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Förord
Det har varit väldigt intressant och lärorikt att skriva denna kandidatuppsats där jag har 
haft förmånen att kunna skriva om min stora passion, dykning. Framförallt har det varit 
intressant att genomföra intervjuer och ta del av all den erfarenhet och kunskap som 
finns bland instruktörerna inom dykorganisationen Global  Underwater Explorers.  Ett 
stort tack till  er som valde att sälla upp och bli intervjuade, ingen nämnd och ingen 
glömd.

Jag vill också rikta ett tack till min handledare Fredrik Sandberg som har guidat mig 
genom mitt skrivande, hjälpt mig och stöttat mig när det har varit motigt.

Framförallt vill jag tacka min fru Louise som har varit ett enormt stöd och som har 
uppmuntrat mig hela vägen sedan jag bestämde mig för att återuppta mina studier. Utan 
henne hade detta aldrig varit möjligt.
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Inledning
Jag utbildade mig till  dykinstruktör inom organisationen Professional  Association of 
Diving Instructors (PADI) år 2005 och arbetade inledningsvis med dykning på deltid i 
Lund och Malmö. Vintern 2007/2008 arbetade jag på heltid som dykinstruktör på Koh 
Lanta i Thailand och under hösten 2008 bodde jag i Bergen i Norge och arbetade även 
där i stor utsträckning med dykning. Under perioden i Norge började jag inse att det var 
något  jag  saknade  i  de  dykutbildningar  jag  genomförde.  Trots  att  jag  följde 
organisationens standards, gjorde alla övningar och tyckte att  jag gjorde ett bra jobb 
som instruktör, ansåg jag inte att mina elever blev så skickliga dykare som jag ville att  
de skulle bli. Jag ville att de skulle bli ännu bättre och känna sig ännu säkrare i vattnet. 
Av  en  slump  kom  jag  i  kontakt  med  organisationen  Global  Underwater  Explorers 
(GUE) som jag visserligen hade hört talas om tidigare, men som nu började tilltala mig. 
Att döma av bilder jag såg så lärde sig elever på GUEs grundkurser mer än de elever 
som jag utbildade och jag kontaktade Jesper Berglund, en av de GUE-instruktörer som 
var verksam i Sverige och dåvarande Recreational Training Director för organisationen. 
Efter flera mail-konversationer och telefonsamtal med Jesper så bestämde jag mig för 
att gå kursen Fundamentals, den kurs som riktar sig till redan utbildade dykare (oavsett 
tidigare organisation) som vill  lära sig GUEs procedurer och de dykfärdigheter som 
anses var grundläggande, eller fundamentala. Redan när jag bokade en plats på kursen 
så kände jag att jag hade hittat rätt, att den här kursen var det som jag letade efter och 
som hade saknats i min dykning. Kursen överträffade mina högt ställda förväntningar 
och jag bestämde mig omgående för att GUE var den organisation som jag ville utbilda 
för. Där och då påbörjade jag vandringen som skulle leda fram till att jag ganska exakt 
ett år senare, i oktober 2009, med enorm stolthet kunde titulera mig instruktör inom 
Global Underwater Explorers.

I samband med att jag gick kursen Fundamentals blev det uppenbart för mig att det 
fanns stora skillnader mellan olika sätt att bedriva dykutbildningar och detta blev ännu 
tydligare när jag sedan själv blev instruktör inom Global Underwater Explorers. När jag 
träffade  instruktörskollegor  inom  GUE  så  upplevde  jag  även  att  attityden  och 
inställningen till såväl dykning i allmänhet som undervisning i synnerhet var annorlunda 
mot vad jag hade kommit i kontakt med tidigare. Jag upplevde att det fanns en större 
förståelse, nyfikenhet och öppenhet, samt mer kunskap och engagemang. För både mina 
kollegor och för mig så innebar  dykning mer än att  simma runt  under ytan och att  
utbilda innebar mer än att bara se till att eleverna blev godkända på kurserna. Exakt vad 
det var som utgjorde denna skillnad var inget jag reflekterade över just då.

Under de tre terminer som jag i tur och ordning har läst grundkurs, fortsättningskurs och 
nu  kandidatkursen  i  pedagogik,  så  har  jag  kommit  i  kontakt  med  ett  flertal  olika 
pedagogiska teorier. Tillsammans med både lärare och kurskamrater har jag diskuterat 
och resonerat kring olika pedagogiska situationer och jag har själv reflekterat över vad 
jag tycker, tänker och känner inför dessa. Det faller sig naturligt att relatera det man 
diskuterar  till  sina  tidigare  erfarenheter  och  under  dessa  tre  terminer  har  jag nästan 
uteslutande relaterat diskussionsämnena till det faktum att jag arbetar som dykinstruktör 
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och vad den rollen innebär. Även om diskussionerna tillsammans med kurskamrater och 
lärare ofta har haft sin utgångspunkt i skolans värld, så har jag nästan alltid kunna dra 
paralleller till den verksamhet som jag jobbar inom och de pedagogiska situationer som 
uppstår där. När det var dags att bestämma inriktning för den här kandidatuppsatsen så 
var det en självklarhet att dykning skulle vara utgångspunkten.

Efter  att  ha  övervägt  både  att  fokusera  på  dykelevers  inlärning  och  att  analysera 
kursmaterialet för en eller flera dykkurser, så bestämde jag mig för att utgå från den roll 
som jag  själv  har,  det  vill  säga  den  som dykinstruktör.  Jag  gjorde  också  tidigt  en 
avgränsning att hålla mig till en dykorganisation snarare än att jämföra olika och det 
naturliga valet  blev då att undersöka Global Underwater Explorers, den organisation 
som jag själv utbildar för. En återkommande fundering hade hela tiden varit vad det var 
som gjorde  att  jag  upplevde  en  skillnad  i  inställning  till  dykning  hos  mina  GUE-
instruktörskollegor mot den som andra instruktörer hade visat  upp. Deras inställning 
och förhållningssätt till dykning och utbildning blev därför det som jag ville veta mer 
om. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka fenomenet dykinstruktörer som 
pedagogiska aktörer och att belysa innebörden av detta. För att uppnå detta syfte utgår 
jag från följande frågeställning:

• Hur upplever instruktörer inom Global Underwater Explorers sin pedagogiska 
roll?
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Bakgrund
Här följer en beskrivning av dykorganisationen Global Underwater Explorers (GUE), 
med fokus på de dykutbildningar som erbjuds, instruktörsutveckling och kvalitetsarbete.

Global Underwater Explorers
Global Underwater Explorers är en ideell dykorganisation som har tre syften. För det 
första vill man utbilda kunniga, skickliga och säkra dykare och att dessa dykare ska 
bidra till att undervisa allmänheten om undervattensvärlden. Eleverna ska genom att gå 
GUEs kurser bli  kompetenta, självsäkra och bekväma i vattnet. Detta uppnås genom 
krävande  kurser  med  tydliga,  exakta  och  standardiserade  mål  som  kursdeltagarna 
behöver  uppnå.  För  det  andra  förespråkar  och  stödjer  man  bevarande  av 
undervattensmiljön  världen  över.  Avslutningsvis  är  man  delaktig  i  globala 
utforskningsprojekt av undervattensvärlden, till exempel att kartlägga grottsystem eller 
att dokumentera vrak (Global Underwater Explorers).

Som  utbildningsorganisation  har  GUE  delat  upp  sina  utbildningar  i  fyra  grenar; 
sportdykning  (recreational  diving),  grundläggande  dykning  (foundational  diving), 
teknisk  dykning  (technical  diving)  samt  grottdykning  (cave  diving).  Sportdykning 
innebär  dykning  i  öppet  vatten,  utan  någon  form  av  tak.  Grundläggande  dykning 
omfattar  kurser  vars  innehåll  tränar  elevernas  grundläggande  tekniker,  till  exempel 
kursen Fundamentals, som introducerar redan certifierade dykare till GUEs tekniker och 
procedurer. Den här grenen innehåller också kurser som tränare deltagarna att hantera 
speciell  utrustning, bland annat torrdräkter  och undervattensskotrar.  Teknisk dykning 
innebär dyk till större djup under längre tider med speciella gaser och resulterar i längre 
dekompression1 som innebär att det inte är möjligt att gå direkt från botten till ytan. 
Grottdykning innebär som namnet antyder dykning i miljöer där man inte har direkt 
tillgång till ytan, framför allt grottor men även till exempel vattenfyllda gruvor (Global 
Underwater Explorers, 2015).

Inom Global Underwater Explorers finns en tydlig väg för de som vill utbilda sig till 
instruktörer.  Förkraven  inkluderar  bland  annat  att  instruktörskandidaten  själv  har 
genomgått de relevanta utbildningarna och är en erfaren och skicklig dykare. Därefter 
behöver hen följa med på en GUE-kurs för att observera hur den ansvarige instruktören 
arbetar och för att lära sig kursupplägget. Därefter kan hen delta i en Instructor Training 
Course (ITC) samt assistera på kurser och tillgodogöra sig kunskap om hur kurserna lärs 
ut inom Global Underwater Explorers. Instruktörskandidaten bedöms på sin förmåga att 
lära ut både teoretiska och praktiska moment och när tillfredställande nivå har uppnåtts 
så  kan  hen  tilldelas  en  ”signatur”  av  en  instruktörstränare  (IT)  eller  en 
instruktörsexaminator (IE). Det avslutande momentet för att bli instruktör innebär att 
hålla en hel kurs under uppsikt av en IE som kan tilldela en andra signatur om hen anser 

1En kontrollerad uppstigning för att vädra ut gaser som har absorberats i kroppen under 
ett dyk.
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att  instruktörskandidaten  är  redo  att  undervisa  på  egen  hand  (Global  Underwater 
Explorers, 2015).

Kvalitetsarbetet är ständigt pågående inom Global Underwater Explorers och ett led i 
detta är att säkerställa att instruktörerna följer organisationens standards och att eleverna 
således får de kurser som de kan förvänta sig. Efter varje kurs utvärderar och betygsätter 
eleverna  kursen  och  instruktören  genom  att  fylla  i  en  kvalitetskontroll  på  GUEs 
hemsida.  För att  ytterligare försäkra  sig  om att  instruktörerna håller  en hög nivå så 
behöver de förnya sin instruktörsstatus varje år, vilket bland annat innebär att de måste 
ha undervisat aktivt, genomfört privata dyk som har varit utvecklande för dem och att 
de  har  en  god  mental  och  fysisk  kondition.  Vart  fjärde  år  behöver  instruktörerna 
genomgå en återkvalificering tillsammans med en instruktörsexaminator för att uppvisa 
att de utbildar på ett effektivt sätt i enlighet med senaste standards, samtidigt som de kan 
få  tips  och  förslag  på  hur  de  kan  förbättra  sitt  undervisande  (Global  Underwater 
Explorers, 2015).
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Fenomenologi – upplevelsen i centrum
Jag har valt att använda mig av en fenomenologisk ansats i arbetet med att genomföra 
den  empiriska  undersökning  som  ligger  till  grund  för  denna  uppsats.  I  denna  del 
kommer  jag  att  kortfattat  beskriva  fenomenologins  bakrund  och  innebörd.  I 
metodkapitlet beskrivs sedan den specifika fenomenologiska metoden som använts.

Fenomenologin uppstod under 1800-talet som en motreaktion till positivismens idé om 
att vi neutralt kan observera något med våra sinnen. Den som grundlade fenomenologin 
var Edmund Husserl (1859-1938) från Tyskland som menade att våra sinnesintryck och 
våra  tolkningar  är  färgade  av  våra  förhandstagande.  Vi  måste  därför  undersöka 
fenomenet så som det visar sig för oss utan att vi sätter in det i ett system och tolkar det  
(Brinkkjaer & Høyen, 2013). Husserl utvecklade en fenomenologisk metod som han 
kallade epoché, som innebär att man försöker observera ett fenomen utan att relatera det 
till sina föreställningar, erfarenheter och kunskaper (Brinkkjaer & Høyen, 2013).

Andra personer som har varit delaktiga i att utveckla fenomenologin är Alfred Schütz 
(1899-1959) och Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Schütz menade att människor 
tolkar världen och har föreställningar om den och för denna tolkning vidare till andra 
människor  i  form av kulturer  och  traditioner.  Detta  innebär  en  social  värld  som vi 
människor har gemensam och den kallar Schütz för common sense-värld (Brinkkjaer & 
Høyen, 2013). Merleau-Ponty var mer intresserad av kroppen, att den existerar i världen 
och att den till sin natur är social. Kroppen är bärare av erfarenheter, känslor och åsikter 
och  vi  förhåller  oss  till  varandra  utifrån  detta  när  vi  interagerar.  Kroppen  är  också 
avgörande  för  vårt  förhållande  till  objekt,  där  fysiskt  avstånd  mellan  kroppen  och 
objektet  minskar  och  försvinner  och  därmed  integreras  objektet  med  kroppen.  Ett 
exempel på detta är att lära sig cykla, där cykel inledningsvis är åtskiljt från oss, men 
när vi har lärt oss så fungerar vi som en enhet (Brinkkjaer & Høyen, 2013). I denna 
uppsats kommer fokus att ligga på hur dykinstruktörerna upplever sin pedagogiska roll, 
vilket kan innebära att olika fenomenologiska synsätt tillämpas.

Idag finns det inom fenomenologi som metodologi flera olika arbetssätt,  som har en 
gemensam bakgrund men som skiljer sig på olika sätt beroende på inom vilket ämne 
eller  vilken  vetenskap  som  den  tillämpas  (Szklarski,  2009).  När  fenomenologin 
tillämpas  som  metodologi  inom  samhällsvetenskapen  så  är  begreppen 
förståelseinriktning  och induktivt  förhållningssätt grundläggande.  Innebörden  av 
förståelseinriktning är att forskaren inte är intresserad av ett objekt, utan av vad objektet 
har för betydelse för en individ. Objektiva fakta och samband blir därmed ointressanta 
och istället är det personens upplevelse som står i fokus och i förlängningen forskarens 
tolkningar  av  dessa  upplevelser  (Szklarski,  2009).  Det  induktiva  förhållningssättet  
innebär att det är empirin som utgör början på forskningen. ”Fenomenologisk forskning 
är  teorigenererande  och  inte  teoritestande,  hypoteser  utgör  därför  ’output’ och  inte 
’input’ i  forskningsprocessen”  (Szklarski,  2009,  s.  110).  Forskaren  får  således  inte 
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använda  sig  av  existerande  hypoteser  eller  teorier  i  sin  arbetsprocess,  då  det  kan 
innebära ett deduktivt eller abduktivt arbetssätt (Szklarski, 2009).

Det  som fenomenologin  ämnar  undersöka är  människors  erfarenheter,  vilka  har  sitt 
ursprung  genom  att  vi  uppfattar  saker  med  våra  sinnen.  Som  en  följd  blir 
fenomenologiska  undersökningar  subjektiva  och  utgår  från  individen  och  hennes 
världsuppfattning. Eftersom vi har olika erfarenheter tolkar vi vår omvärld på olika sätt, 
vilket  ger  upphov  till  alternativa  verklighetsuppfattningar,  vilket  man  inom 
fenomenologin  kallar  för  multipla  verkligheter.  Världen  skapas  genom  människors 
upplevelse av den och därmed erkänns samtliga verkligheter vara giltiga (Denscombe, 
2009).

Världen är komplex och människor som befinner sig i och verkar i den kan således 
uppleva den på olika sätt. Inom fenomenologin är det inte enbart är fysiskt observerbara 
fakta som är intressant, utan även vad objekten har för egenskaper, användningsområde, 
värde och social innebörd. Världen refereras då till som livsvärlden (Bengtsson, 1998). 
En del av dessa faktorer är dynamiska och de kan ha inbördes kausala relationer och 
livsvärlden ”är således något annat än summan av fysiska fakta.” (Bengtsson, 1998, s. 
18).
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Tidigare forskning
I denna del presenteras tillvägagångssättet för att ta del av tidigare forskning på det 
aktuella  området.  De  sökmetoder  som  har  använts  kommer  att  redovisas,  samt  en 
presentation av tidigare forskning som har bedömts vara relevant för arbetet. I slutet av 
kapitlet  redovisas  litteratur  som  knyter  an  till  resultatdelen  och  de  svar  som 
intervjupersonerna har lämnat.

Sökmetoder
I  sökandet  efter  tidigare forskning har jag utgått  från de sökmetoder  som Backman 
(2008)  hänvisar  till;  konsultation,  manuell  sökning  och datorbaserad  sökning. 
Konsultation innebär att man skriftligen eller muntligen kommunicerar med enskilda 
personer eller till exempel myndigheter. De kontakter jag har tagit har varit med Lunds 
universitet  (LU),  Malmö högskola  (MAH),  Gymnastik-  och  idrottshögskolan  (GIH), 
Svenska  Sportdykarförbundet  (SSDF),  samt  Global  Underwater  Explorers  (GUE). 
Anledningen  till  att  konsultera  dessa  var  för  att  förhöra  mig  om  det  fanns  någon 
forskning kring pedagogik och sportdykning. Nästa steg blev att genomföra en manuell  
sökning som bland annat innebar att undersöka referenser och lästips som fanns i den 
litteratur jag hade kommit  i  kontakt  med. Den manuella sökningen innebar även att 
använda tekniken ”browsing” som innebär att man bläddrar i till exempel de senaste 
tidningarna  eller  böcker  vars  titlar  gör  att  de  verkar  vara  relevanta  för  ämnet.  Jag 
tillämpade  även  ”browsing”  på  internet  och  hamnade  då  hos  Centrum  för 
idrottsforskning (CIF), Divers Alert Network (DAN) och Rubicon Foundation. När det 
blev dags att göra en datorbaserad sökning använde jag mig av sökmotorerna Lovisa, 
Lubsearch och Eric. De svenska sökorden som användes var; prakti* pedagog*, prakti*  
inlärning,  idrottspedagog*,  motori*  pedagog*,  motori*  inlärning,  muskelminne,  
färdighetsinlärning,  färdighetspedagog*,  färdighetsundervisning,  färdighetsträning,  
inlärningsteori, inlärningsmodell, dykning och sportdykning. Jag gjorde även sökningar 
på följande engelska ord; motor skills, motor skills sport, learning style, learning style  
sport*, muscle memory, practical teaching, practical pedagogics, practical education,  
sport education, instructor, scuba, diving och scuba diving.

Tidigare forskning – dykning
Sökningar efter tidigare forskning kopplad till pedagogik och dykning gav inte mycket 
resultat.  Artiklar  om  dykinstruktörens  pedagogiska  roll,  som  står  i  fokus  i  denna 
uppsats,  har  inte  hittats  genom  sökningarna.  De  forskningsartiklar  som  finns  som 
relaterar till dykning handlar inte om pedagogisk forskning. I brist på sådan presenteras 
här några exempel på den forskning som har gått att finna.

Bland  de  mest  relevanta  artiklarna  jag  har  hittat  finns  en  som  handlar  om 
dykutbildningar som bedrivs på Department of Kinesiology, Western Illinois University 
i USA. En tråd i tidigare forskning handlar om de fysiska och mentala vinster som finns 
med att dyka, samt att studenter som har många olika huvudämnen kan få användning 
av  dykning  inom  sina  framtida  professioner  (Kovacs  &  Walter,  2015). 
Dykutbildningarna  är  uppdelade  i  flera  steg  eller  kurser,  där  den  fjärde  kursen 
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studenterna erbjuds att gå är Divemaster-kursen. Att vara en divemaster innebär att man 
är en dykledare som får assistera instruktörer på kurser och att man har en pedagogisk 
roll då man ”provide leadership to the newer students.” (Kovacs & Walter, 2015, s. 15). 
Således  går  det  här  att  se  hur  dykutbildningarna  kan  tänkas  erbjuda  något  mer  än 
dykningen i sig.

Det  finns  vidare  forskning  som  fokuserar  på  ungdomar  i  relation  till  det  lärande 
äventyrsutbildningar, inklusive dykning, kan ge upphov till samt vilken nytta det kan ge 
i  andra  sammanhang  (Sibthorp  2003).  Ungdomar  lär  sig  först  och  främst  att  segla 
respektive  dyka.  Hur  de  lärde  sig  varierade  mellan  ungdomarna  men  deras  svar 
inkluderade bland annat att se hur andra gjorde, prova själv och få feedback samt att de 
var tvungna att samarbeta och hantera konflikter på vägen (Ibid). De sociala aspekterna 
var det som ungdomarna betonade när det gällde vad de skulle komma att ha nytta av 
efter utbildningen, vilket inte hade någon direkt koppling till den eller de aktiviteter som 
hade genomförts.

Det finns också tidigare forskning som tittat på vinsterna med att använda sig av att 
filma deltagare i olika sporter och aktiviteter och att använda filmerna som ett sätt för 
tränaren/instruktören att utvärdera och ge feedback (Roberts & Brown, 2008). Denna 
forskning handlar  inte  specifikt  om dykning  utan  om alla  aktiviteter  där  deltagarna 
jobbar med motorisk inlärning och författarna menar att dykning är ett av de områden 
där denna teknik skulle kunna tillämpas.

Att  dykare  har  en  påverkan  på  undervattensmiljön,  men  samtidigt  har  potentiell 
möjlighet  att  påverka  denna miljö,  har  också beforskats  (Thapa,  Graefe  och Meyer, 
2005). Det framkommer ett samband mellan dykerfarenhet och miljömedvetenhet, där 
mer erfarna dykare också är mer medvetna om hur de kan undvika att ha en negativ 
inverkan på  undervattensmiljön. Erfarenheten innebär både en kunskap om att inse vad 
i deras beteende som får effekter, till exempel dålig avvägning2 eller dåliga fentekniker, 
samt att de besitter de praktiska färdigheterna som är nödvändiga. 

Tidigare forskning – instruktörer
I brist på tidigare forskning om dykinstruktörer så har jag valt att titta på forskning kring 
instruktörer och lärare inom andra sporter och idrotter för att undersöka om det finns 
några gemensamma nämnare och några fakta kring deras roller som går att applicera på 
rollen som dykinstruktör.

I  en  licentiatavhandling  från  Uppsala  universitet  presenteras  resultatet  av  en 
undersökning  kring  ridlärares  betydelse  och  arbetssätt.  Ridläraren  behöver  kunna 
hantera de många olika förhållanden och situationer som en ridlektion kan innebära, 
bland  annat  är  det  ett  fysiskt  krävande  arbete  som  kan  innebära  att  vistas  i  tuffa 
väderförhållanden. Arbetet innebär dessutom kontakt med både hästar och elever som 

2Förmågan att kontrollera var i vattnet man ska vara genom att göra sig neutral i på 
önskat djup.
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ridläraren behöver förhålla sig till. Författaren refererar till en undersökning gjord av 
Naeslund (1991) där  tre stilar  hos lärare presenteras;  missionerande,  plikttrogen och 
överlevnadsinriktad stil (Lundesjö-Kvart, 2013). Författaren menar att dessa stilar går 
att  överföra  till  ridlärare  och  jämför  den  plikttrogna  stilen  med  ridlärare  som  har 
hästfokus,  de  missionerande har  elevfokus och de överlevnadsinriktade har  o-fokus. 
Hästfokus innebär att ofta att ridläraren själv är en duktig ryttare, praktisk kunskap är 
viktig  och detta  betraktas  som traditionell  undervisning.  Elevfokus ses  som modern 
undervisning och då ridläraren förmedlar en känsla och är mån om att  eleverna ska 
känna sig sedda och att de ska förstå. O-fokus hos en ridlärare innebär att hen som regel 
är  outbildad  och  saknar  engagemang  i  det  hen  gör.  Författaren  drar  slutsatsen  att 
ridskicklighet  i  sig  inte  är  tillräckligt  utan  att  det  är  viktigt  med  en  rid-didaktisk 
utbildning som inkluderar både teori och praktik för att främja elevernas lärande. Vidare 
finns  det  ett  behov  av  fortbildning  då  ridlärarnas  pedagogiska  metoder  behöver 
utvecklas  och  det  vore  önskvärt  om  detta  kunde  ske  i  samarbete  med  forskare. 
Författaren konstaterar också att många ridlärare väljer  detta arbete på grund av sitt 
intresse för hästar, snarare än för undervisning och lärande (Lundesjö-Kvart, 2013).

Inom  sportdykning  återfinns  dykfokus  (motsvarande  hästfokus)  som  är  en  vanligt 
förekommande anledning till att vilja utbilda andra och dela med sig av sina kunskaper, 
färdigheter och erfarenheter. Att genomgå en instruktörsutbildning genom någon av de 
många  dykorganisation  som  finns  får  den  blivande  dykinstruktören  tillgång  till 
didaktiska  verktyg  för  att  kunna  bedriva  dykutbildningar  mer  effektivt  och 
undervisningen får elevfokus. Instruktörsutbildningarna ger också en formell behörighet 
att  utbilda  och  certifiera  dykare,  vilket  innebär  att  o-fokus  inom  dykvärlden  i  det 
närmaste inte existerar.

Litteraturgenomgång
Som en följd av den fenomenologiska analysen av mitt empiriska material har jag sett 
två framträdande områden som jag har valt att fokusera på och som jag har valt att leta 
efter  relevant  litteratur  till.  Dessa  två  områden  har  jag  valt  att  ge  rubrikerna 
”Mästarlära” och ”Förebilder”. Jag kommer att knyta an till denna litteratur och dessa 
teorier till utfallet av min fenomenologiska analys i den avslutande diskussionen.

Mästarlära
Ett sätt att definiera mästarlära är att utgå från det engelska ordet  apprenticeship  som 
har sitt ursprung i det franska ordet  apprendre  som betyder lära/förstå.  Att ta del av 
kunskaper och färdigheter från någon som är mer erfaren och att lära sig från och av den  
personen kallas då för mästarlärande, det vill säga att man lär av en mästare. Om man 
väjer  att  fokusera  på  den  som  lär  sig,  lärlingen,  kan  man  använda  ordet 
lärlingsutbildning istället (Nielsen & Kvale, 2000).

Kvale (1993, refererad i Nielsen & Kvale, 2000) menar att det finns fyra huvudaspekter 
av mästarlära. Praxisgemenskap innebär att lärandet sker i ett socialt sammanhang och 
yrkesmässig gemenskap. Lärlingen tillägnar sig successivt kunskaper och färdigheter 
och rör sig mot att lära sig yrket.  Tillägnelse av yrkesidentitet blir  det som sker när 
lärlingen  har  lärt  sig  dessa  färdigheter.  Lärlingen  deltar  i  ett  lärande  utan  formell  
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undervisning och  tar  del  av  mästaren  kunskap  genom  att  observera  och  imitera. 
Slutligen  är  det  utvärdering genom praktik som avgör  om lärlingen är  redo då  hen 
utvärderas kontinuerligt under utbildningen och avslutningsvis gör ett formellt prov.

En modifierad  form av mästarlärande återfinns  inom idrottsrörelsen  som i  slutet  av 
1800-talet började organisera sig i föreningar. I dessa föreningar fanns det inga krav på 
deltagarna att de skulle ha genomgått någon utbildning för att få delta och inte heller 
tränarna behövde ha någon konkret utbildning för sin roll. Istället lär deltagarna genom 
att  observera  och imitera  de  som är  mer kunniga,  vanligen tränaren  (läromästaren). 
Endast en minoritet av idrottstränare har genomgått någon form av relevant utbildning 
för denna roll och istället reproduceras och utvecklas aktiviteterna av deltagare som har 
blivit ledare och detta sker genom en sorts informellt mästarlärande (Jespersen, 2000).

En modell för färdighetsinlärning som presenteras av Dreyfus & Dreyfus (2000) delar 
upp en individs kunskaps- och färdighetsnivå i fem steg; nybörjare, avancerad novis, 
kompetens, skicklighet samt expertis. Lärlingen lär sig gradvis och blir mer och mer 
självgående genom att imitera mästaren och lär sig att inte bara utföra enskilda moment, 
utan att sammanfoga dem till en helhet. Olika mästare kan vara olika bra på de olika 
delmomenten, men det är deras sammantagna prestation som gör dem till mästare. För 
att lärlingen inte ska bli en kopia av mästaren bör hen lära av flera olika mästare och då 
ska hen inte bara se till vilket eller vilka delmoment som den mästaren behärskar bäst,  
utan hur hen arbetar som helhet för att lära av detta.

Förebilder
En  distinktion  som  är  viktig  att  göra  är  den  mellan  en  förebild  och  en  mentor. 
Begreppen används på olika sätt i olika sammanhang och överlappar ibland varandra. 
Armour och Duncombe (2012, s. 383) citerar  Payne et al. (2002) som ”define a role 
model  as  someone  worthy  of  imitation,  ‘an  individual  who  inspires  individuals  or 
groups  of  people,  through  personal  contact  and  relationship’ (p.  4).”  Armour  och 
Duncombe (2012) refererar också till MacCallum and Beltman som anger att det finns 
tre olika sorters förebilder. Den första kategorin utgörs av personer som är skickliga, 
framgångsrika och välkända och som fungerar som inspiration för andra, till exempel 
genom att hålla föredrag. Kategori två är sociala, interagerar och kommunicerar med 
andra och föregår med goda exempel. De är engagerade och uppmuntrande och är ofta 
involverade i fritidsaktiviteter. Avslutningsvis finns mentorerna, som lyssnar och ger råd 
och därigenom blir en viktig person att lära av.

Att utbilda en lärare kan vara svårt, eftersom ‘‘teachers teach as they are taught, and not 
as they are taught to teach’’ (Blume, 1971, citerad av Luneberg, Korthagen & Swennen 
2007, s. 588). Detta påvisar den komplexa roll det innebär att utbilda lärare, eftersom 
lärarutbildaren bedriver undervisning, vilket är vad lärareleverna ska lära sig att göra. 
Bland annat förmedlar lärarutbildaren sitt synsätt på lärande och  hur  hen säger saker 
kan bli viktigare än vad hen säger (Luneberg et al. 2007). 
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En uppgift för lärarutbildaren är att förmedla sätt att utbilda genom att vara förebilder. 
Lärareleverna  kan  bli  påverkade  av  lärarutbildarens  personlighet,  kommunikativa 
färdigheter och hens utbildningsstil och imiterar inledningsvis, för att försöka hitta sin 
egen stil och sätt att undervisa på. Beroende på lärarutbildarens undervisningsstil så kan 
hen dölja eller  framhäva sina åsikter och värderingar,  vilket kan få till  följd att  hen 
uppfattas som en olämplig förebild och lärareleven blir vilseledd i sin utbildning (Seker 
& Deniz, 2015).

Arbetet  som instruktör  handlar  precis  som för  ledare  och lärare  om pedagogik  och 
påverkansprocesser.  Instruktören  behöver  vara  klar  över  sin  egen  pedagogiska 
grundsyn,  vilket  bland annat  inkluderar  värderingar,  kunskapssyn och synen på  den 
pedagogiska processen. Om det finns en skillnad mellan de värderingar som man utger 
sig för att omfatta och det som visar sig i praktiken, så kan det få konsekvenser för 
ledarskapet. Detta påverkar både trovärdigheten och möjligheten att leda andra. Man 
behöver därför öva ledarskap, vilket sker kumulativt genom att man tvingas fatta beslut, 
kommunicera, hantera konflikter, etc. Det sker också genom en aktiv process då man 
reflekterar över vad som har fungerat, tar del av feedback och resonerar med andra som 
har  varit  i  samma  eller  liknande  situationer.  Man  ska  även  tänka  på  att  agera 
professionellt, vilket bland annat innebär att se sig själv som en ledare, att ta ansvar för 
sina uppgifter och förpliktelser, att kommunicera med deltagarna så att ha förståelse och 
genom att vara autentisk och visa vem man faktiskt är (Arnegård, 2011).
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Metod
Jag kommer i detta metodkapitel att inledningsvis beskriva mitt val av metod, för att 
sedan fortsätta med motivera för det urval som jag gjorde. Därefter följer en beskrivning 
av genomförandet samt etiska överväganden som jag har gjort, innan det blir dags för en 
genomgång av den fenomenologiska metod som jag har använt mig av för att analysera 
materialet.  Kapitlet  avslutas  med några reflektioner kring metodarbetet  som helhet  i 
underkapitlet som heter ”Metodkritik”, där jag både tar upp allmänna angelägenheter för 
fenomenologin och mer specifika saker som handlar om hur jag har gått till väga.

Val av metod
Eftersom  syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  instruktörer  inom  Global 
Underwater Explorers upplever sin pedagogiska roll så behövde jag använda mig av en 
metod  som  utgår  från  instruktörernas  egna  upplevelser.  Jag  bestämde  mig  för  att 
använda en fenomenologisk metod som är en beskrivande metod och som utgår från ett 
förstapersonsperspektiv. Personers subjektiva upplevelser används för att beskriva det 
som  ska  undersökas  (Brinkkjaer  &  Høyen,  2013).  De  subjektiva  upplevelserna  är 
viktiga eftersom det centrala inom fenomenologin är att hitta kärnan, eller essensen, i 
det  som är  föremål  för  undersökningen (Szklarski,  2009).  Jag bestämde mig för  att 
genomföra  semi-strukturerade  intervjuer,  vilket  innebär  att  man  utgår  från  en 
intervjuguide (bilaga 1) med frågor, men att ordningsföljden inte är viktig och man kan 
komplettera med följdfrågor beroende på intervjupersonernas svar. Intervjupersonen ges 
också utrymme att utveckla sina svar för att på så sätt få ge hen möjlighet att lyfta fram 
de saker som hen tycker är väsentliga (Denscombe, 2009). Denna sorts intervju kallas 
också för interview guide approach (Cohen, Manion & Morrison, 2007, s. 353).

Urval
Global Underwater Explorers har cirka 140 aktiva instruktörer som är spridda över hela 
världen och min målsättning var att genomföra mellan fem och tio intervjuer för att få 
ett  tillräckligt,  men samtidigt  hanterbart,  underlag för  denna uppsats.  I  egenskap av 
instruktör har jag tillgång till en e-mail-lista som når ut till samtliga instruktörer och 
därigenom skickade jag ut en förfrågan om det var några som kunde tänka sig att ställa 
upp och bli  intervjuade. Eftersom jag ansåg att intervjusvaren låg till  grund för hela 
denna uppsats så ville jag genomföra dem så tidigt som möjligt och angav därför att jag 
ville genomföra intervjuerna veckan därpå. Det kom flera positiva svar inom loppet av 
ett par dagar och totalt svarade 14 personer på mitt e-mail och sa att de kunde ställa upp 
på intervjuer.  Tre personer som svarade att de stod till  förfogande valde jag att inte 
intervjua på grund av att jag ansåg mig ha en för nära personlig relation till dem. Med 
en person lyckades jag inte hitta en tid då vi båda var tillgängliga för en intervju. En 
annan person svarade på mitt e-mail när jag redan hade påbörjat mina intervjuer och var 
i slutfasen av att genomföra dessa. Jag ansåg mig då ha ett tillräckligt underlag och 
valde att inte genomföra någon intervju med denna person. Detta innebär att det återstod 
nio  personer  som  jag  kom  att  genomföra  intervjuer  med.  Bland  de  intervjuade 
personerna  finns  både  de  som  jobbar  heltid  och  deltid  som  instruktörer,  samt 
instruktörer  som utbildar  inom alla  fyra  utbildningsgrenar  (recreational,  fundational, 
technical  och  cave)  inom  Global  Underwater  Explorers. Av  de  nio  intervjuade 
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personerna  hade  sju  erfarenhet  av  att  arbeta  som  instruktörer  inom  andra 
dykorganisationer  innan  de  blev  instruktörer  inom  Global  Underwater  Explorers. 
Samtliga intervjuade instruktörer är män.

Genomförande
De nio personer som jag genomförde intervjuer med är bosatta i sju olika länder spridda 
över  hela världen och be befann sig därmed i  olika tidszoner.  Jag började tidigt att 
schemalägga intervjuerna och fördela dem på förmiddags-, eftermiddags- och kvällspass 
beroende på när intervjupersonerna var tillgängliga och vilken tidsskillnad som rådde 
mellan dem och mig.  Samtliga  intervjuer  genomfördes  under  en och samma vecka, 
fördelade från måndag till lördag, med mellan en och tre intervjuer per dag.

På grund av att alla intervjupersonerna var geografiska spridda världen över så var det 
aldrig ett alternativ att genomföra intervjuerna genom fysiska möten. Valet stod mellan 
att genomföra dem via telefon eller Skype, där jag valde det senare av både kostnads- 
och tillgänglighetsskäl.  Med tanke på möjliga  tekniska problem vid inspelningen av 
intervjuerna och därmed risken att i efterhand inte ha något inspelat material, valde jag 
att göra inspelningar både på datorn och telefonen.

Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter men föranleddes och följdes i större eller 
mindre utsträckning av diskussioner runt intervjufrågorna och dykning i allmänhet.

Etiska överväganden
Varje  intervju  inleddes  med  att  intervjupersonerna  informerades  om  fyra 
forskningsetiska principer;  samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 
konfidentialitetskravet. Dessa innebär i tur och ordning att intervjupersonerna försäkrar 
att de deltar av egen fri vilja, de får information om syftet med undersökningen, de har  
rätt att få veta i vilket/vilka sammanhang informationen kommer att användas, samt att 
deras  svar  kommer  att  behandlas  konfidentiellt  (Bryman,  2011).  Angående 
nyttjandekravet så informerades intervjupersonerna om att materialet utöver till denna 
uppsats  även kan komma att  användas  i  en artikel.  Intervjupersonerna  informerades 
även om att samtalen skulle komma att spelas in och de fick frågan om det gick bra att 
jag återkom om jag hade kompletterande frågor i efterhand.

I en skrift från Vetenskapsrådet behandlas en rad olika etiska aspekter som man behöver 
ha  i  åtanke  som  forskare.  Inledningsvis  görs  en  generell  sammanfattning  av  de 
viktigaste sakerna, vilka jag har förhållit mig till under mitt arbete med denna uppsats 
(Hermerén, 2011, s. 12):

1. Du ska tala sanning om din forskning

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra
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6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 
arkivering

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 
miljö

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning

Fenomenologisk analys
Efter  att  intervjuerna  hade  genomförts  så  blev  det  första  steget  i  analysarbetet  att 
transkribera dem och att kunna arbeta med dem i textformat. För att sedan analysera 
intervjusvaren har jag använt den analysmetod som Szklarski (2009, s. 113) refererar till 
som är  framtagen av  Amedeo Giorgi  och  som består  av fem steg.  Senare  har  Paul 
Colaizzi lagt till ett kompletterande sjätte steg som utvecklar analysmetoden:

1. bestämning av helhetsbetydelsen.

2. avgränsning av meningsbärande enheter.

3. transformering av vardagliga beskrivningar.

4. framställning av fenomenets situerade struktur.

5. framställning av fenomenets generella struktur.

6. slutlig verifiering av fenomenets essens.

Det första steget av denna strukturerade analysmetod innebär att forskaren går igenom 
materialet två gånger för att bedöma innehållet. För att materialet ska vara relevant och 
för att kunna användas vidare så behöver det uppfylla två kriterier, det behöver vara 
begripligt  och  det  måste  ha  fokus  på  det  aktuella  fenomenet.  Vid  analysen  av  mitt 
empiriska  material  så  var  det  uppenbart  att  intervjupersonernas  svar  var  fokuserade 
kring  fenomenet,  deras  upplevelse  av  sin  pedagogiska  roll  som  dykinstruktörer. 
Begripligheten var över lag mycket bra, men på grund av en del språkliga oklarheter 
och  bristande  uppkoppling  och ljudkvalitet  under  intervjuerna  så  fanns det  brister  i 
denna aspekt.

Steg  två  innebär  att  bryta  ner  materialet  i  mindre  delar  och  att  därmed  skapa 
meningsbärande enheter. Detta innebär att identifiera enstaka fraser eller meningar som 
bidrar med någonting nytt om fenomenet och det kallas för inledning. När inledningen 
är genomförd går man vidare till att göra en sammanställning. I sammanställningen gör 
man om intervjusvaren från förstapersonsform till tredjepersonsform. Jag identifierade 
det som sades kring rollen som instruktör och sammanställde i ett första led vad varje 
enskild intervjuperson hade svarat och i ett andra led svaren från alla nio intervjuade 
instruktörer.

De meningsbärande enheterna analyseras i  det tredje steget för att finns meningarna 
med  intervjupersonernas  svar,  både  de  explicita  och  de  implicita.  Explicita  utsagor 
förstås genom direkta språkliga uttryck, medan implicita utsagor tar sig uttryck i till 
exempel liknelser och metaforer. Genom att tolka intervjusvaren på detta sätt kan man 
komprimera texten och bara behålla det väsentliga. I detta tredje steg tittade jag närmare 
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på vilka svar som var vanligast förekommande, men jag uppmärksammade även  hur 
intervjupersonerna hade svarat. Det som blev intressant här var hur mycket tid som de 
ägnade åt olika ämnen och vilket inlevelse och vilket engagemang de hade haft när de 
lämnade  sina  svar.  Något  som  jag  också  uppmärksammade  var  att  några  av  dem 
återkom till samma ämne mer än en gång.

Som  fjärde  steg  sammanfogas  tolkningarna  i  det  föregående  steget  tillbaka  till  en 
enhetlig text och att man komprimera texten genom att ta bort  irrelevanta delar och 
upprepningar och att skriva samman delar som har samma eller snarlik innebörd. Texten 
kommer då att bli en som ”speglar fenomenets situerade struktur.” (Szklarski, 2009, s. 
116), vilket innebär att fenomenet finns i och beskrivs utifrån denna text. Jag kom här 
att summera vad varje intervjuperson hade sagt och fokuserade på att få med de svar 
som jag ansåg vara mest relevanta i förhållande till fenomenet.

Det femte steget, som är det sista i Giorgis analysmodell, utgörs av en analys av de 
situerade  beskrivningarna  för  att  identifiera  vad som är  centralt  i  materialet.  Denna 
identifiering har redan påbörjats tidigare i analysförloppet, men i detta steg definieras 
vilka centrala teman som finns i materialet genom att hitta gemensamma nämnare från 
alla intervjuer. Detta kallas för eidetisk reduktion och det är genom denna process som 
man kan hitta essensen i fenomenet. Eftersom jag har intervjuade nio personer så blev 
en  av  de  viktigaste  sakerna  att  göra  i  detta  steg  att  jämföra  deras  olika  svar  och 
sammanfoga  liknande  svar  under  olika  rubriker  och  teman.  Några  svar  som 
intervjupersonerna hade lämnat bedömdes nu vara mindre relevanta i förhållande till de 
svar som var återkommande.

Colaizzis  sjätte  och  kompletterande  steg  innebär  att  resultatet  bör  verifieras  av 
intervjupersonerna  och  att  de  får  möjligheten  att  verifiera  eller  falsifiera  forskarens 
slutsatser genom att svara på om resultatet stämmer överens med hens upplevelser. Ny 
information som framkommer under detta steg ska inkluderas i resultatet. På grund av 
tidsbrist valde jag att inte använda detta kompletterande sjätte steg då jag inte ansåg att 
tidsåtgången inte stod i proportion till arbetets omfattning.
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Resultat
Jag kommer här att presentera resultatet av det empiriska arbete som jag har genomfört i 
form  av  intervjuer.  Intervjusvaren  har  analyserats  med  hjälp  av  Giorgis 
fenomenologiska  analysmetod  som  presenterades  tidigare.  De  nio  intervjuade 
instruktörerna från Global Underwater Explorers har i denna resultatdel fått påhittade 
namn för att deras svar ska vara konfidentiella.  Namnen som används här är Adam, 
Bertil, Cesar, David, Erik, Filip, Gustav, Helge och Ivar.

Bakgrund
De intervjuade instruktörerna berättade inledningsvis om hur det gick till när de började 
dyka. De har en väldigt varierad bakgrund, deras dykkarriärer har sett väldigt olika ut 
och deras upplevelser skiljer sig också åt. Tre av dem började dyka redan som barn, en 
som ungdom och  resterande började  i  vuxen ålder.  Deras  upplevelser  av  det  första 
dyket, eller den första kursen, är också väldigt varierande. Fyra tyckte att det var en 
fantastisk upplevelse, vilket en person gav uttryck för genom att säga: ”It really was the 
fulfillment of something I’d wanted to do for quite some time.” (Ivar). En var neutralt 
inställd till upplevelsen medan fyra sa att de kände sig stressade eller att de inte hade 
kontroll över situationen. Ett exempel är:  ”I was cold, I didn’t see much, I was a bit 
stressed.  It  wasn’t  a  very good experience really.”  (Gustav).  Trots att  vissa hade en 
negativ första upplevelse så fortsatte de flesta att dyka i direkt anslutning till sitt första 
dyk,  men  två  stycken  hade  uppehåll  efter  den  första  kursen  innan  de  återupptog 
dykningen några år senare.

Samtliga  intervjupersoner  började  dyka  med  någon  annan  dykorganisation  och  den 
första  kontakten  med  Global  Underwater  Explorers  kom för  sex  av  de  intervjuade 
personerna genom andra dykare, antingen genom att de kände till GUE eller att de var 
utbildade genom GUE. Tre personer kom i kontakt med GUE genom att de träffade 
någon av organisationens instruktörer, som till exempel Adam som berättar att han sökte 
upp en instruktör som hade ett gott rykte och som var erkänt duktig vrakdykare. Många 
hade  blivit  nyfikna  och  intresserade  av  GUE genom  att  se  filmer  på  internet  med 
tekniskt  skickliga  dykare  utbildade  genom  GUE  eller  genom  att  läsa  om  GUEs 
procedurer,  sätt  att  dyka  och  de  avancerade  dyk  som  organisationens  dykare  hade 
genomfört. Så var fallet för både Bertil och Gustav, som direkt kände att de dykare de 
såg på filmerna på internet kunde något som de också ville lära sig. Två personer uppger 
att  deras  första  intryck  av  GUE  var  att  de  uppfattade  organisationen  som konstig, 
snobbig och elitistisk. För en av dessa två personer innebar detta en nyfikenhet och ett 
större intresse för vad GUE innebar. Den andra personen uttryckte sig så här: ”And it 
was funny because I  hated GUE, I  really hated GUE.” (Filip).  Trots detta  blev han 
övertalad  att  gå  en  kurs  och han uppskattade  det  som GUE hade att  erbjuda,  både 
gällande färdigheter och procedurer. ”I think it was love from the beginning.” (Filip).

Insikt och förändring
Fyra personer var  redan utbildade inom antingen teknisk dykning eller  grottdykning 
genom andra dykorganisationer när de kom i kontakt med GUE, men anger att de fick 
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större förståelse för den sortens dykning som de ägnade sig åt  och kände sig bättre 
rustade att  genomföra dessa dyk efter att  ha tagit  del av GUEs utbildningar. Sju av 
intervjupersonerna uppgav att de upplevde att deras först GUE-kurser innebar stora eller 
väldigt  stora  förbättringar  i  deras  dykning  gällande  färdigheter  eller  kunskaper  och 
insikter om vad som är viktigt inom dykning och hur man kan nå dit.  Gemensamt för 
intervjupersonerna är att de upplevde att det fanns positiva faktorer som skiljde GUE 
från  andra  dykorganisationer.  ”I  recognized  that  there  are  some  skills  I  was  never 
shown. And I wanted those skills.” (Bertil). Många av de intervjuade personerna uppger 
att de fick kontroll över sig själva i vattnet och att det var en av de saker som GUE 
bidrog med. Konkreta färdigheter som de förbättrade eller lärde sig var avvägning och 
olika fentekniker. Gustav berättade med inlevelse om när han blev medveten om att det 
faktiskt gick att simma baklänges och hur han efter mycket hårt arbete tillsammans med 
en instruktör lyckades lära sig det. 

Hjälpa andra
Efter att ha tagit del av någon av de utbildningar som Global Underwater Explorers 
erbjuder så bestämde sig samtliga intervjupersoner för att själva bli instruktörer inom 
organisationen. För sex personer påbörjades den processen ganska omgående och de 
blev själva instruktörer inom loppet av ett par år, medan tre personer tog längre tid på 
sig då de först ville få mer erfarenhet och vidareutbildade sig själva innan de kände att  
det var dags att bli instruktörer.

Något  som återkommer  i  sju  av  intervjuerna  är  att  intervjupersonerna  valde  att  bli 
instruktörer för att kunna dela med sig av det som de själva upplevde som positivt med 
GUE och det som de hade lärt sig på genom GUE. De uttryckte att de upplevde en stor 
skillnad mot tidigare utbildningar som de hade gått inom andra organisationer och att 
detta var något som de ville att andra skulle ta del av och lära sig. Ett tydligt exempel på 
detta är något som Cesar sa:

It gave me a power in the water of control that I never even thought of, let alone was able to  
experience. And it was such a paradigm shift for my diving. […] But how it changed my 
ability to dive and become a cave diver, and how I explore and do all kind of things. And  
just manage and problem solve. I said ”This is really worth sharing.” (Cesar).

Insikterna som de själva hade fått som elever inom GUE är nu någonting som de kan 
dela  med sig av  till  andra.  Cesar  fortsätter  att  utveckla  och förklara  sin  ståndpunkt 
genom att berätta att många dykare inte vet det de inte vet, att de därmed inte förstår hur 
mycket som skiljer mellan olika dykutbildningar och hur detta påverkar vad eleverna lär 
sig och får med sig efter en kurs. Bertil  säger att det är  viktigt  för honom att göra  
eleverna uppmärksamma på dessa saker så att  de själva kan ta ägandeskap över sin 
dykning  och  utveckling.  Denna  skillnad  är  däremot  något  som  instruktörerna  är 
medvetna om, framför allt de som tidigare har utbildat för andra organisationer. De ser 
skillnaderna i hur kurserna genomförs och de ser även att eleverna lär sig olika mycket 
beroende på vilken organisation de utbildar genom. Erik berättar om sin erfarenhet av 
detta på följande sätt:

So after doing the Fundies3, going on and doing the [agency X] classes, it… I did some of 
that also after Fundies, but it just felt wrong because you know better. You know that you 

3Förkortning av Fundamentals
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could give the students better stuff, but you’re still out there, kneeling on the bottom, or the 
floor  of  the pool  and teaching them regulator  recovery.  It’s  just… It  felt  like  cheating.  
(Erik).

En instruktör som genast efter att ha påbörjat sin egen utbildning inom GUE bestämde 
sig för att han var klar med andra organisationer var David. Han berättar att han istället 
ville fokusera på GUE och att lära ut det som han tror på för att hans elever ska kunna 
bli lika skickliga som de dykare han har sett upp till och att de ska kunna sprida detta 
vidare till andra, även i kommande generationer.

Helhetsbetydelse
Att lära eleverna att bli skickliga dykare är inte ett självändamål, även om många elever 
kommer  till  en  kurs  just  för  att  förbättra  sina  tekniker  och  färdigheter.  Från 
instruktörernas och organisationens sida så innebär kurserna mer än så, vilket speglas i 
GUEs  standards  där  organisationens  syfte  presenteras  så  här:  ”Global  Underwater 
Explorers was founded by conservationists,  explorers,  and educators  to  improve the 
quality of aquatic education and to actively engage in the exploration and conservation 
of  the  underwater  world.”  (Global  Underwater  Explorers).  Samtliga  intervjuade 
instruktörer betonar detta på olika sätt och är måna om att framhålla att utbildning är 
sammankopplat med både utforskning och bevarande av undervattensmiljön. Utbildning 
blir det första steget,  för att lära sig de färdigheter som behövs för att kunna arbeta 
effektivt i vattnet. Helge förklarar det så här:

And one of the things that I’ve been very aware of is that skills are so critical for anybody 
wishing to study and protect a delicate coral reef, or a fragile shipwreck somewhere. You 
can’t be destroying the very thing that you’re trying to protect and study. So, GUE, and 
GUE training, in my opinion, really gives a solid foundation to the students so that they are 
situationally aware, and they’re not gonna impact the site, and they can work together as a 
team, and they can get into the water and they can collect good, solid information. (Helge).

Det vanligaste sättet att förklara på och förmedla denna helhet till eleverna, anser de 
flesta instruktörerna vara att berätta om egna erfarenheter och situationer som de har 
varit med om. Det ger konkreta exempel på hur utbildning, utforskning och bevarande 
hänger ihop. Ivar väljer att inledningsvis fråga om elevernas erfarenheter, för att sedan 
diskutera utifrån deras exempel, vilket kan göra det lättare att relatera till för eleverna. 
Både Adam och David berättar att eleverna ger uttryck för förvåning när de pratar om 
denna helhet. Framför allt är det kopplingen till utforskning som de inte tror att de kan 
delta i, vilket de skulle vilja. De får då veta att de kan delta och att det finns utforskning 
kopplad till alla utbildningsnivåer och att det inte bara handlar om avancerade dyk. Att 
elever  visar  intresse  för  organisationens  alla  delar  är  något  som intervjupersonerna 
upplever som väldigt positivt. Så här säger Gustav om det:

It’s my inspiration really. It’s what I see myself doing in my little corner of the world and in 
my little way. [...] Trying to help the training, starting up some projects to conserve and 
explore some aquatic places that we have, caves and reefs. (Gustav).

Genom att utbilda skickliga dykare kan man låta dem delta i projekt utan att de åsamkar 
någon  skada  på  undervattensmiljön  och  de  kan  arbeta  effektivt  i  olika  projekt. 
Projektens  syfte  är  att  samla  information  och  dokumentera,  vilket  resulterar  i  ny 
kunskap, fortsätter Gustav. Just att kunna presentera ny information och ny kunskap, 
och att därmed kunna påverka, tycker Cesar är väsentligt. Dessutom, tillägger han, så är 
det då dykningen blir riktigt rolig.
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Gemenskap
Att Global Underwater Explorers är mer än en utbildningsorganisation tack vara sina tre 
delar,  bidrar  till  en gemenskap (eng.  community)  som de  intervjuade  instruktörerna 
värdesätter och är måna om. David och Gustav berättar att detta var ett motiv för dem 
att utbilda sig till instruktörer inom GUE, att få vara med och bygga upp och utveckla 
denna gemenskap. För att den ska bestå så måste dykare vara aktiva och vilja vara en 
del av gemenskapen, därför uppmanar Cesar alla sina elever att engagera sig i sin lokala 
dykning. Att engagera eleverna blir viktigt eftersom det är en stor uppgift som enskilda 
instruktörer inte klarar av att sköta på egen hand. Instruktörerna arbetar med att utbilda 
och ta fram nya dykare, då behöver man hjälp från andra lokala dykare med de andra 
delarna,  det  vill  säga  utforskning  och bevarande,  menar  Bertil.  Men organisationen 
jobbar inte bara på lokal nivå och Helge utvecklar detta när han säger:

So, first of all, the name of the organization, Global Underwater Explorers... What I love 
about this organization is the fact that I'm sitting in [location X] right now and I'm speaking  
to someone in Sweden about this organization, and for me that examplifies it's a global 
organization. (Helge).

Dykare utbildas lokalt och uppmuntras att engagera sig i lokala projekt, men projekt 
genomförs på många platser och dykare från hela världen reser för att delta i dem. Efter 
att ha genomfört en utbildning inom GUE kan man gå i god för att en dykare klarar av 
att vara med i dessa projekt, avslutar Helge.

Förebilder
På frågan vilken som är den mest grundläggande eller väsentliga aspekten av att vara en 
instruktör inom Global Underwater Explorers så är ett av de vanligaste svaren att det är 
viktigt att man är en förebild och att man lever som man lär. Flera av instruktörerna 
berör  detta  ämne och deras  svar  är  i  vissa  fall  väldigt  snarlika.  Till  exemple  säger 
Gustav: ”It’s important to live by what you say.  […] So it’s  important to have that 
credibility,  that whatever you are saying, you actually live by it  and those are  your 
values and principles.” Det handlar både om hur man presenterar sig som instruktör och 
som  representant  för  GUE.  Både  Adam  och  Bertil  poängterar  till  exempel  att 
organisationens standards säger saker som ska vara naturliga för instruktörerna att följa 
och att det ska spegla deras personlighet. De nämner båda att GUE inte tillåter rökning, 
varken hos dykare eller instruktörer, att regelbunden motion är en självklarhet och att 
det  finns  en  tydlig  gräns  för  vilken  nivå  av  djupberusning4 som accepteras.  Andra 
instruktörer framhåller en annan aspekt, nämligen att man som instruktör ska dyka på 
det sätt som man lär ut och att i sin privata dykning använda samma färdigheter som 
man lär sina elever på kurser. Det handlar inte bara om färdigheter i vattnet, utan även 
procedurer som föregår dyket, till exempel att göra kontroller av sin utrustning och av 
varandra, säger Adam. Att dessa saker är viktiga beror på att dykning är en potentiellt 
farlig sport och då blir instruktörens kunskap, färdigheter och även fysiska form kritiska 
faktorer, säger Helge. Alla dessa saker sammantaget är saker som skapar den bild som 
instruktören förmedlar till sina elever.

4Gaser som andas under tryck har en narkotisk effekt som ökar successivt med djupet 
och som börjar bli påtaglig på cirka 30 meters djup.
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Diskussion
De  intervjuade  instruktörerna  inom  Global  Underwater  Explorers  har  sina  egna 
berättelser och de skiljer sig åt som helhet, men det är intressant att höra att det finns 
många gemensamma nämnare och att de framhåller i stort sett samma aspekter av vad 
det innebär att vara instruktör och vad de tycker är viktigt. Jag kommer här att diskutera 
resultatet  av  mitt  empiriska  arbete  och  relatera  det  till  den  litteratur  och  tidigare 
forskning som har presenterats tidigare i denna uppsats.

De  intervjuade  instruktörernas  bakgrunder  varierade  och  det  var  lika  många  som 
älskade dykning från första början, som det var som hade en negativ upplevelse och 
som  tyckte  att  det  var  jobbigt  på  något  sätt.  Alla  intervjupersonerna  utbildade  sig 
ursprungligen inom andra organisationer och hittade GUE senare under sin dykkarriär. 
Oavsett om den första kontakten med GUE var genom filmer på internet, genom andra 
dykare som redan var  GUE-utbildade eller  genom att  de kom i  kontakt  med GUE-
instruktörer, så upptäckte de att det fanns skickliga dykare som de såg upp till. Här ser 
jag det  första  exemplet  på att  intervjupersonerna pratar  om förebilder  och  att  dessa 
personer är värda att  imiteras,  precis som  Payne et  al.  (2002, citerad av  Armour & 
Duncombe, 2012, s. 383) skriver om. David och Gustav exemplifierar detta genom sina 
berättelse om hur de såg upp till dykare som då såg på filmer på internet och att de ville 
lära sig samma färdigheter och tekniker.

Att intervjupersonerna såg upp till  andra dykare och instruktörer och hade dem som 
förebilder, hade sin förklaring i att de var tekniskt skickliga i vattnet. Över tid har saker 
förändrats och när intervjupersonerna nu själva är instruktörer så är det andra värden 
som de väljer att lyfta fram och som är centrala för dem när det gäller att själva vara 
förebilder.  Nu är  det  viktigaste  för  dem att  de  värderingar  som Global  Underwater 
Explorers står för, och som de lär ut till sina elever, blir en naturlig del av deras privata 
dykning och hur de presenterar sig i egenskap av instruktörer. ”It’s important to live by 
what you say.” (Gustav). Det handlar alltså om att leva som man lär för de intervjuade 
instruktörerna.  Detta  speglar  instruktörernas  pedagogiska  grundsyn,  ett  begrepp som 
Arnegård (2011) diskuterar och det kan få konsekvenser för instruktörens trovärdighet 
om hen är inkonsekvent i sitt agerande. Genom rollen som instruktör är de även ledare 
för sina elever andra lokala dykare och detta kräver ett aktivt reflekterande över sitt 
förhållningssätt och som Arnegård (2011) skriver om, att diskutera med andra för att få 
feedback och lära av dem.

För samtliga intervjupersoner påbörjades resan mot att bli instruktör i och med att de 
själva gick en utbildning genom Global Underwater Explorers som de alla var väldigt 
nöjda med och att de upplevde en stora skillnader mot andra utbildningar som de hade 
gått tidigare. Till exempel sa intervjupersonen David att han direkt efter sin första GUE-
kurs  visste  att  han  var  färdig  med  andra  organisationer.  Davids  och  de  andra 
intervjupersonernas instruktörers sätt att undervisa och lära ut dykning till just dem, kan 
påverka hur de i sin tur kom att utbilda när de själva hade blivit instruktörer, eftersom 
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‘teachers teach as they are taught, and not as they are taught to teach’’ (Blume, 1971, 
citerad av Luneberg, Korthagen & Swennen 2007, s. 588). Detta kan vara både en fördel 
och en nackdel, beroende på hur instruktören beter sig mot sina elever, om hen har en 
positiv  eller  negativ  inverkan  på  eleverna  och  vilken  sorts  förebild  hen  blir.  Den 
instruktörskandidat som finns där för att lära sig kommer inledningsvis att imitera den 
mer  erfarne  instruktörens  arbets-  och  förhållningssätt  och  Seker  &  Deniz  (2015) 
beskriver att detta är helt naturligt innan instruktörskandidaten (lärareleven) hittar sin 
egen undervisningsstil. Jag tyckte mig även höra detta i intervjupersonernas svar, där de 
mer  erfarna  som har  undervisat  för  GUE flera  år  gav  mer  levande  svar  med egna 
exempel  än de som är  nyare  inom organisationen och vars  svar  i  större  omfattning 
upplevdes som tagna från GUEs standars, hemsida och kursmaterial.

Några av intervjupersonerna väntade med att utbilda sig till instruktörer, medan andra 
bestämde sig ganska omgående för att detta var något de ville göra. Gemensamt för dem 
alla var att de som en del i processen genomgick en instruktörskurs (ITC) och att de 
aktivt assisterade på kurser med olika instruktörer för att se hur de arbetade och för att 
lära av dem. GUE tillämpar ett system där befintliga instruktörer är delaktiga i arbetet 
med  att  utbilda  nya  instruktörer  och  att  vara  en  förebild  handlar  då  inte  bara  om 
relationen mellan instruktör och elev,  utan även om relationen mellan instruktör och 
instruktörskandidat (Global Underwater Explorers, 2015). I detta fall är det inte bara 
instruktörens  egna  dykfärdigheter  och  hens  förmåga  att  lära  ut  dykning  som  är 
anledningar till att hen blir en förebild, utan även faktorer som instruktören följer de 
procedurer som GUE har satt upp och att hen lever hälsosamt, inte röker och håller sig i 
god fysisk form. Bland annat Adam, Bertil och Helge pratar om detta under intervjuerna 
och det blir uppenbar att de ser rollen som instruktör som något större än att lära ut 
dykning, det är ett sätt att leva och ett sätt att förhålla sig till den aktivitet som de ägnar 
sig åt. 

Dykningen började som en fritidsaktivitet för intervjupersonerna och de blev skickligare 
dykare i takt med ökad erfarenhet och egen vidareutbildning, där de själva nämner att 
GUEs utbildningar innebar en stor positiv skillnad mot andra utbildningar. De bestämde 
sig alla för att utbilda sig till instruktörer inom GUE genom att genomgå en ITC och 
sedan assistera på utbildningar (Global Underwater Explorers, 2015). Det som började 
som ett eget intresse hade växt till något större och den upplevda skillnaden var något 
som de ville dela med sig av till andra, för att hjälpa dem att utvecklas. Cesar uttrycker 
det väl med orden ”This is really worth sharing.” Önskan om att inta en pedagogisk roll 
är tydlig och i likhet med de dykande studenterna i Kovacs & Walters (2015) forskning 
så så får instruktörerna möjlighet att agera som ledare för sina elever.

Att  assistera  på kurser och lära sig av befintliga instruktörer ser jag som ett  tydligt 
exempel på mästarlära eller apprenticeship som Nielsen &  Kvale (2000) också kallar 
det.  Den som är  under  utbildning  lär  av  den  mer erfarne.  Kvale  (1993,  refererad  i 
Nielsen  &  Kvale,  2000)  pratar  om fyra  olika  aspekter  av  mästarlärande,  där  en  är 
lärande utan formell undervisning. Jag väljer att se att detta finns i en modifierad form 
inom GUEs instruktörsutvecklingen, där assisteringarna med befintliga instruktörer inte 
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är regelrätt undervisning, men där instruktörskandidaten får feedback och hjälp i hur 
hen kan utvecklas och förbättra sitt undervisande.

Beroende på instruktörskandidaternas skiftande erfarenhet och förmåga att  lära ut så 
rekommenderas de att assistera på olika många kurser på sin väg mot att bli färdiga 
instruktörer inom GUE. Även om kursinnehållet är det samma och alla instruktörer ska 
lära ut samma saker, så förekommer naturligtvis variationer beroende på individuella 
skillnader i undervisningsstil och även varierande intresse- och kunskapsområden hos 
instruktörerna. Dreyfus & Dreyfus (2000) beskriver hur lärlingen lär från flera olika 
mästare,  som  kan  vara  olika  bra  på  olika  saker.  Genom  att  se  hur  många  olika 
instruktörer  arbetar  och  undervisar  får  instruktörskandidaten  lära  sig  olika  sätt  att 
undervisa  och  avgöra  vilket  eller  vilka  sätt  som hen  tycker  fungerar  bäst  och  vill 
använda sig av.  På  detta  sätt  blir  inte  instruktörskandidaten (lärlingen)  en  kopia  av 
instruktören (mästaren). I svaren från intervjupersonerna ser jag uttryck av detta genom 
att  de  framhåller  olika  aspekter  av  organisationens  verksamheter;  utbildning, 
utforskning samt bevarande. Jag tolkar detta som att instruktörens egna intressen blir 
avgörande för vad hen kommer att betona och framhålla i sina utbildningar och att det 
kanske även inom detta/dessa områden som hen har mest kunskap och erfarenhet.

Processen att utvecklas som instruktörer gav intervjupersonerna didaktiska redskap att 
förmedla sin egen kunskap och erfarenhet till  andra. I jämförelse med den forskning 
som Lundesjö-Kvart  (2013)  har  bedrivit  kring  ridlärare  kan  man  säga  att 
dykinstruktörerna rör sig från ett dykfokus till ett elevfokus i och med att de utbildar sig 
till  instruktörer.  O-fokus  är  inte  relevant  att  prata  om bland  GUEs  instruktörer,  då 
processen är väldigt strukturerad och en person som inte är intresserad och motiverad 
väljer inte att utbilda sig till instruktör inom GUE. O-fokus anser jag mer troligt vara ett 
resultat av den sortens lärande som Jespersen (2000) beskriver, där lärandet sker genom 
observation och imitation, utan formell undervisning.

Något som flera av intervjupersonerna tar upp och lägger mycket tid och vikt vid är den 
gemenskap som de upplever  som en central  del  av att  vara instruktör  inom Global 
Underwater Explorers, både lokalt som Cesar framhåller och globalt som Helge nämner. 
I  den  forskning  som  Sibthorp  (2003)  bedrev  kring  ungdomar  delaktiva  i 
äventyrsutbildningar framhöll ungdomarna själva att den sociala aspekten var det som 
det tog med sig och som de kände att de skulle komma att ha mest nytta av i framtiden.  
På ett liknande sätt kan det vara att dykning i allmänhet och inom GUE i synnerhet är 
medlet för att nå målet, social samvaro med likasinnade och att lära av varandra.

Thapa, Graefe och Meyer (2005) har i sin forskning kommit fram till att det finns ett  
samband mellan kombinationen av bättre dykfärdigheter och kunskap om hur man som 
dykare kan göra en positiv skillnad, och i vilken omfattning dykare åsamkar skada på 
undervattensmiljön. Gustav och Helge och flera andra poängterar att dykundervisning 
inte bara handlar om utbildning och att lära sig olika tekniker, utan även hur man som 
en skickligare dykare gör mindre åverkan på undervattensmiljön och att GUE lyckas 
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förmedla  detta  genom att  inte  enbart  vara  en  utbildningsorganisation,  utan  även en 
organisation som förespråkar bevarande och utforskande.

Sammanfattning
Genom Global Underwater Explorers hittade intervjupersonerna instruktörer som de såg 
upp till  och som var deras förebilder.  De bestämde sig för att  själva utbilda sig till 
instruktörer och på den resan fick de lära av existerande instruktörer som då fick rollen 
som läromästare. I och med att de nu själva har blivit instruktörer så ser deras elever 
upp till dem och då är det viktigt att leva som man lär för att vara en förebild. Detta  
yttrar sig genom dyktekniker och dykskicklighet, men instruktörerna själva vill hellre 
framhålla  att  deras  roll  innebär  att  undervisa  om  undervattensmiljön  och  dess 
bevarande, samt den gemenskap som skapas dykare emellan inom Global Underwater 
Explorers.
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Avslutande tankar

Egen förkunskap och förståelse
Av naturliga skäl hade jag aldrig valt att skriva denna kandidatuppsats om dykning, i 
synnerhet inte om Global Underwater Explorers, om jag inte hade varit intresserad av 
och insatt i ämnet. Flera gånger under arbetet med att skriva denna uppsats har jag dock 
ställts inför situationer då jag har haft kunskap och förståelse för ämnet som jag inte har  
kunna ta med. Detta har berott antingen på att  kunskapen baserar sig på mina egna 
erfarenheter eller på att jag inte har kunnat hitta källor som styrker min kunskap. Många 
gånger har jag upplevt detta som frustrerande, då jag hade velat utveckla vissa områden 
mer för att ge dem mer liv och innehåll.

Tack vare min bakgrund som dykare och dykinstruktör har jag mycket kunskap och 
erfarenhet av det som jag ämnar undersöka. Utan denna kunskap hade det varit svårt att 
genomföra arbetet, till exempel att formulera relevanta intervjufrågor och följdfrågor till 
dessa. Samtidigt gav det en insikt om svårigheterna med att i sann fenomenologisk anda 
gå utanför sig själv och observera fenomenet utan att denna observation påverkas av 
min förförståelse.  Detta har föranlett att jag under arbetes gång har ifrågasatt om den 
fenomenologiska ansatsen var rätt metod för mig att använda. Även om det stundtals 
har varit svårt så anser jag mig ha varit objektiv i förhållande till min forskning och att 
den fenomenologiska ansatsen därmed har varit lämplig.

Metodkritik
Tidigt i processen med att arbeta fram intervjuguiden så insåg jag hur mycket jobb det  
ligger  bakom väl  sammansatta  intervjufrågor  och  att  det  är  viktigt  hur  frågorna  är 
formulerade för att få svar som är relevanta. Detta kom att bli än mer uppenbart i och 
med  att  samtliga  intervjuer  genomfördes  på  engelska  och  bara  ett  fåtal  av 
intervjupersonerna  har  engelska  som  modersmål  och  dessutom  har  jag  formulerat 
frågorna på svenska och sedan översatt dem. Det finns således två led där översättningar 
görs och tolkningar kan bli  olika. Speciellt en av mina frågor insåg jag att de flesta 
intervjupersonerna tolkade på ett annat sätt än vad som var min avsikt och därmed blev 
denna fråga och de svar jag fick inte så relevanta som jag hade hoppats.

Alla  intervjuer  genomfördes  över  Skype  och  det  förekom  att  både  jag  och 
intervjupersonerna hade dålig internetuppkoppling. Ett par av samtalen bröts och jag 
fick ringa upp på nytt, medan den dåliga uppkopplingen i andra fall yttrade sig i att 
ljudkvaliteten  blev  dålig  och  det  var  emellanåt  svårt  att  höra  och  förstå  vad 
intervjupersonerna sa. Flera av intervjuerna var jag tvungen att lyssna på upprepade 
gånger för att kunna transkribera på ett korrekt sätt och flera gånger lyssnade jag på 
enstaka ord eller meningar säkert 10 gånger för att vara säker på att jag hörde rätt eller 
förstod vad som sades. Hade intervjuerna genomförts vid fysiska möten så hade detta 
problem inte uppstått.
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Fortsatt forskningen
Det har varit väldigt spännande att skriva denna uppsats och att bedriva forskningen 
som ligger till grund för den. Många gånger har jag känt att det finns trådar som jag har 
fått släppa, antingen för att de inte har varit 100-procentigt relevanta för denna uppsats 
eller för att deras medverkan hade inneburit att arbetet hade blivit för stort. Här följer ett 
par av de tankar som har dykt upp kring fortsatt forskning.

Ytterligare fördjupning
Att genomföra de nio intervjuerna och höra alla svar och tankar var extremt givande och 
lärorikt. Eftersom Global Underwater Explorers i skrivande stund har cirka 140 aktiva 
instruktörer så innebär det att det finns mer kunskap, erfarenhet och funderingar där ute 
som det hade varit intressant att ta del av för att se om de andra instruktörerna hade 
framhållit samma aspekter eller om andra teman hade utkristalliserats.

Elevernas åsikter
I  detta  arbete  har  jag presenterar  hur  instruktörerna  inom GUE själva  uppfattar  sin 
pedagogiska roll. Överensstämmer den med hur eleverna uppfattar instruktörerna och 
lyckas instruktörerna förmedla önska bild av GUE till sina elever? Om det hade varit 
nio elever som hade intervjuats och blivit tillfrågade om instruktörernas pedagogiska 
roll så vet vi inte vilka svar som hade givits.

Jämförelse med andra organisationer
Global Underwater Explorers har tydligt uttryckt i sina standards att de har som mål att 
främja  kvalitativ  utbildning,  samt  även  utforskande  och  bevarande  av 
undervattensmiljön. Dessa mål finns mig veterligen inte inom andra dykorganisationer, 
vilket kanske påverkar hur andra instruktörer ser på sina roller. Om jag hade genomfört 
intervjuer med instruktörer från flera olika dykorganisationer,  hade jag då kunnat se 
några skillnader baserat på vilken organisation de representerar?

Forskningsöversikt
Det har varit svårt att hitta forskning som handlar om dykning i allmänhet och framför 
allt i kombination med pedagogik. Eftersom min forskning även har behövt relateras till 
både mästarlära  och förebilder  så har jag inte ansett  att det  var avgörande för detta 
arbete  att  hitta  tidigare  forskning  kring  dykning  och  pedagogik.  Frågan  har  dock 
uppstått hos mig i vilken omfattning denna forskning existerar? Därför skulle det vara 
intressant att göra en genomgående forskningsöversikt på detta ämne.
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Bilaga 1 (Intervjuguide)
• Do you work part time or full time as a GUE instructor?

• Which curriculum(s) do you teach within GUE? (Foundational, Rec, Tech and/or 
Cave)

• Tell me a little bit about yourself.  (Where do you live? What's your level of 
education? What's your occupation? Do you have a family? Do you have any 
hobbies or activities outside of diving?)

• Tell me about your first scuba diving experience. (When and where was this? 
What  is  your  strongest  memory  from this  situation?  Do  you  remember  the 
feeling?)

• When and how did you first get in touch with GUE?

◦ When did you become a GUE diver?

◦ Why did you choose to become a GUE diver?

• What made you decide to become a GUE instructor?

◦ Tell  me  what  you  think  are  the  most  essential  aspects  of  being  a  GUE 
instructor.

◦ Tell me what it means to you to be a GUE instructor.

◦ Tell me about a situation when you felt you were doing a good job as a GUE 
instructor.

• The  purpose  of  GUE,  quoted  from  the  standards  (version  7.4)  is:  "Global 
Underwater Explorers was founded by conservationists, explorers, and educators 
to  improve  the  quality  of  aquatic  education  and  to  actively  engage  in  the 
exploration and conservation of the underwater world."

◦ What does this mean to you?

◦ Which aspect(s) of the purpose is most important to you?

◦ Tell me how you present the purpose of GUE to your students.

• Is there anything you want to add, that you feel is important to describe your 
role as a GUE instructor?
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