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KonseptKontekst Læreplan Eksempel



Gammelt nytt…

Tidlig på 1900-tallet var svømmelærer 
Walberg en autoritet i svømmemiljøet. 
Han avholdt svømme- og livredningskurs. 
Temperaturen i Mjøsvannet var 11-18 
grader. I 1929 rapporterte lokalavisa at 66 
ble erklært svømmedyktige, hvorav fem 
damer.

«For oss ongan som vokste opp i Ila eller nepå
Ilsvikøra var det å koin svømm noka vi lærte 
svært tidlig. Med min tante Ragnhild som en 
«beryktet og fryktet» svømmer og med en far 
som var like ivirg lærte jeg selv «å holde hodet 
over vann» i tidlig alder». 



(2) drukningsforebygging(1) livslang bevegelsesglede 
og fysisk aktiv livsstil
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Begrep

Svømming i et drukningsforebyggende perspektiv: summen av alle personlige 
bevegelser i vann som hjelper til å forhindre drukning, samt kunnskap, 
holdninger og atferd som letter sikkerheten i, på og rundt vann

Moran (2013)

En svømmer er en som kan håndtere et uventet fall ut i dypt vann
Whiting, 1970

Å svømme er ved muskelkraft og (visse, tillærte) bevegelser forflytte seg i vann 
(uten å trå i bunnen)

NAOB, 2019

Svømmedyktig, norsk definisjon: (øve på å…) falle uti på dypt vann, svømme 100 
meter på magen, og underveis dykke ned å hente en gjenstand med hendene, 
stoppe og hvilke i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, 
flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

Læreplan i kroppsøving (KRO01-05)

Svømmedyktig, nordisk definisjon: Stup/hopp uti vannet, ta deg opp til 
overflaten, svøm 200 meter hvorav 50 meter skal foregå på ryggen

Vienola et al. (2016)
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Drukning kan forebygges
"Drowning is the process of experiencing 

respiratory impairment from 
submersion/immersion in liquid."

Van Beeck et al. (2005)

Spebarn VoksenUngdomBarn

WHO, 2014

2018: 102
2019: 78

Redningsselskapet 2019



Moen et al. (2018)

Norges Svømmeforbund, 2013)

Waagene et al. (2018)
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Swimming ability alone is (often) not sufficient to prevent drowning
Brenner et al. (2006)

Øvelse i et miljø med ett sett med betingelser kan ikke nødvendigvis overføres til andre forhold
Seifert et al. (2018)

…“it is insufficient to consider the aquatic readiness of any swimmer based on the demonstration of any swimming task using only several trials 
in a single aquatic environment such as a pool. To be ready to survive in open water or surf especially at colder temperatures, a swimmer need 
repeated experience in related environments” 

Langendorfer (2015)

Ferdigheter er ikke «noe man anskaffer», men et funksjonelt forhold mellom individ, miljø og oppgave
Guignard et al. (2017)

Typiske svømmebasseng funksjoner Typiske utendørs (open-water) funksjoner 

Varmt vann ↔ Kaldt vann

Rent og sterilisert ↔ Ubehandlet, ferskvann, saltvann

Åpenbar dybde og oversiktlige grenser ↔ Uoversiktlig dybde og grenser

Ingen eller små strømninger ↔ En rekke strømninger i ulike retninger

Minimalt med bølger ↔ Bølger med varierende høyde og hastighet

Kontrollerte omgivelser ↔ Ukontrollerte omgivelser 

Vanligvis patruljert og overvåket ↔ Sjelden patruljert og overvåket
www.seatemperatures.org



Læreplan i kroppsøving (KRO01-05)

forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen



Konsept: Water Competence

Langendorfer & Bruya (1995)



Drowning Prevention Auckland, https://www.watersafe.org.nz/

https://www.watersafe.org.nz/


• Design: 7. trinn, 27 elever
• Beliggenhet: Bynær skole. 800 meter til sjø
• Tematikk: Selvberging i kaldt vann
• Undervisningstid: 4 x 90min (sept-des)
• Kompetansemål, eleven skal kunne…

– praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og 
sikkerhetsvurderinger i, ved og på vatn under varierte 
værforhold

• Læringsmål, eleven skal…
– Gjøre risikovurderinger og identifisere potensielle 

faremomenter i området
– Kroppslig erfare og kontrollere kuldesjokk
– Gjennomføre selvbergingsøvelser 
– Gjenvinne varme etter aktivitet



Kuldesjokk

Datta et al. (2006)



Instinktiv drukningsrespons 
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SEPTEMBER

Læringsmål Erfare kuldesjokk i kaldt vann

Utstyr Ullklær, ullsokker, joggesko, lue, redningsvest

Øvelse Inngang til lærer med livbøye, dykk, pustkontroll, gå på land

Variasjoner Bølger, vind, temperatur, ikke dykk

Høy 
måloppnåelse

Eleven gjennomfører aktiviteten, og arbeider aktivt med pust for å gjenvinne 
kontroll. Aktivt hjelper andre med å gjenvinne varme.

OKTOBER

Læringsmål Erfare kuldsjokk i kaldt vann etter full nedsenking («fall» fra brygge)

Utstyr Ullklær, ullsokker, joggesko, lue, redningsvest

Øvelse Hopp fra brygge, flyt til overflaten, pustkontroll, svøm, gå på land, gjenvinne varme

Variasjoner Bølger, vind, temperatur, benytte stige for inngang i vann

Høy 
måloppnåelse

Eleven… gjennomfører aktiviteten med stor selvstendighet, arbeider aktivt med 
pust for å gjenvinne kontroll, utfører hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne varme. 

Tilbakemeldinger 
og vurdering

Lærer tett på i situasjoner hvor elevene får kuldesjokk, veilede og gi tilbakemeldinger.
Samtaler og skriftlig refleksjon på skolen.

Forberedelse Læringsmål og forventninger. Hva er kuldesjokk og hvilken kroppslig responser eleven kan 
forvente å få?



Prosjekt: Nidelva
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