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flesta fallen skulle kunna undvikas via simkunnighet, skolning och information om vat-
tensäkerhet och livräddning. Arbetet handlar om att utveckla ett stödmaterial i videofor-
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Saving Federation) (Water Safety Certification Guidelines), FSL (Vesisankarit käsikirja), 
Royal lifesaving (Swim and Survive) och AWSC (Australian Water Safety Council). Ar-
betet tar också hänsyn till undervisningen i högstadieskolor, grunderna för läroplanen för 
den grundläggande utbildningen 2014. Arbetet skapas av Carlström & Carlström-Hag-
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1 INLEDNING 

Finland kallas för de ”Tusen sjöarnas land”, vatten är ett element som finländare använder 

i olika aktiviteter. När man rör sig kring vatten är det viktigt att behärska sim- och säker-

hetsfärdigheter. Aktiviteten kring vatten kan leda till olika risksituationer (Ritanen-Närhi 

& Pellinen 2004 s. 2). Examensarbetet är en utbildningsfilm om simning, vattensäkerhet 

och livräddning. Tanken bakom arbetet är att skapa ett stödmaterial för lärare, simlärare 

och elever i videoformat. Materialet ger riktlinjer och säkerhet till undervisningen. Moti-

vationen för ämnet är att undersöka och utveckla vattensäkerheten i Finland via skolsim-

undervisningen. Med materialet försöker man minska på drunkningsolyckor i framtiden. 

I Finland har vi en möjlighet att lära oss simma i skolan, problemet är att det inte finns 

tillräckligt med stödmaterial för lärarna. Materialet kan användas för att utveckla lärarnas 

och elevernas färdigheter. 

2 BAKGRUND 

2.1 Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund RF 

Beställare för detta examensarbete är Finlands Simundervisnings- och Livräddningsför-

bund rf (FSL) som är grundat år 1956. Förbundet arbetar med vattensäkerhet. FSL:s mål 

är att alla medborgare skulle vara simkunniga i Finland, samt minska på drunkningso-

lyckor. FSL verksammas med att informera och utbilda vattensäkerhet. Enligt FSL skall 

alla ha en möjlighet att lära sig simma, känna till nödsituationer, kunna hantera nödsitu-

ationer och eventuellt förutse dem. Varje borde kunna rädda sig själv från vatten och 

andra i nödsituationer (Hakamäki et al. 2008 s. 116–117). Förbundet funktionerar i sim-

undervisning, livräddning, baby- och familjesimning, specialsimning, vattenträning och 

teknisk rådgivning till planering, byggande och vård av simhallar, badanläggningar och 

badstränder (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund a 2018). FSL har 11 

medlemsorganisationer bland annat Röda Korset, Finlands Svenska Idrott rf, Folkhälsan 

Förbund rf och andra. Verksamheten finansieras av föreningen Veikkaus vinster som 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat. FSL får också en liten del av sina in-

komster via försäljning av simmärken och diplom (Finlands Simundervisnings- och Liv-

räddningsförbund a 2018). 
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FSL är medlem i organisationer som Finska Simförbundet rf, Räddningsbranschens Cen-

tralorganisation i Finland rf och SOSTE Finlands Social och Hälsa rf. Internationellt är 

FSL medlem i ILS (Internationella Livräddningsförbundet), ILSE (Europeiska Livrädd-

ningsförbundet), IFSTA (Internationella Föreningen av Simlärarförbundet) och NLG 

(Nordiska Livräddningsförbundet) (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsför-

bund a 2018). 

FSL:s vision för år 2020 är att simning och vattensäkerhet skulle vara en medborgerlig 

kompetens. Målet för 2020 är att simkunnighet mängden skulle växa med 10 % från vad 

den har varit år 2016, samt minska drunkningsfall med 50 %. Det betyder under 100 per-

soner per år. Alkoholkoncentration gränsen skulle sänkas till samma gräns som med bil 

(Löytty 2015 s. 30–31). Det skulle också vara obligatoriskt att använda flytväst. För att 

FSL skulle nå målen lanserar det olika projekt och kampanjer som till exempel Viisaasti 

Vesillä (Viisaasti Vesillä 2018). FSL utbildar simlärare och badvakter. Ett viktigt mål är 

att utveckla säkerheten på simstränderna och simhallarna (Finlands Simundervisnings- 

och Livräddningsförbund a 2018). 

2.2 Bassen för undervisningsfilmen 

Projektet startade via en diskussion med Arcadas lektor och FSL:s Utbildnings konstruk-

tör om simundervisningen i skolorna. Målet med projektet är att bilda en utbildningsfilm 

för elever i årskurserna 7–9 om simning, livräddning och vattensäkerhet. Lärarna kan 

använda materialet som stöd och välja ut det nödvändigaste för utbildningen. I materialet 

tar man hänsyn till elevernas ålder och tidigare färdigheter från lågstadiet. Materialet in-

nehåller 8 övningar och deras svårighetsgrad ökar progressivt från lättare till svårare, 

materialet kan användas enligt gruppens kunnighet. Syftet är att bygga ett fungerande 

enhetligt material som stöder utbildningen. Tanken bakom videomaterialet är att kunna 

väcka intresse hos unga mot simundervisningen, livräddningen och vattensäkerheten. Ut-

bildningsfilmen innehåller konkreta modeller om utföranden och övningar som är väsent-

liga i undervisningen. Filmen ger eleverna kunskap över hur man räddar sig själv och 

andra från vattnet. Via filmen får man en auditiv och visuell bild om övningarna (Jaakkola 

et al. 2013 s. 165). 
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Via materialet försöker man påverka lärarnas och elevernas kännedom. Det här önskar 

man att skulle minska drunkningsfallen i Finland. Materialets grunder bygger sig på (Sim-

lärarens handbok), (Uinnin opetuksen opas) och undersökningar av WHO (World Health 

Organization), samt från olika vatten och livräddningsförbundsriktlinjer, ILS (Internat-

ional Life Saving Federation) (Water Safety Certification Guidelines), FSL (Vesisankarit 

käsikirja), Royal lifesaving (Swim and Survive) och AWSC (Australian Water Safety 

Council). Arbetet tar också hänsyn till undervisningen i högstadieskolor, grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (Utbildningsstyrelse 2014). Klara 

direktiv till arbetet om det väsentliga i undervisningen finns i bilagorna 3,4, och 5. 

Arbetet skapas enligt Carlström & Carlström-Hagmans modell för utvecklingsarbete. 

Modellens 5 faser är utvecklingsområde, planering, fältarbete, utvärdering och konse-

kvenser för verksamheten (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 103–104). 

2.3 Vattensäkerhet 

Enligt FSL skall alla kunna njuta av vatten på ett säkert sätt. I Finland drunknar det om-

kring 150 till 200 personer årligen. I (Bilaga 1) ser man hur drunkningarna är delade i 

åldersgrupperna och könen. I förhållande till befolkningen drunknar det procentuellt mer 

i Finland än de andra nordiska länderna (Finlands Simundervisnings- och Livräddnings-

förbund b, f 2018). FSL påstår att man skulle kunna undvika de flesta drunkningsfall via 

simkunnighet, skolning, regler och information om vattensäkerhet och livräddning (Fin-

lands Simundervisnings- och Livräddningsförbund d 2018). Via ökad information borde 

finländare bli medvetna om hur man fungerar säkert kring vatten och is. Viktiga regler 

kring vatten är, simma inte ensam, simma enligt din egen nivå, hoppa inte i vattnet om du 

inte är säker om djupheten (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund g 2018 

s. 25). När man rör sig med båt är det viktigt att använda flytväst, evaluera vädret, ta i 

hänsyn andra som rör sig på vattnet och båten måste vara försedd med rätt utrustning 

(Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund g 2018 s. 25). Viktiga säkerhets-

regler när man rör sig på is är, isens lastförmåga, rätt utrustning och hur man skall reagera 

om isen bryts och man faller i (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund h 

2018 s. 5, 10, 12). 
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Största orsakerna för drunkningar i världen är alkohol, bristfällig utrustning, svaga sim- 

och livräddnings färdigheter samt barn som blir obevakade nära vatten (World Health 

Organization 2017 s. 13–14) ;(Bierens 2006 s. 63–66). Över 50 % av människor som 

drunknar är under påverkan av alkohol (Finlands Simundervisnings- och Livräddnings-

förbund b, h 2018) ;(Statistikcentralen 2013). Det är oftast mera män än kvinnor som 

drunknar. År 2016 drunknade det 79 män och 16 kvinnor, orsaken till stora skillnaden är 

att män tar mindre i hänsyn vattensäkerhetsregler som, användning av flytväst och vara 

under påverkan av alkohol kring vatten (Finlands Simundervisnings- och Livräddnings-

förbund b 2018). 

WHO informerade i deras statistik (2012) att de drunknar ca 372,000 personer årligen 

(World Health Organization 2014 s. 3, 6). Drunkning är en av de ledande dödsorsakerna 

i världen, nästan 60 % av dessa fall händer åt personer under 30 års ålder. Enligt WHO är 

drunkning den tredje största orsaken till dödsfall hos barn i åldern 5–14 (World Health 

Organization 2014 s. 7). Man har kunnat bevisa sammanhanget mellan simkunnigheten 

och drunkningsfall. Redovisningen av Brenner (2003) kunde man jämföra hur färdighet-

erna i och kring vatten har en stor betydelse i drunkningsfall (Brenner et al. 2003 s. 441–

442). 

I Finland är en person simkunnig när hen kan simma enligt den nordiska definitionen. 

Kriterier för den simkunnighet enligt den nordiska definitionen är att hen kan hoppa in i 

vattnet så att huvudet går under vattenytan och efter det simma oavbrutet 200 meter, var 

av 50 meter av dem på rygg. Till kriterierna hör också grunderna i livräddning och vat-

tensäkerhet. Definitionen togs i bruk år 1996 (Hakamäki et al. 2008 s. 25) ;(Finlands Si-

mundervisnings- och Livräddningsförbund d 2018). Enligt FSL är simkunnighet den lätt-

aste livförsäkringen kring vatten (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund 

e 2018). 

International Life Saving Federation har definierat olika drunknings prevention strategier 

enligt åldern. Enligt ILS påverkar åldern den fysiska förmågan, intressen och influenser 

som bildar olika utmaningar och risker.  För att förhindra drunkningar har ILS kategori-

serat vad en person borde lära sig i olika åldersgrupper (International Life Saving Fede-

ration 2015 s. 12, 15). 
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Tabell 1. Direktiv hur man förebygger drunkningar via olika livsfaser. International Life Saving Federation 

(2015) 

   

Tabellen berättar olika drunknings preventionsstrategier i åldersgrupper. I åldersgruppen 

5–14 och 15–24 är det viktigt att lära sig grunderna att simning, livräddning och vatten-

säkerhet.  

 

I (Bilaga 5) ser man en del kriterier som de har i Australien (Pidgeon et al. 2017 s. 12–

13). Artikeln av Franklin (2015) redovisar hur viktigt det är att barn i skolålder lär sig 

vattensäkerhetsfärdigheter, för att det minskar drunkningar. Till färdigheterna hör ut-

veckling av vattensäkerhet färdigheter som simning, hopp i vattnet och att komma bort 

från vattnet, flytning och färdigheterna om säkert vatten beteende. Undersökningen om 

Australienska barn handlade om att lära sig färdigheterna i ung ålder så att man kan dem 

som äldre. Enligt undersökningen skulle detta leda till en minskning i drunkningsfall 

(Franklin et al. 2015 s. 1–3). 

Eftersom simning och vattensäkerhet förebygger drunkningar, är det viktigt att förstå vad 

som krävs för att kunna rädda sig själv och andra. Minnesregeln LLHR (Larma Lugna 
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Hjälpmedel Rädda) är mycket viktig att kunna (Finlands Simundervisnings- och Livrädd-

ningsförbund g 2018). 

2.4 Skolsimundervisning och simkunnighet  

Simundervisningen i skolan grundar sig på 2§ i lagen. Enligt lagen 2§ är simundervis-

ningens mål, att ge eleverna färdigheter som de behöver i livet (Hakamäki 2017 s. 3). År 

2016 förnyade man simundervisningen genom att sätta mål för eleverna i årskurserna 3–

6. Eleverna skall lära sig att framskrida i vattnet samt att kunna rädda sig själv. För att 

kunna få vitsord 8 i simundervisningen, kräver det att eleven kan simma 50 meter på två 

olika simsätt och dyka 5 meter under vattnet (Hakamäki 2017 s. 3). I årskurserna 7–9 

fokuserar man på att eleven utvecklar på tidigare kunskaper, kan trampa vatten, simma 

på sidan, dyka djupt och längddykning, använda livräddningsredskap och rädda sig själv 

och andra från vattnet (Hakamäki 2017 s. 3) ;(Hakamäki et al. 2008 s. 25). Enligt FSL:s 

rekommendationer skall en elev efter årskurs 9 ha deltagit sammanlagt 54 timmar av si-

mundervisning (Hakamäki et al. 2008 s. 25). Under våren 2011 undersökte Finlands Si-

mundervisnings- och Livräddningsförbund rf och forskningsinstitutet LIKES gemensamt 

med Utbildningsstyrelsen Finlands sjätteklassisters simkunnighet. Undersökningen ställ-

des till via en enkätundersökning (Rajala & Kankaanpää 2011 s. 12). Enligt undersök-

ningen var 72% av sjätteklassister simkunniga (Rajala & Kankaanpää 2011 s. 14). I 

undersökningen deltog 300 skolor i årskurs 6. Resultaten berättar hur många procent är 

simkunniga i Finland. I undersökningen hade man jämfört om skolor som har tillgång till 

en simhall har en högre procent simkunniga än de som inte har. 5% av det 300 skolorna 

som undersöktes hade ingen simundervisning i skolan, i dessa skolor var det bara 60% av 

eleverna i klassen 6 som kunde simma (Rajala & Kankaanpää 2011 s. 8–23). 
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Figur 1. Simkunnigheten hos finländska elever i sjätte klassen 2011. Rajala & Kankaanpää (2011) 

Via figuren ser man hur simkunnigheten hos finländarna är delad mellan könen i sjätte 

klassen. Skillnaden mellan pojkar och flickor i åldersgruppen är mycket liten. Enligt stu-

denten har resultatet i figuren ett tydligt sammanhang med undersökningen. Skolor som 

inte har till gång till en simhall sänker på medeltalet av simkunniga i Finland. Det skulle 

vara mycket viktigt att varje medborgare i vårt land skulle ha tillgång till en simhall för 

att kunna utveckla på de väsentliga färdigheterna i vatten.  

I Finland är 68% simkunniga i åldern 15–64 (Rajala & Kankaanpää 2011 s. 35). Simkun-

nighet varierar stort bland åldersgrupperna. Personer i medelålder var mindre simkunniga 

än personer i yngre åldersgrupperna. I åldersgruppen 15–24 var 86 % simkunniga, medan 

55–64 åringar var bara 49%. Största orsakerna som påverkade simkunnigheten var ålder, 

kön, åren i skolan och boplats (Rajala & Kankaanpää 2011 s. 41). 
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Figur 2. Finska medborgares simkunnighet i olika åldersgrupperna 2011. Rajala & Kankaanpää (2011) 

Via figuren ser man hur simkunnigheten delar sig i åldersgrupperna i Finland. Enligt stu-

denten ser man ett tydligt sammanhang hur nuförtiden simundervisning i skolorna verkar 

positivt på resultatet hos unga människors simfärdigheter.   

År 2010 undersöktes 9 klassisters simkunnighet via ett frågeformulär. Enligt enkätunder-

sökningen var 84% av pojkarna och 82% av flickorna simkunniga. Det här skulle betyda 

att simkunnigheten skulle ha höjts med 10% från sjätte klassen fastän man har mindre 

simlektioner under högstadiet (Rajala & Kankaanpää 2011 s. 33). 

2.5 Undervisning av vattensäkerhet och livräddning 

Undervisningen av vattensäkerhet och livräddning påbörjas i årskurserna 4–9. Eleverna i 

Finland lär sig grunderna i skolan (Hakamäki et al. 2008 s. 25). FSL organiserar olika 

evenemang och kurser som Junior Lifesaver-klubben. Livräddningskursen är för unga i 

åldern 8–15. Under kursen övar barnen vattenlivräddning, simtekniksgrunder, förstahjälp 

och dykningstekniker (Hakamäki et al. 2008 s. 118). 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I detta arbete rapporterar studenten utvecklingsidén utgående från beställarens behov, 

samt vilka förbättringsidéer och lösningar har valts och varför. Huvudknutpunkten är att 

utveckla livräddningsdelen i högstadiets gymnastiklektioner. Detta arbete skall vara en 

del av FSL:s mål, utveckla vattensäkerheten och livräddningen i Finland. Det viktigt att 

utbildningens kvalité är hög, vilket leder till att det inlärda blir bestående. Utbildningsfil-

men ger mera värde till livräddningslektioner och kan användas som hjälp i undervis-

ningen för elever i årskurserna 7–9 (Jaakkola et al. 2013 s. 163). 

Via examensarbetet får lärarna tillgång till ett utbildningsmaterial om vattensäkerhet och 

livräddning. Utbildningsfilmen innehåller övningar och information om livräddning och 

vattensäkerhet, samt idéer om vad, varför och hur man utför olika övningar och nödsitu-

ationer. Lärare kan använda materialet som stöd i undervisningen. Materialet är inget facit 

utan kan användas som hjälpmedel i utbildningen. 
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Eleverna kan lära sig övningarna via V.A.K.T. som står för de fyra olika undervisnings-

stilerna, visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. Detta examensarbete kartlägger två av sti-

lerna, visuell och auditiv. Videomaterialet ger en visuell inblick till hur man fungerar i 

nödsituationer. Materialet har utföranden på övningar som är väsentliga. Vissa personer 

lär sig bättre via visuella exempel, detta betyder att personen lär sig lättare via sitt foto-

grafiska minne. Undervisningsformer som innehåller modeller, bilder och helheter ses 

vara mest effektiva för visuella personer (Jaakkola et al. 2013 s. 165). Personer som an-

vänder sitt auditiva sinne i undervisningen, lär sig information via att lyssna på ljud, rytm 

och prat (Jaakkola et al. 2013 s. 165). Materialet hjälper eleverna att förstå utföranden via 

bild och auditiva instruktioner, före man övar dem i praktik.  Det är mycket viktigt för 

eleven att förstå hur man utför övningen. Tanken är att eleverna ser videomaterialet och 

blir mera medvetna hur man fungerar och övar på livräddning och vattensäkerhet. Enligt 

beställaren är det viktigt att övningarna skulle vara uppmuntrande, inspirerande och lätta 

att lära. Övningarna skall skapas enligt målsättningarna (Ritanen-Närhi & Pellinen 2004 

s. 127). 

Övningarna är skapade från bakgrundsfakta och idéer tillsammans med beställaren. ILS 

har gjort klara riktlinjer för vad som är det väsentliga i undervisningen. I (Bilaga 3) finns 

det ILS olika riktlinjer för övningar, som är en del av grunden för arbete. Enligt program-

met Swim and Survive (2011) lär sig barn vattensäkerhet och livräddningsfärdigheter i 

skolorna. Programmet stöder eleven att lära sig färdigheterna stegvis (Saving 2016 s. 11). 

Övningarnas svårighetsgrad utvecklar sig från lättare till svårare, till ett helhets utförande. 

Alltid när man lär sig grunderna i en fas, får man ett betyg på att fasen är avklarad. Efter 

en avklarad fas får man påbörja nästa nivå det finns sju faser från 1–7 (Swim and Survive 

2011). I (Bilaga 4) ser man det olika faserna. I videomaterialet har jag använt liknande 

modell, från lättare till svårare. När eleven har lärt sig alla övningens faser, kan hen grun-

derna om hur man fungerar i olika nödsituationer. Personernas motivation stiger progres-

sivt genom olika nivåer. När man kommer över det nödvändiga steget successivt, går man 

vidare till nästa steg (Weinberg & Gould 2007 s. 160–163). (Bilaga 5) kartlägger inform-

ationen som stöder utbildningen. (Pidgeon et al. 2017 s. 13) Materialet tar också hänsyn 

till grunderna för läroplanen av Utbildningsstyrelsen (2014). 

Frågeställningarna för arbetet är: 
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• Vad är det väsentligaste i undervisningen av vattensäkerhet och livräddning? 

 

 

• Vad får målgrupperna ut från detta examensarbete? 

 

• Hur fungerar en undervisningsfilm som undervisningsmaterial? 

 

 

• Utvecklas Finlands vattensäkerhet via materialet? 

 

3.1 Läroplanen i gymnastik för högstadieelever  

Grunderna för läroplanen ger riktlinjer till undervisningen, eleven skall vara aktivt med i 

undervisningen, lära sig arbeta självständigt och tillsammans med andra. Eleverna skall 

lära sig att ställa upp mål samt lösa problem. ”Att använda språket, kroppen och olika 

sinnen har stor betydelse för tänkande och lärande” (Utbildningsstyrelsen 2014 s.14). 

Skolan försöker bilda en miljö där eleven får glädje och framgångskänslor över undervis-

ningen. Det här motiverar eleven att sträva framåt och utveckla sin kompetens. Att ele-

verna lär sig arbeta parvis, i grupp, med läraren, andra elever och vuxna har en stor bety-

delse för lärandeprocessen och utvecklingen. Genom lärandet får eleven färdigheter som 

kan utnyttjas genom livet (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 15). I läroplanen för årskurserna 

7–9 beaktar man elevernas ålder, utvecklingsnivå, erfarenheter och kunskapsnivå (Ut-

bildningsstyrelsen 2014 s. 317). ”Enligt 3 § i förordningen är det huvudsakliga målet 

med undervisningen att eleverna ska få en bred allmänbildning samt vidga sin världs-

bild.” (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 17). Enligt den finska utbildningsstyrelsen skall läro-

ämnets uppdrag i gymnastikundervisningen påverka elevernas välbefinnande genom att 

uppmuntra och gynna den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och ge en 

positiv inställning till sin egen kropp (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 502). Tyngdpunkten 

i undervisningen är att eleverna får öva mångsidigt olika gymnastikformer. Gymnastiken 

hjälper eleven att utveckla på fysiska färdigheter och egenskaper. För att eleven skulle 

kunna utveckla på sin fysiska aktivitet är det viktigt att man är aktiv enligt sin egen nivå. 
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Lektionen måste vara tillräckligt givande för att utveckla elevens motoriska basfärdig-

heter och fysiska egenskaper (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 502–503). 

Simundervisningens mål för årskurserna 7–9 är att utveckla simnings och livräddnings-

färdigheter. Färdigheter som man utvecklar på är att trampa vatten, sidsimning, olika dyk-

ningar och användning av livräddningsutrustning. (Finlands Simundervisnings- och Liv-

räddningsförbund c 2018). Efter årskurs 9 borde elevernas sim färdigheter motsvara den 

nordiska definitionen. Transportera en person med redskap 50m och dyka 2m (Finlands 

Simundervisnings- och Livräddningsförbund c 2018). 

 

Tabell 2. Mål för undervisningen i gymnastik för årskurs 7–9. Simundervisningens fysiska funktionsför-

måga, sektion M6, Utbildningsstyrelsen (2014) 

Mål för undervisningen 

 

Innehåll som  

anknyter till må-

len 

Kompetens som 

målet anknyter till 

Fysisk funktionsförmåga   

M6 stärka simkunnigheten och livräddningsfärdigheterna 

så att eleven kan simma och både rädda sig själv och 

andra ur vattnet 

I1 K3 

 

Tabell 3. Källhagensskola i Lojo och utbildningsstyrelsen bedömningskriterier för slut vitsordet i god sim-

färdigheter (vitsord 8), Källhagenskola (2016) och Utbildningsstyrelse (2014) s. 506

 

I Tabellerna ser man vad är det väsentliga med undervisningen samt vad är bedömnings-

kriterierna för målgruppen. 
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3.2 Undervisning 

3.2.1 Att lära sig simma  

Simning är en mycket populär gren, den ger bra möjligheter att utveckla på andningen 

och blodcirkulationen. Simning är en mycket led vänlig motionsform som utvecklar den 

aerobiska konditionen. Vatten har också en avkopplande och vårdande effekt för rörelse-

organen. Via simning lär man sig kroppskontroll, balans och koordination. Simkunnighet 

ger en möjlighet att delta i andra aktiviteter kring vatten t.ex. paddla, segla, surfa osv. 

Vatten som element är trevligt för att vattnets tyngdkraft lyfter. Man använder också vat-

ten i olika rehabiliterings skador (Aalto 2005 s. 163–165). I simundervisningen använder 

man ofta fasmetoden där tanken är att personerna lär sig simning stegvis (Hakamäki et al. 

2008 s. 29) (Bilaga 2). Tanken bakom fasmetoden är att övningarnas svårighetsgrad höjs 

stegvis. Viktiga tekniska färdigheter som tillhör en bra simmare är strömlinjeform i vatt-

net, kunna simma med ansiktet under ytan, hitta greppet av vattnet, kunna sparka och dra 

tekniskt rätt, kunna andas och utblåsa lugnt samt kontrollera sin kropp i vattnet (Aalto 

2005 s. 170). 

3.2.2 Höja på antalet deltagare 

Enligt beställaren är det svårt att lära målgruppen färdigheterna om det inte är aktivt del-

tagande i simundervisningen. Om eleven tycker att undervisningen är onödig känner han 

sig omotiverad och vill inte inverka frivilligt i aktiviteten (Faskunger 2001 s. 30). Perso-

ner som förnekar undervisningen ser motion oftast som obetydligt för dem. Personerna 

har kunnat motionera tidigare men misslyckats eller uppfattat sin prestation som miss-

lyckad. Prioritering om vad är viktigt för mig har en stor betydelse (Faskunger 2001 s. 

56). Åldersgruppen har sina egna svårigheter, många känner skam över de kroppsliga 

ändringarna. 

Weiss (2000) redovisar sin teori hur man maximerar motivationen via 10 steg kunde man 

påverka positivt på deltagandet hos unga i aktiviteter. I (Bilaga 8) ser man det tio stegen. 

För att maximera motivationen är det viktigt att maximera utbildningens nivå, satsa på 

innehållet, utrustningen och instruktionerna och utveckla lektionen enligt målgruppens 

intresse. Det är viktigt att sätta mål för deltagarna och ge komplimang för att bilda en 
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positiv känsla. Lärarna har en mycket viktig roll i motivationen genom att bilda en upp-

muntrande atmosfär. Det är också viktigt att låta deltagarna inverka på innehållet inom 

vissa ramar (Weiss 2000 s. 6). Deltagandet till fysiska aktiviteter stiger om personen vill 

lära sig om aktiviteten och om hen känner sig socialt accepterad och får stöd av gruppen, 

tränaren och föräldrarna. Motivationen stiger om personen upplever njutning av aktivite-

ten (Weiss 2013 s. 563). 

3.2.3 Multimediaundervisning 

Med multimediaundervisning strävar man till att materialet är klart och konkretiserar det 

viktigaste. Materialet skall vara lätt till hands, via det kan materialet spridas och få syn-

lighet. Undervisningsfilmer är ett effektivt sätt att lära sig nya saker snabbt. Nationalen-

cyklopedin förklarar multimedia som ”sammanhållna, datorstödda presentationer eller 

produkter, baserade på kommunikationsformerna text, grafik, animation, ljud och bild/vi-

deo.” (Nationalencyklopedin 2018).  

Att lära sig via multimedia är egentligen inte bra eller dåligt, utan det är fast på hur man 

använder materialet i undervisningen. När man använder multimediaformat är det viktigt 

att anpassa den i undervisningen (Pönkä 2017 s.106). I en boken i (Pönkä 2017) sägs att 

Bernerus & Zhang (2010) redovisar att multimedia har fyra återkommande pedagogiska 

användbarhetskriterier, variabilitet, användarvänlighet, begriplighet och pålitlighet. Det 

är viktigt att komma ihåg att materialet från examensarbetet inte bättrar utbildningen om 

man inte använder en undervisningsmetod som passar den. Det är viktigt att innehållet i 

undervisningen, metoden och tillämpad teknik, alla passar ihop med lärandekontexten 

(Pönkä 2017 s. 106). 

Enligt Carlström och Carlström-Hagmans har massmedia och virtuella dokument en 

mycket intensivare roll i vardagen. Information är mycket lätt till hands via internet, tan-

ken är att publicera filmen via beställarens Youtubesidor och hemsida för ett allmänt bruk 

(Carlström & Carlström-Hagman 2006 s. 183–184). 

Videotjänster är den näst mest populära typen av sociala medier efter sociala tjänster. 

Youtube är det tredje största nätverket efter Google och Facebook. Särskilt hos unga män-

niskor har olika videotjänster blivit populära. Videomaterialet kan användas med läraren 

i klassrummet eller som hemläxa via olika videotjänster som Youtube, Vimeo, Twitch 
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eller andra. Videomaterial är ett lätt sätt att förstå övningar och utföranden (Pönkä 2017 

s. 178–187). 

I Australien har man inkluderat i vissa skolor livräddnings och vattensäkerhets utbild-

ningsprogram för högstadieelever i läroplanen via e-Learning för att få 12–16 åringar 

mera engagerade i ämnet. Programmet har videon, uppgifter och frågor om riskabelt be-

teende, överlevnadsförmåga, räddningsteknik, grundläggande akuta och första hjälp vård. 

Detta hör till Australiens plan att utveckla kunskapen hos unga (Pidgeon et al. 2017 s. 

11). 

3.3 Etiska tankar kring simundervisningen 

Etik handlar om vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Det är mycket viktigt att bemöta 

alla personer jämställt. Man skall lära eleverna vad är rätt och fel, för att undvika konflik-

ter mellan individer (Hautamäki 2001 s. 49–50). 

Kroppsligt och emotionellt uppfattar personerna sin kropp på olika sätt. Simningens 

kroppsliga roll skiljer sig från andra grenar för att man är nästan naken. Det kan leda till 

skamkänslor, eller tvärtom, förbättrat självförtroende. Dessa saker är mycket känsliga. 

Att jämföra sig själv med andra är naturligt och ganska vanligt. Tävlingssituationer kan 

ha positiva och negativa sidor, många är mycket tävlingsinriktade medan andra kan få 

ångest. ”All verksamhet skall stärka jämlikhet och likabehandling i utbildningen samt 

förbättra färdigheten att lära sig och förutsättningarna för livslångt lärande.” (Utbild-

ningsstyrelsen 2014 s. 5). Via skolgymnastiken lär sig eleverna om motion, respektera 

andra, vara ansvarsfulla, utveckla sig själva samt förstå känslor och utveckla en positiv 

självsyn (Utbildningsstyrelsen 2014). 

Meningen med skolgymnastiken är att eleverna skall känna sig accepterade, kunna ut-

rycka sig med sin kropp, känna samhörighet, samt glädje att hjälpa andra och tävla mot 

andra (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 502–503). Basen för framgångsrik undervisning är 

att alla kan vara sig själva. Ingen skall vara rädd att misslyckas och skall kunna fritt för-

söka och göra fel. Simläraren har en stor roll i att skapa en undervisningsmiljö som är 

positiv, stödande och uppmuntrande. Det är viktigt att eleven får en känsla över att lyckas 

och framgång (Hakamäki et al. 2008 s. 21). 



22 

 

3.4 Avgränsningar 

Examensarbetets avgränsningar kommer fram i åldersgruppen 12–15. Materialet är 

skapat för målgruppen, övningarna tar i beaktande elevernas ålder, tidigare kunskaper och 

fysiska egenskaper. Materialet fokuserar på att utveckla vattensäkerheten och livrädd-

ningen. Utan avgränsningen skulle arbetet bli för brett och många väsentliga saker skulle 

bli utanför. Utbildningsfilmen är på finska enligt beställarens önskemål.  

4 ARBETSPROCESSEN  

4.1 Arbetsprocessens olika faser 

Detta examensarbete är ett produktutvecklingsarbete och handlar om att skapa och ut-

veckla en produkt. Idén till produkten kommer från beställaren, FSL. När idén är klar 

börjar man utveckla den till en färdig produkt. Den nya produkten skapas på basen av 

tidigare undersökningar och beställarens önskemål (Carlström & Carlström Hagman 

2006 s. 103). 

Modellen för utvecklingsarbete är byggt från 5 faser: utvecklingsområde, planering, fält-

arbete, utvärdering och konsekvenser för verksamheten (Carlström & Carlström Hagman 

2006 s. 104). 
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Figur 3. Anpassad modell för utvecklingsarbetet Carlström & Carlström Hagman (2006) 

 

I figuren kan man se det olika faserna som har använts som riktlinjer för arbetet. Enligt 

studenten ger Carlström & Carlström Hagman modell en naturligt nedärvd hur man 

skapar ett utvecklingsarbete.  

 

Modellen ger en helhetsbild över de olika faserna i arbetsprocessen. Arbetet byggs upp 

från utvecklingsområdet till en slutlig produkt. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 

104) I första fasen kommer man fram med ett problem. Efter att man har kommit under-

fund med problemet bildar man en idé för utvecklingsområdet. Man skapar en lägesbe-

skrivning om problemet och bestämmer sig en utgångspunkt. Via det kan man sätta krav 

för projektet. När man börjar utveckla en produkt är det viktigt att bygga upp den från 

teorier som stöder arbetet (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 105–109). 

I planeringen framställer man vad och hur man börjar utveckla: temat, målgruppen, 

materialet och synvinkeln. I planfasen reflekterar man över den slutliga produkten, hur 

den läggs upp och vad är innehållet. Det är viktigt att fundera igenom bakgrundsinform-

ationen och hur man använder den. Det är också viktigt att fundera över tidsplanen och 

kartlägga vad som behövs. Ett bra sätt är att bygga upp en mind mapp med viktiga element 

Fas 5: Konsekvenser för verksamheten

Kritisk diskussion inför framtida arbeten

Fas 4: Utvärdering

Bearbetning, Analys, Jämförelse, Gransknig, Slutsatser och Diskussion

Fas 3: Fältarbete

Genomförandet, Insamling av information

Fas 2: Planering

Plan, Utvärderingsstragei, Undersökningsgrupp, Arbets- och tidsplan

Fas 1: Utvecklingsområde: 

Omräde, Utgångspunkt, Syfte, Problemanalys, Teoritiska anknytnig, Mål
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för arbetet som tidtabell, deltagare, material, resurser, kontakter och hinder (Carlström & 

Carlström Hagman 2006 s. 111–112). 

I fältarbetet genomför man projektet enligt idén och planen. Grunden för utförandet kom-

mer från bakgrunden, datasamlingarna, undersökningarna och idéerna. Alla delar sam-

manfattas till en produkt, det vill säga att man konkretiserar kartläggningen, idén, teorin 

och planen till en helhet. Slutresultatet kan reflekteras med de två första faserna, en bra 

idé och plan bildar en tydlig och välgjord produkt (Carlström & Carlström Hagman 2006 

s. 113). 

I utvärderingen sammanställs allt material, man granskar och analyserar resultatet och om 

det har uppfyllt målet. Till utvärderingen hör att sammanfatta, behandla och rapportera 

den insamlade datan. Slutliga produkten reflekteras med planeringen. Med reflektionen 

kan man analysera huruvida resultatet motsvarat planen. Via det kan man värdera arbetet, 

bilda en diskussion kring arbetet och komma fram med en slutsats (Carlström & Carl-

ström Hagman 2006 s. 114–115). 

Sista fasen är att reflektera över konsekvenserna med arbetet. Kan man utveckla arbetet, 

är arbetet nödvändigt, kvaliteten på arbete, kan arbetet analyseras och jobba vidare på det. 

Används arbetet är den nyttig och användbar. Kommer arbetet spridas, vem använder och 

ser målgruppen den som nyttig? Frågor som att kunna jobba vidare och hurudan effekt 

har arbetet. Skall man undersöka effekten t.ex. via enkätundersökning, vad målgruppen 

tycker om det? (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 115–116). 

4.2 Etiska aspekter 

Som studerande i Arcada, hör man till finländska vetenskapssamfundet. Detta betyder att 

arbeten från Arcada skall följa etiska aspekter och god vetenskaplig praxis. Till god ve-

tenskaplig praxis hör att följa etiska riktlinjer. Etiska riktlinjer är till exempel ärlighet och 

jämlikhet. Avvikelser från god vetenskaplig praxis är oredlighet, fabricering, förfalsk-

ning, plagiering osv. som leder till bestraffning (Arcada 2014). Arcada följer etiska rikt-

linjer av forskningsetiska delegationens anvisningar av Tenk (Tenk 2018). I detta exa-

mensarbete tar man i hänsyn validiteten av källorna samt reglerna av god vetenskaplig 

praxis.  
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5 RESULTAT ÖVER UTBILDNIGSFILMEN 

Resultatet beskrivs via att besvara alla faser, frågeställningarna och en tabell som inne-

håller arbetsprocessens genomgång och videomaterialets innehåll. I (Bilaga 6) ser man 

också manuset för filmdelen. Arbete är byggt enligt Carlström & Carlström Hagman mo-

dell för utvecklingsarbeten.  

5.1 Utvecklingen av vattensäkerheten och livräddningen i sim-

undervisningen 

Området och utgångspunkten för examensarbetet kom från beställaren FSL. Enligt be-

ställaren behövde man en produkt som skulle stöda undervisningen i simningen, vatten-

säkerheten och livräddningen i skolorna. Bristfälligt material och oklara riktlinjer för 

klasserna 7–9 hindrar eleverna att prestera på tillräckligt hög nivå för att avklara den nor-

diska simkunnighetsdefinitionen och grunder i vattensäkerhet och livräddning. I Rajalas 

(2011) undersökning redovisar man att 86 % kan simma i åldersgruppen 15–24 (Rajala 

& Kankaanpää 2011 s. 41). Detta hindrar FSL:s vision, att alla skulle vara simkunniga 

samt kan vattensäkerhetsregler år 2020 (Finlands Simundervisnings- och Livräddnings-

förbund d 2018). 

Grunden för övningarna i videomaterialet kommer från tidigare undersökningar och rikt-

linjer från ILS, FSL, Swim and Survive, AWSC och Uinnin opetuksen opas. Basen för 

arbetet kommer fram i bakgrundsdelen och bilagorna. Materialets mål är att ge riktlinjer 

och stöd till utbildningen. Via ett väl gjort arbete kan beställarens vision framskrida. Via 

arbetet skulle lärarna få en pedagogisk synvinkel till målet med undervisningen och hur 

man utför övningarna. Eleverna lär sig om simning, vattensäkerhet och livräddningen. 

Via arbetet får skolorna ett väl planerat material som kan användas i undervisningen. En-

ligt beställaren försöker man påverka via videomaterialet eleverna och väcka intresse hos 

unga människor om ämnet och via det utveckla vattensäkerheten i Finland. Arbetet för-

väntas att minska på antalet drunkningar, olyckor och nödsituationer som är ett samhäl-

leligt problem (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund e 2018). 
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5.2 Frågeställningar 

• Vad är det väsentligaste i undervisningen av vattensäkerhet och livräddning? 

Filmen innehåller det väsentliga för undervisningen, den ger en helhetsbild om hur man 

utför övningarna på ett korrekt sätt. Förstå till exempel hur man använder flytväst och 

varför (Viisaasti Vesillä 2018). Det är viktigt att förstå vilka färdigheter man behöver för 

att kunna njuta av vattnet på ett säkert sätt. Efter högstadiet borde eleven kunna simma 

enligt den nordiska simdefinitionen och rädda sig själv och andra från vattnet (Finlands 

Simundervisnings- och Livräddningsförbund c 2018). Materialet ger en möjlighet för lä-

rarna och eleven tillgång till vattensäkerhetsfärdigheter. Materialet kan sammanfattas till 

praktiska färdigheterna basen av bilagorna och Hakamäki et al. (2008) och Lauritsalo et 

al. (1996). Plan för Sim- och Livräddningskunskaper som eleven borde kunna efter års-

kurs 9: 

 

• Praktiska färdigheter: 

o Nordiska simkunnighets definitionen, hen kan hoppa in i vattnet så att hu-

vudet går under vattenytan och efter det simma 200 meter och 50 meter av 

dem på rygg 

o Sidsim 

o Kunna dyka längd- och djupdykning 

o Jämna trycket under vattnet 

o Hoppa fötterna- och huvudet före samt räddningshopp 

o Simma med kläderna på 25m  

o Kunna ta av sig t-skjorta och byxor i vattnet 

o Kunna använda och känna igen en flytväst 

o Kunna använda redskap i räddningssituationer (räddningsring och fly-

tande redskap) 

o Transportera en person med redskap 

o LLHR (Larma Lugna Hjälpmedel Rädda) 

 

• Kunskaper: 

o Förstå reglerna kring vatten 

o Förstå hur man reagerar i nödsituationer 
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o Användning av flytväst 

o LLHR (Larma Lugna Hjälpmedel Rädda) 

 

• Vad får målgrupperna ut från detta examensarbete? 

Materialet kan användas till att utveckla sin kunskap om vattensäkerheten och livrädd-

ning. Via övningarna får de konkreta modeller över utföranden. Eleverna kan lära sig 

kunskapen via visuell bild. Visuella undervisningsformer är mest effektiva för personer 

som lär sig visuellt (Jaakkola et al. 2013 s. 165). Personer som använder sitt auditiva sinne 

i inlärningen, lär sig information via berättaren. (Jaakkola et al. 2013 s. 165) Lärarna får 

ett material som stöder undervisningen. Dessa färdigheter är mycket viktiga, eftersom det 

kan hjälpa eleven att rädda liv. Materialet är specifikt riktat för målgruppen och man har 

tagit i hänsyn tidigare erfarenheterna från lågstadiet. 

• Hur fungerar en undervisningsfilm som undervisningsmaterial? 

Samhället och teknologin utvecklas hela tiden, video är ingen ny undervisningsmetod. 

Att lära sig färdigheterna i vattensäkerhet och livräddning är mycket viktigt. Videon ger 

en tydlig helhetsbild om vad, varför och hur man skall reagera i olika nödsituationer och 

vad är viktigt att fundera på när man rör sig på vatten. En film skall väcka intresse hos 

målgruppen för att registrera informationen (Lindqvist 2009 s.4–5). Filmen skapas via 

handling och tema för att kunna konkretisera vad är i centrum med filmen (Lindqvist 2009 

s. 22). I filmen ges en visuell bild om hur man utför övningarna och berättaren konkreti-

serar de viktigaste punkterna i övningen (Truby 2008 s. 8–9). Via videoformat försöker 

man få eleverna mera engagerade till utbildningen (Pidgeon et al. 2017 s.11). Ett visuellt 

undervisningsmaterial ger en klar bild över utföranden (Jaakkola et al. 2013 s. 165). 

• Utvecklas Finlands vattensäkerhet via materialet? 

Arbetet är en del av FSL:s vision om vattensäkerheten. Via att sprida vattensäkerhetsbud-

skapet i skolan och sociala medier är det möjligt att påverka hur man skall funktionera 

kring vatten på ett säkert sätt. Eleven lär sig att använda flytväst för att flesta av drunk-

ningsfallen är på grund av att man bagatelliserar flytvästen (Viisasti Vesillä 2018). Kun-

skaper som LLHR (Larma Lugna Hjälpmedel Rädda) är mycket viktiga att kunna, för att 

förstå hur man utför en räddning på ett säkert sätt så att man inte själv hamnar i fara. 
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(Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund c 2018) Vattensäkerhetförbund 

som ILS, FSL, AWSC har undersökt hur man kan sänka på risksituationer kring vatten. 

Färdigheter som hjälper är olika hopp, simtekniker, dykningar, att kunna transportera 

andra och simma med kläderna på (ILS, Guidelines Water Safety and Swimming) 

;(AWSC, Benchmarking Childrens’ Water Safety and Swimming Skill). Genom lärandet 

får eleven färdigheter som kan utnyttjas genom livet (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 15). 

Enligt studenten stöder FSL:s vision för år 2020. 

5.3 Planeringen av utbildningsfilmen 

Verksamheten som utvecklas via examensarbetet är simundervisningen i skolorna för års-

kurserna 7–9. Arbetets inriktning fokuserar på livräddnings och vattensäkerhetsdelen i 

undervisningen. Via materialet får eleverna en visuell och auditiv bild över färdigheterna 

före man övar dem i praktiken. Utbildningsfilmen ger lärarna riktlinjer gällande vad som 

är väsentligt och hur man kan utbilda temat. Att skapa en utbildningsfilm ger mervärde i 

form av att man kan lära sig övningarna visuellt och auditivt. Filmen kan också vara ett 

nytt motiverande sätt att lära sig om området. Arbetet är framställt tillsammans med be-

ställaren. Beställaren fixar kostnaderna som till exempel simhallshyran för filmen, film-

ningsgruppen och editeraren för filmen. Personer som kontaktas är skådespelarna i ål-

dersgruppen. För filmningen behövde man fyra frivilliga skådespelare för att vissa öv-

ningar utförs parvis och i grupp. Skådespelarna i filmen är elever 14 år. Personerna är 

minderåriga vilket betyder att man måste ha en filmnings tillåtelse från deras förmyndare. 

(Bilaga 7) Allt material för filmen och det skriftliga arbetet är baserat på bakgrundsin-

formation som kommer fram i form av text och bilagor till exempel ILS riktlinjer.  

5.4 Filmningsdelen 

Filmningsdelen skedde 12.11.2018 i Östra centrums simhall med 4 elever i åldern 14. För 

filmningen skulle man skapa ett färdigt manus med övningar. Filmen utförs enligt direk-

tiven från manuset. Denna information kommer fram i bakgrundsdelen av arbetet samt 

bilagorna. Manuset blev godkänt efter att studenten och beställaren hade bollat idéer flera 

gånger. När vi började filmningsdelen måst alla tidigare faser vara godkända av 
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beställaren. Under tillfället filmades par och gruppövningarna först för att säkra att tiden 

skulle räcka till. Efter inspelade övningar blev materialet editerade till en helhet.  

5.5 Utvärdering 

I denna fas utvärderas, analyseras, granskas och verksamheten sammanställs. Slutproduk-

ten reflekteras med planeringen. Via reflektionen kan man analysera huruvida resultatet 

motsvarat planen. 

Resultatet för examensarbetet är utbildningsfilmen, övningarna finns i (Bilaga 6) i bilagan 

befinner sig de olika övningarna samt manuset för filmen. Resultatet filmades efter att 

beställaren accepterade övningarna och manuset. Filmen innehåller den väsentliga in-

formationen om övningarna i livräddning och vattensäkerhet. Målet nås när manuset blir 

godkänt av beställaren. Via en godkänd ide, plan och material kan man bilda slutliga 

produkten. Beställaren var nöjd med manuset och innehållet i övningarna. Under film-

ningsdelen delegerade studenten uppgifterna till skådespelarna. Skådespelarna kunde ut-

föra alla övningar, men med några övningar hamnade man repetera rätta tekniken för 

dem. Filmningen gick enligt tidtabellen vi hade reserverat 2 timmar tid, vi fick allting 

filmat under denna tid. Om det skulle ha räckt för lång tid eller utförande kvalitén skulle 

inte ha varit tillräckligt hög hade vi en plan B. Om beställaren inte skulle varit nöjd med 

materialet skulle vi ha filmat studenten utföra övningarna. Filmen editeras av beställaren.  

Tabell 4. Arbetsprocessens genomgång 
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Via tabellen ser man arbetsprocessens gång och en reflektion över hur man har kartlagt 

arbetet. 

6 DISKUSSION 

Detta arbetets mål var att skapa ett undervisningsmaterial i videoformat. Innehållet är 

övningar om vattensäkerhet och livräddning för elever 7–9. Lärarna kan använda materi-

alet som stöd i undervisningen. Skribenten anser att materialet ger säkerhet och värde till 

skolans simundervisning. Materialet ger direktiv för övningar i undervisningen och rätt 

utförande teknik. 

6.1 Metoddiskussion 

Metodvalet kändes naturligt, arbetet handlar om att skapa ett material för FSL. Carlström 

och Carlström Hagman metoden ger en klar bild för studenten hur man framställer ett 

utvecklingsarbete. Metoden ger en möjlighet att utveckla olika projekt med klara direktiv. 

Metodens alla element formaterar arbetets gång. Via modellen får man riktlinjer för hur 

man kommer igång med projektet. Att utveckla projekt var inte någonting nytt för stu-

denten. Nackdelar med metoden var att formatera all information till en enhetlig produkt. 

Informationen om temat var bred, att konkretisera allt material till det väsentliga krävde 

mycket tid. Enligt studenten ger de internationella riktlinjerna ett bra botten för arbetet, 

Avslutning

Editering, bilda slutliga produkten, sammanfatta arbetet

Genomförandet

Direktiv under filmnigen, Inspelning av övningarna

Planering 

Materialinsamling, Planering för skriftliga arbetet och video formaten
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informationen i riktlinjerna är mera riktat till yngre åldersgrupperna. Direktiven för låg-

stadieelever var mycket tydligare och bredare än målgruppen för detta arbete. Bakgrunds 

teorierna var ganska liknade hos alla förbund och länder. Det väsentliga teorierna hittades 

men studenten skulle ha önskat hitta mera teoretisk bakgrund för åldersgruppen. För att 

kunna framställa ett realistiskt faktum baserat arbete hördes det att finna källor som var 

giltiga. Insamlingen för källorna bearbetades via olika databaser och bibliotek. Kraven 

från beställaren motiverade arbetet framåt. Studenten diskuterade flera omgångar med 

beställaren om idéerna för arbetet. Arbetet byggs upp efter beställarens önskemål, för att 

arbetet ar ett beställningsarbete avgränsar det innehållet. Materialet kan evalueras enligt 

beställarens åsikt och feedback. Arbetet är inte ännu publicerat, därför är det svårt att veta 

målgruppens åsikt. Enligt beställaren ger arbetet riktlinjer och stöd till undervisningen. 

För tillfället är det svårt att evaluera om arbetet gett värde till vattensäkerheten. Under-

sökningar i framtiden ger en klarare bild över om livräddningen och vattensäkerheten 

utvecklats. Det är mycket viktigt att arbetet är väl planerat enligt metoden, för att få ett 

lyckat resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt beställaren är resultatet lyckat, studentens åsikt om materialet var att utförandena 

skulle ha kunnat utföras tekniskt bättre. Under filmdelen utförde eleverna övningarna 

mycket bra men om man använder materialet som undervisningsmaterial skall exempelut-

förandena vara perfekta. Filmningsdelen skedde 12.11.2018 i Östra centrums simhall med 

4 elever i åldern 14. Studenten ledde och styrde filmningen. Tillsammans med beställaren 

valde man det viktigaste för filmen. Vissa delar blev annorlunda filmat än vad som tänkt 

men beställaren var nöjd med resultatet under tillfället. Under editeringen märkte vi att 

material som filmades med eleverna var inte på en tillräckligt hög materialnivå för en 

utbildningsfilm. Det här lede till att vi måste utför filmningen självständigt på nytt. Enligt 

FSL:s Utbildnings konstruktör är det viktigt att eleverna lär sig grunderna i materialet för 

att kunna utveckla på helheten. De olika övningarna hjälper skolsimundervisningen 

framåt. Materialet kan hjälpa framskrida FSL:s mål. Arbetes resultat framställs via frå-

gorna i frågeställningsdelen. Via att svara på frågeställningarna kan studenten reflektera 

har målet uppnåtts. Vad är det väsentligaste i undervisningen av vattensäkerhet och liv-

räddning? Frågan besvaras via produktens innehåll, övningarna. Innehållet med 
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övningarna baserarar sig på bakgrundsteorier. Övningarna innehåller det väsentliga för 

undervisningen, grunderna i vattensäkerhet och livräddning, hur man kan rädda sig själv 

och andra (Hakamäki et al. 2008 s. 116–117). Enligt skribenten är alla livräddnings öv-

ningar mycket viktiga att kunna, men flesta av forskningarna pointerade att om hur viktigt 

simkunnigheten är relaterat till drunkningsfallen. Enligt FSL är simkunnighet den lättaste 

livförsäkringen kring vatten. (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund e 

2018) Vad får målgrupperna ut från detta examensarbete? Materialet kan användas till 

att utveckla sin kunskap om vattensäkerheten och livräddning. Via övningarna får de kon-

kreta modeller över utföranden. Eleverna och lärarna kan lära sig kunskapen via visuell 

bild (Jaakkola et al. 2013 s. 165). Lärarna får ett material som stöder undervisningen. Hur 

fungerar en undervisningsfilm som undervisningsmaterial? En undervisningsfilm ger en 

tydlig helhetsbild om vad, varför och hur man skall utföra tekniskt rätt övningarna. En 

film skall väcka intresse hos målgruppen för att registrera informationen (Lindqvist 2009 

s.4–5). I filmen ges en visuell bild om hur man utför övningarna och berättaren konkreti-

serar de viktigaste punkterna i övningen (Truby 2008 s. 8–9). Via videoformat försöker 

man få eleverna mera engagerade till utbildningen (Pidgeon et al. 2017 s.11). Ett visuellt 

undervisningsmaterial ger en klar bild över utföranden (Jaakkola et al. 2013 s. 165). Ut-

vecklas Finlands vattensäkerhet via materialet? Arbetet är en del av FSL:s vision om 

vattensäkerheten. Via att sprida vattensäkerhetsbudskapet i skolan och sociala medier. 

Att lär sig använda flytväst är mycket viktigt för att flesta av drunkningsfallen är på grund 

av att man bagatelliserar flytvästen (Viisasti Vesillä 2018). Kunskaper som LLHR (Larma 

Lugna Hjälpmedel Rädda) för att förstå hur man utför en räddning på ett säkert sätt så att 

man inte själv hamnar i fara (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund c 

2018). Färdigheter som hjälper är olika hopp, simtekniker, dykningar, att kunna transpor-

tera andra och simma med kläderna på (ILS, Guidelines Water Safety and Swim-ming) 

;(AWSC, Benchmarking Childrens’ Water Safety and Swimming Skill). Genom lärandet 

får eleven färdigheter som kan utnyttjas genom livet (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 15). 

Enligt studenten stöder materialet FSL:s vision för år 2020. 
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6.3 Avslutande diskussion 

Enligt studenten ger arbetet klara direktiv för hur man kan utföra övningarna. Arbetet 

fyller målet att utveckla vattensäkerheten och livräddnings delen i skolsimundervis-

ningen. Produkten är lätt att förstå och ger klara exempel över utföranden. Via produkten 

kan lärarna utveckla sin kunskap om temat. Studenten önskar att produkten hjälper lärarna 

att utveckla undervisningen. Men för att utveckla vattensäkerheten i Finland borde man 

enligt studenten undersöka mera orsakerna varför människor inte använder flytväst eller 

kan simma? Via mera medvetande skulle man kunna fortsätta på materialet eller göra en 

ny undersökning. Arbetet lärde studerade hur man utvecklar någonting. Arbetet lärde stu-

denten om motgångar i projekt samt hur viktigt det är att alltid ha en plan B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

KÄLLOR 

Aalto, R., 2005. Kuntoilijan lajitekniikkakoulu: opas ympärivuotiseen kuntoliikuntaan. 

Docendo. 

Arcada., 2014. God vetenskaplig praxis i studierna vid Arcada _2014.docx. Tillgänglig: 

https://start.arcada.fi/sites/default/files/dokument/ovriga%20doku-

ment/god_vetenskaplig_praxis_i_studier_vid_arcada.pdf Hämtad: 

29.10.2108 

Brenner, R.A., Saluja, G. and Smith, G.S., 2003. Swimming lessons, swimming ability, 

and the risk of drowning. Injury control and safety promotion, 10(4), 

pp.211-215. s. 441–442 

Bierens, J.J. ed., 2006. Handbook on drowning: Prevention, rescue, treatment (Vol. 50). 

Springer Science & Business Media. s. 63–66 

Carlström, I. & Carlström Hagman, L. 2006. Metodik för utvecklingsarbete och utvärde-

ring. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 104–113, 183–184 

 

Faskunger, J., 2001. Motivation för motion: En handbok för hälsovägledning steg för 

steg. SISU idrottsböcker. s. 30, 56 

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), 2018a. Uimataidon ja vesi-

turvallisuuden edistäjä. Tillgänglig: http://www.suh.fi/toiminta Hämtad: 

12.1.2018  

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), 2018b. Faktaa vesiturvalli-

suudesta ja hukkumiskuolemista. Tillgänglig: http://www.suh.fi/tiedo-

tus/hukkumistilastot Hämtad: 24.10.2018 

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), 2018c. Koulujen uinnin-

opetus/luokkakohtaiset tavoitteet. Tillgänglig: http://www.suh.fi/toi-

minta/uimaopetus/koulujen_uinninopetus/luokkakohtaiset_tavoitteet 

Hämtad: 23.10.2018 



35 

 

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), 2018d. Pinnalla 2020, stra-

tegia Tillgänglig: http://www.suh.fi/files/1771/SUH_Pinnalla2020stra-

tegia.pdf Hämtad: 01.11.2018 s. 4 

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), 2018e. Turvallisesti ve-

sillä. Tillgänglig: http://www.suh.fi/lapsesta_veden_ystava/turvalli-

sesti_vesilla Hämtad: 24.10.2018 

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), 2018f. Faktaa vesiturvalli-

suudesta ja hukkumiskuolemista. Tillgänglig: http://www.suh.fi/fi-

les/1693/Faktaa_hukkumiskuolemista_2016.pdf Hämtad: 24.10.2018 

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), 2018g. Vesisankarit-käsi-

kirja. Tillgänglig:  http://www.vesisankarit.fi/opettajat/materiaalit/vesi-

sankarit-kasikirja Hämtad 06.11.2018 s. 25 

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), 2018h. Järki Jäällä. Till-

gänglig: http://www.suh.fi/files/955/Jarki_Jaalla_vihko.pdf Hämtad: 

6.11.2018 

Franklin, R.C., Peden, A.E., Hodges, S., Lloyd, N., Larsen, P., O'Connor, C. and Scarr, 

J., 2015. Learning to Swim: What Influences Success?. International 

Journal of Aquatic Research and Education, 9(3), p.2. s. 1–3 

Hakamäki, J., Hotti, K., Keskinen, I., Lauritsalo, K., Liinpää, S., Läärä, J. & Pantzar, T. 

2008. Simlärarens handbok. Helsingfors: Finlands Simundervisnings- och 

livräddningsförbund. s. 25, 29–34, 37, 117–119 

Hakamäki, M. 2017. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 324: Simkunnighet hos ele-

ver i sjätte klassen i Finland. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus. s. 2–3 

Tillgänglig: https://www.likes.fi/filebank/2588-likes_uimatai-

toesite_sve_web.pdf Hämtad: 04.11.2018 

Hautamäki, Jarkko; Lahtinen, Ulla. Moberg, Sakari. Tuunainen, Kari. 2001. Erityispeda-

gogiikan perusteet. WS Bookwell oy. Juva. s. 49–50 

International Life Saving Federation, (ILS), 2018. Tillgänglig:  

https://www.ilsf.org/about/strategic-framework-2016 Hämtad: 

04.11.2018 



36 

 

International Life Saving Federation, (ILS), 2015. Drowning Prevention Strategies. Leu-

ven, Belgium s. 12-17 Tillgänglig: https://www.ilsf.org/si-

tes/ilsf.org/files/filefield/20151028_FINAL_Drowning_Prevention_Stra-

tegies_ILS_Board_V01_0.pdf Hämtad: 04.11.2018 

International Life Saving Federation, 2016 (ILS), Guidelines Water Safety and Swim-

ming app 2.docx Tillgäglig: https://www.ilsf.org/sites/ilsf.org/files/Certi-

fication/Guidelines/Guidelines%20Water%20Safety%20and%20Swim-

ming%20app%202.pdf Hämtad: 23.10.2018 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. 2013. Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-

kustannus. s. 163–165  

Källhagenskola. 2016 Tillgänglig: https://peda.net/lohja/peruskoulut/rk/kallhagens-

skola/oppiaineet2/liikunta/lp-2016/bed%C3%B6mning/b/bfgkv8isealig 

Hämtad: 16.10.2018 

Lauritsalo, K., Pohjola, T., Seppä, T., Suomalainen, M. and Virrankoski, U., 1996. Uinnin 

opetuksen opas. Helsinki: Suomen Uimaopetus-ja Hengenpelastusliitto ry. 

Lindqvist, F., 2009. ATT SKRIVA FILMMANUS-konsten och hantverket, en praktisk 

handbok. Adastra media. s.4-5, 22 

Löytty, Marita. "Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä." Trafin julkaisuja 1 (2015): 

2015. s. 30–31 Tillgänglig: https://www.trafi.fi/file-

bank/a/1425477584/7ed9b48f7b2b359f3c2a45a73fc00f0e/17025-Tra-

fin_julkaisu_1-2015.pdf Hämtad: 4.11.2018 

Nationalencyklopedin, multimedia. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-

pedi/lång/multimedia Hämtad 29.10.2018 

Pidgeon, S, Larsen, P., Barnsley, P., Scarr, J., Peden, A. 2017. Benchmarking Childrens’ 

Water Safety and Swimming Skills: Private Swim School Data Part 2: Be-

yond Primary School Analysing Children Aged 13–15 Years. Royal Life 

Saving Society – Australia. Sydney. s. 11, 12–13 Tillgänglig: 



37 

 

https://www.royallifesaving.com.au/__data/as-

sets/pdf_file/0010/22051/RLS_SwimSchoolData_Bench-

markReport_Part2_FINAL.pdf Hämtad 4.11.2018 

Pönkä, H., 2017. Open somekirja. Sosiaalisen median oppimisympäristöt ja menetelmät. 

Jyväskylä: Docendo. Haettu, 1. s. 106, 178–187 

Rajala, K. and Kankaanpää, A. 2011. Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suo-

messa vuonna 2011. Suomen Uimaopetus-ja Hengenpelastusliitto ry ja LI-

KES-tutkimuskeskus. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 259. s. 8–

15, 23, 33, 41 Tillgänglig: http://www.suh.fi/files/200/uimataitora-

portti_fin.pdf Hämtad: 4.11.2018 

Ritanen-Närhi, P. and Pellinen, S., 2004. Ui kunnolla. Edita. s. 2, 125 

Saving, R.L., 2016. National Drowning Report 2014. Royal Life Saving, Floreat Forum 

WA. s.10 

Statistikcentralen. Suomen virallinen tilasto (SVT). 2013. Kuolemansyyt., 2013, Liitetau-

lukko 2. Tapaturmissa kuolleet ulkoisen syyn mukaan ja päihtyneiden 

osuus 2013. Helsinki: Tilastokeskus. Tillgänglig: 

http://www.stat.fi/til/ksyyt/2013/ksyyt_2013_2014-12-

30_tau_004_fi.html Hämtad: 11.10.2018 

 

Swim and Survive. Royal Life Saving. 2011. Swim and Survive Active. Tillgänglig: 

9.10.2018 http://www.swimandsurvive.com.au/content_common/pg-ac-

tive.seo Hämtad: 9.10.2018 

Utbildningsstyrelsen. Finland. 2014. Grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-

bildningen 2014: Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-

ningen för läropliktiga; s. 5, 14–15, 17, 317, 502–504 434–438 Tillgäng-

lig: https://www.oph.fi/ops2016/perusteet Hämtad:13.10.2018 

TENK. 2018, Etikprövning inom humanvetenskaperna, Tillgänglig:  

http://www.tenk.fi/sv/etikprovning-inom-humanvetenskaperna Hämtad: 

31.10.2018 



38 

 

Truby, J., 2008. The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller. Farrar, 

Straus and Giroux. s.8–9 

Viisaasti vesillä, 2018. Pelastusliivit - Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Till-

gänglig: http://www.viisaastivesilla.fi/etusivu/pelastu_ja_pelasta/va-

rusteet/pelastusliivit Hämtad: 26.9.2018 

Weinberg, Robert; Gould, Daniel. 2007. Foundations of sport and exercise psychology, 

4 uppl. USA: Human kinetics 608. s. 160–163 

Weiss, M.R., 2000. Motivating kids in physical activity. President's Council on Physical 

Fitness and Sports Research Digest. 

Weiss, M.R., 2013. Back to the future: Research trends in youth motivation and physical 

activity. Pediatric exercise science, 25(4), pp.561-572. s. 563 

 

World Health Organization, 2014. Global report on drowning: preventing a leading killer. 

In Global report on drowning: preventing a leading killer. s. 3–6 Tillgäng-

lig: http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_re-

port_drowning/en/ Hämtad: 4.11.2018 

 

World Health Organization, 2017. Preventing drowning: an implementation guide. World 

Health Organization. s. 13–14 Tillgänglig: http://apps.who.int/iris/bit-

stream/handle/10665/255196/9789241511933-eng.pdf?sequence=1 

Hämtad: 4.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Bilaga 1 (Drunknings fall enligt åldersgrupper, 2012–2014) 
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Bilaga 2 (Simlärarens Handbok) 

I simningen går man via step by stepmetod, 
5 faser i elementär simundervisning 

• Fas 1: Att vänja sig vid vattnet 

• Mellanfas: Övervinna rädsla för vattnet 

• Mellanfas: Prova vattnets motstånd och bärförmåga 

• Mellanfas: Hålla andan och blåsa ut 

• Fas 2: Att doppa sig 

• Mellanfas: Att sänka ner kroppen under vattnet 

• Mellanfas: Hålla ögonen öppna och röra sig under vattnet 

• Fas 3: Att flyta 

• Mellanfas: Lyfta fötterna från bottnen 

• Mellanfas: Vänja sig med vågrätt läge 

• Mellanfas: Flyta på rygg 

• Mellanfas: Flyta på mage 

 

• Fas 4: Att glida 

• Mellanfas: Hitta en strömlinjeformad position 

• Mellanfas: Ta sig fram strömlinjeformat  

 

• Fas 5: Elementära simsätten 

• Hundsim/Mullvads sim 

• Elementärt ryggsim 

• Elementärt bröstsim  

 

(Hakamäki 2008 s. 29–34) 
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Bilaga 3 (ILS International Water Safety And Swimming Educa-

tion Guidelines) 
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(International Life Saving Federation) 
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Bilaga 4 (Swim and Survive) 
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Bilaga 5 (Austarlian Water Safety Council (AWSC), Benchmark-

ing Childrens’ Water Safety and Swimming Skill) 
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Bilaga 6 (Manus) 

 



46 

 

 



47 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Bilaga 7 (Filmrättighet) 
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Bilaga 8 (Weiss 10 bud för att höja motivationen) 
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Bilaga 9 (Lov för frånvaro)  
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Bilaga 10 (Mål för undervisningen) 

 

Mål för undervisningen 

 

Innehåll som  

anknyter till må-

len 

Kompetens som 

målet anknyter till 

Fysisk funktionsförmåga   

M1 uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva olika gym-

nastikformer och att träna enligt bästa förmåga  

I1 K1, K3 

M2 handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdig-

heter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med hjälp 

av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika 

gymnastiksituationer  

I1 K1, K3, K4 

M3 handleda eleven att utveckla och träna sin balans- och 

rörelseförmåga så att hen kan använda, kombinera och 

tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika 

lärmiljöer, under olika årstider och i olika gymnastikfor-

mer 

I3 K3 

M4 handleda eleven att utveckla och träna sin förmåga 

att hantera redskap, så att hen kan använda, kombinera 

och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika 

lärmiljöer, under olika årstider och i olika gymnastikfor-

mer 

I3 K3 

M5 uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätt-

hålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, rör-

lighet, uthållighet och styrka 

I1 K3 

M6 stärka simkunnigheten och livräddningsfärdigheterna 

så att eleven kan simma och både rädda sig själv och 

andra ur vattnet 

I1 K3 

M7 handleda eleven att agera tryggt och sakligt I1 K3, K6, K7 

Social funktionsförmåga   
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M8 handleda eleven att samarbeta med alla andra och re-

glera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksitu-

ationer med hänsyn till andra 

I2 K2, K3, K6, K7  

M9 handleda eleven att delta i aktiviteterna enligt princi-

pen om rent spel och bära ansvar för gemensamma akti-

viteter 

I2 K2, K6, K7 

Psykisk funktionsförmåga   

M10 uppmuntra eleven att ta ansvar för sina handlingar 

och stärka sin förmåga att arbeta självständigt 

I3 K1, K2, K3 

M11 se till att eleven får tillräckligt med positiva upple-

velser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara en 

del av gemenskapen   

I3 K1, K2 

M12 hjälpa eleven att förstå betydelsen av tillräcklig fy-

sisk aktivitet och en motionsinriktad livsstil för det totala 

välbefinnandet  

I3 K3 

M13 göra eleven bekant med olika motionsmöjligheter 

samt ge eleven kunskaper och färdigheter som hör sam-

man med vanliga motionsformer så att hen ska kunna 

hitta egna lämpliga motionsformer som ger glädje och re-

kreation  

I3 K1, K3 

 


