska idrottslärare om deras tankar och åsikter kring deras 

utbildning och arbetstillfredsställelse. Undersökningen gjordes år 2003 för institutionen för 
 

50 Claes Annerstedt, Idrottslärarna och idrottsämnet - Utveckling, mål och kompetens - ett didaktiskt perspektiv 
(diss. Göteborg: Universitet, 1991), s. 248ff 
51 Jan-Ola Högberg, Idrottsledaren som hälsofostrare, 2007-03-28, Idrottsforum, Högskolan Dalarna, 
<http://www.idrottsforum.org/articles/hogberg/hogberg070328.html> (2007-07-04), s. 1, 6-7 & 13ff 
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idrottspedagogik i Jyväskylä, Finland. Sundstedt intervjuade åtta idrottslärare som utexaminerats 

mellan åren 1997 och 2002. Han frågade bland annat hur de upplever sitt yrke, sin utbildning och 

arbetstillfredsställelse. På basen av intervjuerna kunde Sundstedt konstatera att idrottslärarna var 

nöjda eller mycket nöjda med sitt nuvarande yrke och att även utbildningen ansågs vara bra eller 

mycket bra. Kontakten med eleverna upplevdes som en av de viktigaste aspekterna för 

arbetstillfredsställelse. Lärarna uppfattade också friheten i arbetet som en positiv faktor. Saker 

som upplevdes negativa i yrket var främst att arbetet uppfattades som stressigt och intensivt. 

Organiseringen av undervisningen, reservering av idrottsanläggningar och informationen åt 

eleverna ansågs vara alltför tidskrävande. Lönen beskrevs också som en negativ faktor. 

Gemensamt för alla idrottslärare var att de tyckte att de inte behövde få uppskattning utifrån för 

sitt gjorda jobb utan den bästa utvärderingen upplevdes vara den som de fick av eleverna i form 

av glädje och lyckade prestationer.52 Som simlärare är också den stora belöningen att se lyckade 

resultat och simkunniga barn. Men att skapa ett förtroende och en bra kontakt till eleverna är en 

utmaning för alla simlärare. Eleverna skall våga lita på simläraren och utan ett bra förhållande 

blir inlärningsmöjligheterna färre och osäkrare. Även simläraren har en viss frihet i sitt yrke men 

denna frihet är mera begränsad och bunden till de lagar och rekommendationer som finns. Hur 

simlärarna upplever sin kompetens kan säkert också i viss mån relateras till idrottslärares 

uppfattning om sitt ämne.  

 

 

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter kan delas in i två delar. Donald Schöns teori om den 

reflekterande praktikern står som grund för att undersöka hur simlärarna beskriver hur de agerar 

på simstranden och hur de reflekterar över sitt yrke. För att svara på frågan om vad simlärarna 

tycker om simlärarutbildningen används Göran Lindes läroplansteori.  

 

 
52 Peter Sundstedt, Finlandssvenska gymnastiklärares uppfattning om sin utbildning och arbetstillfredsställelse, 
Institutionen för idrottspedagogik, Pro Gradu (Jyväskylä: Jyväskylä universitet, Finland, 2003) s.1, 12-13, 25-27 & 
45ff 



 
 

22

                                                     

3.1 Den reflekterande praktikern 

Att vara lärare idag är mycket utmanande, varierande och invecklat. Som lärare och även som 

simlärare skall du kunna strukturera kunskap, motivera, handleda, organisera och instruera.53 Då 

man talar om hur människan använder sina kunskaper är begreppet kognition centralt. Kognition 

är en psykologisk term som innefattar olika tankefunktioner.54 Människor tar in och bearbetar 

samt använder kunskap om omvärlden. En del sker medvetet men till stor del fungerar icke-

medvetna tankeprocesser i hjärnan. Känslor och behov sammankopplas med det vi tänker och 

gör. Vi människor har med andra ord olika sätt att tas oss an saker och olika sätt att ta in, tolka 

och använda våra erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Medan kognition handlar om att 

självständigt tänka, formulera problem och lösa dem, står metakognition för reflektionen över 

hur man gör när man tänker självständigt och vad som rör sig i ens medvetande.55 Hur gör vi när 

vi löser olika uppgifter eller hur gör vi när vi ställs inför olika problem. Ett metakognitivt 

förhållningssätt ger utrymme för reflektion och ger möjlighet att förändra tankevanor och 

synsätt.56 Genom eftertanke kan lärare utveckla ett gemensamt sätt att reflektera och tala om sitt 

arbete. Det har länge funnits en stark tro på att läraryrket utvecklats omedvetet och lärare har i 

många år betraktats som okunniga och i behov av hjälp för att kunna tolka och reflektera. 

Kunskapen har historiskt sett legat hos politiker och forskare. I och med den nya läroplanen i 

Sverige (Lpo 94) ändrades gjordes en omfördelning av makten inom skolan. Med detta följde 

större krav på lärares ämneskunskaper och reflektioner över den egna praktiken. Forskningen 

började riktas mot lärarnas möjligheter att reflektera och tanken om att lärarna kunde utvecklas 

till reflekterande praktiker uppstod.57    

Genom reflektion kan läraren utveckla sin identitet, sitt tänkande och sin kunskap. Läraren kan 

bli en forskande praktiker medveten om sina praktiska kunskaper och kan på så sätt formulera en 

praktisk teori. Kunskapen kan vara ”tyst” och beskrivas som produkten av omedveten 

handling.58  Praktisk kunskap inom pedagogisk forskning relateras ofta till Donald Schön. Enligt 

Schön kan den duktiga praktikern omformulera praktiska problem så att lösningarna blir synliga. 

Praktikern måste reflektera över sin egen verksamhet för att kunna arbeta med den praktiska 
 

53 Henry Egidius, Att vara lärare i vår tid: Inspirera, handleda, undervisa, organisera och bedöma, (Stockholm: 
Natur och Kultur 2005), s. 11  
54 Nationalencyklopedin 2007, Kognition, 
<http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=kognition&bt
n_search=S%F6k+direkt%21> (2007-12-01) 
55 Egidius, 2005, s. 19-21  
56 Nationalencyklopedin 2007, Metakognition, 
<http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=metakognitio
n&btn_search=S%F6k+direkt%21> (2007-08-18) 
57 Mikael Alexandersson, ”Tankens krökning tillbaka mot sig själv” Pedagogiska Magasinet (2007:01), s. 1  
58 Christer Brusling & Göran Strömqvist, Reflektion och praktik i läraryrket, 2. uppl.  (Lund: Studentlitteratur, 
2007), s. 31 
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kunskapen och förändra sitt handlande. Det nya handlandet leder vidare till ny praktisk kunskap. 

Den forskande läraren eller den reflekterande praktikern skall utveckla sin kunskap genom att 

reflektera över sin yrkesverksamhet.59 Donald Schön har haft stort inflytande på pedagogisk 

forskning. Han utvecklade en teori om människans tänkande och metakognition blev företeelsen 

om när vi tänker efter varför vi tänker som vi gör.60  

Donald Schön har skrivit böckerna The Reflective Practitioner 1983 och Educating the 

Reflective Practitioner 1987. Schön beskriver i sitt mest kända verk The Reflective Practitioner 

fenomenen: knowing-in-action och reflection-in-action.61 Knowing-in-action kan översättas till 

kunskap-i-handling. Vi kan utföra en övning, känna igen ett ansikte eller träffa en boll vid rätt 

tidpunkt, men vi kan inte direkt beskriva detta i ord. Vi lär oss invecklade rörelser utan att kunna 

verbalt uttrycka rörelsens utformning.62  Kunskap-i-handling brukar räcka för att ta oss genom 

dagen. Vi kan utföra rörelser och utöva olika övningar utan att tänka på det. Men ibland är det 

inte tillräckligt. Något ändras, någonting är nytt eller några överraskningar tvingar oss att stanna 

upp. Vi kan antingen skjuta problemet åt sidan eller ta tag i situationen genom att reflektera.63 

Schön kallar reflektion-i-handling för reflection-in-action och beskriver förmågan som ett sätt att 

hantera nya uppgifter effektivt och bekanta uppgifter smidigt och klokt. Det betyder att 

yrkesutövaren måste reflektera och dra slutsatser av vad som händer i den unika situationen. Han 

beskriver reflektionen som en del i agerandet och påstår att det inte går att separera kunskap och 

handling.64 Våra kunskaper beskrivs i underförstådda bedömningar och utföranden som ligger i 

handlingen.65  

För många praktiker och inom många yrken är kunskapen, tänkandet och reflektionen inbakade i 

deras sätt att tackla problem som uppstår under arbetets gång. Schön beskriver personer som 

ställs inför problematiska situationer och påpekar att det är viktigt att praktikern provar olika 

möjligheter att lösa problem. En professionell praktiker är en specialist som regelbundet möter 

speciella situationer. Men praktikern kan ofta inte säga vad han eller hon vet. Praktikern skapar 

emellertid olika register av förväntningar, inställningar och tekniker och lär sig att agera efter 

bestämda mönster. Så länge allt går som ”vanligt” och så länge utförandet är spontant fungerar 

kunskapen-i-praktiken. Ibland funderar praktikern djupare över vad som händer och då går 

 
59 Alexandersson, s. 1  
60 Henry Egidius, Pedagogik för 2000-talet, (Stockholm: Natur och Kultur 1999), s. 123-124  
61 Ibid., s. 123-124  
62 Donald Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, (United States of America: Basic 
Books 1983), pp. 23-25 
63 Donald Schön, Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the 
Professions (United States of America, San Francisco: Jossey-Bass 1987), p. 26 
64 Egidius, 1999, s. 123-124  
65 Brusling, s. 29 
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tankarna till handlingen och den kunskap som ligger i den. Tankarna går inte bara till att tänka på 

att göra något utan processen sker också under utförandet. Med andra ord reflekterar praktikern 

över handlingen också under själva handlingen.66   

Det är viktigt för praktiker att reflektera under handlingen. Det gör det möjligt för dem att 

handskas med osäkra och instabila situationer. Största delen av reflektioner som sker under 

utförandet beror på överraskningar. När överraskningar uppstår reagerar praktikern med 

reflektion-i-handling.67 Reflektionen efteråt är viktig som uppföljning och utvärdering men 

viktigast är ändå reflektionen under handlingen. Enligt Schön är reflekterande praktiker personer 

som kan reflektera och tänka kreativt under och efter utförandet.68  

För reflekterande praktiker handlar det om att se vilka förutsättningar som gäller, vad som går att 

utveckla och vad som kan göras på ett annat sätt. Kan exempelvis simläraren använda 

simredskapen på något annat sätt och går det att tänka på ett nytt sätt eller måste man alltid följa 

gamla mönster och rutiner? Frågan handlar också om vad den reflekterande praktikern gör när 

han eller hon ställs inför en ny situation. Praktikern söker efter något som kan göra situationen 

begriplig och försöker hitta likheter och skillnader från tidigare upplevelser.69 Elever skall få 

undervisning i hur de skall tackla problem eller obekanta situationer. Hur det skall läras är ett 

bekymmer för läraren. Lärare och simlärare arbetar oftast utifrån bestämda rutiner och arbetssätt. 

De kan uppleva nya situationer som svåra och måste då kunna reflektera både under och efter 

handlingen. För att försöka förstå vilka tankemodeller simläraren har om ansvaret i yrket och 

säkerheten i undervisningen fungerar Schöns teori om kunskap-i-handling och reflektion-i-

handling som redskap i denna process.   

 

3.2 Läroplansteori 

Läroplansteorier från 1960-talet och framåt beskrivs som empiriskt inriktade med ett intresse på 

det verkliga innehållet i undervisningen och de faktorer som påverkar innehållet. Lärandet har 

tidigare studerats från ett psykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv medan stoffurvalet 

har undersökts från ett historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Idag fokuserar man mera 

på hur innehållet samt undervisningen påverkar varandra.70  

 
66 Ibid., s. 34 & 39 
67 Ibid., s. 35 
68 Egidius, 1999, s. 125-126 & 219 
69 Ibid., s. 125ff 
70 Göran Linde, Det ska ni veta: En introduktion i läroplansteori (Lund: Studentlitteratur 2000), s. 10 
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Enligt Göran Linde kan man studera hur undervisningen påverkas utifrån tre olika arenor: 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Formuleringsarenan är 

arenan där läroplanen utformas i ett skolsystem. I läroplanen beskrivs vilka ämnen som skall 

ingå, hur mycket tid varje ämne skall få och vilka mål som styr undervisningen samt vilket 

innehåll ämnena skall bestå av. 71 Transformeringsarenan pekar på sambandet mellan 

läroplanens innehåll och faktiskt genomfört undervisningsinnehåll. Det betyder att den 

formulerade läroplanen tolkas av olika aktörer på olika sätt. Läraren kan ha olika fokus: socialt 

fokus, ämnesfokus, lärarfokus eller fokus på undervisningsprocessen.72 Realiseringsarenan är 

den arena där läroplanen verkställs i undervisningen. Dit hör lärarnas och elevernas verksamhet 

under lektioner. Linde tar upp kommunikationen och aktiviteterna i klassen och belyser lärarnas 

överordnade prägel i klassen där språket främst består av frågor, svar och reaktioner på svar.73   

Det som förmedlas i skolan är kunskaper riktade mot skilda tillfällen i livet. Skolan lär ut normer 

och värderingar som gäller för alla livssammanhang. En yrkesutbildning är annorlunda i den 

mening att den förmedlar kunskaper som är avsedda för bestämda sammanhang och specifika 

tillfällen. Kunskaperna är inte menade för hela livet utan de behövs specifikt i arbetet. Till viss 

mån är även yrkesutbildningar öppna och allmänna men syftar i huvudsak till begränsade 

förhållanden.74 Simlärarutbildningen är en yrkesutbildning där eleven får utbildning och 

behörighet att fungera som simlärare. Simlärarens utbildning är betydligt kortare än en vanlig 

lärarutbildning. Men för övrigt gäller liknande principer. Simlärarutbildningen påverkas också av 

efterfrågan och arbetssituationen i samhället. Den snabba teknologiutvecklingen och ofta 

förekommande förändringar i organisationer i arbetslivet gör det svårt att utbilda någon för att ha 

en fullständig kompetens för ett yrke. Istället skall tyngdpunkten ligga på kärnkompetenser och 

kunskaperna skall kunna överföras till olika tillämpningsområden. Idag kännetecknas 

yrkesutbildningar av bristande respekt för yrkeskunskapen.75 Simlärarnas åsikter om 

simlärarutbildningen och förnyandet av utbildningen skall analyseras utifrån Göran Lindes tre 

arenor: formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan.  

Läroplansteorin kommer tillsammans med den kognitiva teorin att utgöra utgångspunkten för 

tolkning och reflektion av resultaten i studien.  

 

 
71 Ibid., s. 19 
72 Ibid., s. 48ff 
73 Ibid., s. 65 
74 Ibid., s. 98 
75 Linde, s. 101 
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4 Metod  

En relevant frågeställning när man inleder en studie är om undersökningen skall vara kvantitativ 

eller kvalitativ.76 Frågan är om kunskapen skall bestå av bred och allmängiltig information eller 

om forskaren vill utveckla en djupare förståelse för ett fenomen. I kvantitativa metoder överförs 

och omvandlas data till numeriska värden medan kvalitativa metoder försöker få kunskap om 

personers subjektiva erfarenheter utifrån ord, uttryck och meningsbeskrivningar.77 Kvalitativ 

forskning ger mer beskrivande data om personers skrivna eller verbala upplevelser.78 Jag valde 

en kvalitativ metod eftersom mitt syfte är att belysa vad finlandssvenska simlärare tänker om 

simlärarens ansvar och säkerhet i simundervisningen och hur de uppfattar simlärarutbildningen i 

förhållande till det. 

 

4.1 Intervju som metod 

För att hitta relevanta ämnesord för utformandet av studien gjordes käll- och litteratursökning i 

databaser från Sverige och Finland. Ämnesorden, synonymerna och databaserna som användes 

redovisas i bilaga 3.  

Utmärkande för kvalitativa metoder är att de utgår från studieobjektets perspektiv medan 

kvantitativa studier utgår mera från forskarens idéer om vilka kategorier som skall vara 

centrala.79  Samtal är ett bra sätt att ta reda på hur människor uppfattar sitt liv och sin omvärld. 

Samtal eller intervju är därmed en vanlig metod inom kvalitativ forskning som ger möjlighet till 

en djupgående analys i ett specifikt ämne. Intervjuer erbjuder flexibilitet och frihet då de 

intervjuade ger personliga svar och åsikter.80 Med hjälp av empatisk inlevelse försöker jag förstå 

hur den intervjuade upplever sin egen livsvärld. Det handlar om att se världen med den andras 

ögon.81  Kvalitativa intervjuer karaktäriseras vidare av enkla frågor som ger komplexa svar.82 

Data i kvalitativ karaktär beskrivs i detalj, bearbetas och skrivs ut till en text för att sedan 

fungera som föremål för en analys.83 Jag ansåg intervjumetoden lämplig med tanke på 

undersökningens syfte.  

 
76 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur 1997), s. 7 
77 Ibid., s. 8-9 
78 Sam Larsson, Forskningsmetoder i socialt arbete (Lund: Studentlitteratur 2005), s. 91 
79 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund: 
Studentlitteratur 1994), s. 10 
80 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2. uppl. (Malmö: Liber Ekonomi 2002), s. 299-300 
81 Trost, s. 92 
82 Ibid., s. 7 
83  Larsson, s. 91-92 
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Det finns många olika typer av kvalitativa intervjuer men de vanligaste formerna är 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. För att hålla studien till specifika teman men 

också ge utrymme för nya tolkningar och synpunkter valde jag att göra semistrukturerade 

intervjuer. I en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över teman som skall behandlas, 

en så kallad intervjuguide. 84  Intervjuguiden blir som en minneslista med temaområden och 

frågor som skall behandlas eller ställas.85  Frågorna skall vara kopplade till undersökningens 

forskningsfrågor och behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden utan 

intervjuaren låter intervjun löpa smidigt med frågor i anknytning till det som sagts.86 Studiens 

temainriktade intervjuguide presenteras i bilaga 4.  Intervjuguidens första fråga var neutral och 

öppen för att starta ett naturligt samtal. Frågan tog upp simlärarens tidigare erfarenheter och 

kunde ge en övergripande bild av simlärarens simbakgrund. Den andra frågan gav simläraren 

möjlighet att berätta om sin simlärarbakgrund vilket gjorde att jag bättre kunde förstå hur 

simlärarna upplevde sin simlärarutbildning. Simlärarna fick också berätta hur de upplevde 

simläraryrket. Jag nämnde inte ord som ansvar och säkerhet utan simlärarna fick fritt formulera 

sina svar. Vidare ville jag veta hur de upplevde och beskrev en dag som simlärare på en 

simstrand. Frågan gav simlärarna möjlighet att djupare reflektera över arbetet och dess innehåll. 

Då jag också ville ta reda på simlärarnas reflektioner kring säkerhet och ansvar beskrev jag olika 

drunkningsolyckor och bad dem komma med spontana kommentarer. De två sista frågorna var 

återigen neutrala och öppna för att ge simlärarna utrymme att sammanfatta sina tankar, tillägga 

information eller förtydliga eventuella missförstånd. För att komma djupare in på ämnet ställde 

jag under intervjun följdfrågor som skapade plats för nya synpunkter. 

 

4.2 Urval 

Undersökningsgruppen består av åtta finlandssvenska simlärare. Alla de intervjuade personerna 

var kvinnor som arbetat med simskolor utomhus. Jag hittade ingen manlig simlärare som arbetat 

på simstränder. För att få simlärare med olika simlärarbakgrund valdes simlärarna ut efter 

följande kriterier: 

a) Två personer som gått simlärarutbildning före år 1998 

b) Två personer som gått simlärarutbildningens grundkurs mellan 1998 och 2006 

 
84 Bryman, s. 301 
85 Ibid., s. 467 
86 Ibid., s. 301 
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c) Två personer som gått simlärarutbildningens grund- och fortsättningskurs mellan 1998 och 

2006 

d) Två personer som gått den nya simlärarutbildningen 2007 

För att få två simlärare till varje kategori användes ett snöbollsurval.87 Då antalet simlärare i 

Finland är få och då antalet simlärare som arbetat på strandsimskolor är ännu färre ansågs 

snöbollsurval som det bästa alternativet. Snöbollsurval kan beskrivas som ett slags 

bekvämlighetsurval men är samtidigt en bra metod för att hitta lämpliga respondenter. 

Folkhälsan gav mig namn på simlärare som arbetat mycket med strandsimskolor. De 

rekommenderade simlärarna gav sedan andra simlärares namn som förslag till möjliga 

respondenter. Till varje kategori hittades två simlärare som arbetat med strandsimskolor och som 

gått olika simlärarutbildning i olika delar av Finland. 

På grund av respondenternas olika utbildningar och arbetserfarenheter säkerställdes ett brett 

perspektiv med olika erfarenheter och åsikter. Åldern på respondenterna varierade mellan 18 och 

32 år medan arbetserfarenheten varierade från under ett år till 14 år.  

 

4.3 Avgränsningar 

Simlärarutbildningen i Finland är indelad i fyra olika geografiska områden: Nyland, Åland, 

Åboland och Österbotten. På grund av bekvämlighetsskäl avgränsades undersökningen till 

simlärare bosatta i Nyland. Då studien undersöker simlärares åsikter om ansvar och säkerhet på 

simstränder valdes endast intervjupersoner med erfarenhet av utomhussimskolor. Det ordnas 

ytterst få finskspråkiga simskolor i Finland medan simskolor hör till en stark tradition bland 

finlandssvenskar. Att välja finlandssvenska simlärare underlättade även skrivandet och minskade 

risken för missförstånd på grund av olika språk.  

 

4.4 Procedur    

Respondenterna kontaktades först per telefon. Under telefonsamtalet bestämdes tidpunkten för 

intervjun och personerna fick en kort beskrivning av undersökningens syfte. Respondenterna fick 

veta att medverkan var frivillig och att de när som helst före eller under intervjun fick avbryta sitt 

deltagande i undersökningen. Eftersom syftet och frågeställningarna kunde påverka svaren och 

 
87 Larsson, s.103 
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resultaten fick simlärarna endast en kortfattad förklaring innan intervjun. Efter intervjutillfället 

fanns sedan tid för djupare diskussioner om undersökningen.  

För att få träning i intervjuteknik och för att testa intervjuguidens ändamålsenlighet gjordes en 

provintervju. Provintervjun gjordes på en simlärare som arbetat på en simstrand för nio år sedan 

och som hade erfarenhet av intervju som metod. Provintervjun resulterade i små justeringar men 

för övrigt lyckades den bra och datainsamlingen kunde börja.  

Provintervjun och de åtta övriga intervjuerna spelades in på en bandspelare. Intervjutiden 

varierade mellan en halv timme och en och en halv timme.  De utfördes under två månader på 

olika ställen i Nyland. Tidpunkt och plats valdes efter respondenternas önskningar och 

intervjuerna utfördes på lugna ställen med bullerfri omgivning. Genom att visa mig intresserad 

och nyfiken på deras erfarenheter och synpunkter försökte jag skapa en god stämning under 

intervjutillfället. Respondenterna fick veta att deras svar behandlas konfidentiellt och att de fritt 

kunde uttala namn och platser utan att dessa nämndes i undersökningen. Trots den 

semistrukturerade intervjuguiden försökte jag hålla intervjun öppen med utrymme och möjlighet 

för nya synpunkter och infallsvinklar. Det resulterade i tilläggsfrågor vilket syns i resultaten där 

respondenternas reflektioner ger ny information och nya synsätt.  

Vid fem av åtta intervjutillfällen fick bandspelaren sättas på igen då respondenten kom på 

ytterligare information. Det påverkade inte intervjusituationen och i denna undersökning antas 

mängden information och starka åsikter vara orsaken till att bandspelaren fick sättas på 

upprepade gånger. I efterhand kan man konstatera att utrymme fanns för förbättring i 

bandinspelningens kvalitet och i inspelningsmiljön. Bandinspelningens kvalitet var god men 

under en av intervjuerna stördes kvaliteten av att en mobiltelefon var på. Diskussionen gick dock 

att tolka och kunde skrivas ut. En av intervjuerna påbörjades i en alltför livlig miljö vilket 

resulterade i byte av intervjuplats.       

 

4.5 Databearbetning   

Efter varje intervjutillfälle lyssnade jag igenom inspelningsbandet en gång. Sedan skrev jag ut 

inspelningen ord för ord och markerade pauser med en punkt för varje sekunds paus. Under 

intervjun gjorde jag också personliga anteckningar. För att all data skulle vara i så färskt minne 

som möjligt gjordes renskrivningarna så fort som möjligt efter varje intervjutillfälle. En 

ytterligare genomgång av inspelningen och den bearbetade texten undanröjde eventuella 

missuppfattningar. Intervjuerna resulterade i 154 sidor text. För att undvika eventuella 
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missförstånd skickades intervjutexterna tillbaka till alla intervjuade. Respondenten fick därmed 

läsa igenom sin egen intervju och tillägga eller ändra på eventuella missuppfattningar vilket 

resulterade i små textjusteringar. Noggrann bearbetning av texten är tidskrävande men samtidigt 

en inledning till analysprocessen.      

 

4.6 Analys 

Innan analysskedet är det viktigt att tänka igenom vad syftet är och vilka frågeställningar 

undersökningen försöker svara på. Bearbetning, analys och förmåga att dra de rätta slutsatserna 

hör till de viktigaste delarna i en undersökning.88 För att få hjälp med analysen av 

intervjuutsagorna tog jag utgångspunkt i Schön och Lindes teorier. Eftersom en stor del av 

bearbetningen av materialet sker utan direkt medvetande antecknade jag idéer och tankar som 

dök upp under processens gång.  

Två begrepp som utmärker reflekterande forskning är tolkning och reflektion. Tolkning är 

centralt för forskningsarbetet och kräver en medvetenhet om teoretiska antaganden. Dessa är 

alltid påverkade av personliga, kulturella och språkliga referensramar. Alltså är 

tolkningsprocessen alltid mer eller mindre subjektiv. Genom att medvetet reflektera över 

tolkningsprocessen och kritiskt granska mig själv som forskare kan jag distansera mig och göra 

en kritisk självgranskning av de egna tolkningarna av det empiriska materialet.89 För att kunna 

tolka andra människors uppfattningar krävs en förståelse för personen och ämnet. Som simlärare 

med tre års simlärarerfarenhet och med en omfattande erfarenhet av idrott och ledarverksamhet 

kunde jag förhoppningsvis tolka resultaten med en öppen syn på ämnet. Som intervjuare försökte 

jag vara empatisk och objektiv utan att påverkas av egna uppfattningar och åsikter. För att 

tydliggöra tolkningarna redovisas citat i texten. Citaten ger också utrymme för egen tolkning av 

resultaten.      

Med hjälp av intervjuguiden delades intervjumaterialet in i de förväg uppställda temata och 

simlärarna delades upp efter simlärarbakgrund och arbetserfarenhet. Denna kategorisering 

medförde att jag kunde göra en beskrivning av undersökningsgruppen och deras erfarenheter. 

Som tidigare sagts är metakognition ett begrepp utvecklat av Schön och Argyris.90  Med 

metakognition menas en förmåga att reflektera över hur man gör vid självständigt och kritiskt 

 
88 Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes & Paula Sajavaara, Tutki ja kirjoita, 3-4. uppl. (Tampere: Tekijät ja Kirjayhtymä 
Oy 1997), s. 217 
89 Alvesson, s.12 
90 Egidius, 1999, s. 124 
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tänkande och man kan anta att metareflektionen ser olika ut beroende på simlärarnas olika 

erfarenheter från yrket.91 Reflektioner visar hur vårt tänkande och våra uppfattningar förändras 

när vi tänker efter varför vi tänker som vi gör.92 Denna metakognition består utifrån Schöns 

terminologi av: reflektion-i-handling. Det metakognitiva tankesättet använder jag vid tolkningen 

av de intervjufrågor som berör hur simlärarna tänker om sitt agerande. I undersökningen gjordes 

också tolkningar med hjälp av Göran Lindes läroplansteori. Det är framförallt frågor som berör 

simlärarutbildningen som tolkas med hjälp av Linde.   

För att kunna bearbeta utsagorna från ett metakognitivt perspektiv gjordes först en 

meningskoncentration där själva meningarna eller innebörden som intervjupersonerna uttryckt 

fångades. Jag sammanfattade helt enkelt intervjusvaren till kortare formuleringar. 

Meningskoncentreringen inleddes med en genomläsning av alla intervjuer. Frågor ställdes till 

meningsenheterna om hur de agerade och reflekterade över teman som ansvar, säkerhet och 

simlärarutbildning. Denna meningskoncentration ledde till två övergripande teman. Det ena 

temat tar upp simlärarens oreflekterade agerande, där en analys av simlärarens spontana kunskap 

blev möjlig att göra. Det andra temat belyser simlärarens reflektion över sitt och andras 

agerande.  

För att vidare fördjupa analysen har jag kategoriserat simlärarna i två grupper: de med lång 

erfarenhet och de med liten erfarenhet av yrket. Ytterligare två analyskategorier som jag arbetet 

med var simlärare med tävlingsbakgrund och simlärare utan tävlingsbakgrund. Kategorierna 

delade alltså in utsagorna i de erfarna och oerfarna samt de som tävlingssimmat och de som 

endast haft simning som hobby. Genom denna kategorisering var det möjligt att undersöka 

likheter och skillnader i deras agerande och reflektion. Därefter vidtogs det som kallas 

meningstolkning. Jag försökte tolka djupa meningar och förstå betydelsen i simlärarnas utsagor. 

Meningstolkning gjordes med hjälp av Schöns teori om kunskap-i-handling och reflektion-i-

handling. I studien kopplades också uttalandena till Lindes teori, artiklar och tidigare forskning. 

Genom en djupare tolkning kunde jag lyfta fram speciella yttranden, belysa specifika teman, 

skapa kontraster och jämföra olika grupper.         

 

 
91 Egidius, 2005, s. 21 
92 Egidius, 1999, s. 124 
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4.7 Undersökningens trovärdighet  

I en del kvalitativ forskning tillämpas begreppen validitet och reliabilitet medan andra forskare 

anser dem olämpliga i kvalitativa sammanhang. Istället nämns kriterier som tillförlitlighet, 

pålitlighet och konfirmering.93  

Tillförlitlighet står för en intern validitet och handlar om hur troliga eller sannolika resultaten är. 

I kvalitativa undersökningar handlar den interna validiteten om hur sanningsenlig information 

forskaren fått fram och om undersökningen mäter det den borde mäta. Det centrala i 

tillförlitligheten är forskaren själv. Det påverkas av hur insatt forskaren är i ämnet och hur han 

eller hon agerar, gör beslut och framför resultaten.94 De öppna intervjufrågorna skall vara väl 

bearbetade så att de mäter och fångar in det relevanta. Det gäller att få så informativa svar som 

möjligt.95 I en intervjustudie är det därför viktigt att intervjuaren och den intervjuade förstår 

varandra. Ord och uttryck får inte missförstås då det kan påverka databearbetningen, resultaten 

och slutsatserna. Det är också viktigt att dra rätta slutsatser under behandlingen av data och att 

redovisa vilka tolkningar som är egna och vilka som är baserade på en teori. För att kunna få ut 

så mycket som möjligt av intervjuerna forskade jag grundligt i ämnet och skapade en trygg bas 

att utgå ifrån.96 Med en provintervju förbättrades intervjuguiden och intervjutekniken.  

Bandspelarens goda ljudkvalitet tillsammans med omsorgsfull databearbetning påverkade också 

validiteten positivt. Genom att försöka hålla en objektiv syn på ämnet och genom att undvika 

egna åsikter under intervjutillfället hölls tillförlitligheten hög. Kvalitativa undersökningars 

tillförlitlighet handlar också om att uppnå en mättnad. Mättnad uppnås när intervjuaren inte får 

någon ny information ur intervjuerna. I denna undersökning uppnåddes en viss mättnad redan 

vid den sjätte intervjun men genomförandet av de sista två intervjuerna förstärkte studien 

ytterligare.  Intervjuaren är själv ett mätinstrument i forskningen och validiteten i kvalitativ 

forskning påverkas därför till stor del av undersökarens kompetens, skicklighet och empati. 

Undersökaren måste kunna strukturera intervjun, ställa tydliga och korta frågor samt samtidigt 

vara känslig, öppen och kunna lyssna aktivt. Kvaliteten på informationen i intervjun påverkas 

också av undersökarens inlevelseförmåga.97 Jag har en utbildning i sjukgymnastik, flera olika 

lärar- och ledarutbildningar samt mångårig erfarenhet av idrott, organisationer och olika 

människokontakter. Jag har gått simlärarens grundkurs 2005 i Helsingfors (Finland) och 

kompletterat fortsättningskursen med en simlärarutbildning från Gymnastik- och 

 
93 Bryman, s. 45-46 
94 Ibid., s. 257-258 
95 Larsson, s. 116 
96 Ibid., s. 102 
97 Larsson, s. 102 
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Idrottshögskolan i Stockholm (Sverige). Jag har hållit fyra olika simskolor under sex veckor 

sommaren 2006. Den långa idrottserfarenheten tillsammans med en liten erfarenhet från 

simvärlden ger mig en allmän och bred syn på ämnet. Ett stort intresse för andra människor och 

en stark empatisk förmåga stärker undersökningens validitet. Jag försökte dock hålla en 

distanserad hållning till ämnet då det är viktigt att inte låta sina egna åsikter och attityder påverka 

slutsatserna.  

Pålitlighet kan beskrivas som reliabilitet och frågar sig om liknande resultat kan fås vid ett annat 

tillfälle. 98 Ordet reliabilitet kan inte användas i samma bemärkelse som i en kvantitativ 

undersökning. I en kvalitativ undersökning har undersökningens data en god reliabilitet när den 

inte har motstridigheter inom sig. Reliabilitet handlar också om att man får samma resultat om 

man använder en annan intervjuare eller om man intervjuar försökspersoner två gånger under 

samma omständigheter.99 Men alla individer gör ändå sina egna tolkningar på basen av sina egna 

erfarenheter och fastän det skulle finnas olikheter i undersökningar så skulle det inte behöva 

betyda att metoden har en dålig reliabilitet. Skillnader kan bero på att situationen har förändrats. 

Studiens reliabilitet kräver med andra ord noggrant arbete vid insamling, bearbetning och 

analysering av data. För god reliabilitet ställde jag samma eller liknande frågor vid olika 

sammanhang för att få fram den intervjuades åsikter och beskrivningar så tydligt som möjligt. 

Intervjuguiden var noga planerad och frågorna samt tilläggsfrågorna var omsorgsfullt valda. 

Läsare har oftast inte tillgång till ursprungstexten100 men genom att förklara forskarens 

tillvägagångssätt redogörs de olika stegen i undersökningens analysprocess.    

Konfirmering å sin sida handlar om objektivitet och ifall forskaren har haft kontroll över sina 

värderingar så att de inte påverkat resultaten. Det innebär att intervjuaren säkerställt ett agerande 

i god tro och inte påverkats av personliga värderingar.101 För att visa att resultaten inte påverkats 

av mina egna värderingar och åsikter redovisas respondenternas åsikter i form av citat i 

resultatdelen. I tillägg till detta erbjuder jag flera olika tolkningsmöjligheter.  

 

5 Resultat 

Syftet med studien är att belysa vad finlandssvenska simlärare tänker om simlärarens ansvar och 

säkerhet i simundervisningen och hur de uppfattar simlärarutbildningen i förhållande till det. Jag 

 
98 Bryman, s. 260-261 
99 Larsson, s. 117 
100 Steiner Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur 1997), s. 188 
101 Bryman, s. 261 



 
 

34

presenterar undersökningens resultat och gör samtidigt en tolkning direkt av resultaten. Det 

betyder att undersökningens diskussionsdel ingår i resultatkapitlet. Simlärarnas beskrivningar av 

sin sim- och simlärarbakgrund beskrivs närmare i kapitel 5.1 Simlärarnas bakgrund. Utgående 

från Donald Schöns teorier delades resultaten in enligt simlärarnas beskrivningar om ansvar och 

säkerhet i undervisningen. Resultaten beskrivs i kapitel 5.2 Kunskap-i-handling och 5.3 

Reflektion-i-handling. I kapitel 5.4 Simlärarutbildningen presenteras simlärarnas åsikter om 

simlärarutbildningen i anknytning till Göran Lindes läroplansteori. Det avslutande kapitlet 5.5 

Simlärarnas olika tankemodeller behandlar simlärarnas olika tankar. 

 

5.1 Simlärarnas bakgrund 

Simlärarnas utbildning och bakgrund varierade stort. Simlärarnas utbildningsbakgrund 

presenteras nedan: 

a) Respondenterna som gått simlärarutbildningen före 1998 hade tio respektive 14 års erfarenhet 

av simläraryrket. En av simlärarna hade gått simlärarutbildningen i Nyland medan den andra gått 

den i Österbotten. Båda har senare utbildat sig till simlärarutbildare. Den ena av simlärarna har 

också behörighet att utbilda specialsimlärare. 

b) Respondenterna som gått simlärarens grundkurs hade tre respektive ett års erfarenhet. Båda 

hade fått sin utbildning i Nyland. Den ena från yrkesskolan Sydväst (i samarbete med 

Folkhälsan) och den andra från en finsk utbildning arrangerad av FSL. 

c) Respondenterna som gått grundkursen och fortsättningskursen hade båda fyra års erfarenhet 

av yrket. Deras utbildningar utspelade sig i Åboland via FSL och i Nyland via Folkhälsan. En av 

dessa har vidare utbildat sig till simlärarutbildare.  

d) Respondenterna som gått den nya simlärarutbildningen hade ett års respektive fem års 

erfarenhet av att jobba som simlärare. Båda gick den nya utbildningen i Nyland, men den ena av 

simlärarna hade tidigare även gått simlärarens grundkurs i Österbotten.      

Simlärarna representerar landets olika utbildningar med erfarenheter från Nyland, Österbotten 

och Åboland. Den fjärde landskapsföreningen Åland är inte representerad men en av simlärarna 

hade erfarenhet av simlärararbete på Åland. Vidare varierar utbildningsarrangörerna från finska 

FSL till finlandssvenska Folkhälsan och yrkesskolan Sydväst. Simlärarnas intresse för simning 

och övriga utbildningar varierade också. Hälften av respondenterna hade tävlingssimmat som 

barn medan de övriga fyra hade simning endast som fritidssysselsättning. Många av simlärarna 



 
 

35

                                                     

hade jobbat som lekledare för simskolor innan de gått simlärarutbildningen. Simlärarnas övriga 

utbildningar varierade mellan gymnasieelev, idrottsinstruktör, idrottsledare och 

specialklasslärare till hälsovårdsstuderande, ergoterapistuderande och fysioterapeut. Gemensamt 

för alla respondenter verkade vara intresset för människor, idrott, rehabilitering och omsorg. 

Många beskrev sig också som sportiga och barnvänliga personer.  

Få simlärare hade grundliga förstahjälpskunskaper då endast två simlärare hade gått en 

förstahjälpskurs under de senaste två åren. Simlärarutbildningen kräver inte en kurs i förstahjälp 

men i den nya utbildningen rekommenderas simläraren att delta i en förstahjälpskurs i ett så 

tidigt stadium som möjligt och även att delta i denna typ av kurs så ofta som möjligt för att hålla 

uppe kunskaperna.   

 

5.2 Kunskap-i-handling 

Kunskap-i-handling betyder att simlärare utför rörelser och rutiner under dagen utan direkt att 

reflektera över dem. Simläraren blir med tiden en del av simverksamheten och lär sig yrkets 

system, regler och handlingar. Lärarens kunskap ligger med andra ord i handlingen. Denna 

kunskap fångades upp i intervjun genom att simlärarna fick beskriva dels hur en strandsimskola 

går till (5.2.1 Simlärarnas arbetsdag på stranden), dels hur simläraren beskriver sitt agerande med 

tanke på ansvar i undervisningen (5.2.2 Simlärarnas agerande och ansvar) samt hur simläraren 

beskriver sitt agerande med tanke på säkerhet i undervisningen (5.2.3 Simlärarnas agerande och 

säkerhet). Kapitlet 5.2 Kunskap-i-handling svarar på undersökningens första och andra 

frågeställning: Hur beskriver simlärare sitt agerande med tanke på ansvaret i strandsimskolor och 

hur beskriver simlärare sitt agerande med tanke på säkerheten i strandsimskolor? 

 

5.2.1 Simlärarnas arbetsdag på stranden 

Simstranden är en inlärningsplats med stor risk för olyckor.102 Det finns många olika faktorer 

som kan försvåra undervisningen på simstränder och att simskolor på stränder medför särskilda 

risker syns i simlärarnas beskrivningar om simskolans utformning. För att försöka förstå hur 

simläraren agerar på simstranden med tanke på ansvarsaspekten fick simlärarna berätta om 

simskolor på stranden. Simlärarna verkade medvetna om att undervisning på stränder kräver 

speciella rutiner och regler.  

 
102 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 32 
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Simlärarna berättade om simlärarens dag. Dessa beskrivningar har jag sammanfattat till en 

typbeskrivning av en dag i strandsimskolan. Dagen börjar med att simläraren tittar ut genom 

fönstret för att se vad det är för väder. När simläraren kommer till stranden går hon eller han ett 

varv runt stranden och plockar bort skräp, tittar att redskapsförrådet är i skick och gör även ett 

kontrollvarv i vattnet. Vattentemperaturen skall mätas, bryggan skall undersökas och bottnen 

måste granskas. Till simlärarens uppgifter hör också att märka ut undervisningsområdet i vattnet. 

I intervjuerna nämnde simlärarna svåra strandsituationer som till exempel vattenströmmar, dålig 

vattenkvalitet, grumligt vatten, kallt vatten och för stora vågor samt att det på stranden finns 

övriga faktorer som skall beaktas som exempelvis stenar, sand, bryggor och ormar.  

När eleverna kommer till simskolan samlas de på ett bestämt ställe och simläraren inleder dagen 

med namnupprop. Simläraren kollar vem som är på plats och organiserar undervisningen efter 

elevantalet. Simläraren går första dagen tillsammans med eleverna igenom simskolans regler. 

Simlärarna påpekade vikten av att hålla barnen i styr. Under simskolan samarbetar simläraren 

med övriga simlärare, lekledare, föräldrar och övriga vuxna på stranden. 

Alla simlärare beskrev sin strandundervisning som en undervisning med tydliga rutiner och 

regler. De verkade medvetna om strandens risker och beskrev noggrant olika säkerhetsrutiner. 

Schöns teori om kunskap-i-handling syns i simlärarnas agerande. De utför rutiner och bekanta 

rörelsemönster. Kunskapen kan inte alltid beskrivas utan den beskrivs som en del av själva 

utförandet.103 

Om simlärarna verkligen dagligen gör ett varv runt stranden och granskar havets botten är svårt 

att svara på. Med tanke på alla förberedande uppgifter kan det vara svårt att tro att simlärarna 

varje dag plockar skräp, dyker till bottnen, mäter vattentemperaturen och kontrollerar 

redskapsförrådet. I Peter Sundstedts undersökning framkom att idrottslärare anser organisering 

och reservering av utrymmen och material som tidskrävande faktorer. Det kan kopplas till 

simläraryrket där planering och organisering tillhör simlärares omfattande och tidskrävande 

uppgifter. Simlärarna är eventuellt fullt medvetna om simlärarens säkerhetsrutiner och vanor 

men faktorer som bekvämlighet, tidsbrist och glömska kan orsaka brister i strandsimskolans 

undervisningsmiljö. Att inleda sin dag med att plocka upp andra människors skräp eller doppa 

sig i kallt vatten tidigt på morgonen är troligtvis en motbjudande aktivitet för många simlärare. 

 

 
103 Schön, 1983, p. 49  
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5.2.2 Simlärarnas agerande och ansvar: ”Vi fick inga klagomål” 

De flesta simlärare verkade medvetna om att strandsimskolor innebär ett stort ansvar. 

Strandsimskolans tydliga rutiner och regler belyser simlärarnas ansvarsfulla agerande. De 

beskrev också planeringen och organiseringen av undervisningen som en viktig del av 

simlärarens arbete. Samarbetet med övriga simlärare, lekledare och föräldrar visade sig också 

tillhöra en stor del av simlärarens arbete. Simlärarna verkade dock omedvetna om simlärarens 

totala ansvarsområden och ingen av simlärarna talade om ett ansvarsavtal. Med tanke på ansvaret 

och strandsimskolor pekade också simlärarna på betydelsen av snabba ageranden. Att fatta 

snabba beslut och att agera snabbt är säkert i många fall att föredra. Ifall deras snabba agerande 

håller en god säkerhetsnivå är däremot svårt att säga.       

Planeringen inleds innan simskolan börjar och ändras möjligen då simläraren tittar ut genom 

fönstret och ser vad det är för väder. En simlärare började med att berätta om planeringen:  

”Och så steg man upp på morgonen och så märkte man att ”ja ha” det som jag snällt 
satt och planera igår så det fungerar inte idag..att idag har vi sån hänt väder”.  

Simlärarna beskrev yrket som ett arbete ”där det lönar sig att planera”. De påpekade också 

behovet av kreativitet och anpassningsförmåga samt förmågan att kunna se alla i gruppen. En 

simlärare nämnde ansvaret med regeln om att simläraren inte får befinna sig bakom barnen utan 

att hon eller han alltid skall ha alla barn framför sig. Simläraren beskrev också planerna att följa 

dagsplanen och att försöka iaktta så mycket som möjligt. Simläraren kollar vem som är på plats 

och funderar därefter hur undervisningen skall organiseras. Respondenterna berättade att 

simlärarens ansvar inleds då namnuppropet utförts. 

Simläraren ovan beskriver hur tydliga rutiner och regler styr verksamheten samt pratar om yrkets 

speciella ansvar. Läraren som planerat något dagen innan men som inte kunde utföra planeringen 

som tänkt ger en bild av yrkets krav på flexibilitet. Saker som upplevs negativa i idrottslärarens 

yrke kan också kopplas till simlärarens yrke. Enligt Peter Sundstedts undersökning om 

idrottslärares uppfattningar om sitt arbete är organiseringen av undervisningen och 

informationen åt eleverna tidskrävande faktorer.104 Dessa sidor kan säkert upplevas som 

stressiga och tidskrävande moment även av en sim

Att jobba som simlärare kräver också samarbete med olika personer. Simläraren skall kunna 

samarbeta med övriga simlärare, lekledare och föräldrar. Ibland kan dock samarbetet missbrukas 

och orsaka oansvarsfulla ageranden. En simlärare sade att samarbetet med lekledaren fungerade 

bra och att de valde att tillsammans vara i vattnet med 13 barn samtidigt:  
 

104 Sundstedt, s. 57 
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”Vi hade dem tillsammans för att jag tänkte att jag skall stå i vattnet sex timmar. Att det 
skulle vara trevligt att komma upp emellan och dom klara nog sig helt bra fast det var 
nog ganska så där bräcklig..och jag märkte nog att dom som sen nog kunde simma själv 
så blev sen kanske sådär bortglömda och man titta inte på dom när dom simma…men 
det gick nog helt bra. Vi fick inga klagomål.”   

Det är viktigt, enligt FSL, att alla ledare på en simstrand är medvetna om sitt eget 

ansvarsområde.105 Det är också bra att samarbetet ledare emellan fungerar. Lekledaren ovan var 

ingen simlärare och hade ingen behörighet att undervisa barn i vatten och ifall eleverna var 

simkunniga eller inte framkom inte under intervjun men FSL säger att en simlärare får undervisa 

högst tio icke simkunniga eller 20 simkunniga elever samtidigt. Tio icke simkunniga barn är 

redan många med tanke på strandsimskolors speciella förhållanden. Simläraren beskriver själv 

situationen som ”bräcklig” vilket tyder på osäkra förhållanden med alltför många barn samtidigt. 

Att vissa barn blev bortglömda är definitivt ett problem i frågan om simläraren och ansvaret i 

yrket. Uttalandet ”vi fick inga klagomål” säger också något om hela situationen. Att en simlärare 

agerar på ett sätt och anser det acceptabelt så länge ingen klagar säger något om personens 

uppfattning om yrket och ansvaret. Då jag ville säkerställa att jag uppfattat rätt frågade jag på 

nytt om lekledaren var med i vattnet och vilken utbildning hon gått. Simläraren svarade: 

”Hon har gått lekledaren…hon kan inte lära men hon kan ju hjälpa dom att simma..och 
sånt…hon har ju varit med ganska mycket..” 

Simläraren började själv fundera kring problematiken och fortsatte med att försvara situationen: 

”Jo hon kan nu kanske inte dendär tekniken så där jätte bra …men det är ju bra bara 
man har ett par till ögon i vattnet.”     

Visst stämmer det att ett par ögon till alltid är bra men att som ensam simlärare ha 13 barn i 

vattnet stämmer inte riktigt överens med ett ansvarsfullt agerande, menar jag. Det låter som om 

simlärare har drabbats av en viss osäkerhet. Landahl beskriver också läraryrket som präglat av en 

inneboende osäkerhet. Kommer hon inte ihåg hur många barn simläraren får ha i vattnet 

samtidigt eller minskar hennes egen osäkerhet då lekledaren är med? Det kan hända att 

lekledaren ger simläraren stöd och trygghet. Vidare under intervjun förklarar simläraren vad som 

gör henne trygg i sin roll:  

”Att jag inte står ensam där på stranden..att jag har den där lekledaren eller andra 
simläraren där med mig..just att ifall det skulle hända nånting så skulle jag inte stå där 
ensam med tolv barn utan jag skulle ha den där lekledaren där med.”  

Här syns simlärarens osäkerhet och behov av en annan stödperson, i detta fall lekledaren. Från 

resultaten framkommer att simläraren agerat som en praktiker med spontana bedömningar och 

 
105 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 41 
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utföranden. Exemplet visar att en yrkesspecialisering kan leda till negativa effekter då personen 

tänker och agerar trångsynt.106   

Simlärarna beskrev ofta yrket med ordet snabbt. De talade om snabba ageranden och snabba 

beslut. Simläraren skall snabbt komma på lekar och torrövningar på land och snabbt kunna 

improvisera samt ta snabba beslut. En simlärare tyckte om att dra samma lekar om och om igen 

och för en annan var leken en snabbt överstökad uppgift innan eller efter simträningen i vattnet: 

”Om dom gnäller att dom vill göra en viss lek så kan man ju göra det snabbt..så att dom 
sen kan simma.”  

Leken upplevs i det här fallet inte som en egen del och har inte heller kopplats till möjligheterna 

att göra torrträning eller öva simtermer på land. Kanske menade hon att leken skall pågå i snabbt 

tempo så att barnen blir varma, men troligtvis är tanken att vara så länge som möjligt i vattnet 

och så lite som möjligt på land. För att eleverna inte skall frysa ansågs det också bra om 

simlärarens förklaringar är korta och rediga. Simlärarna påpekade även snabbhet vid samlingar 

för att barnen inte skall frysa och för att de inte skall hitta andra lockande faktorer i naturen.  

Snabbt agerande är säkert i många fall att rekommendera men kan påverka säkerhetsnivån 

negativt. Det är därför svårt och säga ifall snabba ageranden är att föredra. Vid nödsituationer är 

definitivt snabba beslut och lösningar viktiga, men viktigast är trots allt ändå att göra de korrekta 

besluten. Erfarna simlärare har tidigare påpekat att olyckor vid vatten kan handla om ytterst 

stressade situationer. Simläraren får inte hamna i panik utan måste agera snabbt. Hur en 

simlärare reagerar i en stress- eller paniksituation är svårt att veta.107 Ifall en simlärare kan agera 

snabbt och korrekt är svårt att bedöma men tanken med att hålla barnen varma, aktiverade och 

intresserade visar på god eftertanke. Schön pratar också om förmågan att hantera nya uppgifter 

effektivt och bekanta uppgifter smidigt och klokt.108        

Som avslutning vill jag ge ett sammanfattande svar på undersökningens första frågeställning om 

hur simläraren beskriver sitt agerande när det gäller ansvaret i strandsimskolor. De flesta 

simlärare beskrev sitt agerande med en medvetenhet om att strandsimskolor innebär ett stort 

ansvar. Strandsimskolans tydliga rutiner och regler samt planeringen och organiseringen av 

undervisningen belyste simlärarnas agerande med tanke på ansvaret i strandsimskolor. 

Simlärarna beskrev samarbetet med andra simlärare, lekledare och föräldrar på olika sätt vilket 

tyder på en viss omedvetenhet om simlärarens egentliga ansvarsområden. Att ingen av 

simlärarna talade om ett ansvarsavtal förstärker detta.        

 
106 Brusling, s. 39 
107 Lempinen, s. 1 
108 Egidius, 1999, s. 123-124  
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5.2.3 Simlärarnas agerande och säkerhet: ”Vi blev skrämda” 

Simlärarutbildningen i Finland poängterar att det ligger i simlärarens ansvar att undervisningen 

pågår i en säker miljö som skapar förutsättningar för framgångsrik och lyckad inlärning.109 För 

att få en bild av hur simläraren agerar med tanke på säkerheten på stranden fick simlärarna 

berätta öppet om sin simundervisning. De fick beskriva riskfyllda händelser, skador och olyckor.  

Simlärarna beskrev alltså sitt agerande med tanke på säkerheten i strandsimskolor. De berättade 

om olika olyckshändelser de varit med om under deras simundervisning. Olyckorna och 

skadorna som skett belyser strandsimskolan som en riskfull undervisningsmiljö. Simlärarna 

beskrev sitt agerande främst utifrån gällande regler och rutiner. Att som ny simlärare komma in 

och mötas av gamla vanor upplevdes som en utmaning för simläraren. Simlärarna talade också 

om att hela tiden vara alert och koncentrerad för att inte drabbas av en slentrian.   

De flesta simlärare får under sin verksamma simlärartid uppleva både roliga och mindre roliga 

situationer. Detta kan skapa en större medvetenhet om vattnets faror men kan också sänka 

uppmärksamhetsnivån i och med att det hittills gått bra. Specialisering inom ett område kan som 

tidigare nämnts leda till att praktikern invaggas i falsk säkerhet.110 Simlärare är även människor 

och alla människor kan göra misstag. Som simlärare kan dock misstagen få ödesdigra följder. 

Hur mycket simlärarna tänker på riskerna är troligen varierande. En simlärare pratade om att 

antalet simlärare som öppet berättar om alla sina olyckshändelser är säkert få. Hon berättade 

också om en verklig farosituation i simundervisningen:     

”Jag hade då ett år..jobbat ganska många år som simlärare..så hade vi..jag tror att vi 
hade tio barn i vattnet på två simlärare..och..så hade jag ännu en pojke som hade 
kommit..tror han hade kommit senare till simskolan..så jag bara fråga vad han kunde 
simma och satt honom in i en grupp och ..men inte riktigt, i och med att han kom senare, 
inte riktigt kollat upp vad han kunde..så kom han med gruppen i vattnet och så öva vi 
ryggsim och så hade han då lite som farit utåt ..det blev lite djupare..och så såg vi..det 
var den andra simläraren som såg, då han skulle sätta ner fötterna i bottnen så då räcktes 
han inte..han stod liksom så där och hoppa för att få luft…”   

Att som simlärare inte släppa koncentrationen är en viktig aspekt med tanke på säkerheten i 

undervisningen. När väl undervisningen går på rutin kan följden bli slapphet och oansvarsfullt 

agerande. Genom att utföra rörelser och utöva olika övningar utan att tänka på det tar vi oss 

genom en arbetsdag. Men ibland är det inte tillräckligt.111 Schöns teori om reflektion-i-handling, 

kan kopplas till att simläraren skall kunna hantera nya uppgifter effektivt och de bekanta 

 
109 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 30 
110 Brusling, s. 39 
111 Schön, 1987, p. 26 



 
 

41

ras.  

                                                     

uppgifterna smidigt och klokt.112 Hur simläraren reflekterade över säkerheten behandlas i nästa 

kapitel.  

Simlärare möts ofta av gamla rutiner och inlärda tankar om att det alltid gjorts på ett visst sätt 

varpå det sättet är det enda rätta och önskvärda:  

”Det fanns nu kanske en viss..om vi nu säger att på simstränderna fanns som det på 
lokalföreningen..att ”så här har vi alltid gjort” och du som simläraren kommer in och du 
blir presenterad att ”så här har vi alltid gjort” och det är ganska häftigt att som simlärare 
komma in och börja ändra på det här och säga ”det här går jag inte med på”. 

 För en ny simlärare är det en utmaning att komma in och ändra på vanor, regler och rutiner. I 

vilken utsträckning simläraren tänker på barnens säkerhet och vågar stå på sig är svårt att säga. 

Att simlärarna i sin utbildning får beredskapen och kunskapen om att tänka klart och säkerställa 

barnens säkerhet är allt man kan önska. En bra utbildare beskrivs som en som ger eleven olika 

alternativ för att hitta en bra metod. 113 Simlärarutbildarna skall utbilda simlärare som har en 

bred syn på ämnet och kan använda sig av olika metoder. För simlärarens del gäller det att våga 

stå på sig och veta att gamla dåliga vanor kan och i många fall även måste änd

Simlärarna talade om säkerheten och poängterade betydelsen av regler och vikten av att 

tillsammans gå igenom simskolans regler. Regler som nämns är exempelvis: att aldrig gå 

någonstans ensam, att aldrig gå i eller upp från vattnet utan att säga till någon och att aldrig 

knuffa någon annan. Förutom att gå igenom regler tog simlärarna upp betydelsen av att tydligt 

markera undervisningsområdet och vikten av att kunna alla elevers namn. Det var en intressant 

ny synpunkt som kan tolkas som en säkerhetsfråga. Det ger även barnen en trygghet, en känsla 

av att veta att de syns och de är en del av simskolan. Förutom regler uppkom olika rutiner som 

säkerhetsåtgärder. Simlärarna pratade mycket om att räkna barnen. Att räkna barnen tolkas som 

deras sätt att regelbundet säkerställa att alla är på plats. Här syns ett tydligt säkerhetstänkande 

där lärarna verkar fullt medvetna om barnens förmåga att springa eller simma iväg. Det kan 

tolkas som att de förvärvat kunskap i handlingen. Ett sätt att underlätta räknandet presenterades 

av en av simlärarna. Hon nämnde säkerhetspar som ett sätt att dela in gruppen i par för att 

samtidigt snabbt kunna räkna och säkerställa alla barns närvaro. Säkerhetsparen beskrevs också 

som nyttiga vid olika teknikövningar där eleverna skulle utföra träningen parvis. 

För att höra hur simlärarna agerar med tanke på säkerheten uppmanades respondenterna att 

berätta om olika olyckshändelser eller risksituationer som uppstått i simskolan. De flesta började 

med att försvara sin egen verksamhet och sade att det inte hänt något under deras simskolor. 

 
112 Egidius, 1999, s. 123-124  
113 Brusling, s. 43 
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Efter hand kom de på händelser och de flesta vågade berätta om farofyllda situationer i 

simskolan. Så här beskriver en simlärare en olyckshändelse: 

”Det slog tomt under hennes ben och hon var under ytan och så ropade en mamma och 
så drog liksom barnen sen upp att men..det var inte på det viset ..sånt händer..föräldrar 
måste också förstå att det inte är så farligt..det är inte så farligt om man går snabbt 
under..inte blev hon rädd det där barnet”. 

Exemplet påminner mycket om det tidigare fallet med pojken som simmade ryggsim utåt utan att 

simlärarna hade koll på simkunskaperna. Vad menar en simlärare med att det inte är så farligt om 

man går snabbt under och hur många föräldrar skulle inte bry sig om barnet ”går snabbt under”? 

Att en simlärare har elva övriga barn att vakta ökar definitivt risken för en olycka. Ytterligare en 

simlärare tog upp en liknande händelse:  

”En ganska kort pojke som hamnade lite längre ut…så han råkade hamna just där var 
sanden tar slut i en grop..både jag och lekledaren stod med ryggen mot för vi hjälpte 
några andra och simma..men som tur stod hans mamma på bryggan och hon sen sa att 
liksom ” hej hjälp honom” ..men inte hade han liksom..han sa sen när jag hjälpte upp 
honom och fråga om han blev rädd så sa han ”nä..men jag kunde bara inte ropa på 
hjälp”…och sen for vi med hela gruppen och simma...ja alltså skulle han ha varit ett par 
centimeter åt något håll så skulle han ha haft fötterna i botten..” 

Att föräldern satt på stranden och följde med simskolan var i detta fall tur. Detta exempel visar 

betydelsen av flera ögon som övervakar och stöder betydelsen av föräldrars närvaro under 

pågående simundervisning. Vad som skulle ha hänt ifall inte mamman följt med är inget man vill 

tänka på. Olyckhändelsen väckte många andra tankar och starka känslor. Hur var det möjligt att 

inte se pojken, varför var inte området markerat och hade simläraren granskat havets botten?   

En simlärare hade också varit med om olyckshändelser där hennes agerande har baserat sig på 

tidigare kunskaper. En tidigare upplevelse har använts för att agera vid en ny händelse. Så här 

berättade en simlärare:  

”En pojke halka en gång och stötte huvudet och fick en stor bula. Jag hade nog redan 
sagt att man inte får springa och att vi går i simhallen men det var jätte svårt för honom 
att komma ihåg det. Det var egentligen inte så farligt men jag blev lite rädd faktiskt..vi 
var i duschrummet och jag sa åt de andra barnen att de skulle vänta där för vi var på väg 
in i bastun och så tog jag honom..han låg på golvet då lugna jag honom och satt mig 
liksom ner och lyfte upp hans fötter lite..jag vet inte riktigt om det var rätt eller så men 
jag tänkte på något vis att om man blir så där yr…men det började inte blöda eller 
någonting..”  

Simläraren använde här tidigare kunskaper för att hantera en obekant situation. Enligt Schön har 

människan byggt upp en uppsättning exempel, bilder och ageranden från tidigare tillfällen. Vid 

ett nytt unikt tillstånd kan personen ta fram dessa exempel, bilder och ageranden för att finna 

lösningen till den särskilda situationen.114 Att simläraren valde att lyfta upp pojkens fötter är 
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troligtvis ett exempel från en tidigare olycka eller händelse. Simläraren berättade att hon inte 

visste vad hon skulle göra men reagerade sedan med ett bekant agerande.   

När det spontana beteendet fungerar som vanligt och kunskapen finns i handlingen tenderar vi att 

inte tänka på det. Så fort det uppstår främmande situationer eller överraskningar reagerar vi med 

att reflektera.115 Som en simlärare uttryckte det: 

 ”Vi hade inte kunnat förbereda oss på en sådan situation ... vi blev skrämda”. 

Som avslutning vill jag ge ett sammanfattande svar på undersökningens andra frågeställning om 

hur simläraren beskriver sitt agerande när det gäller säkerheten i strandsimskolor. Simlärarna 

beskrev sitt agerande med en utgångspunkt i säkerheten. De talade mycket om säkerheten och 

betydelsen av regler och rutiner. Att som ny simlärare komma in och mötas av gamla vanor 

upplevdes som en utmaning för simläraren. Simlärarna talade också om att inte drabbas av en 

känsla av falsk säkerhet utan att hela tiden vara alert och koncentrerad. I följande kapitel 

beskriver simlärarna hur de reflekterat med tanke på ansvar och säkerhet i undervisningen. 

  

5.3 Reflektion-i-handling 

Simlärare är praktiker och en praktiker måste reflektera över sitt beteende för att kunna förbättra  

sin praktiska kunskap och förändra sitt handlande.116  

Resultaten nedan är indelade i hur simläraren reflekterar över sitt agerande med tanke på ansvar 

och hur simläraren reflekterar över sitt agerande i frågan om säkerhet. Kapitlet svarar på 

undersökningens tredje frågeställning: Hur reflekterar simläraren över sitt agerande? 

 

5.3.1 Simlärarna reflekterar över ansvaret: ”Jag vet inte om jag vågar jobba”  

Enligt Schön är reflekterande praktiker personer som kan reflektera och tänka kreativt i och 

under utförandet.117  Simlärarna reflekterade kring yrkets ansvar, rädslor och risker. Jag når 

endast en indirekt reflektion av reflektionen-i-handling i intervjusituationen, detta är alltså en 

form av metakognitiv reflektion, men denna indirekta reflektion ger ändå upplysningar av vad 

reflektionen-i-handling oftast kretsar kring. Föräldrar nämndes ofta av respondenterna vilket 

visar en aktiv reflektion kring föräldrars närvaro och inverkan på simundervisningen. Simlärarna 
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beskrev också simstrandens miljö och räknade upp simlärarens viktigaste egenskaper och 

svåraste uppgifter, samt vikten av att inse och förstå vilket ansvar som finns:  

”Att man nu inser hur mycket ansvar man har...att man faktiskt har alla dom där..alla 
barnen på sitt ansvar och att ingenting ska, får hända..med utomhussimskolor, så är det 
ju annat också ..inte bara med att du är ute i vattnet jag menar det ju hända nånting på 
land att det är ju inte bara en sak utan det är ..och just nu jag menar kolla upp allting..att 
man undviker onödiga olyckshändelser.” 

Här tolkas simläraren som en reflekterande praktiker med en kunskap att granska och reflektera 

över sin praktik. Simläraren visar en medvetenhet om att reflektera och tänka på vad hon gör. Så 

länge simlärarens praktik är stabil, så länge hon ”kollar upp allting” är också sannolikheten 

mindre att hon drabbas av överraskningar.118  

En simlärare uttryckte sig kort och tydligt om vattnet i relation till ansvaret: 

”Man har ett så stort ansvar..dom är barn som inte kan simma och så sätter du dem i 
vattnet”. 

Att lära sig känna ansvar för vattenmiljön och lära sig att leva med vattnet är viktigt med tanke 

på riskerna. För en simlärare kan oron och ängslan för att något skall hända påverka 

inställningen till att arbeta. När simlärarna beskrev sina rädslor nämnde de exempelvis oron över 

att någon skall drunkna, mardrömmar innan simskolan började och ständigt återkommande 

tankar som ”är alla här?”. Simlärarna verkade också fullt medvetna om att riskerna finns och att 

någonting verkligen kan hända:  

”Det är ju klart att det kan hända någonting och kanske man borde tänka på det mera 
men inte brukar jag vara rädd att det skall hända någonting då jag har simskola.” 

För att höra hur simlärarna reflekterar över olika personers ansvarsområden beskrev jag 

drunkningsolyckor som skett under sommaren. Simlärarna fick höra om de tre flickorna som 

drunknat på allmänna badstränder med vuxna och även badvakter närvarande. I dessa 

drunkningsolyckor var det många vuxna som inte hjälpte till att leta efter de drunknade och 

därmed många vuxna som inte var medvetna om strafflagens 21 kapitel.119 Simlärarna tyckte att 

vuxna människor skall bära sitt ansvar men att det finns en lag som stöder detta var inte lika 

självklart. På frågan om varför de tror att ingen vuxen agerade och hjälpte badvakten att dyka 

efter flickorna riktades svaren mot den finska mentaliteten. De beskrev finländare som osäkra, 

rädda för att göra bort sig och rädda för att blanda sig i andra människors saker. Simlärarna tog 

också upp chock som orsak till att så få vuxna agerade samt rädslan för vatten och rädslan för att 

hitta ett lik. Landahl talar om ansvarsområdets gränser och påpekar att arbetsdelningen kan leda 

till att det enskilda ansvaret undergrävs då den individuella arbetaren är endast en länk i en kedja 
 

118 Brusling, s. 39-40 
119 Finlex, 1995 
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av beslut. De vuxnas agerande kan tolkas utifrån följande uttalande: ”Eftersom det är i närhetens 

tillstånd som ansvaret, genom att vara obegränsat, är minst uthärdligt - är det också i närhetens 

tillstånd som impulsen att undfly ansvar är som starkast (Bauman 1993).”120 Att det fanns en 

omedvetenhet om strafflagen och varje människas skyldighet att hjälpa sina medmänniskor har 

säkert också en inverkan på de vuxnas beteende. Simlärarna nämnde inte människans skyldighet 

att hjälpa och tog inte heller upp strafflagen vid diskussionerna om olyckshändelsen vilket tyder 

på en omedvetenhet om människans plikt att hjälpa sina medmänniskor. En simlärare 

reflekterade vidare över ansvarsområdets gränser och hade en idé som kunde göra 

ansvarsområdena tydligare:  

”Men det kanske skall finnas som information någonstans att om badvakten ber er 
hjälpa till så är det en plikt att ni skall agera och så här..för att alla har ju..jag antar att 
badvakten också har en krisplan för hur han agerar..om där är en vanlig..allmän 
badstrand så skulle människorna som kommer dit vara mera förberedda om det finns 
uppsatt någonstans att här är krisplanen och så här förväntar jag er att agera.” 

Simläraren föreslog en skylt på badstranden för tydliggöra varje människas ansvarsområde. Ifall 

en skylt hjälper personer att agera vid en nödsituation är svårt att säga.     

Under en utbildning uttryckte en nybliven simlärare sin oro inför sitt kommande sommarjobb:  

”Jag vet inte om jag vågar jobba i sommar”.  

Att låta bli att jobba på grund av ansvaret är kanske inte så konstigt. Vem skulle vilja ta risken att 

åstadkomma faror för barn, och som simlärare arbetar du ständigt med farofyllda situationer. En 

simlärare visade också sin oro genom att reflektera över simlärarens ansvar på följande sätt: 

”Okej, inte är det så där bara och fara dit på morgonen och..lära ungar simma utan det 
måste..det måste hela tiden finnas bakom örat att jag måste sköta mitt, jag måste ha 
grupper..jag måste ha regler jag måste ha rutiner jag måste göra det här..för att ”ha 
ryggen fri”..inte kan du ändå säga att någonting aldrig kommer att hända..” 

Det stämmer troligtvis att vi aldrig kommer att ha en helt riskfri miljö men för simlärarens del 

handlar mycket om att ”ha ryggen fri”. Att ”ha ryggen fri” tolkas här som att inte bli ansvarig för 

en eventuell olycka eller skada. Simläraren måste därför se till att undervisningen sker under 

trygga förhållanden. Simlärarens uttalande om att ha regler och rutiner visar både en kunskap-i-

handlingen och en förmåga att reflektera-i-handlingen. ”Det måste hela tiden finnas bakom örat”, 

beskriver simlärarens förmåga att reflektera under dagen. Innan något händer är det viktigt att 

säkerställa alla arbetsuppgifter och ansvarsområden. För att ansvaret skall vara klart uppdelat 

skall simläraren skriva ett arbetsavtal gällande ansvarsfrågor. Antalet simlärare som följer dessa 

regler är antagligen inte många. Ingen av simlärarna tog emellertid upp avtalet och ansvaret 
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verkar även i vissa fall oklart uppdelat. Antalet simlärare som följer dessa regler är antagligen 

inte många.  

I intervjuerna framkom att simlärare funderar på om de vågar jobba som simlärare men de 

påpekade också att oro finns troligen också hos föräldrarna. En simlärare får bära ett stort ansvar 

på sina axlar och föräldrarna måste våga lita på denna obekanta människa. Oroliga föräldrar 

finns överallt och simlärarna kommenterade ofta föräldrars närvaro på stranden under 

intervjuerna. Simlärarna nämnde många gånger föräldrarna, vilket tyder på att de verkar spela en 

stor roll. En del simlärare pratade glatt om föräldrars närvaro på stranden medan en del tyckte att 

de definitivt inte behövde vara där. Två simlärare som inte gillade att föräldrar är på stranden 

uttryckte sig såhär: 

”Det är många som glömmer det där med föräldrar men dom kan faktiskt bli ett stort 
problem..” 

”Det gillar jag inte...för det första..allt för många föräldrar sätter sig i..och dom kanske 
inte tycker om någon viss metod som du använder...jag tycker att, tyvärr föräldrarna är 
alltför lätta att komma emellan..och just barnen kan inte koncentrera sig .dom kanske 
kollar hela tiden vad föräldrarna gör..eller skriker åt mamma att ”mamma, mamma titta 
på mig”..och jag prövar där sen kanske..säga åt henne att ”nä nu skall du göra det där 
mera utan nu skall vi hoppa till det här.. att klockan går..” 

Simläraren verkade ha dåliga erfarenheter av föräldrarna. Att en förälder har synpunkter på 

simlärarens metoder kan uppfattas som störande och nackdelen med föräldrarna syns också i 

barnets koncentrationssvårigheter. Barn vill gärna visa sina talanger till föräldrarna och få 

bekräftelse av dem. En annan simlärare pratade också om barnens koncentrationssvårigheter då 

föräldrarna tittar på men tog sedan upp fördelarna med extra bevakning:  

”Nå i och för sig så..har nog barnen lättare att koncentrera sig på vad du lär ut åt dom 
om föräldrarna inte är där men å andra sidan så då har du nån, en till vuxen som tittar på 
vad som händer på stranden..fast i och för sig, den tittar ju antagligen bara på sitt eget 
barn, men ändå så finns där en annan vuxen…att det har nu sina för- och nackdelar och 
med tanke på säkerheten så är det nog kanske bättre men med tanke på simundervisning 
så kanske det inte är så bra..att i en simhall tycker jag absolut inte att det behövs..men 
på en simstrand så kanske det nu inte alltid bara är negativt..”  

Att föräldrar inte behövs i simhallen tyder på att stödet som finns i form av simhallens badvakter 

och övriga personal upplevs som tillräckligt. Även barnens och föräldrars rädslor nämns som 

problem. Att föräldrar är rädda för vattnet kan avspeglas på barnet och skapa större osäkerhet. En 

simlärare uttryckte det på följande sätt:  

”Det beror helt på föräldrarna..jag har haft flera föräldrar som..som har varit jätte rädda 
att sätta sina barn i simskola..du har sett det på föräldrarna..att dom inte heller, tycker 
inte heller riktigt om vatten..och då har jag haft någon förälder som har suttit på en filt i 
skogskanten och titta på..gärna..ju fler ögon, desto bättre..men samtidigt så jag har nog 
faktiskt haft ganska tur med föräldrar som har blandat sig med undervisningen…men 
där…inomhus i simhallar har jag haft..riktigt riktigt rädda barn som har haft mamma där 
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och dom kan inte göra någonting om inte mamma står bredvid..och man märker att dom 
blir ynkligare och ynkligare ju längre mamma är med..” 

Med tanke på ansvaret och för att undvika att föräldrar blandar sig i undervisningen kan 

simläraren starta simskolan med tydliga regler och rutiner. Med tydliga rutiner och genom att 

klargöra simskolans säkerhetsregler kan simläraren troligtvis påverka föräldrars inställning och 

inverkan på simskolan. Ser föräldrarna att simläraren har läget under kontroll och upplever 

föräldrarna att simläraren är duktig med ett tydligt säkerhetstänkande kommer säkert även deras 

förtroende för simläraren att öka: 

 ”Där är ju ganska mycket att hålla koll med föräldrarna och sånt och..att du klargör 
redan första dagen att om simskolan börjar klockan nio på morgonen så betyder det att 
eleverna kommer fem före..att jag är inte ansvarig för något barn som kommer tio före. 
[---] Jag gör det riktigt klart för föräldrarna att såhär ser det ut.” 

Terjestams undersökning visade att föräldrar ofta tenderar att överskatta barnens förmågor att 

hantera tillbud och hålla sig borta från faror. Det framkom i hennes studie att föräldrarna litar på 

barnens förmågor och anser därför att de inte behöver kontrollera eller vägleda dem i frågor om 

tillbud i vatten.121  Situationen blir inte bättre eller tryggare om man ser till Tiina Kolos 

undersöknings resultat som visar att även barnen själva tenderar att överskatta sina förmågor 

gällande vatten och sina simkunskaper.122 

Livvakter behövs men tyvärr finns det stränder som helt saknar vakter. Samtidigt som det finns 

många olika simlärare så finns det lika många föräldrar som tänker och agerar på olika sätt. 

Simlärarna gav olika exempel på föräldrars agerande: 

”Jag hade en förälder som hade en riktigt rädd pojke..han var hysteriskt rädd för 
vatten..så före jag hann något där.. ”nu kan du simma”..så tog hon i honom och tryckte 
honom under vattnet...ungen gallskrek och mamman skrek och jag försökte förklara att 
”vi tar hand om det här..” .han sluta nog efter det..” 

 

”Nu har jag haft föräldrar som har släppt av sina barn vid simskolan så har dom kört 
iväg och ungen har sprungit efter bilen hela vägen hem..och då står man ju där en stund 
och funderar okej jag har 25 barn på stranden..det här barnet är inte ens 
inskrivet..att..vänta nu..det är bara och låta honom springa hem..” 

”Så förut när jag börja vara simlärare så kosta det fem mark att vara i simskola...så 
föräldrar, många föräldrar utnyttja det som barnpassning.” 

Föräldrar upplevs i dessa fall som bestämmande och styrande. Att en förälder tryckt sitt eget 

barn under vattnet är förkastligt och att ett barn slängs ut ur bilen för att sedan springa gråtandes 

hem är också ett exempel på bristande föräldraansvar liksom barn som skickas till simskolan för 

 
121 Terjestam, s. 13ff 
122 Kolo, 2003 
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barnpassning. Att simskolan beskrivs och framställs som rolig är nog säkert en förutsättning för 

att skapa goda inlärningsmiljöer och resultat.   

Simstränder medför särskilda risker och innehåller därmed en ansvarsfull uppgift för simläraren. 

Simlärarna reflekterade över stranden som en krävande plats med ett stort ansvar. Simhallen 

beskrevs som en helt annorlunda miljö där simläraren aldrig är ensam: 

”Det är ju nog skönt när man är i en simhall att det alltid finns andra..som hjälper till” 

Uttalandet belyser simlärarens oro över ansvaret. Simhallen verkar ge en viss lättnad och 

trygghet i och med medvetenheten om att det finns flera andra på plats. Oron för att något skall 

hända är påtaglig då simläraren ensam har ansvaret vid strandsimskolan. En simlärare pratade 

om rädslan för att någon skulle skada sig:  

”Det där sen att ingen slår sig..och vad händer om någon slår sig och man måste gå 
hjälpa den och vad skall man göra med dom andra barnen och sådär.” 

Här finns en oro också för de övriga barnen. Simläraren är medveten om att barn inte kan lämnas 

ensamma vid vatten och att en olycka skulle betyda en risksituation för alla i gruppen. För många 

praktiker och inom många yrken är kunskapen, tänkandet och reflektionen inbakade i sätten att 

tackla problem som uppstår under arbetets gång. Det gör det viktigt för personerna att pröva 

olika möjligheter att lösa problemen. 

När simlärarna fick svara på frågan om simlärarens viktigaste egenskaper nämndes ord som 

strukturerad, systematisk, utåtriktad, pratsam och glad. Uppmärksam och ansvarsfull nämndes 

också som viktiga egenskaper och beskrevs vidare med kunskapen att kunna livrädda.  

 

 

5.3.2 Simlärarna reflekterar över säkerheten: ”Ta i trä att inte något händer”   

Att simlärarna är medvetna om riskerna vid simundervisningen har framkommit under 

intervjuerna. De reflekterade aktivt över regler och rutiner. Simlärarna verkade bestämda i sina 

åsikter och ageranden:  

”Jag tror att jag är ganska sådär sträng och att det är viktigt..att barnen förstår att man 
inte har en massa gränser och regler bara liksom för att bråka med dom..utan för att det 
faktiskt är meningen att dom måst hållas inom ett visst område..fast dom är duktiga 
simmare så kan dom inte simma utåt hur långt som helst..och att man gör det klart från 
början…dom här reglerna finns för deras säkerhets skull och inte för någonting 
annat…” 
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Simläraren har här reflekterat över reglerna och deras mening. Att regler finns för barnens 

säkerhets skull tyder på att hon har en bestämd inställning till reglerna och därmed kan hålla fast 

vid dem. Med tanke på säkerheten är det som simlärare viktigt att vara sträng och tydlig samt 

hålla fast vid reglerna.  

Farliga situationer i simskolan kan exempelvis handla om att ha en alltför stor 

undervisningsgrupp.123 En simlärare reflekterade över antalet barn i simskolan och de 

rekommendationer som finns. Hon reflekterade över säkerheten också med tanke på 

undervisning utomhus: 

”Att om du är två lärare så betyder det inte att du får ha 20 barn i vattnet..jo enligt lagar 
och paragrafer jo..och du måste veta vilka tio som är dina..det såg jag på en av de här 
simskolorna jag reste runt så var det på ett ställe så dom hade 30 barn i vattnet, tre 
simlärare som stod på bryggan…där far nog hela säkerhetsaspekten..dom gjorde 
rätt..dom gjorde ju egentligen det..men utomhus så går det inte..” 

Här kommer aspekten om strandsimskolor upp igen. Simläraren relaterar stranden till andra 

omständigheter där lagarna inte är tillräckliga. Hon kopplar säkerheten till utomhussimskolor 

och berättar att hon har upplevt simskolor med 30 barn på tre vuxna. Varje sommar möter 

simlärare nya ivriga barn som vill simma, leka och experimentera. För några år sedan åkte en 

simlärare runt och granskade kommunens simskolor: 

”Jag tänkte nog många gånger när jag satt mig i bilen att herregud..ta i trä ..att om vi har 
4000 barn i simskola..och man ser som flera stränder att så där  ”ta i trä” att inte något 
händer.” 

Hur mycket simläraren reflekterar över verksamheten, handlingarna och simskolans regler är 

svårt att säga. När en olycka skett är tankarna där och praktikern börjar reflektera över 

situationen. Det betyder att yrkesutövaren måste reflektera och dra slutsatser av vad som händer i 

den unika situationen. Schön talar om reflektionen som en del i agerandet och påstår att det inte 

går att skilja åt kunskap och handling.124 Så hur reflekterade simlärarna efter olyckorna de varit 

med om?  

Simläraren som varit med om händelsen där pojkens simkunskaper inte testats verkade ha 

reflekterat över det som skett. Hon beskrev sina reflektioner under handlingen, sin oro efter 

olyckshändelsen och vilken inverkan reflektionen hade på hennes agerande i framtiden: 

”Vi lyfte upp honom och skoja bort det. Pojken hade inte själv heller hunnit förstå vad 
som kunde ha hänt...sen när man kom upp på stranden så märkte man sitt eget 
hjärta..förstås..att hur kunde jag inte..du kolla ju upp alla som kom första dagen..han 
kom senare..han var ju i fel grupp..jag är helt övertygad om att inte är det bara jag…utan 
det händer garanterat sådana små saker åt…som egentligen gör att du skärper dig..efter 
det där..det spelade inte någon roll när dom kom till simskola..så tog jag dem i vattnet 

 
123 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 2007, s. 63-64 
124 Egidius, s. 123-124  
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och så kollade jag upp och så sa jag ”du hör inte hemma i den här gruppen..att du hör 
hemma i den här.” 

Simlärarens medvetenhet om faran och påståenden om att nästa gång vara mera skärpt är 

olyckans positiva resultat. Simlärarens beteende ändrades förhoppningsvis efter reflektionen då 

hon lärde sig av sitt misstag. Oroväckande är att misstag kan få förödande följder då vattnet 

medför stora risker. Simläraren har rätt i att hon inte är den enda som gjort misstag och att 

olyckor tyvärr händer på grund av slarv, bekvämlighet eller oförsiktighet.  

Simläraren som varit med om olyckshändelsen där den lilla pojken hamnade i en grop med 

ansiktet under vattnet reflekterade efteråt över det som skett: 

”Jag tänkte nu bara att..först va jag sådär att ”va”..och så titta jag ..och så va det sådär 
att ”herregud”..så va jag snabbt framme och så efter det va det nog så där att ”bra att 
mamman stod där”..för att.. jag var nog ganska nära bryggan med den jag höll i men 
lekledaren var ännu lite bakom mig…att jag vet inte hur länge han var där..jag tror att 
det inte var något länge för att just när hans mamma stod på bryggan..men sen..han 
skulle ha kunna hamna vara där en tid..va skulle då..” 

Vilken tur att mamman stod på bryggan. Att simläraren inte vet hur länge han hamnade under 

vattnet tyder på brister i övervakningen och bevisar betydelsen av att kontinuerligt räkna barnen. 

Som simlärare måste du kunna se alla barnen samtidigt. I detta fall låter det som om simläraren 

inte haft uppmärksamheten på alla barnen. Hur många barn som då var samtidigt i vattnet kom 

inte fram men klart är att det fanns brister i säkerheten. Simläraren reflekterade vidare på det som 

skett:  

”Tur att jag handla så snabbt och tur att hans mamma stod där..och då va det nog lite så 
där att jag tänkte att jag måst säga till lekledaren att vi måste alltid se till att vi inte har 
ryggen åt samma håll.”  

Här kommer lekledarens roll i vattnet. Hade simläraren delat in barnen i två grupper och låtit 

lekledaren ta hand om barnen på land så hade också antalet barn i vattnet minskats med hälften. 

Lekledaren borde väl förstå att man inte kan vända ryggen åt barnen men i detta handlade det 

inte om lekledaren utan simläraren och simlärarens agerande. Lekledaren har inte ansvar för 

barnen i vattnet utan ansvaret är hos simläraren. Simläraren fortsatte tala om hur det går till när 

det inte finns en lekledare på plats:  

”När man är ensam så går det ju inte, man måste ju ha ryggen åt någon..men när man är 
två kan man försöka lite mera sådär att ..” 

En simskola där simläraren måste vända ryggen åt någon kan tolkas som en osäker 

undervisningsmiljö. Vidare säger hon att om man är två ”kan man försöka lite sådär”. Här tolkas 

simlärarens agerande och reflektioner också som bristande med tanke på säkerheten. Av 
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nyfikenhet frågade jag av simläraren vad lekledaren sade då hon fick höra att de inte kan ha 

ryggarna åt samma håll. Men simläraren hade aldrig tagit upp det med lekledaren: 

”Nä (skratt) det blev inte av.” 

Simläraren tycks själv ha insett att det fanns en brist i säkerheten. Efter händelsen sade hon att 

hon började räkna barnen oftare men att de emellanåt försvann: 

”Men då försvann dom på riktigt emellanåt..jag var liksom så där att herregud var är 
dom (skratt).” 

Professionella praktiker skall kunna granska det som skett och kritisera sin egen kunskap för att 

kunna handskas med nya osäkra situationer.125 Hennes uttalande visar att förändrade rutiner kan 

skapa andra problem. Att räkna barnen var tydligen inte den enda åtgärden som behövdes göra. 

Att hon skrattar under den allvarliga diskussionen visar en eventuell osäkerhet.  

För att vidare höra hur simlärarna reflekterar kring säkerheten på strandsimskolor berättade jag 

om drunkningsolyckan i Tavastland, Finland 1996.126 Simlärarna reagerade alla starkt och 

började genast reflektera över varför det gick så fel: 

”Varför, varför, varför?” 

Här frågar sig simläraren hur allt kunde gå så snett. Varför gjorde hon så och varför inte så? 

Simlärarna kunde inte förstå varför klassläraren låtit barnen gå till vattnet innan hon var där: 

”Att hade faktiskt eleverna fått gå i vattnet före simläraren? Det är kanske en av de 
första och dom mest vikiga reglerna som man sätter upp om man har en simskola...och 
inte en annan vuxen tycker jag ens skall gå ensam och simma utan att en annan är med 
och tittar hela tiden..verkligen inte barn..att man förklarar åt dom, fast dom skulle ha lärt 
sig och simma någorlunda, ingen går i vattnet förrän läraren…så hon kan övervaka.” 

Simlärarna är också förvånade över att hon inte testat elevernas simkunnighet innan, att hon inte 

markerat ut området och att hon haft så många barn samtidigt i vattnet: 

”Området…skulle jag ha märkt ut, att de absolut inte får fara bakom bandet.” 

”När eleven inte hade varit med förut så då borde man ha liksom testat 
simkunnigheten.” 

”Jag tänker att hon var ensam där med 14 elever…om man tänker att det är en strand 
och att ha samtidigt i vattnet så är det ju nog ganska ansvarslöst.” 

Även här syns strandsimskolan som en miljö med andra omständigheter. Simlärarna verkar 

medvetna om strandsimskolors rutiner och säkerhetsaspekter. De visar en oro över säkerheten 

 
125 Brusling, s. 40 
126 Pietilä, s. 8-9 
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och reflekterar över det ansvarslösa agerandet. För många simlärare är det förvånande att 

exemplet handlar om en verklig händelse: 

”Alltså det här var sant?” 

Tyvärr var exemplet en verklig olycka och tyvärr har det hänt flera andra olyckor där simläraren 

agerat ansvarslöst och där barnet förlorat sitt liv. För många simlärare väckte exemplet tankar 

och genom att reflektera över det som skett kan vi förhoppningsvis sträva mot nya säkrare 

förhållanden.   

Som avslutning vill jag ge ett sammanfattande svar på undersökningens tredje frågeställning om 

hur simläraren reflekterar över sitt agerande när det gäller ansvaret och säkerheten i 

strandsimskolor. Simlärarna reflekterade främst över vilka ansvarsområden som ingår i 

simläraryrket. De reflekterade över alla rädslor som uppstått och orsakat oro. Simlärarna pratade 

också om riskerna i arbetet och reglernas betydelse. De reflekterade mycket kring olyckor som 

skett och visade därmed mer eller mindre medvetenhet om simläraryrkets ansvars- och 

säkerhetsaspekter. Föräldrar var något simlärarna reflekterade mycket över och beskrivningarna 

visade att deras närvaro sågs både som något positivt och som något negativt. Simstrandens 

förhållanden sågs ofta i relation till förhållanden inne i en simhall. Simlärarna beskrev 

simstranden som en miljö bestående av ett större ansvar och med stora risker. Simlärarna 

reflekterade på olika sätt över olika händelser men kännetecknande för alla var en kännedom om 

ansvaret och säkerheten i strandsimskolor. I följande kapitel beskriver simlärarna vad de tycker 

om den nya simlärarutbildningen och vilka uppfattningar har de om simlärarutbildningen när det 

gäller ansvar och säkerhet? 

5.4 Simlärarutbildningen 

Förändringar i simlärarutbildningen har skett under det senaste århundradet.127 

Simlärarutbildningen har förändrats i samband med samhällsutvecklingen och i dag styrs 

simlärarutbildningen av ett tydligt säkerhetsperspektiv. Svaren beskrivs med utgångspunkten i 

simlärarnas uppfattningar om simlärarutbildningen i frågan om ansvars- och säkerhetsaspekterna 

i yrket. Simlärarna berättar också om sina upplevelser och åsikter om den nya 

simlärarutbildningen. Kapitlet svarar på undersökningens fjärde frågeställning: vad tycker 

simlärarna om den nya simlärarutbildningen och vilka uppfattningar har simlärarna om 

simlärarutbildningen när det gäller ansvar och säkerhet? 

 
127 Folkhälsan, Simhandbok 2006, s. 4ff 
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Med hjälp av Göran Lindes läroplansteori tolkas svaren från tre olika arenor: formulerings-, 

transformerings- och realiseringsarenan. Kapitlet 5.4.1 (Formuleringsarena) beskriver FSL:s mål 

och riktlinjer. FSL har utvecklat simlärarutbildningen i Finland och för att förstå vad simlärarna 

anser om målen, ämnen och den tid som tillägnas olika ämnen används Lindes begrepp 

formuleringsarenan. Kapitel 5.4.2 (Transformeringsarena) visar på simlärarnas uppfattning om 

sambandet mellan måldokumenten och det faktiskt genomförda undervisningsinnehållet medan 

kapitel 5.4.3 (Realiseringsarena) handlar om hur måldokumenten, d.v.s. i detta fall hur målet 

med simlärarutbildningen verkställs i simlärarutbildningen. 

 

5.4.1 Formuleringsarena 

Göran Lindes läroplansteori tar upp formulering som den formulerade läroplan som gäller i ett 

skolsystem. Det handlar om vilka ämnen som skall studeras, hur mycket tid varje ämne skall 

tillägnas och vilka mål som styr undervisningen samt vilket innehåll ämnena skall bestå av.128 

Simlärarna nämnde utbildningens innehåll och uttryckte sina åsikter om vilka ämnen som 

behandlades bra och vilka som skulle kräva mera tid, samt vilka brister de ansåg föreligga i 

utbildningsinnehållet.  

De som gått simlärarutbildningen före år 1998 hade svårt att komma ihåg innehållet från 

kurserna. De kom ihåg att de upplevde utbildningen som hetsig och innehållsrik men vilka mål 

som styrde undervisningen eller vilket innehåll kurserna bestod av var svårare att minnas. Hur 

simlärarutbildningen tog upp säkerhet och ansvar kom inte heller fram under intervjuerna med 

simlärarna som gått utbildningen före 1998. Simlärarna som gått simlärarutbildningen mellan 

1998 och 2006 och som gått den nya simlärarutbildningen hade lättare att komma ihåg kursernas 

innehåll.  

Simlärarna som gått de förra utbildningarna tog speciellt upp säkerhetsaspekten med tanke på 

simundervisning utomhus och tyckte att utbildningen kunde ha krävt mer inom 

livräddningsdelen: 

”Livräddningen skulle jag gärna ha mera av..att man verkligen utför prestationer också i 
vattnet..och försöker ta upp människor från vattnet, upp på bryggan eller stranden eller 
så..och så är dom ju väldigt simhallsanpassade tycker jag när jag själv jobbar på strand 
så tycker jag inte att det är tillräckligt..” 

Simlärarna gav en bild av ett tydligt säkerhetstänkande och upplevde livräddningsdelen som en 

väsentlig del av utbildningen. Att utbildningen beskrivs som simhallsanspassad visade 

 
128 Linde, s. 19 
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simlärarna missnöje med. De flesta verkade ense om att utbildningen inte tog upp första hjälp, 

livräddning och räddningsmetoder tillräckligt och att utbildningen kunde ha utökats med fler 

praktiska övningar i dessa moment. I motsats till dessa svar tyckte en simlärare att 

livräddningstestet var olämpligt: 

”Jag förstår inte egentligen varför en simlärare måste klara av det där livräddningstestet. 
Som har den där tiden så otroligt "tight" dessutom..jag tycker att man skulle kunna 
ändra hela den där tiden till fyra minuter eller nå sådant..men jag förstår inte varför man 
måst klara det just på den där tiden.. nu är det kanske bra att kolla..att man orkar simma, 
att man orkar dyka ner..men varför...det förstår jag inte.” 

Simläraren anser att livräddningstestet är för svårt och har svårt att förstå motiveringen till testet. 

Göran Linde tar upp formuleringen av en läroplan där den, i detta fall simlärarutbildningens, 

tolkas beroende på vem som läser den och vilken utgångspunkt den personen har.129 Trots att 

denna simlärare arbetar mycket utomhus med strandsimskolor tycker hon ändå att 

livräddningstestet är onödigt. Under intervjun kom det också fram att simläraren missat 

utbildningstillfället i hjärt- och lungräddning. Hon hade inte heller gått någon annan 

förstahjälpskurs varpå hennes livräddningskunskaper kan anses bristfälliga. Alla simlärare är 

olika men många ansåg att utbildningen skall kräva mycket av simläraren eftersom den är 

nödvändig för att säkerställa en simlärares kompetens: 

”Det är jätte bra att man kollar simlärarens kondition att på riktigt de klarar av om något 
händer och att de är friska och pålitliga.”     

En simlärare tyckte att simlärarutbildningen inte gav de kunskaper som krävs för att veta vad 

man skall göra om ett barn är rädd för vatten och plötsligt hamnar under vattnet. Hon hade 

önskat att utbildningen gått mera in på det:  

”Om något av barnen stöter sig… att vad skall man göra?” 

Här upplever simläraren att utbildningen inte beaktat olyckor och skador. Intressant men inte så 

förvånande är att uttalandet kommer från en simlärare som inte gått en förstahjälpskurs och som 

inte har en annan utbildning inom vård eller idrott. Hon önskar mera undervisning för att 

kunskapen skall som Schön uttrycker det ”ligga i handlingen”:  

”Och man kan inte heller höra sådant för många gånger för att det skall vara så inbakat 
att man inte behöver tänka sen när det händer någonting.” 

 
129 Linde, s. 48ff 
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För att förbättra kvaliteten och säkerheten i de finländska simskolorna förnyades 

simlärarutbildningen den 1.1.2007.130 Simlärarna som gått den nya utbildningen hade också 

åsikter om livräddningen och återupplivningen: 

”Det är bra att man övar så mycket simteknik där och att det liksom betonas det där 
simlärarens egen simkunskap men sen tycker jag på något vis att det där 
livräddningsdelen har för blivit för kort... det borde poängteras mera.. speciellt det där 
att rädda i vattnet..på något vis, att man borde öva det ännu mera…..och kanske det där 
åter..det beror då förståss på kursledare hur det är men att nu då vi hade vår första hjälp 
del så kom det jätte mycket andra saker också in i den, som epilepsi och sånt..men 
kanske det är helt okej men på något vis så gjorde då att den själva delen att träna 
återupplivning blev så kort.” 

Simläraren anser att återupplivningsdelen blivit kortare än förut. Hon har erfarenhet av 

utbildningen före 2006 och den nya utbildningen och kan därför se skillnader i utbildningarna. 

Simläraren är besviken över att det getts mera tid åt sjukdomar som exempelvis epilepsi och 

anser att tiden tagits från livräddningen eller återupplivningen. Hon reflekterade vidare om 

bristerna i utbildningen: 

”Ja, alltså faktiskt de övar ju inga saker, ingenting med kastredskap egentligen i den där 
nya, utan det var bara den där transporten och sen, det är ju egentligen också 
livräddning delvis att dyka efter dom där ringarna..men det blev inte heller egentligen 
undervisande i att hur man skall dyka, att det var bara så där att ”nästa okej dyk efter 
ringarna och plocka upp dem”..och sådär..”  

Simläraren uttrycker sina åsikter om utbildningens innehåll. Att aktiviteterna i simbassängen 

varit bristfälliga syns i uttalandet. Simläraren hade önskat mera undervisning i kastredskap, 

transport av nödställda och djupdykning, då dessa kunskaper är viktiga med tanke på säkerheten 

i simskolorna. Att simlärarna upplever den delen som bristfällig är oroväckande då det är 

simlärarna som har ansvar och som skall driva undervisningen i en säker miljö.  

Simläraren kopplade livräddningen till kraven på simläraren:    

 ”Det där djupdykningen tycker jag nog är viktig..så att man det där till fyra meters djup 
som finns..och sen men kanske det skulle kunna vara någonting på tid..någon form av 
livräddning..alltså typ av simövervakarens testsim..skulle inte behöva se lika ut men i 
alla fall. Så att det skulle va också det där med den där fysiska konditionen.. att i fall det 
skulle hända någonting att man skulle ha förutsättningar att kunna rädda..att det här är ju 
såna saker man kan testa.” 

Simläraren har reflekterat över den fysiska konditionens inverkan och ser testerna i 

livräddningen som relevanta test. Största delen av de intervjuade simlärarna tog upp 

livräddningen, förstahjälpen och återupplivningen som bristfälliga i den nya utbildningen. 

Avsikten med den nya simlärarutbildningen var ju att höja säkerheten i simskolorna och stärka 

 
130 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Uusi Koulutusjärjestelmä 2007  
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simlärarnas status. Varför simlärarna i dag får närmare 13 timmar mindre säkerhetsundervisning 

var något en simlärare var medveten om och reflekterade över: 

”De pratar mycket både just om statushöjning..att folk idag inte vill vara simlärare, det 
är för dåligt betalt..det är på något sätt något som du gör på sidan om, om du inte har fått 
någonting annat..att det skall bli den här statushöjningen ..och det är ju en lång led i den 
här kampanjen att få flera människor simkunniga och ..att simläraren egentligen i 
framtiden skall bli den som styr och ställer i simhallen och den som har det här 
pedagogiska..och fixar och ordnar och..också lockar mera folk till simhallen.”   

Simläraren tror att ändringar i utbildningens timantal gällande säkerhetsundervisningen beror på 

en ny syn på yrket och hela simverksamheten. Innehållet i utbildningen kan tolkas som en följd 

av samhällsutvecklingen och ett försök mot att ändra rollerna i simhallen. Hon beskriver en tro 

på att höja simlärarnas status och låta dem styra och ställa i simhallen. Livräddningen och 

återupplivningen skulle flyttas över till badvakternas och övervakarnas ansvar. Att simlärarna 

skulle klara sig utan förstahjälps- och livräddningskunskaper är dock svårt att tro. Genom en 

förändring tror simläraren att idrotten, motionsformen och även yrket kunde få en högre status 

och locka flera intresserade. Simläraren tror också att det kommer att ske andra förändringar: 

”Stora saker med..regler, rutiner..ansvar, hela det här för strandsimskolan…i och med 
att det också är konsumentombudsverket eller konsumentombudsmannen som är 
ansvarig för de här utomhus..då kommer igen.. strandsimskolan komma ännu mera att 
komma i fokus.” 

Lagarna om konsumenttjänsters säkerhet och konsumentverkets anvisningar för främjandet av 

säkerheten i simhallar och badinrättningar styr i dag simskoleverksamheten.131 Simläraren tror 

att lagarna kommer att förändra regler, rutiner och ansvar och att utomhussimskolorna kommer 

att få mera uppmärksamhet. Att strandsimskolan är utmärkande med tanke på säkerheten och 

ansvaret syns genom i intervjuerna med simlärarna. Simlärarna har alla arbetat på stränder och är 

därför också mycket insatta i ämnet. Kopplingen mellan säkerheten och strandsimskolor syns 

också i dessa simlärares uttalande: 

”Jag tycker att det var synd att de aldrig gjorde något på tid något tester.. [---] Varför 
kan inte det testas..speciellt livräddningen..du skall klara det på en viss tid så skall 
du..om du inte klarar det så skall du absolut inte bli simlärare..du skall absolut inte 
jobba som simlärare..åtminstone inte på en strand..att okej du är inne i en simhall och 
har hand om en nybörjarkurs..och det finns en massa simövervakare men är du ute 
ensam på en simstrand.” 

”Speciellt om du skall hålla utomhus strandsimskola.. att undervisa barn och då 
utomhus…[---] att du inte alltid har de där exakta väggarna att vända från och dylikt, 
klara botten att dyka ner till..men liksom sen det där, det som är utöver och speciellt då 
det där ansvaret och säkerheten och förstahjälpkunskaper..att det att om du faktiskt skall 
vara ensam på en ute simstrand som simlärare så borde du ju ha dina 
förstahjälpkunskaper..liksom du borde ha gått en första hjälpkurs.” 

 
131 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Simlärarens handbok 2007, s. 200 
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Simlärarna poängterar betydelsen av förstahjälpkunskaper och tar upp deras betydelse på en 

strand. En simlärare tar också upp orden ansvar och säkerhet med koppling till simlärarens 

förstahjälpkunskaper. Simlärarna visar med andra ord en besvikelse på utbildningen i fråga om 

ansvar och säkerhet. De önskar mera undervisning i livräddning, återupplivning, förstahjälp och 

vill att utbildningen beaktar dessa med tanke på utomhussimskolor. 

Simlärarna beskrev den nya simlärarutbildningen och det ökade timantalet. Med en 100 timmars 

kurs ansåg simlärarna att du får en mer omfattande utbildning som lockar endast de riktigt 

intresserade: 

”Då får man de som på riktigt är intresserade av att bli simlärare för att jag tror inte att 
man annars is sätta ner så mycket tid på det.”    

Innehållet i utbildningen har utökats med fler timmar. Det kan tolkas som ett resultat av 

samhällets inriktning mot allt tryggare och säkrare miljöer. Att utbildningen kräver mera kan 

också bidra till simlärare med en mera positiv inställning till yrket. Nu utbildar sig endast de 

elever som verkligen är intresserade av ämnet. Jan-Ola Högberg tog i sin undersökning upp 

problemet med att hitta ledare med den ”rätta” attityden. Han påpekade att metoden av att välja 

ut de rätta ledarna kan leda till en större brist på idrottsledare.132 En simlärare reflekterade kring 

simlärarutbildningens nya krav och eventuella problem som kan uppstå i framtiden: 

”Det är redan nu panik om att få tillräckligt med simlärare. [---]  Ju mera krav..desto 
färre kommer att komma. [---]  Fortsätter det så kommer vi inte att ha simlärare […]  för 
att täcka behovet.” 

Simläraren märkte redan i år en minskning i antalet kursdeltagare i den nya simlärarutbildningen. 

Då en utbildare tidigare haft minst 20 på kursen bestod årets grupp av endast elva blivande 

simlärare. Att kursen blivit längre har också orsakat att priset på simlärarutbildningen stigit. 

Simläraren tyckte att den egna simföreningen eller lokala Folkhälsan på grund av detta kunde 

betala en del av simlärarens utbildning.  

Simlärarna tog också upp andra utvecklingsidéer i den nya simlärarutbildningen. Flera av 

respondenterna nämnde simmärken och deras användning. Inom Folkhälsans simskolor finns det 

simmärken som kan locka deltagarna att sträva efter ett märke eller diplom. Simlärarna använder 

simmärken i olika grad med olika motiveringar. En del tycker att simmärken fungerar bra för att 

motivera barnen till att klara av olika uppgifter medan andra tycker att simläraren inte skall följa 

märkenas målsättningstabell alltför noggrant. De anser märkena som en extra grej men tycker att 

simundervisningen inte får styras av dem. En simlärare sade såhär: 
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”Jag tycker att simmärken är..de är bra..det är för tillfället gjorda kanske alldeles för 
mycket gjorda för inomhussimhallar..med all den här riktiga tekniker..samtidigt som jag 
tycker att okej…det är den målsättningstabell vi har och den skall följas..och sen måste 
vi jobba på högre nivå om vi skall försöka ändra den ..jag tycker inte att simläraren har 
rätt att ändra på den målsättningen som finns.” 

Hon ställer sig positiv till användningen av simmärken men anser att målsättningstabellen är 

mera inriktad mot simhallar. En annan simlärare tyckte att simlärarutbildningen borde ta upp 

simmärken, deras användning och hur målsättningstabellen skall följas. Under 

simlärarutbildningen talas det endast kort om simmärken medan simlärarna ute på stränderna 

verkar använda dem aktivt under hela simskolan. Att en del simlärare har flexiblare bedömningar 

och ger ut märken lättare än andra var också ett problem som simlärarna diskuterade.  

Den nya utbildningens innehåll beskrevs också av simlärarna som ostrukturerat, diffust och 

flummigt. Många simlärare tyckte att utbildarna påpekade samma innehåll flera gånger och att 

samarbetet mellan utbildare kunde förbättras:  

”Jag tycker att det var hemskt flummigt… så som det nu var..för…det kom liksom allt 
upp så där lite huller om buller.” 

”Lite som om kommunikationen kanske inte fungerade mellan dem..” 

Här har simlärarna reflekterat över läroplanens innehåll och påpekat lärarnas aktivitet och språk i 

undervisningen. Att lärarna tog upp samma saker huller om buller visar på bristfällig planering 

av tiden och undervisningsinnehåll. 

Simlärarna uttryckte sina åsikter om vilka ämnen de tyckte att skall studeras, vilket innehåll 

ämnena skall bestå av och hur mycket tid varje ämne skall tillägnas. Simlärarnas beskrivningar 

av simlärarutbildningen visar att det finns ett glapp mellan simlärarnas bild av utbildningen och 

intentionerna på formuleringsarenan. Simlärarna tog upp utbildarna och deras samarbete 

sinsemellan. Enligt simlärarna borde utbildarna samarbeta mera för att undvika onödiga 

upprepningar och ge mera tid åt annat innehåll. Målet med den nya utbildningen var att höja 

säkerheten genom att förlänga och utveckla simlärarutbildningen. Simlärarna tycker att den nya 

utbildningens längd är bra med tanke på ansvaret och säkerheten i yrket. De anser dock att 

undervisningen innehåller för lite återupplivning och förstahjälp. Simlärarna tycker också att 

undervisningen inte har tillräckligt med praktiska övningar i bassängen. Vidare ansåg de att de 

inte fick de kunskaper som krävs för att agera vid olyckor och skador. Glappet mellan 

simlärarnas bild av utbildningen och intentionerna på formuleringsarenan syns också i 

simlärarnas uttalande om utbildningen som alltför simhallsanspassad. Utbildningens mål kunde 

utvecklas och förbättras speciellt med tanke på strandsimskolor.  
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5.4.2 Transformeringsarena 

För att ta reda på hur simlärarna upplevde sambandet mellan FSL:s mål och det genomförda 

undervisningsinnehållet används Lindes begrepp transformeringsarenan. Transformeringsarenan 

visar att utbildningen kan tolkas av personer på olika sätt.  

Hur simlärarna upplevde simlärarutbildningens grund- och fortsättningskurser med tanke på 

säkerhet och ansvar i yrket framkommer i simlärarnas åsikter om livräddningen. Simlärarna 

talade om livräddningsundervisningen som bristfällig. En del simlärare upplevde 

livräddningsdelen som bra medan många tyckte att det krävdes för lite av deltagarna. De föreslog 

hårdare krav, livräddningsdockor och mera livräddningsundervisning i vattnet. En simlärare 

reflekterade över utbildningen och hur den kunde se ut med tanke på säkerheten: 

”Det finns ju massor med räddningsmetoder men att jag tror nog aldrig att vi gick 
igenom det..jag är inte säker..men att..just att mera gå igenom olika..just hur man kan 
rädda..i simhallen och hur på stranden och just att om det är mera människor eller just 
svårare situationer att man kan använda andra människor och hur i så fall..så det skulle 
vara ganska viktigt.” 

Simlärarens kunskaper kan också tolkas utifrån ett samhällsperspektiv där innehållet granskas i 

förhållande till samhället och de kunskaper som kan behövas. En annan simlärare var av 

liknande åsikt gällande innehållet: 

”Förstahjälpen och livräddningen skulle jag satsa mera på..absolut.”  

Simlärarna tog upp tekniken som ett stort område i utbildningen. Simlärarna hade olika 

uppfattning om teknikträningens omfattning i utbildningen men alla var ense om att tekniken är 

viktig att kunna. Simlärarna tog också upp poängen med att påpeka utbildningens krav innan 

deltagarna inleder kursen:    

”Man måste själv ha sin egen teknik..någorlunda ..i skick..för att det ens …..det borde 
man påpeka genast i början att dom vet det.” 

Simläraren har i detta fall reflekterat över undervisningsinnehållet. Svaret visar att tekniken fått 

mycket tid i undervisningen och att simläraren önskar mera tid för övrigt innehåll. Simlärarna 

har reflekterat över undervisningsprocessen. Undervisningsuppgifterna, distansuppgifterna och 

böckerna i kursen beskrevs som lärorika men däremot uppfattades kursens utrymmen som 

bristfälliga. En simlärare ansåg utrymmena speciellt dåliga med tanke på teoriundervisningen. 

Ramfaktorteorin kan kopplas till de fysiska ramarna som begränsade lärarnas utrymme. Då 

utrymmena ansågs bristfälliga endast med tanke på den teoretiska undervisningen tolkas 

simbassängerna och utrymmena för de praktiska delarna som lämpliga.  
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Då jag frågade en av simlärarna var utbildningens tyngdpunkt borde ligga så riktades svaret mot 

den pedagogiska delen och ledarskapet: 

”Att just se till att man kan lära ut det..just det där praktiska att den kan dra en 
simskola..att den kan vara där mellan barnen och just de där ledarskap och lära ut det.” 

Ifall simläraren inte har en annan utbildning inom idrott eller pedagogik kan denna del bli 

simlärarens utmaning. Att som simlärare veta hur du skall lära ut simteknik är inte en lätt uppgift 

och utan utbildning eller erfarenhet kan utmaningen bli svår. 

Att det finns brister i simlärarutbildningen är tydligt. En del berättade om huvudansvariga 

simlärare som inte gått fortsättningskursen eller den nya utbildningen. Simlärarna föreslog att 

nya simlärare skulle inleda sitt yrke som assisterande simlärare och då inte dra första simskolan 

ensam. Ytterligare ansåg simlärare att simskolor utomhus inte alltid följer reglerna gällande 

antalet barn i gruppen. De tyckte att simskolorna borde beakta säkerhetsaspekten vid 

utomhussimskolor och göra grupperna ännu mindre. Jag pratade med simlärarna om simskolorna 

olika brister för att försöka förstå var problemet ligger. En orsak till simverksamhetens brister 

föreslogs ligga i det faktum att Folkhälsans simskoleverksamhet bedrivs på frivillig basis: 

”Det krävs ingenting av lokala Folkhälsan för att de skall få ordna simskolan..de 
behöver inte ha någon utbildning..inte ha några kunskaper..de behöver ingenting.. […] 
Det har jag också funderat..att hur mycket skall man på det sättet kunna kräva av den 
lokala Folkhälsan som är på frivillig basis..eller är det Folkhälsan..landskapföreningen 
som på något sätt borde komma in [---] och på något sätt […] styras därifrån...jag har 
nog funderat mycket på det..mycke med det här med säkerhet och vad man skulle kunna 
göra för att ytterligare för det..det är saker som känns som det aldrig ändras.” 

Simläraren beskriver problematiken på en högre nivå där verksamheten styrs uppifrån. Att den 

lokala Folkhälsan styr verksamheten och ordnar simskolorna upplevs av simläraren som 

problemet i kedjan. De som styr har eventuellt inte kunskap eller tidigare erfarenhet av 

simverksamhet eller simlärarutbildning och då arbetet bedrivs på frivillig basis är det svårare att 

kräva mera. Som förslag säger simläraren att ansvaret kunde flyttas till landskapsföreningen 

Folkhälsan. Landskapsföreningen kunde fungera som styrande organ med personer insatta i 

verksamheten och utbildningen. Simläraren beskriver situationen som svår då hon upplever att 

ingenting ändras.  

5.4.3 Realiseringsarena 

Simlärarutbildningens grund- och fortsättningskurs upplevdes som bra kurser både teoretiskt och 

praktiskt. Simlärarna pratade mest om de praktiska delarna och utmärkande var simlärarnas 

åsikter om teknikundervisningen. De flesta ansåg dock att utbildningen borde ha haft mera 

teknikövningar: 
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”Så den här bassängdelen tyckte jag på något vis blev lite så där knapp att det var..vi 
fick egentligen ingen undervisning i simteknik..utan det var bara så att vi stod alla 30 
där på bassängkanten och så fick 15 simma över. Så skulle man simma bröstsim så kolla 
hon snabbt då att liksom om det var någon som hade stora brister i tekniken..sen de då 
som liksom  hade blivit utplockade fick sen komma en morgon och öva simteknik och 
vi andra fick ledigt den morgonen..så att det..det var nu lite sådär.” 

Simläraren berättade att tiden för egen teknikträning var kort och att endast de som hade problem 

fick komma och öva extra. Andra simlärare upplevde också att grundkursen kunde ha bestått av 

mera teknikträning och praktiska övningar i vattnet. En del nämnde också undervisningen i 

pedagogik som otillräcklig: 

 ”För lite praktik i själva ledande av simskola.” 

Hur simlärarna upplevde den nya utbildningen med tanke på säkerheten och ansvaret i yrket 

framkommer i simlärarnas åsikter om livräddningen och första hjälpen. De flesta ansåg dessa 

delar som korta och alltför enkla. Enligt simlärarna som har erfarenhet av både den förra och den 

nya utbildningen har livräddningsdelen blivit för kort: 

”Sen ha det fallit bort hela den där biten att man skulle göra livräddningsprov på tid..att 
dom skulle nog göra det men som uppdelat..att då när jag gjorde det tidigare så måste 
man göra det på tid vilket jag tycker är helt bra för att om du skall jobba som simlärare 
så kan det ju vara att du är ensam på en strand och då måst du ju faktiskt kunna göra det 
som krävs av dig..och det känns också skönt om du vet att du klarar av det..att det 
tycker jag är synd att det har fallit bort.” 

Simläraren har reflekterat över strandsimskolors specifika förhållanden och visar en oro för 

simlärares ansvar på stranden. Svaret ger också en bild av simlärarens krav som viktiga och 

tunga. Hon är besviken över att livräddningsprovets tidtagning fallit bort. Svaret kan ställas i 

direkt motsats till simläraren som inte förstod meningen med livräddningstestet. Ena simläraren 

tycker att testet är för svårt och har svårt att förstå motiveringen till testet medan den andra 

simläraren är orolig över att den nya utbildningen saknar tidtagning i livräddningstestet.  

En simlärare ansåg dock att utbildningen betonade starkt säkerheten och ansvaret i yrket:     

”Man betona nog mycket det här med säkerheten och ansvaret och att det är jätte viktigt 
att man liksom räknar barnen och att man förflyttar sig då tillsammans… just från 
omklädningsrummet till duschen, till bassängen, att ingen får gå ensam på wc och så 
där… det var man jätte noga med.. Det var bra. Det är på något vis tycker jag sen fastnat 
också att jag har tänkt på då sen när jag har hållit mina simskolor.” 

Att kunskapen fastnat och att simläraren tänker på det under sina simskolor är viktigt. Att fokus 

har riktats mot ansvaret och säkerheten är bra. Vidare reflekterade simläraren över kunskapen 

och sade: 

”Att man nog på något vis blev jätte medveten om de här..riskerna i simskolan att vad 
som kan hända och just det här att jag tycker att man verkligen förstod att man måste 
vara jätte noggrann och försiktig då man sen håller en simskola, så det inte händer 
någonting..” 
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Enligt simlärarna bestod den nya simlärarutbildningen av omfattande distansuppgifter. En del av 

respondenterna ansåg distansuppgifterna som tidskrävande och visade en besvikelse över 

bristfällig utvärdering. De hade önskat att utbildarna gått noggrannare igenom svaren, rättat dem 

och gett deltagarna feedback. Här tolkas svaren i lärarens rutiner och genomförande. Troligtvis 

har tidsbristen orsakat den ofullständiga utvärderingen. Lärarna och utbildarna är olika i olika 

simlärarutbildningar vilket betyder att utbildarna är personer med olika ambitioner och mål. Att 

utbildningarna varierar beskrevs också som ett problem. En simlärare tyckte att 

simlärarutbildningen borde ha en tydlig läroplan för hela simlärarutbildningen. Hon berättade 

också att ålänningarna gjort en egen läroplan för att motsvara simlärarens arbete utomhus då den 

nuvarande utbildningen anses totalt gjord för inomhussimskolor. En simlärare önskade bättre 

samarbete mellan de olika landskapsföreningarna så att alla utbildningar skulle se likadana ut 

och att alla utbildare skulle ta upp simläraryrkets utomhusaspekt.  

Som avslutning vill jag ge ett sammanfattande svar på undersökningens fjärde frågeställning om 

vad simlärarna tycker om den nya simlärarutbildningen och vilka uppfattningar de har om 

simlärarutbildningen när det gäller ansvar och säkerhet. Simlärarna pratade om den nya 

simlärarutbildningen som mera omfattande med en större möjlighet att få simlärare som 

verkligen är intresserade av yrket. De talade också om problematiken kring timantalet och 

svårigheten med att få tillräckligt med simlärare. Simlärarna ansåg att den nya utbildningen 

består av för lite undervisning i livräddning och återupplivning. Enligt dem borde utbildningen 

också innehålla mera undervisning i kastredskap och djupdykning. Att simlärarna anser denna 

del bristfällig kan tolkas som oroväckande med tanke på ansvaret och säkerheten i 

undervisningen. En av simlärarna ansåg dock livräddningstestet onödigt medan de övriga 

poängterade betydelsen av mera omfattande undervisning i dessa ämnen. Simlärarna önskade 

mera information om simmärkens användning och tyckte att den nya kursen hade bra 

teknikträning. De tyckte dock att kursdeltagarna skulle få veta alla krav innan kursen börjar.  

 

5.5 Simlärarnas olika tankemodeller 

Under intervjuerna framkom olika tankar och beteenden hos simlärarna. Simlärarnas 

beskrivningar och reflektioner varierade mellan de oerfarna och erfarna simlärarna samt de som 

tävlingssimmat och de som haft simning som fritidshobby. Inga direkt skillnader kunde särskiljas 

mellan äldre och yngre simlärare utan olikheterna kom tydligast fram i simlärarnas tidigare 

erfarenheter. Kapitlet delar in svaren i 5.5.1 Tankar vid ”kunskap-i-handling”, 5.5.2 Tankar vid 

”reflektion-i-handling” och 5.5.3 Tankar om utbildningen.  
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5.5.1 Tankar vid ”kunskap-i-handling” 

De oerfarna simlärarna pratade mycket om att planera undervisningen noga:  

”Det är nog ganska mycket och planera. Det är ju inte så där bara att gå sätta sig i en 
kassa, men nu är det ju roligt också..jag ser nog framemot..” 

”Det är ju alltid svårt att planera de här första timmarna när man inte alls vet hurudana 
de där barnen är.” 

”Jag försökte komma ihåg så mycket som möjligt från grundkursen.” 

Att planeringen är viktigare i början är lätt att förstå. Oerfarna simlärare har inte ännu en rutin 

och måste därmed planera övningar och lektionerna noggrannare. För en nybliven simlärare går 

säkerligen mycket energi åt till att hålla i lektionen och få alla barnen att lyssna. Hur säkerheten 

beaktas är svårt att säga men troligtvis har de oerfarna svårare att tänka på alla säkerhetsaspekter. 

Som förslag kunde nya simlärare fungera som assisterande simlärare och inte genast första 

sommaren arbeta som ansvariga simlärare.  

Skillnader i de oerfarna och erfarna simlärarnas svar syntes också då simlärarna fick berätta om 

de svåraste arbetsuppgifterna. Vid analysen av simlärarens svåraste uppgifter uppstod två olika 

typer av svar. Många tyckte att det svåraste var att hela tiden vara alert och att hålla barnen ihop 

samt att inte förlita sig på att det gick bra föregående dag. 

Simlärarna verkar här fullt medvetna om simläraryrkets säkerhetsaspekter men ifall simlärarna 

agerar på ett säkert sätt är svårare att svara på. Att uppmärksamheten beskrivs som en viktig 

uppgift tyder på att simlärarna tänker aktivt på vattnets faror. I motsats till dessa svar talade 

några simlärare om nivå, simträning och teknik. De pratade om svårigheter med att lära ut 

tekniksim åt barnen och problem med att förklara vattnets egenskaper. En simlärare uttryckte sig 

såhär:  

”Att få alla barnen att förstå vad man förklarar åt dem och ändå, att det är nog svårt om 
dom är på olika nivå..men att ..att dom nu alla skulle lära sig att simma..det är ju alltid 
svårt..just att få dom och förstå vattnets krafter.”   

De simlärare som uttryckte sig om tekniken och simträningen var nyblivna simlärare med endast 

liten erfarenhet av simundervisning. Det är möjligt att det finns en skillnad i tankemönster från 

det att du nyligen själv lärt dig tekniken till det att du har erfarenhet av teknikträning och mera 

medvetenhet om vattnets faror. En av dessa simlärare var tävlingssimmare vilket tyder på att hon 

ansåg tekniken som en viktig del av undervisningen. Det att hon inte själv skulle behärska 

tekniken kan säkert uteslutas.  
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En simlärare nämnde oerfarna och erfarna simlärare och deras troliga uttalanden om simlärarens 

svåraste uppgifter: 

”Att man håller på några år..så inte är det här simmomentet..jag tror att frågar du nya 
simlärare så säger dom..att det här att lära ut x det är nog svårt eller att..sparken i frisim 
så den går nog bra men bröstsimssparken, den är nog svår..men det är något som 
kommer med tiden..men just det här att inte invaggas i en tro att..jag är duktig jag klarar 
det här fint..” 

Nya simlärare som nämner tekniken som det svåraste har säkert tillräckligt med tankeprocesser 

för att få undervisningen att löpa. Att sedan ha upplevt mycket inom simverksamheter ger också 

erfarenheter och upplevelser, såväl negativa som positiva. Med tiden lär sig simläraren hur 

tekniken bäst lärs ut och då kan koncentrationen flytta sig mera mot säkerhetsaspekterna.  

Medan de erfarna pratade mera om ansvar och säkerhet tog de oerfarna också upp svåra saker 

som förklarande av vattnets krafter och den viktiga uppgiften i att kunna handskas med barn. 

En simlärare uttryckte ansvaret som simlärarens absolut viktigaste egenskap. Intressant är att den 

simläraren var nyexaminerad och inte hade så mycket erfarenhet av simskolor. De simlärare som 

tyckte att tekniken var en av simlärarens viktigaste egenskaper var tävlingssimmare eller före 

detta tävlingssimmare.  

 

5.5.2 Tankar vid ”reflektion-i-handling” 

När en simlärare reflekterade över sina första simskolor kom hon in på en känsla som fortfarande 

skrämde henne: 

”Jag kommer ihåg..och ärligt sagt så har jag inte gått tillbaka..efter det för att jag inte 
känner mig tillräckligt erfaren..nu har jag ju erfarenhet och det gav mig jätte 
mycket..men att nu gå helt ensam utan andra..ledare med mig så..jag vet inte nu skulle 
jag säkert kunna göra det men att..” 

Här har simläraren reflekterat över arbetets ansvar och upplever, även efter att ha arbetat en tid, 

att det känns osäkert och otryggt att arbeta ensam som simlärare. Simlärarna pratade om hur det 

kändes genast efter simlärarutbildningen och hur skrämmande det var att dra sin första simskola:  

”Men inte kände man sig som man skulle ha varit färdig simlärare när man hade gått 
den där kursen.” 

”Det låter dumt men att jag visste ju inte ens när barnen kommer på morgonen till 
stranden inte visste jag ju vad jag skulle börja med..namnupprop jo bra..” 

”Nä nu är det ju lite skrämmande..att dra en simskola ensam..med massor av barn” 

”Jo..jag var..varje gång rädd att någon skulle drunkna.” 
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Tänk vilken känsla att varje arbetsdag vara rädd att någon skall drunkna. Simläraren upplever 

simskolan som en utmanande miljö. 

De erfarna simlärarna reflekterade också mycket över de oerfarna och pratade om problematiken 

som ny i yrket. Att som ny komma in och drabbas av gamla mönster och system kan vara tungt 

och svårt.  ”Det som är lika för alla reflekterande praktiker är att de gör experiment med ramen 

kring de fenomen som skall belysas eller hanteras. De försöker se vilka förutsättningar som 

gäller och om de går att ändra på.”133 Simlärarna funderade mycket på det första året som 

simlärare och alla svåra situationer en ny simlärare stöter på. Samtidigt som föreningar har gamla 

mönster och system så skall du som nybliven simlärare tänka på hur du skall presentera regler 

och rutiner samt organisera barnen och omgivningen. En erfaren simlärare diskuterade 

problematiken med att arbeta som ansvarig och oerfaren simlärare:  

”Skulle jag kunna göra någonting åt det så skulle jag säga att ”nä”..du får inte jobba före 
du haft en kurs..åtminstone en kurs med någon annan..för att fastän du har gått en 
utbildning på sammanlagt 100 timmar så vet man ändå att inte har dom nu haft öronen 
med hela tiden..under utbildningen..där är alltid saker som faller bort eller saker dom 
inte tänker på..och ändå fast man pratar om alla rutiner och regler och hur jag skulle 
vilja att säkerheten skulle se ut så.. men inte kommer dom ihåg det..och sen skall dom ut 
på en egen strand och ta emot alla de här gamla traditionerna  som finns..och har 
egentligen ganska fullt upp med att..för många är det ju första gången ens ansvariga för 
en barngrupp och sen skall dom organisera och fixa..och det är helt klart att..det inte kan 
vara något lätt..och sen föräldrarna som pressar på..” 

Många simlärare var ense om att en nybliven simlärare inte skall arbeta ensam. Det finns inga 

rekommendationer eller lagar som styr detta och på grund av simlärarbrist kan det säkert vara 

svårt att kräva det. Som en reflekterande praktikern kan dock möjligheten att få arbeta med en 

erfaren simlärare ge mera utrymme till att reflektera över den egna verksamheten. Att 

arbetserfarenheten ger en viss trygghet syns i två rutinerade simlärares tankar: 

”Det känns mycket bättre nog..för att då..jo..man är säkrare och man vet att man gör rätt 
och man kan mera njuta av det där att lära än att själv lära sig att lära…så nu är det ju 
roligare..” 

”Nu vill jag fortfarande planera och så men man är mera på rutin att man är kanske 
ja..nu är man på sin vakt men att ..ja det går lite lättare..” 

Simlärarna talar om att de känner sig säkrare och kan mera njuta av arbetet. Att ansvaret spelar 

en stor roll syns tydligt och betydelsen av att ändå vara på sin vakt togs upp. Det visar dock att 

erfarenheten ger mera rutin och rutinen mera säkerhet i agerandet på simstranden. 

  

 
133 Egidius, 1999, s. 129 
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5.5.3 Tankar om utbildningen 

Tankar kring utbildningen varierade mellan tävlingssimmare och icke tävlingssimmare. Personer 

som börjar en simlärarutbildning har eventuellt redan vid inledningen av simlärarutbildningen 

skillnader i tankesätt. En tävlingssimmare tänker eventuellt mera på att utbilda barn till 

tävlingssimmare medan en simlärare utan tävlingsbakgrund tänker mera på att lära barn att 

överhuvudtaget simma.  

Respondenterna som hade tränat eller ännu också tränade simning på högre nivå talade mycket 

om teknikträning. De ansåg teknikträningen i utbildningen viktig och tog ofta upp tekniken vid 

diskussioner om simlärarutbildningen. Då en simlärare pratade om sin simlärarutbildning kom 

tekniken och simlärarutbildarens bristfälliga kunskaper fram: 

”Vår lärare var inte helt så där "up to date" med vad som är rätt. För jag hade själv hört 
av honom som drar tävlingssimmarna. Han är jätte med och sådär i alla simgrejer..hur 
den nya crawlen ser ut och så lärde dom oss den här gamla som man drar handen så 
här..och att hon den där läraren som ledde inte ens liksom .. att hon borde ju också ta 
reda på såna saker.” 

Här visar simläraren en irritation över att simlärarutbildaren inte lärt ut en viss teknikdel på 

enligt henne rätt sätt. Inom simning finns många olika sätt att lära ut tekniken och de flesta lärare 

har olika beskrivning och små skillnader i tekniken. Här kan man tycka att ju mera variation 

desto bättre men då simläraren i detta exempel själv är tävlingssimmare kommer hennes åsikter 

fram. Att crawlen har små variationer är inte det viktigaste. Här kunde simläraren i exemplet 

påminnas om att det inte gäller en utbildning för tävlingssimmare utan här utbildas simlärare 

som skall lära barn att simma. En simlärare som också arbetar som utbildare för simlärare 

pratade om tävlingssimmare och deras inställning under simlärarutbildningen:  

”Ja men det här att vara tävlingssimmare eller inte..så det märks en skillnad ren..vi säger 
nu på kursen..när du drar utbildningar..så märker du ren tävlingssimmarna och dom som 
inte..för tävlingssimmarna har ju som inte som problem med tekniken och dom har 
egentligen så där lite..dom ser lite uttråkade ut hela tiden” 

Vidare tar hon upp tävlingssimmare och skillnaden mellan en simskola och simträning: 

”Och sen är det en jätte stor skillnad om du far och tittar på en simskola och om du far 
och titta på en simträning..för simträning så får du din uppgift och så simmar du fram 
och tillbaka fram och tillbaka och så får du lite tips och..simskolan så är det 
..pedagogik.. och det är det är lekar och det är ett lekmässigt inlärningssätt och det är 
som jätte stor skillnad på de här..” 

Simträning och simskola är två olika saker. En simtränare har andra uppgifter och en annan 

utbildning än en simlärare. Kanske skulle en simtränarutbildning vara lämpligare för en del av 

tävlingssimmarna. Utbildningen till simlärare ger dig en pedagogisk utbildning för att lära barn 
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och även vuxna simma. Att det kan finnas svagheter i tävlingssimmarnas pedagogiska synsätt 

kom också fram:  

”Men en skillnad för tävlingssimmarna..dom är jätte duktiga på teknik, jätte mycket 
övningar och allting, en enorm resurs...men..det här pedagogiska då..dom här 
svagare..dom här som..plus hela det här..tävlingssimmare har så jätte mycket övningar 
och saker i bakfickan..som är bara att ta fram..att ur deras synvinkel så..är planering 
onödig....så att..det det syns nog en ganska stor skillnad.” 

Planering av lektioner är säkert lättare för tävlingssimmare att utföra och därför upplevs det som 

tråkigt och onödigt. Simlärarutbildningen kan säkert också upplevas som tråkig då utbildningen 

består av teknikövningar och -uppgifter. Tekniken är viktig och det var också de övriga 

simlärarna ense om. De simlärare som endast haft simning som fritidshobby pratade också om 

tekniken: 

”Att inte tycker jag att man skall behöva ha tävlingssimmarteknik eller perfekt teknik 
men att det nu skall se ut som ett korrekt simsätt.” 

Simläraren tar upp tekniken som en viktig del men poängterar också att det inte behöver handla 

om tävlingssimmarteknik. Det verkar finnas skillnader i åsikter gällande tekniken och 

pedagogiken. Det viktiga är dock att undervisningen är trygg, säker och anpassad för gruppen.    

Simlärarna kunde delas in i fyra kategorier: oerfarna, erfarna, tävlingssimmare och de som inte 

tävlingssimmat. De oerfarna simlärarna kännetecknades av noggrann planering. De tyckte också 

att den svåraste uppgiften i yrket är att lära ut tekniken medan de erfarna pratade om ansvaret 

som en svår uppgift. De erfarna ansåg att de med tiden lärde sig rutiner och regler som gav mera 

säkerhet och trygghet i yrket. De simlärare som tävlingssimmat nämnde ofta tekniken vid tal om 

simlärarens viktigaste uppgifter och vid diskussioner om simlärarutbildningen. De som aldrig 

tävlingssimmat upplevde också tekniken som viktig men ansåg att simläraren inte behöver ha en 

teknik som en tävlingssimmare utan det viktiga är att det ser ut som ett korrekt simsätt.     

 

 

6 Konklusion 

Simlärarnas åsikter, upplevelser och beskrivningar bidrog till innehållsrika intervjuer. Analysen 

av intervjuerna gav en djupare tolkning där jag kunde lägga märke till speciella yttranden och 

specifika teman. Konklusionen presenterar en sammanfattning av resultaten.  

Simlärarna hade olika utbildnings- och arbetserfarenheter men gemensamt för alla var rutiner 

och regler som styrde simverksamheten på simstranden. Simlärarna pratade alla om viktiga 
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rutiner som att plocka skräp, granska vattnet, gå igenom redskapsförrådet och märka ut 

undervisningsområdet. Simlärarna berättade att rutinerna tillsammans med simskolans regler styr 

simlärarens dag på stranden. De intervjuade simlärarna ansåg reglerna i simskolan vara speciellt 

viktiga med tanke på säkerheten i en strandsimskola. I vilken mån simlärarna verkligen agerar 

som de säger att de gör dagligen är svårt att säga utan att göra observationer.       

Resultaten visar hur simlärarna beskriver sitt agerande i frågan om ansvar och säkerhet i 

simläraryrket. Det framkommer att simlärarna har tydliga rutiner och regler som styr deras 

agerande. Det framkom en medvetenhet och förståelse för planering och organisering av 

simskolorna. Simlärarna tog också upp samarbetet med simlärare, lekledare och föräldrar. För att 

simskolan skall pågå i en ansvarsfull och säker miljö poängterades ett gott samarbete mellan alla 

involverade. För att förtydliggöra ansvarets gränser ligger det i simlärarens uppgift att skriva ett 

ansvarsavtal innan simskolan inleds. Undersökningens resultat visar att det kan uppstå oklarheter 

gällande ansvarsområdena och simlärare verkar inte alltid vara medvetna om ansvarsavtal då 

exempelvis ingen av de intervjuade simlärarna nämnde avtalet. Med tanke på säkerheten i 

simskolorna berättade simlärarna om olika riskfyllda olyckshändelser. Att olyckor inträffar är 

inte nytt men att alla intervjuade hade exempel på risksituationer bevisar simverksamhetens 

osäkra miljö. Simläraren har en viktig uppgift i att säkerställa att undervisningens pågår under 

säkra och trygga omständigheter. Simlärarna beskrev sitt agerande och visade exempel på snabba 

reaktioner. I nya och obekanta situationer tvingas simläraren tänka självständigt, använda 

tidigare kunskaper och reflektera. Simlärarnas uttalanden visade betydelsen av en vaken och alert 

simlärare som inte blir passiv och släpper koncentrationen. Som simlärare är det också viktigt att 

tänka klart och inte luras av gamla vanor och rutiner. Simläraren måste våga stå på sig och 

säkerställa en trygg simskola för alla deltagare. Respondenterna beskrev säkerhetsinriktade 

regler som säkerhetspar och betydelsen av att lära sig alla deltagares namn. Simlärarna visade 

alla en medvetenhet om simskolans risker och beskrev ansvar och säkerhet som väsentliga delar 

av simläraryrket. 

Resultaten visade också att simlärarna reflekterade över agerandet med tanke på ansvar och 

säkerhet. De pratade om respekten för vattnet och ansvaret i yrket. För en simlärare kan oron och 

ängslan för att något skall hända påverka inställningen till arbetet och simlärarna beskrev rädslor 

för att något skall hända, såsom att någon skall drunkna. Simlärarna reflekterade över 

olyckshändelserna som inträffat i landet och beskrev den finländska befolkningen som rädd för 

att agera. De sade sig tro att rädslan för att göra något fel, rädslan för vatten eller bristfälliga 

simkunskaper gör människan ansvarslös. Att varje människa enligt lagen har ett ansvar att hjälpa 

sina medmänniskor var inte något simlärarna tog upp, vilket visar en eventuell omedvetenhet om 
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strafflagen. Simlärarna pratade om simskolans risker och oron för att jobba som simlärare. De 

beskrev oron som en återkommande tanke men de flesta upplevde ändå inte att rädslan 

påverkade deras arbete. Simlärarna var ense om att den första simskolan innehåller många risker 

och att en simlärare borde i början fungera som assisterande simlärare och inte ha möjlighet att 

vara den huvudansvariga vid en simskola. 

Föräldrar var något alla simlärare reflekterade över. Åsikterna om föräldrars närvaro under 

simskolan var delade. De intervjuade simlärarna tyckte att barnens koncentration försämras då 

föräldrarna är i närheten eftersom en del föräldrar blandar sig i undervisningen. Men simlärarna 

pratade också om föräldrar som extra övervakning med tanke på säkerheten i undervisningen. 

Att simläraren inleder simskolan med att tala till föräldrarna om simskolans rutiner och regler 

ansågs viktigt. Det kan vara nyttigt att göra klart från början vad som förväntas av vem. 

Simläraren och föräldrarna kan då samarbeta och agera under tydliga ansvarsområden.  

Simhallen beskrevs i motsats till simstranden som en tryggare miljö. Att det i simhallen finns 

tydliga gränser, klart och varmt vatten samt övrig personal gjorde att simlärarna upplevde 

ansvaret större utomhus. Simlärarna tog upp reglerna som viktiga vid säkerställandet av en trygg 

undervisningsmiljö. Att en simskola på en simstrand får bestå av tio icke simkunniga elever på 

en simlärare beskrevs som oroväckande med tanke på simskolans omständigheter utomhus. För 

att förbättra säkerheten föreslog simlärarna att antalet deltagare per simlärare måste minskas för 

utomhussimskolor.  

Resultaten i undersökningen visar slutligen att simlärare reflekterar olika under och efter 

olyckshändelser. En del simlärare reflekterade kring ansvarsfullt agerande medan en del 

simlärares agerande och reflektioner kunde tolkas som otillräckliga med tanke på säkerheten i 

simskolan. 

Simlärarutbildningen diskuterades aktivt under intervjuerna. Simlärarna som gått de förra 

simlärarutbildningarna pratade om otillräcklig teknik- och pedagogikundervisning. De ansåg 

också att livräddningen och förstahjälpen var bristfällig med tanke på ansvaret i yrket och 

säkerställandet av en trygg undervisningsmiljö. Simlärarna som gått den förra utbildningen ansåg 

också kursen vara alltför simhallsinriktad.  

Resultaten från denna undersökning visar vidare att den nya utbildningen har flera 

utvecklingsmöjligheter. Simlärarna är nöjda med den nya omfattande utbildningen och det ökade 

timantalet och då simlärarutbildningen blivit längre tror simlärarna att de rätta personerna söker 

sig till yrket och endast de intresserade utbildar sig. I undersökningen framkommer dock även 
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baksidan i och med att priset på utbildningen blivit högre och antalet deltagare blivit allt färre. 

Som förslag anser simlärarna att den lokala Folkhälsan eller landskapsföreningen kunde bidra 

med ekonomiskt stöd. Det kunde höja intresset för att utbilda sig till simlärare och därmed öka 

antalet simlärare. Resultaten från undersökningen visar att utbildningen är noggrann med 

tekniken men att deltagarna borde få bättre kunskap om kraven innan kursen börjar. Däremot 

fann simlärarna brister i livräddnings- och förstahjälpundervisningen. Simlärarna poängterade att 

man i utbildningen borde mer uppmärksamma livräddning, återupplivning, djupdykning och 

undervisning av kastredskap. Med tanke på ansvaret i yrket och säkerheten på simstränderna 

ansåg simlärarna att utbildningen måste innehålla mera fysiska krav. De föreslog 

livräddningstester på tid och mera säkerhetsundervisning med tanke på simstränders speciella 

förhållanden. Simlärarna förklarade att det minskade timantalet i säkerhetsundervisningen 

berodde på en önskan att förändra rollerna i simhallen. De ansåg dock att simskolorna behöver 

nya lagar och regler för att passa simskolor på simstränder.  

I resultatet framgår också simlärarnas åsikter om simmärken. Enligt respondenterna borde 

simlärarutbildningen belysa noggrannare simmärken och deras användning i simskolorna. 

Simlärarna ansåg distansuppgifterna som tidkrävande och omfattande och hade önskat mera 

feedback från svaren. Som förslag gav simlärarna också en idé om en gemensam läroplan för 

simlärarutbildningen i hela landet. I och med en ny läroplan önskade också simlärarna mera 

undervisning med tanke på strandsimskolor.  

Simlärarna tog upp brister i simverksamheten och poängterade fullföljandet av regler. De 

nämnde simlärare som är under 18 år och arbetar på simstränder samt simlärare som inte gått 

fortsättningskursen eller den nya utbildningen men som ändå fungerar som huvudansvarig 

simlärare. Undersökningens resultat tyder på brister i landets simskolor och pekar mot att den 

lokala Folkhälsan måste bli noggrannare. Annars måste ansvaret flyttas över till en högre nivå, i 

detta fall landskapsföreningen Folkhälsan.  

Under intervjuerna kom olika tankemodeller fram. Oerfarna simlärare reflekterade annorlunda än 

erfarna vidare hade simlärare som tävlingssimmat och simlärare som inte tävlingssimmat olika 

åsikter. De empiriska resultaten visar att de oerfarna simlärarna lade ner mycket tid på planering 

och talade mera om problematiken kring tekniken och pedagogiken. De erfarna simlärarna 

visade i motsats mera oro över ansvaret i yrket. Simlärarna som arbetat en längre tid tyckte att 

nyblivna simlärare skall dra sin första simskola tillsammans med en mera erfaren simlärare. 

Undersökningen kom också fram till att tävlingssimmare eller simlärare som tävlingssimmat 
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tidigare pratade mera om tekniken i undervisningen. De ansåg tekniken som en viktig del av 

simskolan och tog ofta upp tekniken vid diskussioner om simlärarutbildningen 

Sammanfattningsvis visar resultaten i undervisningen att de flesta simlärare är medvetna om 

ansvaret i yrket. Simlärarna visar en förståelse för att undervisningen måste pågå i en säker miljö 

och verkar aktivt reflektera kring agerandet under simskolan. Tillsammans har simlärarna 

bidragit med förslag för att utveckla och förbättra den nya simlärarutbildningen.  

Undersökningen har gett svar på många intressanta frågor. Med fortsatt forskning kunde jag 

komma djupare in på ämnet och för att få ett bredare perspektiv. Det vore intressant att intervjua 

föräldrar och fråga dem hur de upplever simskolorna med tanke på riskerna i 

undervisningsmiljön. Vad tycker föräldrarna om simlärarnas agerande med tanke på ansvaret och 

säkerheten? Som komplement till intervjustudien kunde observationer av simstränder och 

simskolor ge undersökningen en bredare utgångspunkt. Jag skulle gärna granska simstränder och 

observera simskolor för att se hur säkerheten i simskolorna garanteras. Då skulle jag kunna få en 

bättre bild av simlärarnas agerande och simlärarnas svar kunde kompletteras med deras faktiska 

agerande. Följer simläraren alla regler och vilka rutiner använder simläraren? Strandsimskolor 

kunde också jämföras med simskolor i simhallar. Simlärares agerande kunde observeras och 

jämföras med tanke på simhallars och simstränders olika karaktär. Vidare idéer är hur barnen 

upplever simskolan och vilka känslor samt tankar rör sig i barnens huvud. Hur upplever barnen 

vattnets egenskaper samt vilka tankar och åsikter har barnet om simläraren och simskolan. 

Simlärarutbildningen kunde också undersökas och observeras noggrannare. Då utbildningen 

upplevdes olika i olika delar av landet kunde jämförelser utbildningar emellan göras. 

Med dessa undersökningsresultat önskar jag kunna förbättra säkerheten vid vatten, främja 

simkunnigheten och utveckla simlärarutbildningen för att tillsammans med andra förebyggande 

åtgärder minska på drunkningsolyckor bland barn och unga.      
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