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Förord 
 

Vi vill passa på att tacka alla som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. 

 

Tack till:  

Vaktmästarna på GIH som öppnar dörrar i tid och otid för att vi ska kunna komma åt material 

till testerna.  

 

Personalen i GIH badet som såg till att vi fick plats i bassängen med våra elever då det redan 

var fullt i hallen.  

 

Eva Kraepelien-Strid för inspiration och stöd till studien.  

 

Våra vänner som tagit sig tid till att läsa igenom studien och bidragit med värdefulla 

kommentarer och synpunkter. 

 

Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till de elever och lärare som tog sig tid att ställa upp 

och verkligen göra denna studie möjlig. Utan er hade det inte blivit någon studie! 

 

 

Stort tack till er alla! 

 

Rami Aro och Jonas Halvarsson  
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Sammanfattning av studien 

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka i vilken mån det går att lära ut livräddning i vatten i årskurs fyra. 

 

 I hur stor utsträckning kan elever i årskurs fyra lära sig att livrädda i vatten? 

 Kommer träning av de olika momenten leda till en förbättring? 

 Blir det någon skillnad i förbättring mellan flickor och pojkar i de olika momenten? 

 

Metod 

Vi har undersökt hur träningsbar deras förmåga är genom att göra en kvantitativ 

observationsstudie, i vilken vi har genomfört för och eftertester på eleverna där cirka hälften 

av eleverna fick chansen att träna på de olika momenten. Studien genomfördes på 64 elever i 

årskurs fyra. Resultaten samlades in och behandlades i statistikprogrammet SPSS. 

Studiedesignen är en interventionsstudie.  

 

Resultat 

Resultaten visar att elever i årskurs fyra, oavsett om de får träning eller inte, har en förmåga 

att lära sig att livrädda i vatten. Vi ser även att test – retest faktorn spelar en roll vid den här 

typen av tester då kontrollgruppen lärde sig i större utsträckning i samtliga moment. I 

momentet bogsering så hade kontrollgruppen en signifikant större förbättring än 

interventionsgruppen.   

 

Slutsats 

Vi kan i resultaten se att det skett en förbättring i både interventions- och kontrollgruppen. 

Resultaten visar att elever i årskurs fyra lär sig genom att bara få testa momenten vid två 

tillfällen. Därför anser vi att det absolut skulle gå att bedriva undervisning i livräddning i 

vatten redan i årskurs fyra. 
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1. Inledning 
 

1.1. Introduktion  

I dagens samhälle anses alla kunna simma, men är det en generalisering som inte 

överensstämmer med den verkliga bilden?  

 

Skolan ska ge simundervisning till sina elever då det är ett mål i kursplanen som ska 

uppfyllas. En femteklassare ska kunna hantera nödsituationer vid vatten medan en 

niondeklassare ska kunna hantera nödsituationer i och vid vatten.
1
 Vi vill ta reda på om det 

målet kanske skulle kunna finnas redan i årskurs fem, då vi tror att en sådan kunskap kan leda 

till en ökad respekt för hur man bör bete sig i och vid vatten. Det finns även utbildningar 

utanför skolan dit barn, ungdomar och vuxna kan söka sig till, dock är de inte avgiftsfria utan 

kostar pengar och tid. I Sverige är det Svenska Livräddningssällskapet som tillhandahåller 

utbildningar men kurserna drivs av antingen ett simsällskap eller ett badhus. Det vi ska 

undersöka i vår studie är att mäta fjärdeklassarnas förmåga att lära sig livräddning i vatten 

genom en praktisk studie. 

 

I avsnitten bakgrund och forskningsläge presenterar vi siffror från hela världen beträffande 

drunkningsolyckor, var de sker och hur många som dör. Men varför sker de?  Är det på grund 

av för lite kunskaper om vatten eller har de för stor tilltro till sig själva? Eller lär man sig för 

sent?  

 

1.2. Definition av centrala begrepp 

 SLS = Svenska livräddningssällskapet
2
  

 ILS = International life saving federation
3
 

 WHO = Världshälsoorganisationen
4
  

 Livräddning i vatten = Simma, dyka ner, hämta upp en docka och bogsera dockan  

 Bogsera = Ryggsim med bröstsimsbentag (det livräddande simsättet). 

 Docka = Livräddningsdocka som används vid GIH:s simundervisning. Dockan ska 

motsvara en fullvuxen person som väger cirka 70 kilo. 

 GIH-badets bassäng = 25 meters bassäng med sex banor.  

                                                 
1
 Skolverket, ”Grundskolans kursplan för idrotts och hälsa”, 

<http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-

%20Idrott%20och%20h%E4lsa> (Acc. 2009-11-09).  
2
 http://www.sls.a.se/  

3
 http://www.ilsf.org/index.php?q=en  

4
 http://www.who.int/en/  

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-%20Idrott%20och%20h%E4lsa
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-%20Idrott%20och%20h%E4lsa
http://www.sls.a.se/
http://www.ilsf.org/index.php?q=en
http://www.who.int/en/
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1.3. Bakgrund 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det inget specifikt om simning eller livräddning 

för årskurs fyra, utan som vi skrev i inledningen står det endast att en femteklassare ska kunna 

hantera en nödsituation vid vatten. Dock står det att de ska kunna simma 200 meter, varav 50 

meter på rygg och ha grundläggande kunskaper om bad-, is- och båtvett.
5
 

 

Enligt WHO, regional office for europé, är drunkning ledande orsak till att ett till fyraåringar 

omkommer i Europa. Över 5000 drunkningsolyckor per år leder till död. De som är värst 

drabbade är de fattiga som löper 11 gånger större risk att drunkna än de ”rika”.
6
 Varje dag 

drunknar 480 barn. Mer än 175 000 barn och ungdomar drunknar i världen varje år. Barn 

under fem års ålder är den stora riskgruppen.
7
  

 

 Table 1. Global drowning deaths by sex and WHO region (GBD 2000)
8
 

 World 

total 

AFR AMR EMR EUR SEAR WPR 

Males 281 717 67 654 20 181 20 712 30 322 55 258 87 600 

Females 127 554 23 311 4 408 6 904 7 196 36 520 49 216 

Total 409 272 90 965 24 589 27 616 37 518 91 778 136 816 

Sex ratio (M:F) 2.2:1 2.9:1 4.6:1 3:1 4.2:1 1.5:1 1.8:1 

% 100 22.3 6 6.8 9.1 22.4 33.4 

Rate† 6.8 14.2 3 5.7 4.3 6 8.1 

AFR = African Region; AMR = Americas Region; EMR = Eastern Mediterranean Region; 

EUR = European Region; SEAR = South-East Asian Region; WPR = Western Pacific 

Region. 
† 

Rate per 100 000 people.
9
 

 

Tabellen ovan visar antal människor som drunknar totalt i världen och specifikt i sex olika 

delar av världen. De två mest intressanta delarna av denna tabell är andelen män som 

drunknar jämfört med kvinnor samt hur stor del av den totala andelen drunknade som är 

representerade i de olika regionerna. I genomsnitt drunknar 2.2 män för varje kvinna i 

                                                 
5
 Skolverket, ”Grundskolans kursplan för idrott och hälsa”, 

6
 WHO, “Drowning” <http://www.euro.who.int/violenceinjury/injuries/20081205_15> (Acc. 2009-09-21) 

7
 WHO, “World report on child injury prevention: An overwiev”, 

<http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/World_report_presentation.pdf > 

(2009-09-21). 
8
 WHO, “Facts about injuries, drowning”, 

<http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/other_injury/en/drowning_factsheet.pdf> (Acc. 

2009-11-09).  
9
 WHO, “Facts about injuries, drowning”. 

 

http://www.euro.who.int/violenceinjury/injuries/20081205_15
http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/World_report_presentation.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/other_injury/en/drowning_factsheet.pdf
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världen. Av någon anledning är andelen män som drunknar, jämfört mot kvinnor, större i 

Europa och Amerika än vad andelen är i västra stillahavsområdet och sydöstra Asien. Kan det 

bero på att män är mer äventyrliga och har mer tid till intressen i i-länder än i u-länder?  

Afrika, sydöstra Asien och västra stillahavsområdet representerar 78.1 % av alla drunknade 

människor i världen. Medan Amerika, Europa och östra medelhavsområdet representerar 21.9 

%. Är det på grund av mängden vatten som finns i de olika regionerna eller är 

simundervisningen bättre i i-länder jämfört med u-länder? 

 

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) för statistik över antal drunkningsolyckor per år och år 

2008 var antalet 107 människor. Detta kan jämföras med slutet av 1800-talet, när Svenska 

Livräddningssällskapet bildades, då drygt 1000 människor omkom varje år. Tack vare kraftig 

satsning på allmän simkunnighet, sjönk antalet omkomna till cirka 500 människor per år 

under 1940-talet.
10

  

 

År 2008 omkom 5 barn/ungdomar under 19 år, vilket kan jämföras med i snitt 33 stycken på 

70-talet, 16 stycken på 80-talet och 12 stycken på 90-talet. Män dominerar statistiken över 

förekomna dödsfall genom drunkning oavsett ålder. Under 2008 omkom 92 män och endast 

15 kvinnor.
11

 

 

SLS har ett stort intresse för simning och vill gärna få reda på när man kan börja med 

livräddningsträning. Forskningen inom simning är begränsad och är i behov av utveckling. 

Detta togs även upp som ett problem då International Life Saving Federation (ILS) höll en 

drunkningskongress 2002, i protokollet står det att läsa: ”Scientific study should be 

undertaken to form a basis for determining the skills and minimum competencies required to 

rescue another human in an aquatic emergency.”
12

    

 

                                                 
10

 Svenska livräddningssällskapet, ”Drunkningsolyckor 2008”, 

<http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=172> (Acc. 2009-09-03), s. 1-2. 
11

 Svenska livräddningssällskapet, s. 3-4. 
12

 The International Life Saving Federation formally endorses the final recommendations of the World Congress 

on Drowning that was organized by Prof. Dr. Joost BIERENS, PhD, MD (The Netherlands) – Member of the 

ILS Medical and Drowning Report Commissions, s. 5. 

http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=172
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1.4. Forskningsläge  

Fil. Dr. Yvonne Terjestam intervjuade 150 grundskoleelever, i årskurserna två, fem och åtta, 

samt deras föräldrar, om frågor om vatten och dess faror. Undersökningen visade att 

föräldrarna har en överdriven tillit till sina barns simförmåga. Likväl är barnens tillit 

överdriven gällande sin egen simförmåga.
13

 

 

En studie från 1995 i USA visar var barn och ungdomar drunknar. Författarna till denna 

studie ansåg att det var viktigt att se var de drunknar för att kunna sätta in förebyggande 

medel och på så sätt förhindra onödiga drunkningsolyckor. 55 % av spädbarnen omkom i 

badkar, 56 % av ett till fyraåringar omkom i konstgjorda pooler, 26 % av ett till fyraåringar 

omkom i andra färskvatten anläggningar och 63 % av de äldre ungdomarna omkom i naturliga 

sötvatten sjöar. Studien visar även att av 1420 drunknade människor under 20 år i USA 1995, 

är 1050 av dem män och endast 370 kvinnor.
14

 

 

SLS genomförde 2007 en attitydundersökning som förklarar fördelningen drunkningsolyckor 

mellan män och kvinnor. ”Män upplever i högre grad än kvinnor att de känner sig trygga på 

isen, har god kunskap om issäkerhet, har stor erfarenhet av att vara på isen och att de njuter av 

att vara på isen.”
15

 En kombination av större benägenhet att ta risker och att ha 

fritidssysselsättningar med hög riskexponering kan förklara varför det är fler män än kvinnor 

som omkommer i vatten.
16

 Även om denna undersökning talar om attityder på is så tror vi att 

attityden inte skiljer sig nämnvärt när det gäller vanligt vatten. Troligtvis är det så att män 

även utsätter sig för större risker i och vid vatten även under sommartiden.       

  

Med tanke på vår undersökning var det intressant att se från en riksundersökning, gjord av 

SLS 2005, vad eleverna kan. I lågstadiet kan 41 % bistå med ”förlängda armen”, som innebär 

att man alltid ska ha något mellan sig och den man räddar.  I mellanstadiet kan 79 % hämta en 

sänka på 1,75 meters djup och 81 % kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.  

                                                 
13

 Yvonne Terjestam ”Säkerhet i vatten. Intervjuer med grundskoleelever och deras föräldrar.” (FoU rapport 

2003), s. 9. 
14

 Ruth A. Brenner, Ann C. Trumble, Gordon S. Smith, Eileen P. Kessler & Mary D. Overpeck, “Where 

Children Drown, United States, 1995.” 

<http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/108/1/85> (Acc. 2009-09-04), pp. 85-86.  
15

 Svenska Livräddningssällskapet, “Simfrämjaren & Livräddaren” (Nummer 4 2007). 

<http://www.sls.a.se/upload/727/simframjaren%204%20-%202007%20092%20-%20screen.pdf> (Acc. 2009-09-

04), s. 8. 
16

 Svenska livräddningssällskapet, s. 3. 

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/108/1/85
http://www.sls.a.se/upload/727/simframjaren%204%20-%202007%20092%20-%20screen.pdf


 9 

I högstadiet kan 85 % hämta ett sänke på 1,75 meters djup och 92 % kan simma 200 meter 

varav 50 meter på rygg.
17

 

 

Skolverket genomförde år 2004 en tillsynsrapport av samtliga kommuner i Sverige gällande 

simkunnighet.
18

 Undersökningen omfattade såväl kommunala som fristående skolor.
19

 I 

undersökningen fick kommunerna svara på 11 frågor gällande simkunnighet där vi finner 

fråga 11 extra intressant ”Hur kontrolleras vanligen att eleverna kan hantera nödsituationer 

vid vatten?”
20

 Skolverkets bedömning är att det bästa sättet att kontrollera detta är genom 

praktiska övningar för eleverna. Undersökningen visade att 34 % av kommunerna och 28 % 

av de fristående skolorna inte genomförde praktiska övningar, Skolverket valde dock att 

enbart påpeka för dem vikten av kontroll för elevernas måluppfyllande.
21

 Intressant att läsa 

om simkunnigheten var även att 11 % av kommunerna och 8 % av de fristående skolorna inte 

genomförde praktiska prov i simning, utan nöjde sig med att fråga föräldrarna. Detta riktade 

Skolverket skarp kritik mot då de anser att det ända sättet att vara säker på elevernas 

simförmåga är genom praktiska övningar.
22

 

 

1.4.1 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis så finns det en mängd data angående var, hur och hur många människor 

som drunknar, samt om de kan simma. Dock är det svårt att hitta konkret forskning som berör 

simning eller livräddning i vatten. Fil. Dr. Yvonne Terjestam däremot intervjuade både elever 

och deras föräldrar angående elevernas simförmåga. Resultatet var att både eleverna och deras 

föräldrar har en överdriven tillit till elevernas förmåga att simma. ILS vill att det ska bedrivas 

mer forskning inom simning och livräddning, då det kan ge svar på hur man kan gå tillväga 

för att förhindra drunkningsolyckor och hur man bäst utbildar människor i simning och 

livräddning i vatten. Det kan pågå forskning i nuläget som vi inte kan få ta del av då inget har 

publicerats, forskning som vi hoppas sker.  

 

                                                 
17

 Svenska livräddningssällskapet, ”Skolstatistik 2005”, 

<http://www.sls.a.se/upload/358/PRESS.050831.pdf> (2009-09-04), s. 1.  
18

 Skolverket, ”Tillsyn av simkunnighet och förmågan att hantera nödsituationer vid vatten”, (Skolverket rapport 

2004-06-10 Dnr 2003:3260) <http://www.skolverket.se/content/1/c4/05/26/Rapport_simtillsyn.pdf> (Acc. 2009-

09-07). 
19

 Skolverket s. 1. 
20

 Skolverket s. 2. 
21

 Skolverket s. 10. 
22

 Skolverket s. 8. 

http://www.sls.a.se/upload/358/PRESS.050831.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c4/05/26/Rapport_simtillsyn.pdf
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Som forskningsläget visar är bristen på forskning i hur man kan förebygga drunkning och när 

man kan börja lära sig livräddning i vatten stor. De rapporter som presenterats i 

forskningsläget visar att drunkning är ett problem som man inte riktigt vet hur man ska ta itu 

med. Vi tror att ett steg kan vara att man i skolan får lära sig om livräddning i vatten tidigare 

än i högstadiet. Denna studie hoppas kunna visa om det går att lära ut livräddning redan i de 

yngre åldrarna. Då vi gör en studie på ett relativt outforskat område kan man säga att vi är ute 

på okänt men spännande vatten.    

 

1.5. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka i vilken mån det går att lära ut livräddning i vatten i årskurs fyra. 

 

1.7. Frågeställningar 

 I hur stor utsträckning kan elever i årskurs fyra lära sig att livrädda i vatten? 

 Kommer träning av de olika momenten leda till en förbättring? 

 Blir det någon skillnad i förbättring mellan flickor och pojkar i de olika momenten? 

 

2. Metod 

 

2.1. Val av metod 

Skolverket säger i sin simtillsynsrapport att praktiska test är det bästa sättet att kontrollera 

elevernas simkunnighet och deras kunskaper i livräddning i vatten.
23

 Med detta i ryggen så 

känns det som att vårt val av metod har bra relevans för vår studie. 

 

Eftersom vi observerar något som är mätbart och sammanställer det, är naturvetenskap och 

positivism det perspektiv som vi utgår ifrån. ”Kunskapen skall vara empirisk prövbar, 

uppskattningar och bedömningar skall ersättas med mätningar.”
24

 Metoden vi har valt är en 

kvantitativ observationsstudie. Vi har undersökt hur träningsbar elevernas förmåga är genom 

att använda en interventionsstudie som studiedesign. 

                                                 
23

 Skolverket, s. 8 & 10. 
24

 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur 1993, 1996), s. 27. 
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 I studien, där det ingick det en kontrollgrupp och en interventionsgrupp, har vi genomfört för- 

och eftertester på eleverna. Styrkan med metoden som vi valde till vår studie var att vi faktiskt 

såg om de klarade av de olika momenten.  

 

2.2. Urval  

Med tanke på tidsbegräsningen till studien och närheten till vår bassäng i skolan, valde vi 

skolor som låg nära GIH-badet. Hade vi haft mer tid till hands, hade vi kunnat boka andra 

badhus med fler skolor till studien.  

 

I studien ingick sex klasser i årskurs fyra från tre olika skolor. Totalt så gick det 100 elever i 

klasserna varav 49 flickor och 51 pojkar. I kontrollgruppen ingick det 56 elever och i 

interventionsgruppen så ingick det 44 elever. Då vi har en väldigt jämn fördelning mellan 

flickor och pojkar så kommer vi tydligt kunna se om det blir skillnader mellan könen. 

Interventionsgruppen blev mindre än kontrollgruppen dock så var inte skillnaden så stor att 

den var signifikant och borde därför inte påverka resultatet. 

   

Skolorna som vi undersökt har ganska lika förutsättningar geografiskt och har all nära till en 

simhall. Det skulle kunna vara så att de har bättre förkunskaper i simning än vad elever från 

områden där det inte finns en simhall lika nära till hands. Detta ser vi inte som ett problem då 

vi inte testar simkunnighet utan träningsbarheten i livräddning. Testerna förutsätter att man 

redan kan simma så vi antar att träningsbarheten är densamma för alla.   

 

2.3. Utförande  

”Utgångspunkten för kvantitativa metoder är att det som studeras skall göras mätbart och 

kvantitativa undersökningar karakteriseras av att numeriska relationer mellan mätbara 

egenskaper studeras.”
25

 Med detta i åtanke ville vi använda oss av ett kategorischema där vi 

prickar av varje elev efter genomfört test och att sedan bearbeta data statistiskt.
26

 Därefter 

överförs all data till tabeller som enkelt visar vad testtillfällena har uppvisat (deskriptiv 

statistik). Resultatet kommer att visa eventuella skillnader på kontrollgrupp och 

interventionsgrupp, likaså om det finns skillnader mellan flickor och pojkar (analytisk 

statistik).  

                                                 
25

 Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: SISU Idrottsböcker 

2008), s. 85. 
26

 Wallén s. 55. 
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Vi tog kontakt med flera skolor i Stockholmsområdet och pratade med klassföreståndare och 

idrottslärare i årskurs fyra. Därefter informerades de om syftet med vår studie och vi bjöd in 

dem att delta. Tre skolor nappade på detta och sedan genomfördes tester på sex klasser i 

årskurs fyra. Ett informationsbrev skrevs till föräldrarna om vad som skulle ske och de fick 

chansen att säga om de inte ville att deras barn skulle vara med i studien.
27

 Dessa brev gavs 

till klassföreståndarna som vidarebefordrade det till föräldrarna. Själva tillvägagångssättet var 

att de i GIH:s simhall skulle simma 15 meter, dyka ned och plocka upp en docka på ca: 1,70 

meters djup och bogsera dockan 10 meter. De elever som väntar på sin tur ska vara tysta och 

inte kommentera eller heja på den som utför testet. Allt för att få en lugn stämning för 

deltagande elever.  

 

Hälften av klasserna var kontrollgrupper, som enbart gjorde förtest och eftertest utan träning 

på de olika momenten.
28

 De andra klasserna var interventionsgrupper som vid två tillfällen 

fick träna på dykning och bogsering innan eftertestet. Anledningen till att vi ville ha en 

kontrollgrupp och en interventionsgrupp var för att se om träningen skulle göra någon skillnad 

på för- och eftertestet. Vi skulle ha kunnat låta dem simma och bogsera längre sträckor, men 

då det var mer intresserant för vår studie att se om de klarade momenten dykning och 

bogsering så ansåg vi att det räckte med kortare sträckor. Om eleverna klarar av momenten 

eller klarar att lära sig dem så finns ingen anledning att tro att de inte ska kunna lära sig att 

även bogsera längre sträckor. 

 

 Alla moment testades. Även om en elev till exempel misslyckades med upphämtningen av 

dockan så fick han/hon gå vidare till nästa test för att se om han/hon kunde bogsera. Detta 

gjorde vi för att se ännu tydligare vilket moment som eleverna hade svårast för, samt att inte 

missa om det fanns flera som var duktiga på bogsering men som inte fick visa det bara för att 

de inte fick upp dockan i momentet innan. Misslyckande vid dykning är att inte få upp 

dockan. Vi gjorde ingen bedömning i tekniken för att få upp dockan. I bogsering så gällde 

ryggsim men vi strök inte någon för felaktiga bentag. Lyckades man bogsera dockan hela 

vägen på rygg så hade man klarat det.  Förutom dessa faktorer har vi även att tittat på om det 

fanns skillnader mellan tjejer och killar då det skulle kunna ha vart en confounder. Hade vi 

inte tagit hänsyn till det så kunde vi ha fått missvisande resultat då vi inte hade vetat om det 

bara var det ena könet som lärt sig något. Vid testtillfället för vi in data i en 

                                                 
27

 Bilaga 4. 
28

 Bilaga 3. 
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observationsmanual som vi efteråt bearbetar i valt program, i detta fall SPSS. Därefter överför 

vi informationen/siffrorna till tabeller som enkelt visar vad testtillfällena har uppvisat 

(deskriptiv statistik).  

 

2.4. Bortfall  

Då vi undersökte elever antog vi att det skulle ske ett visst bortfall då sjukdom, elevråd, att 

föräldrarna inte vill att de ska vara med skulle kunna spela in. Detta visade sig stämma då det 

totala borfallet var 36 elever i de olika klasserna. Av det totala bortfallet var 16 stycken 

flickor och 20 stycken pojkar. I kontrollgruppen hade vi ett bortfall på 20 elever och i 

interventionsgruppen var bortfallet 16 elever. Då bortfallet i de olika grupperna var ganska 

jämnt fördelade så tror vi inte att det påverkade våra resultat i någon större utsträckning. 

 

2.5. Avgränsningar 

Själva tillvägagångssättet var att de i GIH:s simhall skulle simma 15 meter, dyka ned och 

plocka upp en docka på 1,70 meters djup och bogsera 10 meter. 

Eleverna skulle kunnat få dyka djupare och bogserat längre sträckor, men då det var mer 

intressant för studien att se om de klarar momenten dykning och bogsering räcker det med 

kortare sträckor och grundare djup. Om eleverna klarar av momenten eller klarar att lära sig 

dem så finns ingen anledning att tro att de inte ska kunna lära sig att dyka ner på större djup 

och bogsera längre sträckor. Endast två träningstillfällen gavs på grund av tidsbrist. Mer 

träning kan ge bättre resultat. 

 

2.6. Etisk diskussion 

Badhus kan vara ett känsligt ställe för människor. Man är endast iklädd i badkläder vilket kan 

exponera stora delar av kroppen, som för många kan bli generande och om man inte kan 

simma, kan det bli en ångestfylld vistelse. För att inte begära något som eleverna inte kunde 

eller inte ville, tvingade vi inte någon att utföra testerna eller träningen. Badhus har även 

generella förbud mot att filma eller att ta bilder inom anläggningen, vilket vi följde. Vi 

nämnde också att alla elever och skolor i studien är anonyma. 
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2.7. Reliabilitet och validitet 

Undersökningen ger både reliabilitet, då den valda metoden ger svar på det vi vill undersöka 

utan att kunna påverka dem, och validitet, då resultaten från undersökningen ger svar på våra 

frågeställningar. Valet att ha med kontrollgrupp stärker vår studie. Test – retest faktorn skulle 

kunna vara en stor confounder och påverka resultatet så att det inte visar sanna siffror. Att det 

skulle kunna ge falska siffror är att det finns en möjlighet att det sker en förbättring på att bara 

göra testerna. Om resultaten visar en tydlig skillnad mellan interventions och kontrollgruppen 

vid andra testet så kan vi säga att träningen spelade roll.  

 

3. Resultat 

Totalt testade vi 64 elever varav 33 flickor och 31 pojkar. I kontrollgruppen ingick det 36 

elever och i interventionsgruppen ingick det 28 elever.  

 

Vi kommer här att presentera resultaten i de olika momenten och koppla dessa till våra 

frågeställningar. Det första momentet var simning och då alla kunde simma fram till dockan 

vid första testat så fanns ingen förbättring att rapportera där. Vår första frågeställning var i hur 

stor utsträckning det går att lära elever i årskurs fyra att livrädda i vatten.  Vi börjar med 

figurer som visar hur resultaten såg ut vid för- och eftertesterna för alla elever oavsett grupp 

och kön. Under varje figur kommer vi att förklara resultaten i procent. För enkelhetens skull 

så kommer vi att avrunda procent till närmsta heltal. Ex: 53.5 procent blir 54 procent och 53.4 

procent blir 53 procent. För att få fram om det finns skillnader i de olika resultaten så har vi 

testat dem i SPSS. En signifikant skillnad är om vi får ett p-värde på under 0,05. Om värdet är 

under 0,05 betyder det att det är mindre än fem procents chans att resultatet skulle bero på 

slumpen.     
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3.1 Dykning alla 

 
Figur 1 Dykning alla 

 

Denna figur visar att det var 50 procent av alla elever som klarade att dyka vid test1 och 70 

procent klarade att dyka vid test2. Ett nonparametric chi-square test visar att det vid test1 inte 

fanns någon signifikant skillnad då vi fick ett p-värde på 1. Vid test2 visar samma test att det 

var en signifikant skillnad då p-värdet var 0,001. Detta pekar mot att en förbättring har skett. 
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3.2 Bogsering alla 

 
Figur 2 Bogsera alla 

 

I denna figur ser vi att 39 procent av alla elever klarade av att bogsera vid första testet och 72 

procent av alla elever klarade av att bogsera vid test2. Ett nonparametric chi-square test visar 

att det vid test1 inte fanns någon signifikant skillnad då vi fick ett p-värde på 0,8. Vid test2 

visar samma test att det var en signifikant skillnad då p-värdet var 0,000. Detta visar att en 

förbättring har skett.  
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3.3 Alla moment  

 
Figur 3 Alla moment 

 

Denna figur visar att det var 30 procent av alla elever som klarade av alla moment vid test1 

och att 53 procent klarade av alla moment vid test 2.  

 

Test1 visade en signifikant skillnad mellan de som klarar och de som inte klarar. Ett 

nonparametric chi-square test visade ett p-värde på 0,001 mellan de som kunde och de som 

inte kunde vid test1. Vid test2 så visar samma test ett p-värde på 0,617. Vilket visar att 

skillnaden mellan de som kunde och de som inte kunde har minskat Detta tyder på att det har 

skett en förbättring.      

 

Resultatet visar att det har skett en förbättring hos eleverna där den största skillnaden syntes i 

bogseringsmomentet.  
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Vår andra fråga var om det skulle bli någon skillnad i förbättring om eleverna fick träna på de 

olika momenten. Nedan visar vi hur resultaten såg ut då vi jämförde kontrollgruppen och 

interventionsgruppen med varandra.  

 

3.4 Dykning intervention/kontroll 

 
Figur 4 dykning intervention/kontroll 

 

Figuren visar att i interventionsgruppen var det 54 procent som klarade momentet vid test1 

och 79 procent som klarade det vid test 2. I kontrollgruppen så var det 47 procent som klarade 

momentet vid test1 och 64 procent vid test2. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen i förbättring mellan test1 och test2. 
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3.5 Bogsering intervention/kontroll 

 
Figur 5 Bogsering för och eftertest intervention/kontroll 

 

Figuren visar att 61 procent i interventionsgruppen klarade av att bogsera vid test1 och 79 

procent klarade av att bogsera vid test2. I kontrollgruppen så klarade 22 procent av att bogsera 

vid test1 och 67 procent klarade av att bogsera vid test2. I detta moment hade vi en signifikant 

skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. Vi körde ett Mann-Withney U test 

som gav ett p-värde på 0,012 till fördel för kontrollgruppen. Noterbart är att 

interventionsgruppen hade bättre resultat vid första testet. 
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3.6 Alla moment intervention/kontroll  

 
Figur 6 Alla moment intervention/kontroll 

 

Denna figur visar att det var 43 procent i interventionsguppen som klarade alla moment vid 

test1 och att det var 64 procent som klarade alla moment vid test2. I kontrollgruppen så var 

det 19 procent som klarade alla moment vid test1 och 56 procent som klarade av alla moment 

vid test2. 

 

Testerna visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna i kunskap vid test2. Procentuellt 

ser vi dock att kontrollgruppen har gjort en större förbättring än interventionsgruppen. Denna 

skillnad var på gränsen till signifikant då vi gjorde ett Mann-Withney U test och fick ett p-

värde på 0,052. Vi ser en tendens som pekar mot att det räcker med att bara testa momenten 

för att det ska se en förbättring.  
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Vår tredje fråga var om vi skulle se någon skillnad i förbättring mellan flickor och pojkar i de 

olika momenten. Nästföljande statistik visar hur resultaten såg ut då vi jämförde flickor och 

pojkar med varandra. 

 

3.7 Dykning uppdelning efter kön  

 
Figur 7 dykning kön 

 

Denna figur visar att det var 42 procent av flickorna som klarade av att dyka vid test1 och 61 

procent som klarade av att dyka vid test2. Av pojkarna så var det 58 procent som klarade av 

att dyka vid test1 och 81 procent som klarade av att dyka vid test2. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i förbättring mellan könen vid test2.  
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3.8 Bogsering uppdelat efter kön  

 
Figur 8 Bogsering kön 

 

Denna figur visar att det var 33 procent av flickorna som klarade av att bogsera vid test1 och 

67 procent som klarade av att bogsera vid test2. Av pojkarna så var det 45 procent som 

klarade av att bogsera vid test1 och 77 procent som klarade av att bogsera vid test2. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i förbättring mellan könen vid test2. 
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3.9 Alla moment efter kön  

 
Figur 9 alla moment kön 

 

Denna figur visar att det var 24 procent av flickorna som klarade av alla moment vid test1 och 

45 procent som klarade av alla moment vid test2. Av pojkarna så var det 35 procent som 

klarade av alla moment vid test1 och 61 procent som klarade av alla moment vid test2.  Det 

fanns ingen signifikant skillnad i förbättring mellan könen vid test2. 

 

3.10 Sammanställning

Resultaten visar att elever i årskurs fyra oavsett om de får träning eller inte har en förmåga att 

lära sig att livrädda i vatten. Vi ser även att test – retest faktorn spelar en roll vid den här 

typen av tester då vi såg en tendens till att kontrollgruppen hade högre förbättring i samtliga 

moment. Det var dock bara i momentet bogsering som de statistiska testerna visade att 

kontrollgruppen en signifikant högre förbättring än interventionsgruppen.  
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4. Sammanfattande diskussion 

Vårt syfte var att undersöka i vilken mån det går att lära ut livräddning i vatten i årskurs fyra. 

Våra frågeställningar var: 

 I hur stor utsträckning kan elever i årskurs fyra lära sig att livrädda i vatten? 

 Kommer träning av de olika momenten leda till en förbättring? 

 Blir det någon skillnad i förbättring mellan flickor och pojkar i de olika momenten? 

 

4.1 Metoddiskussion 

Vår studie visar att den här typen av praktiska tester har låg reliabilitet då kontrollgruppen 

lärde sig på att bara genomföra test1 och test2. Tack vare valet att ha en kontrollgrupp så 

vändes svagheten i metoden till en styrka då studien samtidigt som den genomfördes även 

testade reliabiliteten. Det ledde även till att öka tillförlitligheten i våra resultat då de visar att 

det skett en förbättring även om vi inte kan säga att det berodde på vår intervention. 

Skolverkets bedömning, var som togs upp i forskningsläget, att det bästa sättet att kontrollera 

elevernas kunskaper i simning och livräddning var genom praktiska övningar för eleverna. En 

fråga vi har fått under denna studie är om de som tittar på då ett test utförs inte kan lära sig av 

att just se när någon gör det. Givetvis skulle det kunna vara så att de genom att observera lär 

sig hur de ska göra. Vi menar att detta inte spelar någon roll då studien inte syftar till att de 

ska lära sig på ett visst sätt. Allt som kan ge en förbättring styrker våra resultat som säger att 

elever i årskurs fyra kan lära sig att livrädda i vatten. Det intressanta i studien är att en 

förbättring har skett, inte hur den har gjort det.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visar en signifikant skillnad mellan första och andra testet i båda grupperna. Vad 

gäller skillnaden mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen fanns ingen signifikant 

skillnad. De som ingick i kontrollgruppen hade en något högre förbättring än 

interventionsgruppen. Vi tror dock inte att det är träningen de fick som inte är bra, men det 

var för få tillfällen för att det skulle göra en avgörande skillnad. Något som också kan spela in 

i resultatet är att interventionsgruppen hade högre procent som klarade av momenten vid test1 

än kontrollgruppen och hade därför mindre utrymme till förbättring. Vi ser i resultaten att 

båda grupperna visade en signifikant förbättring i andra testet. Resultaten visade inte heller 

någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. Vissa elever som var något större än sina 
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klasskamrater hade lättare i speciellt bogseringsmomentet, dock inte alla. Det fanns även 

mindre elever som hade bra simteknik och på så sätt kompenserade de sin litenhet och klarade 

sig bra. Ingen av dessa faktorer var utmärkande då det bara gällde några få elever.  

 

Om elever i årskurs fyra kan lära sig på att bara göra två test utan specifik träning så är det 

träningsbart med livräddning i vatten redan i yngre åldrar. I kursplanen för Idrott och hälsa 

står det att eleven i slutet av det femte skolåret skall kunna hantera nödsituationer vid vatten, 

och först i slutet av det nionde skolåret kunna hantera nödsituationer i och vid vatten. Vår 

studie visar att man skulle kunna ha det som uppnåendemål att redan i slutet av det femte 

skolåret kunna hantera nödsituationer i och vid vatten. Vi skulle gärna haft möjlighet att träna 

eleverna ännu mer för att se om mer träning hade gjort större skillnad, men då siffrorna visar 

att det sker en förbättring genom att bara utföra testerna två gånger borde det vara fullt möjligt 

att träna upp de som inte klarar det på två försök.  

 

Innan studien antog vi att dykmomentet skulle vara det svåraste momentet. Det visade sig att 

bogseringen var det moment som flest hade svårigheter med. Detta beror möjligtvis på valet 

att använda oss av en docka som motsvarar en fullvuxen person. Hade istället en docka av 

barnstorlek använts kanske fler hade klarat det vid första testet. Vi ville dock att det skulle 

vara svåra tester, för om de kunde lära sig med fullstor docka så stärker det vår tro att det går 

att lära elever i yngre åldrar att livrädda i vatten.  

 

De elever som deltog i studien var även överlag väldigt intresserade av att testa livräddning. 

De verkade tycka att det var tufft och spännande att hålla på med. Förmodligen var detta även 

helt nytt för de flesta av dem. De skolor som tackade ja till att delta i studien såg det som en 

lyx att få komma och genomföra dessa tester och träning. De ansåg att eleverna verkligen fick 

ut något av att komma till oss oavsett om de gjorde testerna eller inte. Lärarna vi pratade med 

menade att detta kunde de använda och diskutera i den vanliga undervisningen efteråt. De 

trodde även att barnen kanske får en annan syn på och respekt för vatten och vad som krävs 

för att livrädda.  

 

Tyvärr hade inte alla skolor den synen på simning och livräddning då de som tackade nej ofta 

gjorde det med motiveringen att det tog tid från ”riktig” undervisning. Vi hoppas på att det 

snart publiceras mer forskning inom livräddning och metoder för prevention av 

drunkningsolyckor. Dels för att fler ska kunna njuta av att bada och åka båt utan fara för livet 
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men även för att fler ska få upp ögonen och inse att detta är riktig och viktig undervisning i 

skolan.  

 

Resultaten i denna studie visar klart och tydligt att det är fullt möjligt att lära elever att 

livrädda i vatten redan i årskurs fyra. Det krävdes bara två tillfällen med eller utan träning för 

att se att det skett en signifikant förbättring. Vi hoppas detta leder till en debatt och att man i 

skolorna börjar se över möjligheten att redan i årskurs fem ha som mål att eleverna ska kunna 

hantera nödsituationer i och vid vatten.     

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi har i denna studie sett att elever i årskurs fyra kan lära sig att livrädda i vatten, men vad är 

det som ligger bakom den förbättring vi såg? Det skulle vara intressant med forskning som 

visar vilket som är det bästa sättet att lära ut livräddning i vatten. Förbättringarna vi har sett 

beror säkerligen på flera olika saker. En majoritet har gjort en förbättring oavsett träning eller 

ingen träning, men vad är träning? Är det våra övningar som interventionsgruppen fick göra? 

Eller var det att bara få göra testerna som räckte? Några lärde sig kanske genom observation, 

medan några kanske bara blev av med en osäkerhet efter första testet. Att se sina 

klasskamrater klara av testerna kan säkert också sporra till en egen förbättring. Det finns en 

rad faktorer som kan ha spelat in och vi tror att forskning kring detta skulle vara ett bra steg 

att ta.    
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6. Käll- och litteratursökning 

6.1. Bilaga 1 

Syfte  

Vårt syfte är att undersöka i vilken mån det går att lära ut livräddning i vatten i årskurs fyra. 

 

Frågeställningar:  

 I hur stor utsträckning kan elever i årskurs fyra lära sig att livrädda i vatten? 

 Kommer träning av de olika momenten leda till en förbättring? 

 Blir det någon skillnad i förbättring mellan flickor och pojkar i de olika momenten? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Livräddning i vatten, drunkna, drunkningsolyckor, simma, simning, drown, death by 

drowning, swim, swimming. 

 

Var har du sökt? 
Bibliotekskataloger - GIH:s bibliotekskatalog 

Artikeldatabaser - PubMed, CSA, Sportdiscus 

Sökmotorer på webben - Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

 

Kommentarer 
Vi har inte gått igenom precis alla träffar och kan då inte säga hur många relevanta träffar 

som finns. De träffar vi trodde skulle ha en relevans till vår studie, hade inte det. Inom vårt 

ämne finns det väldigt lite forskning gjord, Sidor som vi visste hade uppgifter av relevans till 

oss var från SLS, WHO och skolverket. 
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6.2. Bilaga 2  
Observationsmanual 
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6.3. Bilaga 3 

 

Övningar för livräddningsträning 

 

För dykdel 

 Kullerbyttor framlänges 

 Stå på händer i vatten vid den grunda delen av bassängen 

 Stå på händer och sedan hoppa upp 

 Plocka upp docka på botten vid olika djup (1.2 m. till 4 m.) 

 Träna på ”fällknivstekniken” för neddyk 

 Dyka ned på den djupaste delen av bassängen (4 m.) 

 

För bogseringsdel 

 Bröstsimbentag utan armar – på rygg 

 Bogsera tom docka 

 Bogsera vattenfylld docka  

 Flyta på rygg  
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6.4. Bilaga 4 

 

Föräldrabrev 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm som just nu 

skriver vårt examensarbete. En del i detta arbete är att vi ska göra en undersökande studie om 

livräddning i vatten. Vi vill undersöka hur elevers kunskaper i livräddning ser ut, samt vid 

vilken ålder man kan börja träna dessa färdigheter.  

Tanken är att vi ska genomföra praktiska tester där elever i årskurs fyra får testa att dyka efter 

livräddningsdocka (1.7 meter djup) samt bogsera denna (10 meter). Hälften av eleverna 

kommer även att få träning i detta för att vi ska kunna se hur pass träningsbart det är i de olika 

åldrarna. 

Vi som utför testerna är utbildade i livrädding på GIH. Vi kommer att vara ombytta under 

samtliga tester och en utav oss kommer dessutom att finnas i vattnet. Ingen av eleverna 

kommer att tvingas utföra testet om de inte vill delta. Alla elever samt skolan kommer att 

förbli anonyma i undersökningen och även i själva uppsatsen. 

Om du/ni inte vill att ert barn deltar i denna studie så svara nej i vändande e-post till oss! Då 

detta är en studie, får inte för mycket information avslöjas. Därför vill vi att barnen endast får 

informationen att de ska vara i vatten. 

Mvh/ 

Jonas Halvarsson & Rami Aro, Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm   

 

Det går även bra att kontakta oss om ni undrar något eller känner er osäkra på vår studie 

Jonas Halvarsson mobilnummer, e-post 

Rami Aro mobilnummer, e-post     

 

 


