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Forord
Vi skal forske på hvordan bli tryggere på bryggekanten når du har på deg ulike klær, hva er
forskjellen og hvordan vi kan overleve etter uhell. Det vi ønsker å oppnå med dette, er at folk
kan lære av oss, og hva du skal gjøre i ulike situasjoner. Dette er også veldig nyttig for oss,
som bor ved kysten. Det er så lett å ved et uhell falle uti ved bryggekanten, derfor vil vi teste
om klærne har noe å si. Kanskje det til og med kan redde liv?
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Trinn 1:
Dette lurer jeg på:
Hvilke klær er det best å ha på hvis du faller uti vannet?

Kort om elevene og elevmedvirkning
Hvordan vi kom fram til vår problemstilling, var å ha elevmedvirkning. Elevene fikk legge
forslagene sine i en boks i starten av 7. I tillegg gikk vi sammen i grupper med læringsvenn
for å finne enda flere forslag slik at vi skulle ha mye å velge i. Vi kunne ta en tur ut for å
hente inspirasjon. Disse forslagene skrev vi inn i et Google-skjema. Da endte vi opp med
totalt 70 forslag. I starten av januar åpnet vi boksen og skrev alle forslagene vi hadde skrevet
på lapper i løpet av høsten pluss de forslagene vi hadde skrevet inn i skjemaet. Til slutt skrev
vi alt inn i et dokument.

Vi begynte med å ta elimineringsmetoden. Da vi startet det, var det totalt ca 70 forslag. Til
slutt endte vi opp med å ha to forslag igjen. Etter en avstemning endte det med at vi valgte
“Hvilke klær er det best å ha på hvis du faller uti vannet?”.
Da vi valgte denne problemstillingen, så skjøt en elev inn at dette kan være nyttig for oss som
bor ved kysten, og da var avgjørelsen tatt.
I fjor hadde vi arbeidsgrupper der vi jobbet med nysgjerrigper, derfor ville vi gjøre dette igjen
dette året. Elevene fikk skrive tre ønsker om hva de ville jobbe med. Gruppene vi kunne
velge mellom var intervju, fotografering, statistikk, forsøksgruppe, research og
rapportgruppe.

Trinn 2:
Hvorfor er det slik - Hypoteser
For å finne hypotesene, måtte vi skrive fra 1 til 10 hypoteser inn i et skjema, som automatisk
ble levert til lærerne. Etter det satt vi oss sammen i grupper og fikk snakke litt om hypoteser
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for å dele ideene med hverandre. Til slutt kom vi fram til ca 30 hypoteser og 15 av de var
veldig gode. For å bestemme hvilke hypoteser vi skulle bruke til prosjektet, fikk vi stemme.
Vi valgte de som vi mente var mest relevante for denne forskningen.
Vi kom fram til følgende hypoteser:

● Jeg tror at det er best å dette i sjøen med ull fordi det er lett stoff.

● Jeg tror at det kommer til å bli veldig vanskelig å ta av seg klærne i vannet.

● Jeg tror at regntøyet klistrer seg helt inntil kroppen slik at det ikke kommer vann inn,
men luft på overkroppen hvis du ligger på ryggen.

● Jeg tror at regntøyet fylles fort opp med vann.

● Jeg tror det er lurere å ligge stille og prøve å holde seg flytende enn å sprelle etter
hjelp.

● Jeg tror at hvis man har på tights, en lett genser og ikke altfor tunge sko, så blir det
mye lettere å svømme enn hvis vi har på oss hettegenser og tunge klær.

● Jeg tror at hvis vi har på oss kjeledress, så hadde vi sunket.

● Jeg tror at tykke klær / uteklær absorberer vann, og det gjør de tyngre å flyte eller
svømme i.

Trinn 3:
Legg en plan
Vår ide var å dele oss inn i følgende forskjellige grupper: rapportgruppa, forsøks-og
statistikkgruppa, intervjugruppa, fotogruppa og researchgruppa. Gruppene laget hver sin plan
for å komme frem til hvordan de skulle samarbeide sammen, og gjøre det på best mulig måte.
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Intervjugruppa har også delt seg inn i små grupper innad i selve gruppa for å kunne lage flest
mulig intervjuer. Dermed får vi flere svar og synspunkter på det vi lurer på.
Svømmingen - praktisk utprøving:
Hele trinnet skulle opp å bade i svømmehallen ved Tananger Ungdomsskole, som vi har vært
så heldige og fått låne i noen timer i uke 4 og 5. Vi skulle gå i svømmehallen på en tirsdag og
onsdag i uke 4, 90 minutter hver av dagene. På onsdag i uke 5 skulle vi få svømmehallen i 90
minutter fra 6.trinn som skulle på leirskole.

Alle gangene vi var i svømmehallen, skulle vi ta med egne klær og ha de på i vannet, for å se
hva som er lurt å ha på seg når du er på bryggekanten, i tilfelle du skulle være uheldig å falle
uti. Vi måtte forsikre oss om at klærne var rene, slik at det ikke kom noe rusk i bassenget.
Alle utenom de som skulle føre statistikk, måtte bade.

Før vi dro til svømmehallen, laget vi en plan om hvordan vi skulle gjøre det i vannet. Planen
vår var å hoppe uti vannet og svømme langs kortsiden som er 8,5 meter lang. Etter det skulle
vi holde oss flytende på vannet i 2 min. Vi kunne gjøre bevegelser, men prøve å holde oss
mest flytende og ikke trø i bunnen. Vi laget et skjema som vi skulle fylle ut etter vi hadde
svømt, der vi skulle skrive ned navnet vårt, hva vi svømte i og hvordan det var fra 1
(kjempelett) til 5(umulig).
Vi har valgt basisantrekk som er joggebukse eller dongeribukse og genser/ hettegenser.
Basisantrekket har vi under kjeledress, regntøy osv. fordi det er det antrekket vi vanligvis har
på oss.

Sikkerheten var viktig for oss da vi skulle være i bassenget, vi skulle ha mange elever i
bassenget samtidig. I tillegg visste vi ikke om noen ville få problemer når de skulle bade med
tunge klær. Derfor spurte vi en mor på trinnet, Lilian van der Hoff, om hun hadde anledning
til å være med oss, hun har livredningssertifikat. Dette sa hun ja til.

Vi skrev også en logg for hver dag vi var i svømmehallen, vi skulle skrive om hvordan det
var å svømme med de klærne, og hva vi hadde på oss.
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Planen vår var at de som ville, kunne bade i Sjøbadet, men det ble dessverre ikke mulig. Vi
fikk tips at det ikke var lurt, pga kraftig nedkjøling i minusgrader. Vi fryktet det ville ta for
lang tid å ta av de våte klærne da vi kom opp fra det kalde vannet.
Skaffe oss mer kunnskap
I tillegg hadde vi lyst å besøke Hovedredningssentralen Sør på Sola.
Vi fikk vi en avtale med redningsleder Siv Namork om et besøk der onsdag 6. februar.
En annen ting som vi også hadde lyst til, var å få en som kunne vise oss noe førstehjelp om
det med nedkjøling. Tananger har et veldig aktivt sjøspeidermiljø, derfor fikk vi Ole Sletten,
som er med i speidernes beredskapstropp, til å komme og lære oss om dette. Torsdag
8.februar ble avtalt med han.

Her er planene til de enkelte gruppene:

Forsøks- og statistikkgruppen
Forsøksgruppen hadde fått masser med klær de skulle veie, de skulle begynne med å veie de
tørre klærne. De skulle se hvor stor prosentvis økning det ble på de ulike plaggene vi skulle
prøve ut. I svømmehallen, etter vi hadde fått av oss klærne vi hadde badet med, skulle vi
legge klærne i en pose og legge dem på en badevekt etter det. De skulle så skrive ned
resultatene på et skjema, så statistikkgruppa kunne legge det inn som et søylediagram.
Klærne veies i gram og kilogram.

Intervjugruppa
Planen for intervjugruppa var å intervjue folk, både familiemedlemmer og eksperter. Vi har
bare tatt noen av intervjuene i selve rapporten, resten av intervjuene skal legges som vedlegg
til den.
-

Sissel Ljones Iversen - En som har reddet en som har falt uti vannet i Tananger

-

Siv Namork - Hovedredningssentralen på Sola (vedlegg 1)

-

Thomas Lervold - Brannvesenet (vedlegg 2)

-

Brit Jorunn Ask Rasmussen - Badevakt på badeanlegg i Stavanger (vedlegg 3)

-

Morten og Kåre Rott - Fiskere i Tananger

-

Terje Knag - Dykker (vedlegg 4)
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-

Øystein Eriksen - Seiler (vedlegg 5)

-

Kjetil Lillestøl Sunde - Offshoreardeider med mye erfaring (vedlegg 6)

-

Dung Anh Nguyen - Livredder

-

Tanja Krangnes - Redningsselskapet (RS)

-

Torfinn Bøe Henriksen - Sola Røde Kors (vedlegg 7)

-

Rune Lye - eier av Surfschool.no (vedlegg 8)

-

Lovise Mæland - Speiderleder i Tananger sjøspeider (vedlegg 9)

-

Louis George and Michael George - surferer (på engelsk) (vedlegg 10)

Researchgruppen
Researchgruppen skulle jobbe med å sjekke info via online, de skulle f.eks inn på nettsiden
til hovedredningssentralen, Røde Kors, Tryg.no og til Sintef. De skulle også finne ut hvordan
drukningsstatistikken for fall i vann fra land har vært de siste årene. De skulle også se litt på
Newton på Nrk Super, om de fant noe der..

Fotogruppen
Planen til denne gruppen var å fotografere/filme utprøvingene i svømmehallen og jobbingen
med Nysgjerrigper - prosjektet slik at vi får bilder til rapporten og en film.

Trinn 4:
Hent opplysninger
For å hente opplysninger, har vi forsket selv, både gjort undersøkelser rundt omkring og søkt
på internett. I tillegg har vi intervjuet eksperter, og en har til og med kommet til oss og hatt
timer med oss.
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Svømmingen - praktisk utprøving
Noen dager før vi startet å bade, tok elevene med seg klær de skulle bade i for at
forsøksgruppen kunne registrere hvor mye klærne veide når de var tørre, slik at vi kunne se
hvilket klesplagg som tiltrekker mest vann til seg. Det var de fleste av trinnets 40 elever som
skulle hoppe uti vannet. De elevene som ikke kunne hoppe uti av ulike grunner, skulle
registrere hvor mye klærne veide når de var våte. Elevene som veide, sto klar for de som
hadde hoppet uti vannet med poser som de kunne legge de våte klærne oppi og legge oppi en
boks som stod oppå en vekt.

Vi hadde bestemt oss for at elevene skulle hoppe uti vannet og svømme over til andre siden
langs kortsiden og så flyte i 2 minutter. Grunnen til at vi bestemte oss for å svømme bare
langs kortsiden var at når du detter uti vannet fra en bryggekant må du ikke alltid svømme så
langt og heller ikke flyte så lenge. Vi kunne velge å flyte opp til 3 minutter fordi det er det
som forventes å klare på slutten av 7.klasse. Vi bestemte oss for 2 minutter, fordi vi mener at
1. minutt er for lite til dette forsøke og 3 minutt kan være litt mye enda for de som ikke er så
gode i svømming. Av elevene kan det også være veldig svømmedyktige og mindre
svømmedyktige elever, men alle kan jo dette ned en bryggekant, så vi valgte å ikke ta hensyn
til at elevene har forskjellig svømmedyktighet. Vi tok heller ikke hensyn til temperaturen i
vannet fordi vi bestemte oss for å forske på betydning av klær, ikke om det er farlig å dette ut
i sjøen når det er kaldt vann. Vannet er nå så kaldt at det ville ha vært umulig å kjenne
klærnes betydning. Det hadde også vært nokså umulig å svømme 25 meter og deretter ligge 2
minutter i vannet å flyte etterpå ute.

Basisantrekk:
Hver elev som har badet, har valgt et eget basis antrekk. Basisantrekket består av enten en
dongeribukse eller joggebukse og genser/hettegenser. Vi kunne valgt enda likere plagg, men
det valgte vi å ikke gjøre fordi det er mer troverdig at alle ikke har helt like klær.
Grunnen til at vi alltid bader med basisklær er det to grunner til:
1. Det er ingen som går helt uten klær under yttertøy, og det er ikke så ofte folk
oppholder seg nær sjøen med mindre klær. Og har de mindre klær på, har antrekket
mindre betydning, og derfor blir ikke det aktuelt for vår undersøkelse.
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2. Basisantrekket er veldig viktig for å kunne måle og kjenne forskjell mellom plaggene
og plaggene i forhold til hverandre. Hvordan vet vi om noe har blitt lettere eller tyngre
dersom hele antrekket er nytt?

Vi hadde planlagt rekkefølgen på hvilke plagg vi skulle bruke:
1) Bare basisantrekket (dag 1)
2) Basisantrekket og ullundertøy under (dag 2)
3) Basis og yttertøy (dag 2)
4) Basisantrekket, yttertøy og sko (dag 2)
5) Basisantrekket, yttertøy og ull under (dag 2)
6) Basisantrekket og kjeledress (dag 2)
7) Basisantrekk (dag 3)
8) Basisantrekket, yttertøy (dag 3)
9) Treningstøy (dag 3)
10) Basisantrekket og kjeledress (dag 3)
Når vi skulle svømme, så måtte vi gjøre akkurat d et som vi skulle gjøre. For å teste
hypotesene, så skulle vi hoppe ut i vannet (med klærne på), og vi skulle flyte med dem på.
Det skulle vi gjøre tre ganger, med ulike klær.
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Anmeldt av Maya Mykkeltvedt
Redningsvest og flytevest ble også prøvd av noen, de kjente god forskjell på hva en
redningsvest eller flytevest gjør når en svømmer med klær.

Vi hadde også fått lånt to overlevelsesdrakter, de prøvde Eva og Tomine.
Overlevelsesdrakten holdt dem tørre, i tillegg ble flyteevnen fantastisk da de lå i den. Andre
prøvde å legge seg oppå, drakten fløt like godt da den fikk ekstra vekt.
Hun ene som hadde på seg flytedress hoppet fra stupebrettet, og hodet kom ikke under vann.

Bildet over: Overlevelsesdrakter
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Etter hver gang vi hadde vært i svømmehallen, fikk vi skrive logg om hvordan det var å
svømme. De som ikke fikk svømme, fikk også skrive logg om f.eks. hvordan det var å veie
klærne. Noen av loggene får dere se under her:

Vilde:
Da jeg falt uti, fikk jeg et lite sjokk, kroppen min var på en måte ikke klar til å falle uti med
klær. Det første jeg gjorde, var å begynne og svømme, jeg prøvde å kråle, men det ble bare
tyngre og tyngre. Etter vi hadde svømt, skulle vi flyte, det var passe lett. Jeg klarte å holde
hodet mitt over vann, men bena mine “sank” litt, så jeg måtte holde dem oppe, eller bruke de
til å svømme. Vi lå bare uti vannet i to minutter, men det føltes ut som en evighet.

● Hypotese: Jeg tror at det er best å dette i sjøen med ull fordi det er lett stoff.

Arne:
I dag hoppet eg uti med kofta, lue og ull. I seg selv var det ikke så tungt, men å svømme rundt
i det var noe litt annet. Ulltøyet var ikke tett nok og kunne ikke lage luftboble. Men allikevel
var det ganske lett å flyte.
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(……..) Det å komme seg opp av vannet var nok den vanskeligste delen av økten. Men eg ble
ikke kald før eg tok av meg ullen.

Sarah:
Jeg badet med en ullbukse og en ullgenser. Det var ikke så vanskelig å svømme, men det var
vanskelig å få seg opp. Jeg synes det var vanskeligere og tyngre i går med basisklær.

Isa:
(....)Jeg hadde bare på ulltøy og ikke vanlige klær oppå ulltøyet. Jeg følte jeg bare kunne
ligge der og chille.

Silje:
Når jeg hadde på meg ullklær, var det ikke så kaldt, men det var litt vanskeligere å svømme
og flyte.

Eva;
Man skulle tro at det ble tyngre med mer klær på, men jeg kjente ikke forskjell. Det eneste
var at det ble varmere med ull, og det ble lettere å lage luftboble med hettegenseren når jeg
hadde noe under. Det beste hadde nok vært å ha på seg ull under på brygga.

● Hypotese: Jeg tror at det kommer til å bli veldig vanskelig å ta av seg klærne i vannet.

Adrian:
Jeg prøvde å ta av meg klærne i vannet, men med en gang jeg åpna dunjakken, holdt jeg på å
synka. Når jeg endelig fikk av meg dunjakken, måtte jeg ta av meg skonå for å ikke synka.
Etterpå var det lett å flyta, og jeg kunne lett ta av meg klærne.

Tilde:
(.......) Etter det prøvde jeg å ta det av i vannet. Det var sykt mye vanskeligere enn å holde seg
flytende. Jeg holdt på å få angst av å ta av meg t-skjorta fordi jeg måtte ta av t-skjorta over
hodet, og da kunne jeg ikke hjelpe til å holde meg oppe med armene. Og jeg måtte gå inntil
Hvilke klær er det best å ha på hvis du faller uti vannet?
15

kanten å ta av buksa fordi jeg hadde knyttet dobbelknute. Når jeg fikk av den, var det veldig
vanskelig å ta av seg joggebuksa fordi der den var litt stram, festa den seg inntil meg. Så det
var ikke lett å ta av seg klærne i vannet. Og jeg syns jeg brukte for mye krefter på det. Det
var lettere å holde hodet over vann enn å ta av seg i vannet for å si det sånn!

Tomine:
Når jeg badet med badekåpa, fløt jeg kjempebra, og den var ganske lett å ta av. Jakken fløt,
men jeg måtte fortsatt ta av meg buksen og genseren. Buksen var ganske vanskelig å ta av,
men jeg klarte det. Imens jeg tok av meg hettegenseren, sank buksa mi til bunnen. Jeg følte at
det var haier eller piraya i vannet, så Lukas hentet den for meg, for jeg turte ikke.

● Hypotese: Jeg tror at regntøyet klistrer seg helt inntil kroppen slik at det ikke kommer
vann inn, men luft på overkroppen hvis du ligger på ryggen.

● Hypotese: Jeg tror at regntøyet fylles fort opp med vann.
Lukas:
Jeg hadde på meg regnbukse, regnjakke og støvler. I starten så kom det luftbobler, men når
jeg gikk under vann, så var det fullt av vann, og jeg klarte ikke å flyte noe. Når luftboblene
var effektive, så var det helt umulig å bevege på seg nesten, akkurat som å dykke med en
redningsvest.
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Arne:
Etterpå fikk jeg på meg regntøyet, og da jeg falt i vannet (med vilje) samla det seg ei
luftboble under jakken slik at jeg fløt ganske bra, men det var sykt vanskelig å svømme. Jeg
lå der som en fisk på land. Når jeg kom opp på land, kjente jeg at jeg til og med ble litt kald
av klærne. Hadde man vært ute uten skift eller andre klær med deg, tror jeg det kan være stor
sjans for at du fryser i hjel.
Emilia:
Jeg hadde på meg basisantrekk, regntøy og lange støvler. Det var tungt å komme meg over til
kanten, jeg fikk dårlig beinspark. Så jeg brukte litt tid på det. Da jeg skulle ut å flyte igjen,
var det tungt, støvlene var ikke så effektive og hjalp ingenting. Jeg trødde i vannet nesten hele
tiden, det var nesten umulig!
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Erik:
Regnbukse: Når jeg hadde på meg en regnbukse, så ble det veldig tungt og vanskelig å
svømme med den. Det kom vann inn og dro meg nedover. I begynnelsen, når jeg hoppet uti
vannet, så blåste buksa seg opp med luften som buksa dro med seg i ‘’fallet’’.

Collin:
Jeg hadde på meg Dock Boots. Overraskende nok hjalp støvlene til å flyte. Det var veldig lett
å flyte med dem på. Jeg brukte ingen krefter. Det var litt tyngre å svømme med dem.

● Hypotese: Jeg tror det er lurere å ligge stille og prøve å holde seg flytende enn å
sprelle etter hjelp.

Lukas:
Da vi skulle sprelle, var det vanskelig å flyte, for all luften gikk bare ut av klærne og gjorde
sånn at jeg sank.

Jacob:
Da vi skulle sprelle i vannet , så kjente jeg at det ikke var så tungt, men etter hvert så ble det
tyngre.

Tor Kristian:
Vi måtte sprelle mye. Det var slitsomt.

Kristian:
I dag skulle vi finne ut om det er vits å sprelle i vannet. Å sprelle mye var vanskelig, men når
jeg hadde på meg boblejakke, fløt jeg uten å gjøre noe.

● Hypotese: Jeg tror at hvis man har på tights, en lett genser og ikke altfor tunge sko, så
blir det mye lettere å svømme enn hvis vi har på oss hettegenser og tunge klær.

Hvilke klær er det best å ha på hvis du faller uti vannet?
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Jacob:
Da vi var med svømmebassenget, så hoppet jeg ut i med en hettegenser og en joggebukse. Jeg
var litt redd for at jeg skulle drukne, så jeg var litt stressa. Da jeg hoppet ut i bassenget, så
kjente jeg at jeg ble dratt litt ned, så jeg begynte å bli litt redd. Men jeg kjente etterpå at jeg
begynte å flyte opp igjen. Jeg svømte bort til kanten, og det var litt tungt, så da vi skulle flyte,
så var jeg ikke så stressa som da jeg skulle hoppe ut i bassenget.

Eva:
Når jeg hoppet uti, var det tungt i starten, men jeg ble vant til det. Jeg følte at når vi skulle
flyte, hjalp den store hettegenseren litt fordi det ble på en måte en boble inni hettegenseren,
men joggebuksen hjalp ikke spesielt mye. Når vi skulle opp på kanten, det var da det ble
tungt, det var som om klærne dro meg ned i vannet igjen, og jeg tenker at hvis det hadde vært
ute i kaldt vann, hadde jeg hatt store problemer.
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Arne:
Jeg badet med jakke og bukse, og det var allerede ganske tungt i seg selv, men det gikk helt
fint å flyte.

Rafaels:
Jeg hoppet, når jeg traff vannet, ble genseren litt oppblåst. Det var var litt vanskelig å
svømme, men å flyte var lett.

Erik:
Jeg hadde på meg de vanlige basisklærne på meg. De var litt tynne, men var fortsatt tunge.
Jeg fikk ingen luft i klærne mine, så jeg sank bare.

Tor Kristian:
Vi svømte en gang og fløt i vannet i to minutter. Det var litt vanskelig fordi joggebuksa var så
slapp og hettegenseren var også det.

Kristoffer:
Jeg badet i en treningsbukse og en t skjorte og en hettegenser. Det som overransket meg var
at genseren og bukse blåste seg opp som en boble med vann, men t-skjorten satt fast på
kroppen. (...................) Jeg badet med treningsklær, og det var veldig lett å svømme og flyte.

Katrina:
Jeg hadde bare treningstøy. Det var superlett! Jeg ville bare svømme med de klærne hele
dagen.

● Hypotese: Jeg tror at hvis vi har på oss kjeledress så hadde vi sunket.
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Tobias:
Jeg hadde på meg basisklær, en kjeledress og støvler. Helt i starten var det veldig lett. Det
kom luftbobler med en gang, som gjorde det veldig lett å flyte. Når jeg begynte å svømme,
gikk all luften ut og det ble vanskelig. Når jeg kom bort til den andre siden, var det ikke mer
luft i dressen. Når jeg skulle holde meg flytende, var det nesten umulig. Jeg klarte bare 45
sekunder, men jeg tror jeg kunne ha klart mer hvis det sto om liv og død. Når jeg skulle opp
av vannet, var det ekstremt tungt, jeg måtte legge meg ned på bakken for å så reise meg mens
alt vannet rant ut. Jeg tror at det var ca 10 kilo med vann. Jeg tror også at det ville være
lettere hvis jeg svømte på ryggen.

Gangen etter prøvde Tobias å svømme på ryggen:
(……..) Jeg svømte på ryggen, men jeg tror ikke at det gjorde så mye forskjell. Etter det
svømte jeg ut til vannet igjen og prøvde å holde meg oppe. Det var ikke så lett, så jeg snudde
meg rundt og svømte på magen. Jeg svømte bryst rundt i ring. Det gjorde at jeg klarte å holde
meg oppe uten å bli for sliten. Jeg klarte det i 2 minutter, og jeg tror at jeg kunne klart lengre.

● Hypotese: Jeg tror at tykke klær / uteklær absorberer vann, og det gjør de tyngre å
flyte eller svømme i.
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Erik:
Når vi skulle svømme med yttertøy over badebassenget, så druknet jeg nesten. Jeg greide
nesten ikke å flyte. Det kom ingen luft i regnbuksen.
Erlend:
Når jeg badet med dunjakke, var det lett å flyte, men vanskelig svømme. Det tok lang tid før
jeg fikk ut vannet i jakken. Det var lettere med hettegenser og dongeri enn med hettegenser,
dongeri og dunjakke.

Vilde:
Jeg badet med basisantrekket og en litt tykk skijakke. Akkurat da jeg hoppet uti, klamret
basisantrekket seg inntil, og så føk jakken oppover. Jakken ble som en flytevest. Etterhvert
ble det tungt. Da jeg skulle flyte, lå jeg bare og slappet av i starten, og etterpå begynte jeg å
synke.

Adrian:
Når jeg prøvde boblejakken ute i bassenget, følte det ut som jeg hadde en redningsvest på
meg. Når jeg skulle komme meg opp av vannet med boblejakken, var det veldig vanskelig å
komme seg opp, og når jeg kom meg opp av bassenget, fossa det vann ut av boblejakken.
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Gangen etterpå skrev han:
Når jeg hoppa uti, trodde jeg at jeg skulle synka, men med en gang jeg kom under vann,
begynte jeg å flyte. Det var lett å svømme, og det var enda lettere å fIyte. Det føltes nesten ut
som eg skulle lette over vannet. Når jeg skulle opp av vannet, måtte jeg bruke masse krefter
på å komme opp av vannet. Når jeg kom meg opp, rant det vann.
Henning:
Jeg badet med tursko. Først var det veldig lett, og de fløt, og så kom det vann inn i dem, og
da ble det veldig tungt og svømme/flyte.
Tomine:
Når jeg skulle hoppe med en kåpe på, trodde jeg jeg skulle drukne. Jeg var ganske redd, men
når vi gikk uti vannet,
gikk det helt greit. Det var
kjempetungt å svømme
med, men når vi bare
skulle ligge der, fløt jeg.
Jakken ble fylt med luft,
og det var kokvarmt.

Etter det badet jeg med en
lang

boblekåpe.

Jeg

trodde jeg skulle drukne,
men jeg fløt. Hele toppen
av jakken ble fylt med
luft, og jeg fløt. Når jeg prøvde å svømme ned, fløt jeg bare opp igjen.

Lotte:
Jakken ble som en flytevest. Etterhvert ble det tungt. Da jeg skulle flyte, lå jeg bare og
slappet av i starten, og etterpå begynte jeg å synke. Da det var 30 sekunder igjen, slet jeg, og
jeg måtte opp og puste. Idag var det myyye tyngre enn med bare basisantrekket.
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23

Kristoffer:
Men det som var kult var at regntøyet til noen bare fløt, sånn at de bare kunne ligge der og
slappe av. De jakkene som fløt, var boblejakker.

De som var på land, skrev også litt om det de så og opplevde:

Dina L:
Igjen tok jeg bilder og observerte. Men idag var det mer spennende på grunn av at folk
prøvde så mye rart. Tobias hadde lånt en kjeledress av Dordi, og han slet veldig med å
svømme/flyte. Han mistet også luften etter hvert som han svømte. Derimot var boblejakkene
veldig gode og fløt, men det morsomste var å se Tomine sin jakke som krøllet seg rundt
henne som en flyteringting. Jeg synes altså at dunjakke/ boblejakke var best. Jeg tok også
bilder av Lukas sine støvler som hadde fylt seg opp med vann.

På dette bildet klarer du kanskje å se at støvlene er helt fulle med vann.

Tips fra Dung Anh Nguyen - bademester i Tananger Svømmehall:

Vi fikk noen tips fra Dung Anh Nguyen som er bademester i Tanangerhallen den siste gangen
vi var og badet. (De to første gangene var det en annen badevakt i hallen, Janichen Prøsch)
Dung reiser hvert år til østlandet og møter bademestere fra hele landet. Det første tipset var at
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vi skal alltid prøve å holde hodet over vannet og ha på noe som beskytter hodet fra kulden
f.eks. lue slik at du ikke blir kjølt ned. Hvis hodet blir bløtt, kan du miste stemmen, og det blir
vanskeligere å puste, og da er det større sjans for å drukne. Et annet tips vi fikk, var at vi aldri
skulle prøve å ta av klærne, men støvler og sko skal vi sparke av. Grunnen til at vi ikke skal
ta av klærne, er at de isolerer deg. Da vi skulle flyte, sa Dung at det var helt feil. Han mente
vi burde holde oss i bevegelse og f.eks tråkke vannet med å bevege beina nedover.
Vi forsto at Dung virkelig kan mye, derfor fant vi ut at vi ville få til et mer utførlig intervju
også med han. Det kommer i sin helhet litt lenger ut i rapporten.

Forsøks- og statistikkgruppen.
Denne gruppen hadde i oppgave å samle inn alle klærne vi skulle bruke til badingen i uken
før. Så skulle de registrere de med navn, type klær og vekten av de (når de var tørre). De
brukte regneark til registreringene.

Dette gikk greit med alle klærne som kom til skolen i tide. Det ble mer utfordrende å holde
styr på alle de klærne som bare ble tatt med direkte til svømmehallen, mange glemte å veie de
i forkant da. Og da de fikk beskjed om å ta de tørre med på skolen i etterkant, hadde flere
glemt ut hvilke klær de hadde brukt, eller så fant de dem ikke igjen osv. Men vi hadde mer
enn nok kleseksempler på ulike typer til at vi i etterkant kunne si noe om hvor mye vann ulike
“klestyper” sugde opp fra vannet.
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De som veide klærne i svømmehallen, hadde det travelt, de måtte sørge for at plaggene de
ulike hadde badet med ble registrert på rette person rett sted. De som hadde bada, var ivrige
med å få veid klærne slik at de kunne gå i gang med ny utprøving. De som veide skriver selv
i loggene om dette:

Filip:
Vi veide klærne når de hadde hoppet, og når det var vann på de. Det kunne være tungt i
lengden å holde de blaute klærne. Jeg fikk vondt i hodet fordi det var så varmt og klamt. Det
tyngste vi veide i dag var 4.200 kg.
Hanna:
Vi måtte faktisk bruke den store vekten i dag fordi noen hadde så tunge og bløte jakker.
(Kjeledressen veide over 11 kg)

Når de med støvler kom opp av vannet, så var støvlene fylt med vann, og det var klamt og
vanskelig å ta de av seg.

Maria:
Det som overrasket meg mest, var at de fleste trenings t-skjortene var tyngre enn
treningsbuksene, når de var våte.
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Etter plaggene var veid, måtte de vris slik at en del av vannet gikk ut av de. Deretter ble alt
det våte stappet i svarte søppelsekker.
Da vi kom til skolen igjen, ble alle sekkene tømt utenfor klasserommet, så måtte alle finne sitt
eget tøy og få vridd det best mulig slik at det kunne bæres hjem uten at alt annet ble klissvått.
Det var steinkaldt på hendene å stå i regnvær og vind og vri klær…..

Vi fikk låne en tørrdrakt og en branndrakt i fra brannvesenet i Rogaland. Disse testet vi
ute i havnen i Tananger 9. februar:

Tørrdrakt (Maria):
Drakten hadde støvler som var sydd til drakten. Glidelåsen var
vannrett og var festet bak på drakten. Halsen var høg og var
laget av gummi slik som slutten av armene. Da jeg hadde fått
på meg nederdelen av drakten, altså fått føttene i, trodde jeg at
det vanskeligste var gjort, men jeg hadde feil fordi halsen var
så stram at jeg på begynnelsen ikke fikk en gang hodet i. Når
jeg endelig klarte å få hodet gjennom halsen av drakten, klarte
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jeg nesten ikke å puste. Jeg prøvde å dra halsen av drakten litt ut for å få den større, men det
funket ikke, så jeg stod en stund og dro halsen slik at den ikke var helt inntil min hals. Etter
en stund sa Tea at hun kunne bite den opp slik at den
blir løsere. Hun fikk det til, og den var litt stram
fortsatt, men det var fortsatt bedre, så vi gjorde ikke
noe mer med den.

Jeg ble overrasket når jeg gikk ned i vannet og fortsatt
var tørr, og jeg ble egentlig ikke så kald. Jeg ble mest
kald på hendene fordi de ikke var dekket av drakten.
Vi startet å bade først der det var litt dypt med en
gang, men etterpå flyttet vi oss til et sted der det ble
dypere og dypere. Da vi flyttet oss til det andre stedet,
var jeg egentlig ferdig med å bade, men jeg hadde
veldig lyst til å bade litt mer, så jeg gikk uti sammen med Tea. Der merket jeg at drakten fikk
meg til å flyte, så da jeg tok benene mine opp, begynte de å flyte, så jeg bare lå der. Det var
litt vanskelig å komme seg opp da jeg fløt, men det var litt fordi at jeg var kald på hendene,
og jeg ville ikke ta de i vannet så mye. Dessverre var drakten litt ødelagt og hadde noen hull
i seg, så jeg ble litt våt etter hvert. Jeg synes drakten er veldig bra hvis den ikke har hull i seg,
og
den var behagelig å ha på. Drakten klarte å holde meg oppe på vannet slik at jeg ikke kunne
drukne så fort.

Branndrakt (Tea):
Når jeg skulle ta på meg drakten, så var det veldig rart i starten, men jeg ble på en måte vant
med følelsen av å ha på det. Drakten var for stor for meg, men den skal jo være for en
voksen. Når jeg gikk oppi vannet, fikk jeg litt sjokk over hvor kaldt det var. Det begynte med
at vannet steg oppover beina mine, men det stoppa opp når jeg hoppet uti vannet. Når jeg
svømte, så fikk jeg veldig mye luft oppi jakken sånn at jeg bare falt over ende den første
gangen jeg skulle reise meg. Jeg følte det ble veldig liten plass med beina, så jeg følte en liten
panikk når jeg begynte å flyte. Siden jeg fløt, så var det mer betryggende enn hvis jeg måtte
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sparke med beina. Det jeg kjente, var når vannet kom i nakken min, begynte automatisk
stemmen min å bli mer hes og veldig svak.
Så når jeg hadde fått meg selv opp på land,
så var jeg veldig andpusten. Jeg synes det var
litt ubehagelig å komme opp fra vannet, fordi
jeg fikk litt sjokk. Det var akkurat som om
kulden fra vannet gikk opp og ned fra nakken
min til føttene mine noen ganger. Når jeg
skulle kle av meg, så ble jeg iskald fordi
kroppen min er ikke vant med den kulden oppå land. Siden jeg har vært i vannet og der er det
en annen temperatur enn på land, så kjente jeg at når vinden kom på huden min ble jeg
iskald. Jeg synes det var rart at kroppen min synes at vannet var en vanlig temperatur,
temperaturen som var over vannet var ikke det.

Statistikksgruppens arbeid.
Statistikkgruppen la inn alle dataene fra badingen i regneark, målet var å få fram
vektøkningen i klærne. Vi fant ut at vi ikke bare måtte vise vekten og vektøkingen i gram
eller kilogram, vi måtte vise det i prosent for å få fram hvor mye vekten økte i forhold til den
opprinnelige vekten slik at vi i neste omgang kunne sammenligne hvilke plagg som sugde
opp minst og mest vann i forhold til sin egen vekt.

Vi hadde registrert mange ulike plagg og klestyper, så vi måtte gjøre noen valg for å
“gruppere” klærne, Vi valgte å ta basisklærne under ett. Vi ser i ettertid at vi burde ha tatt
hettegensere for seg, det samme med dongribukser, joggebukser osv., men badingen kom
brått på pga. vi måtte hive oss rundt og bruke svømmehallen de gangene den var ledig.
Dermed endte det med at vi veide hele det våte basisantrekket til hver enkelt i stedet for det
som hadde vært smartere: del for del.
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Vi valgte å oppgi vektøkningen i prosent, dette for å få vektøkningen i forhold til plaggets
opprinnelige vekt. På den måten går det an å sammenligne vektøkningen på de ulike plaggene
til tross for store vektforskjeller.

Vi hadde ikke så mange som hadde med seg ulltøy, mange hadde tatt med seg superundertøy
i stedet. Derfor valgte vi å slå sammen ull og superundertøy for å finne noe ut om vekten.
Under her ser dere et søylediagram for vektøkningen på ullklær og superundertøy.
Den søylen som viser størst vektøkning ( 523 %) var en tjukk ullgenser, den suget opp mest
vann. Ellers varierer sugeevnen ganske mye på det vi veide, alt fra 90 % til 310 %. Dette
antar vi hadde med tykkelsen på plaggene å gjøre og ulike kvaliteter på de. (Vedlegg 11c Vektøkning)

Ullklær / superundertøy
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Treningstøy
De fleste ga uttrykk for at det som var mest behagelig å være i vannet med, var treningstøyet.
Det er lett å forstå dette når vi ser på diagrammet under her. (Vedlegg 11b- regneark)

På diagrammet her, ser vi at vektøkningen er ganske liten, alt fra 72 % og oppover. Dette har
med å gjøre at mange av disse plaggene er i et kunstig stoff som ikke suger til seg noe særlig
vann. De som suger til seg mye vann er joggebukser, laget av tjukk bomull (noen regnet det
som treningstøy).

Basisantrekket:

Her er søylediagram over hvor vanskelig det var å falle i vannet med basisklær. Flest folk
syntes det var ganske vanskelig, men mange syntes også det var ganske lett. (Vedlegg 12)
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Det var stor forskjell på vektøkningen på basisklærne siden vi selv fikk velge hva slags
basisklær vi skulle bruke. Det vi kan lese av skjemaet over her, er at stort sett er det
hettegenser og joggebukse som prosentvis øker mest vekten. Disse klærne er tykke og har
mye stoff, det er plass til mye vann i dem. De som har klær av kunstig stoff eller av tynn
ull, er de som øker minst i vekt. Det tyngste basisantrekket hadde Tobias: Hettegenser og
joggebukse: Tørt veide det 649 g, vått 4184 g. Den prosentvise økningen var på 545%.
(Vedlegg 11a)
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Yttertøy

Her ser vi et søylediagram som viser hvordan vektøkningen var på vått yttertøy. (Vedlegg
11d)
Vi ser her at kjeledressen sugde enormt mye vann til seg, vektøkningen var på 534 %.. Den
orange boblejakken som Kristian brukte, økte nesten like mange prosent (485%), men
tørrvekten på denne var bare 618 g mot kjeledressen som var 1735 g.
Dermed endte våtvekten til boblejakken på 3650 g, kjeledressen endte på 11000g. Vi så alle
at Kristian hadde det fint med jakken i vannet, den dannet store luftbobler rundt han som
gjorde at han fløt godt. Tobias måtte slite med vekt på over tre ganger så mye som Kristian
og uten noen form for luftboble som kunne hjelpe på flyteevnen.
Vi ser også av diagrammet at regntøy øker lite i vekt , faktisk under 100 % Stoffet i regntøy
er glatt, det trekker ikke til seg vann.

Vanskeliggrad på svømming og flyting.
Vi stilte også noen spørsmål for å finne ut helt nøyaktig hva som var tyngst og lettest å
svømme med, flyte med og hvor vanskelig det var på en skala fra 1 til 10 (1= lettest, 10
vanskeligst)
Her kommer statistikken for denne undersøkelsen. (Vedlegg 12 - vanskeliggrad, regneark)
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Dette var med på å underbygge det vi hadde funnet ut fra før av.

Vi ser her at de fleste syntes basisklærne var tyngst å flyte i. Etter at dette diagrammet ble
presentert for oss, var det en elev som kom på noe utrolig viktig. Han sa at dette egentlig er
feil fordi alle brukte basisantrekk, men det var jo ikke alle som hadde for eksempel regntøy.
Det var også veldig få som brukte kjeledress. Hadde vi alle brukt kjeledress ville nok
resultatet og diagrammet sett veldig annerledes ut. Så her lærte vi at metoden vi bruker
påvirker resultatene våre.

Hvilke klær er det best å ha på hvis du faller uti vannet?
34

Hvor vanskelig det oppleves av den enkelte, kommer nok også an på hvor svømmedyktig hver
enkelt er. Hvis vi ser på sentralmålene her, er typetallet 7, medianen 6 og gjennomsnittet
ligger på 5,9, så det stemmer at det er tungt å flyte med klær, og her gjelder det aller mest
basisklærne.

Vi ser her at treningstøy var lettest å flyte med.

Veldig mange har svart vanskegrad 1, 2 eller 3 her, det er med å underbygge det vi har
funnet ut så langt: Treningsklær føles best.
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For svømming gjelder det samme som for flyting - basisklærne er tyngst.

Når det gjelder svømmingen med klærne, ligger sentralmålene mer spredd her, også her
opplevde de fleste at det var tyngst med basisklærne. Typetallet ligger her på 8, medianen på
7 og gjennomsnittet på 6,5, så vi ser av det at det er litt tyngre å svømme enn å flyte med
klærne.
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Vi ser her at treningstøyet er lettest å svømme med, men vi ser også at basisklær og ull
kommer likt ut. Dette skyldes kanskje at det var noen som hadde en type treningsklær som
basisklær.
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Besøk på Hovedredningssentralen Sør på Sola.
Onsdag 6. februar besøkte vi Hovedredningssentralen på Sola. Da vi kom bort dit, ble vi godt
tatt imot av redningsleder Siv Namork.
Hun holdt et foredrag for
oss, der hun lærte oss mye
nyttig informasjon. Hun
fortalte oss at hvert år er
det rundt 6000 hendelser
der de må rykke ut. De har
ansvar for sjø, luft og
land. Ved
redningsaksjoner er hun
som redningsleder over
politiet, det er hun som sier hva politiet skal gjøre.
Heldigvis er ikke alle hendelser like alvorlige. De ser at det er flest hendelser i juni og juli,
mye av grunnen til det er nok at da er det både sommer og ferie.
Hun understreket veldig
hvor viktige de frivillige i
Norge er i alt
redningsarbeid, de kunne
ikke klart seg uten dem.
Etter foredraget fikk vi
komme inn i selve
operasjonsrommet på
sentralen, vi kom inn på
mesaninen (et slags galleri
rundt rommet).
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På dette bildet ser vi en av redningslederne forklare oss litt fra operasjonsrommet. Han står
ved et bord som er fullt av kart, alt i Norge er dekket, både på land og sjø. Dette har de for
sikkerhets skyld dersom elektrisitet og aggregater skulle svikte. Skjermene bak er full av
diverse viktig informasjon.
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Hver ansatt har mange skjermer som de hele tiden må følge godt med på.

Før vi dro til Hovedredningssentralen, hadde vi forberedt noen spørsmål som vi ønsket å
stille, de mest aktuelle kommer her. (resten av dem kan dere lese i vedlegg nr 1):
- Hvor må dere oftest redde folk?
Siv Namork svarer med en gang:
- Vi må som oftest redde folk oppe i fjellet.
Det er nest mest folk som trenger hjelp på sjøen. Ellers er det ofte folk i storbyer som trenger
hjelp.
- Hva synes dere om å være i situasjoner/redninger?
- Det er ikke så kjekt siden det står jo på liv og død, men du må ikke bli stresset.
- Hvor mange frivillige har dere?
- De frivillige vi har er Røde Kors, Norsk folkehjelp, Norske redningshunder, Rovere som er
speidere og flere andre frivillige organisasjoner. Vi er veldig takknemlig for innsatsen de
legger i det.
- Hva skjer når alarmen går?
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- Det som skjer, er at alle gjør seg klare, så går de ut for å redde folk. Frivillige som bor i
området, rykker ofte ut før oss for å prøve å hjelpe folk. Frivillige er ofte vanlige folk som er
med i en organisasjon der de ikke får betalt for å være med på redningsaksjoner.
- Hvor mange av dere reiser ut hver gang?
- Det er veldig forskjellig, det kan være 5-200 folk. Det er fordi hvis det har skjedd et
snøskred, trenger vi så mange som mulig, og hvis det er til sjøs, er det ikke plass til så mange
i helikopteret.
- Hvem kan bli frivillige?
- Alle som vil kan bli frivillig.
- Hvordan blir man frivillig?
- Du kan melde deg inn i eks. Røde Kors eller noen av de andre organisasjonene som er
nevnt.
- Hvordan ser en vanlig dag ut?
- Det er veldig forskjellig. Det er enten redning eller ikke redning.
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Besøk fra speidernes beredskapsgruppe, Ole Sletten
I dag fikk vi besøk av en rover som både er en frivillig
og en dykker. En rover er en av de eldste speiderne.
Ole Sletten hadde laget klar en presentasjon til oss
med mangen bilder. Vi visste ikke helt hva denne
dobbeltimen ville bringe, men vi hadde fått beskjed
om at vi skulle ha med en t-skjorte og en bukse.
Dessverre fungerte ikke presentasjonen han hadde
laget til, så han valgte å bare vise oss.

Han lærte oss masse begreper. Et av de var hypotermi,
og det betyr nedkjøling. Ole viste oss hva man burde gjøre hvis man er iskald. Det han syns
fungerte best hvis han var kald, var å ta “pingvindansen”. Da beveger man skuldrene opp og
ned slik at blodet kommer helt ned i fingertuppene. Vi prøvde det selv, alle synes at det
kjentes ekkelt ut i fingrene. Grunnen til det, er at vi ikke er vant til at blodet strømmer helt
ned.

Hvis man detter uti vannet, så må du ta det helt med ro. Får man sjokk, kan det være
vanskelig å flyte, og da kan det være lettere å drukne. Da ga han oss et tips av at vi må ta oss
til kanten og legge deg som en sjøstjerne helt til du kommer opp igjen. Du må alltid bevege
deg for å holde varmen i kroppen! Hvis
du da kommer deg opp av vannet, må du
ta av deg de våte klærne og ta på deg
tørre klær.
Han hadde med seg masse klær han
pleier å bruke på tur. Da skulle vi si hva
han skulle ha på seg. Vi skulle tenke oss
at det var ti minus. Det endte med at vi
sa at han bare skulle ta på seg alle
klærne.
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Det gikk ikke så bra. Ole klarte så vidt å bøye seg, så vi kom frem til at det ikke hadde vært
lurt å ha på seg det. Deretter viste han hva han pleide å ha på. Det er nok lurest å gjøre sånn
som han gjorde.

Før vi fikk lov til å delta i et forsøk, forklarte han hva man gjorde hvis man gikk gjennom
isen. Ole lærte oss at hvis du falt gjennom isen, måtte du prøve å legge deg inntil isen og roe
deg helt ned. Gjerne puste ut og inn ett par ganger sånn at hjernen klarer å tenke, deretter
prøve å kravle opp på isen og inn til land.

Vi fikk lovt å delta i tre forsøk:

Første forsøk:
I det første forsøket hadde Ole funnet frem to bøtter med vann og isbiter i, altså isvann. Han
valgte fire stykker som skulle prøve. De fire skrev først navnet sitt på en papirlapp. Deretter
skulle de putte den hånda de skriver med ned i isvannet. Ole valgte forskjellig tider for hvor
lenge hver enkelt skulle ha hånden sin nede i isvannet. Det var alt fra 2 til 5 minutter. Da
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tiden hadde gått ut, skulle de skrive navnet sitt på den samme lappen for å se forskjell, eller
om det var noen forskjell. Vi så at det ble veldig vanskelig å skrive navnet sitt etter denne
nedkjølingen.

Andre forsøk:
I det andre forsøket var det også fire stykker som meldte seg frivillige. Her i dette forsøket
skulle de utvalgte bruke t-skjorta som de hadde tatt med. De skulle dyppe t-skjorta i den
samme isvannet som vi brukte i det første forsøket. Deretter skulle de ta på seg den iskalde,
bløte t-skjorta og springe en runde rundt skolen. Vi trodde at de kom til å bli iskalde, men det
ble de ikke fordi de var i bevegelse hele tiden.

Tredje og siste forsøk:
I det siste forsøket skulle hele klassen gå ut og legge seg rett ned på bakken. Bortsett fra to.
De to skulle ligge på et liggeunderlag hver. Den ene av disse hadde på seg den våte T skjorten. Nesten alle som lå på bakken ble kalde og våte ganske fort, men de to som lå på
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liggeunderlagene hold varmen. Grunnen til at de to holdt varmen og nesten ingen av de andre
er fordi et liggeunderlag isolerer deg fra bakken.
Etter denne lærerike dobbeltimen med en rover har vi lært hva vi skal gjøre hvis vi faller uti
og det er is på vannet. Det han lærte oss, trenger vi ikke bare bruke når det er is på vannet, vi
her i Norge kan bruke det nesten hele året siden sjøen er som regel ganske kald. Det er jo
også ganske nyttig for forskningen vår fordi her i Norge er det jo ofte is på vannet om
vinteren. Da vet vi hva som er lurt å ha på seg og hva som er lurt å gjøre for å redde andre
eller seg selv.
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Intervjuer:
Vi har intervjuet mange folk som kan noe om det vi forsker på, men det blir litt mye å ha alle
intervjuene i sin helhet her inne. Vi har plukket ut det som er relevant for forskningen vår,
resten av intervjuene er lagt som nummererte vedlegg.

Først av alt tar vi med et intervju om en nesten-ulykke her i Tananger:
Sissel Ljones jobber på Storevarden skole. Da hun fikk høre om forskningen vår, ble hun
veldig engasjert og fortalte oss en historie. Når hun var liten, gikk hun ofte tur med tre andre
venninner.

En vindfull dag gikk hun tur med venninnene sine, svaberget i Tananger var glatt og skyene
var grå. Plutselig sklir hun ene nedi vannet og blir tatt av en bølge. De tre andre som var igjen
på land reagerte først med høye skrik, men her måtte det gjøres noe. De så at hun ikke hadde
sjangs til å komme seg opp alene, svaberget var glatt og bløtt. Det var i tillegg store bølger
som dro henne lenger og lenger vekk fra vannkanten. De to andre venninnene holdt Sissel
med hendene mens hun skulle prøve å få fatt i hendene til venninnen. Nå var bare den
vanskeligste delen igjen: Første bølgen var på vei mot dem og Sissel strakte seg ut så lang
som hun var, men hun nådde akkurat ikke. Andre forsøk nådde hun akkurat, venninnen var
trygg. Når dette skjedde, hadde de bare på seg joggebukse og en vindtett jakke, hvilket betyr
at de ble veldig kalde. Etter den dagen har hun alltid hatt stor respekt for sjøen.
Vi intervjuet Thomas Lervold som er brannmann, dykker og surfer. Når vi spurte Thomas
hvilke tanker han har når han skal ut på et redningsoppdrag, svarte han at de trener veldig
mye, så når alarmen går, så er det akkurat som trening.
Videre spurte vi hva de gjør når de har fått folk opp fra vannet. Han fortalte at hvis de lever,
bruker de ofte tepper. Når ambulanse ikke er kommet frem til stedet enda, så klipper de av
klærne og legger de inn i brannbilen sånn at de får varmen der inne.
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Thomas synes det er veldig trist at det døde 47 mennesker i Norge i 2018 av fall fra
bryggekanten. Han sier at det er typisk mannfolk. 80% er menn, ofte påvirket av alkohol.
Typisk også at menn tisser på bryggekanten.

På spørsmålet om han kan anbefale noen klær mer enn andre klær på bryggekanten, svarer
han at ull er veldig bra, det holder mer varme enn silke og bomull. Støvler er ikke bra , fordi
de kommer til å dra deg ned hvis du faller uti. Helt til slutt kommer han med et viktig tips:
Redningsvest, ikke flytevest. En vanlig redningsvest er best, flytevest gjør det verre. (Hele
intervjuet finner du som vedlegg nr 2)
Britt Jorunn Ask Rasmussen er livredder på Gamlingen (utendørsbadeanlegg i Stavanger)
og et par andre svømmehaller i Stavanger.
Hun forteller om hvordan hun redder folk som får problemer i vannet:
- På bunnen bruker vi egen teknikk. Den er at vi spenner fra når vi er på bunnen. De er litt
tunge, men det er enklere når de kommer opp på overflaten.
Først må du egentlig få dem opp på land. Hvis de har fått vann i lungene, går det egentlig
bare ut på å få liv i de.
- Hvor ofte må dere redde mennesker som holder på å drukne?
- Det er ca 4-5 ganger i løpet av året. Disse tallene viser at det er veldig få drukningssaker der
jeg er badevakt. (Hele intervjuet ligger som vedlegg nr 3)

I Tananger er det flere som lever av fiske. To
av dem har vi intervjuet: Morten Rott og
Kåre Rott.
Vi er på kaien. Morten står inne i båten. Det
er koseligt og varmt der inne.
- Hva slags klær pleier du og gå med på
havet?
Han smiler og ser på oss.
- Jeg pleier å gå med arbeidsbukse og regntøy.
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- Har du noen gang falt i sjøen?
Han retter seg litt opp og ler.
- Ja, en gang sist vinter. Det var kaldt og is på bryggen. Jeg slet med å få meg opp på land
igjen. På grunn av det ble mobilen min ødelagt.
- Ville du gått med andre klær da du falt uti?
- Nei, det var jo vinter. Det hadde vært lettere å gå med
badebukse, men det var jo snø ute, så det hadde vært
veldig kaldt.
Vi tar en liten pause og fortsetter.
- Har du forskjellige klær etter ulike vær?”

- Ja, om sommeren går jeg med minst mulig klær og
solkrem, og på vinteren går jeg med ull, joggebukse og en hettegenser oppå ullen.
- Hva ville du anbefale å gå med og ikke gå med?
- Jeg ville gått med en redningsvest hvis jeg falt uti.
Jeg ville ikke gått med boblejakke og jeans.
- Syns du at det er lurt å gå med støvler og regntøy når støvlene samler opp vann og får deg
fortere til å bli sliten?
- Du må ha støvler og regntøy når du fisker. Det er alltid vann rundt deg.
- Er det noen klær du absolutt ikke ville anbefale å gå med på sjøen?
- Kjeledress. Det er drit fordi det er så vanskelig å svømme i. Og det er vanskelig å jobbe i en
kjeledress.
- Hva ser du oftest folk gå med på kaien?
- Han tenker seg litt om og sier at kjeledress og
varme klær er det han ser
- Har du støvler eller joggesko eller andre sko når
du fisker, og hvorfor har du de typene sko på
sjøen?
- Jeg har alltid støvler istedenfor joggesko.
- Hvorfor har du på deg støvler når du er ute og fisker?
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- Så jeg ikke skal bli våt. Du er jo omringet av vann…
- Har du noen gang opplevd at en venn av deg falt uti sjøen, hvis det har skjedd hva gjorde du
da?
- Ja, det var en gang Leo (sønnen) falt uti vannet ,så da hoppet jeg uti og tok han.
- Hva ville du anbefalt å gjøre hvis noen falt uti og var alene?
- Ikke få panikk, det er kanonviktig å se etter et nærme sted å klatre opp. Hvis det er folk i
nærheten, så rop om hjelp.
Vi fikk intervjue Kåre Rott som også er fisker.
Det første spørsmålet vi spurte om var hva slags
klær han pleier å ha på seg når han skal være
ute på havet.

Han smiler og sier at han pleier å gå i vanlige
klær, dongeribukse og en vanlig genser. Neste
spørsmål vi spurte om, var om han hadde falt
uti
vannet før. Han hadde det og han tror han hadde på seg det han vanlig har på seg.

Kåre mener han ikke hadde ønsket å ha på seg noe annet, fordi det er uansett vanskelig å ha
på seg klær, men han anbefaler ikke å ha på seg kjeledress fordi det blir tungt. Har du
forskjellige klær etter ulike vær, er det neste spørsmålet vi spør om. Kåre svarte at han har
alltid på seg det samme, men har regntøy over.

Terje Knag er dykker i militæret. Vi spurte han om hva som ikke er lurt å ha nærme sjøen,
eller på brygga. Han svarte at det ikke er lurt med støvler, han mener at de suger seg til vann
og at det kan bli tungt, det samme med tunge klær.

På spørsmålet om han har noen tips om gode klær, svarte han at det alltid er bra å ha på seg
flytevest eller redningsvest, og tynne og lette klær, så det ikke blir tungt å svømme.
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Terje ville brukt joggesko eller tursko, du hopper jo som regel ikke uti, du sklir. Derfor er bra
skotøy viktig.
Vi spurte Terje om han har sett noe til hva andre har på seg når han er på brygga eller ut i båt.
Han ser at det er noen som har redningsvest, og mange folk har ikke det, noe som kan føre til
at de får bot (hvis du er i båt). Mange har også på kjeledress, som kan være farlig.
Han har dessverre opplevd at onkelen hans druknet. De var på fisketur og onkelen satt seg
fast i garnet. Terje hoppet uti og dro han med seg til land. Han sa at onkelen hans hadde på
seg støvler og en boblejakke. Han hadde også på seg en tung bukse, og da ble han veldig
tung.
Det siste spørsmålet er om Terje har hørt om flyteklær. Han svarer at han har det, og at det er
smart å kjøpe en flott genser som har flytegenskaper når du skal være på brygga eller i båt.
(Hele intervjuet kan du lese i vedlegg nr 4)

Øystein Eriksen har seiling som hobby, han er mye ute på sjøen. Hans tips er at hvis vi
detter uti vannet, skal vi prøve å komme oss fort opp og aldri gå på farlige plasser der du
risikerer å dette ut i. Han la også til at vi aldri burde bade eller gå på farlige plasser alene. Det
Øystein alltid gjør når han er alene i seilbåten sin, er at han har et tau som han fester til
seilbåten sin sånn at han henger fast. De klærne han sier han bruker når han er ute, og hva han
anbefaler andre og ha på seg, er ull, varme og vanntette klær sånn hvis man detter ut i, så
holder det seg litt tett. (Hele intervjuet ligger som vedlegg nr 5)
Offshorearbeider Kjetil Lillestøl Sunde kommer med følgende tips dersom han hadde falt uti
vannet:
Han ville prøvd og svømt inn til land, hvis ikke han hadde krefter nok til det, hadde han ropt
på hjelp. Siden vi var inne på hva han hadde gjort hvis han hadde falt uti vannet, spurte vi han
om han har opplevd å falle uti vannet. Det hadde han. Han skulle ut i en kano, men så
bommet han og falt heller ut i. Når han skulle i kanoen hadde han på seg dongeribukse og en
vanlig genser, med flytevest. (Hele dette intervjuet er vedlegg nr 6).
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Dung Anh Nguyen - bademester i Tananger Svømmehall
Da vi skulle intervjue Dung, som er badevakt i Tananger Svømmehall, møtte vi en veldig
engasjert og erfaren badevakt. Han forklarte godt hvordan kroppen reagerer når en faller uti
vann, og han kom med veldig gode tips. Derfor tar vi med alt han forteller oss:

Norge er et land hvor det finnes masse vann, det er vann nesten overalt. Nesten alle
aktiviteter nær vann eller ved vann og i vannet er gøy. Derfor må vi lære å tilpasse oss
vannet. Vannet er vanligvis kaldt selv om det er sommer, derfor må man tenke på faren for
nedkjøling .
Når en går uti vannet, er det første man vil kjenne at det er kaldt .
Jo lengre / dypere en går ut, jo mer vil man merke at det er vanskelig å puste, noen har
problem med å snakke ( spesielt når vannet har nådd opp til halsen). Det er verre når man har
hodet under vannet. Når hjernen fryser, da vil man få problemer med bevegelighet ( i armer
og bein.)

Ulykker skjer ofte med de som ikke har tenkt å bade, fordi kroppen er ikke i beredskap for å
ta imot det kalde vannet.
Det første du må tenke på når du faller uti vannet, er å holde hodet over vann så godt du kan.
Puste rolig, det viktigste er å behold roen. Ikke prøv å kle av deg ( hvis klærne ikke er i veien
). Noe typer klær er rene flyteputer, når de fylles med luft. Klær virker som isolasjon.
(våtdraktprinsipp)

Drukning skjer innenfor 3 meter fra mulig redning ifølge statistikken, det skjer gjerne for de
som ikke hadde tenkt å bade.
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Kuldesjokket blir vesentlig forsterket dersom hodet kommer under vann.
Angstreaksjoner og krampe på stemmebåndet øker panikken og hindrer pusting.
Utmattelse:
Kaldt vann reduserer blodsirkulasjonen til muskulaturen, med den virkning at jo kaldere
vannet er, jo raskere blir man utmattet.
Det er variasjon i toleranse av kaldt vann, noen tåler kaldt vann bedre enn andre og
motsatt…….
Tiltak for å gjenvinne varme:
Mat og drikke, ta på ulltøy, badesko og lue, ta på fullt ulltøy eller våtdrakt (beregnet for
bading.) Dersom personen er sterkt nedkjølt, legg han /hun på folie for å få sakte
oppvarming.
Dung kommer med gode og viktige tips til slutt:
1)

Hold hodet over vannet

2)

Behold roen ved å puste rolig. Lange og dype pust.

3)

Rask på land. Ved båtulykke er det best å holde seg ved båten , da er det større

sjans for å bli funnet. (Alt etter som avstand til land og din helse)
4)

Tenk på din egen sikkerhet før du hopper uti for å redde noen.

5)

Bruk det som er rundt deg for å redde deg selv eller andre.

6)

Varsling ( rop etter hjelp, ring nødtelefon)

7)

Vis respekt for vannet, spesielt kaldt vann. Det er farligere enn du tror.

Tanja Krangnes i Redningsselskapet (RS)
Dette intervjuet tar vi også med i sin helhet fordi det understreker så viktige ting.

Hva er den største risiko å ha på seg ved brygga?
Det viktigste er ikke nødvendigvis klærne man har på seg, men hvordan man oppfører seg på
brygga. Hvis man leker eller fisker på brygga, er det lurt å ha på seg redningsvest/flytevest –
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så er man sikker på å flyte hvis man skulle være uheldig og falle i vannet. Og så er det viktig
å tenke sikkerhet: Ikke gå for nær kanten, si fra til noen voksne om hvor du er – og vær på
brygga sammen med noen andre.

Hva synes du er det beste å ha på seg ved havet?
Klær som passer til årstiden! Når det er kaldt er det viktig å kle seg godt – ull innerst, et
mellomlag, og en god ytterjakke. Er man ute i båt på sommeren, er det også lurt å ha med
ekstra klær – det kan bli kjølig om kvelden, eller hvis det kommer tåke for eksempel. Sjekk
alltid værmeldingen før du drar ut i båt! Som nevnt i spørsmål 1, er det også lurt å ha på seg
flyteplagg hvis man leker eller fisker ved havet. Tenk alltid sikkerhet.

102 omkom av drukning i Norge i 2018, hva synes du om det?
102 drukninger på landsbasis er 102 for mye. Redningsselskapets visjon (mål) er at ingen
skal drukne, og dette jobber vi for hver dag. Vi tror at de fleste drukningsulykker kan
forebygges ved at folk får mer kunnskap, har gode holdninger og riktig atferd (oppførsel) når
de gjør aktiviteter der det kan være drukningsfare. Av de 102 som druknet i fjor omkom
nesten halvparten etter at de hadde falt i vannet fra land /brygge. 25 personer omkom fra båt
(fritidsbåt, kajakk, fiskebåt osv), og 18 personer druknet i forbindelse med bading.

Er det smart å ha på seg flyteklær? (hvorfor/hvorfor ikke)
Å ha på seg en form for flyteplagg er kjempelurt, og kan redde livet til den som har det på
seg. Her er det litt forskjellige egenskaper på de ulike flyteplaggene. En redningsvest har en
krage som hjelper en bevisstløs person å holde hodet over vannet. Disse vestene egner seg
spesielt godt for barn eller andre som ikke kan svømme. Hvis man skal ferdes langt fra land
er det også lurt å velge redningsvest fremfor flytevest.
Tradisjonelle flytevester er flyteplagg uten krage, formet som en vest. Her får hodet ingen
støtte. Flytevester gir brukeren en oppreist stilling i vannet og passer best for personer som
kan svømme eller som skal være i nærheten av land.
Flyteklær kan være hele dresser, jakker eller vester som har oppdrift i seg og holder deg
flytende. De beskytter også mot kulde.
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Mange av drukningsulykkene kommer fra at personene ikke kan svømme, når mener du at
barn burde lære seg å svømme?
Tall fra Norsk svømmeforbund viser at bare halvparten av alle 10-åringer kan svømme. Vi
mener at alle 10-åringer bør kunne svømme, og at svømmeopplæringen gjerne kan starte de
siste to årene i barnehagen og fortsette når barna begynner på skolen. Hvis foreldrene har
mulighet, er det også fint om de tar med barna på svømming slik at de blir trygge i vannet .

Det er også lurt å tenke på at det er forskjell på å bade i basseng og ute. Ute er det kaldere i
vannet, strøm og vind og usikre bunnforhold. Så hvis skolen har mulighet til å legge noen av
svømmetimene utendørs er det god læring!

Torfinn Bøe Henriksen er aktiv i Røde Kors på Sola, han er med i hjelpekorpset.
Han forteller at de fleste de ikke klarer å redde, ikke drukner av feil klær, men av alkohol
eller at de ikke har på seg redningsvest.
Vi spurte han om han hadde noen tips til folk som skal ned til bryggekanten, og det han
svarte var redningsvest som er det viktigste, og så er det samme hvilke klær bare det varmer
og isolerer, men redningsvesten burde alltid være på. (Hele intervjuet finner du som vedlegg
nr 7)
Rune Lye  er surfer og eier av Surfschool. Tipsene hans til folk som skal ned til brygga eller
på båttur er å ha med redningsvest, ullklær og gjerne en vindjakke. Hvis man skal til
vannkanten og faller ut i vannet, syns han det beste hadde vært og hatt en redningsvest på
seg, men hvis du detter ut i vannet, så bør du egentlig prøve å få av deg klærne. (Hele
intervjuet finner du som vedlegg nr 8)

Lovise Mæland er speiderleder hos sjøspeideren i Tananger og har mye erfaring med vann.
Hun gir beskjed til speiderne sine at de må ha på seg redningsvest og ikke støvler. Hvis man
ikke har en redningsvest tilgjengelig, bør man ha på seg helt vanlige klær, men ikke støvler
uti små båter, uansett hvilket vær det er.
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Hun mener at mye av grunnen til at folk drukner er at de ikke har på seg redningsvest, men at
de også har drukket alkohol og at de står og tisser på bryggekanten og så faller de ut i
(spesielt menn mener hun).
Det hun mener er det beste å ha på seg ved vannet, er lette og tynne klær, ikke dongeribukse
og hettegenser. (Hele intervjuet: vedlegg nr 9)

Her jobbes det med intervjuskriving.

Researchgruppa:
De har sett litt nærmere på drukningsstatistikken de siste 21 årene:
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Diagrammet over er en drukningsstatistikk over fall fra brygge / land fra de siste 21 årene i
Norge. Drukningsstatistikken viser at de siste seks årene har statistikkene på antall drukning
ved fall fra land og brygger har steget veldig mye. Tabellen viser at flest druknet i 2015 og
minst druknet i 2006. Disse statistikkene fant vi på Folkehjelp.no og Redningsselskapet.no. År
1998 - 2016 er Norsk Folkehjelp sine tall, 2017 og 2018 er Redningsselskapet sine tall.

Vår plan var å finne ut så mye som mulig om klær som kan brukes når en er på sjøen eller i
nærheten av sjø og vann.

Flytebuksen/Flyte dressen
Sintef (i samarbeid med Regatta, Norges fiskarlag og Gjensidige) er selskapet som har laget
denne såkalte “flytebuksen” og “flytedressen”. Denne buksa har revolusjonert olje og
fiskeuniformer. Flytebuksen og flytedressen er to vesketette plagg som avstøter både olje og
vann. Det spesielle med disse to produktene er at de har mange flyteelementer inni, det vil si
at den fungerer akkurat som en redningsvest, bare bedre og mer praktisk. Den har også en
neongul farge som gjør den lett å se.
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Prosessen bak flyteplaggene var at 23 fiskere og oljearbeidere ble
spurt om uniformen de brukte før de fikk flytedressen. Nesten alle
svarte at den ble fort varm og ubehagelig. Mange som jobber langs
havet og i båt bruker ikke flytevest. Mange drukningsulykker har
skjedd på grunn av nettopp dette. Sintef sendte ut en undersøkelse
til 306 yrkesfiskere og spurte hva de ville ha i en uniform. Det best
likte forslaget var at de ville ha flyteelementer. Den transporterer
til og med svette bort fra kroppen. I 2006 var den ferdig.

I 2007 var den tildelt “Merket for god design”. Etter det ble det
utdeling til mange selskaper som arbeider med olje og fiskeri. Den
har reddet mange liv.
Kilder:https://www.sintef.no/siste-nytt/flytedresser-redder-liv/
https://www.sintef.no/siste-nytt/designpris-til-livsviktig-plagg-for-fiskere-/
Bilde:https://www.regatta.no/prod_images/doc 57 2.jpg?w=582

Redningsdrakter:
Redningsdrakter er drakter folk bruker for å redde folk i
kaldt vann. Hvis en svømmer som er dårlig kledd i
vinterkaldt vann, kan den personen etter 10 - 12 min få
vanskeligheter med å holde seg flytende på grunn av
skjelving som etter en halvtime til tre kvarter kan være
livsfarlig. En redningsdrakt dekker hele kroppen og holder
deg varm. I tillegg fungerer de som redningsvester. Hvis en
person er i 4 grader kaldt vann, kan den personen overleve
flere timer med redningsdrakt.
Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Redningsdrakt
Frivillige hjelpere:
Flere frivillige går på livredningskurs. Målet er at de frivillige skal komme raskt til der det
har hendt en alvorlig hendelse. Ofte vil de komme før ambulanse, brann og politi. De
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frivillige kan redde liv. Det er svært få proffe redningsfolk. Derfor er de frivillige
kjempeviktig for Norge. Norske redningshunder (NRH) er noen av de som har stått for
kursene. Når de holder kursene, tar de en uke og prøver å gjør sånn at de frivillige skal yte det
meste de har, slik at de skal bli mest mulig forberedt på det som kommer i en nødsituasjon.
En av de som holder kursene er veldig imponert av de frivillige og innsatsen deres.

Kilder:
https://www.hovedredningssentralen.no/frivillige-baerebjelken-norsk-redningstjeneste/

På Newton (NRK - Super) lærte vi om nedkjøling, altså hypotermi. Når temperaturen på
hendene/føttene når 10 grader kan du få alvorlige skader. Programlederen i Newton satte seg
oppi et basseng som var 10 grader. Stian (programlederen) var der i 27 min før det begynte å
bli farlig. Da ble temperaturen 10 grader på hendene/føttene. For å måle temperaturen, hadde
han på temperaturmåler.

Trinn 5:
Dette har jeg funnet ut - Oppsummering av hypotesene:
Dette nysgjerrigperprosjektet startet med en nysgjerrighet som handlet om hvordan klær
påvirker oss når vi faller ut i vannet. Prosjektets problemstilling ble derfor å undersøke hvilke
klær det er best å falle ut i vannet med.

Vi starter konklusjonsdelen med å se litt på hypotesene vi kom med i trinn 2. En viktig del av
forskningen vår var å finne ut om hypotesene våre stemte eller ikke, og derfor samlet hele
trinnet seg for å gå gjennom hver enkelt av hypotesene og hva vi hadde funnet ut.

Nå vil vi presentere de ulike hypotesene og under kommentere funnene våre. Sammen med
kommentarer om hypotesen skal vi, dersom det er relevant, også trekke frem noe av
statistikken vi presenterte i trinn 4.
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Jeg tror at det er best å dette i sjøen med ull fordi det er lett stoff.

Denne hypotesen stemmer greit for tynt ulltøy. Vi tok på ulltøyet under basisklærne, og da
merket vi det veldig lite. Dette ulltøyet var i form av ullundertøy.
En hadde på seg hjemmestrikket genser, ullbukse og lue. For han ble det tyngre. Han sa selv
at det i seg selv ikke var så tungt, men at det ikke var tett nok til å danne luftboble, derfor ble
det tungt å svømme i det. Men han sa også at det hjalp han å holde varmen da han kom opp
på land. Det er derfor ingen tvil om at det stemmer at det er lurt å ha ull under fordi du blir
ikke så fort kald i det selv om du har blitt våt. Ull holdt også bedre på varmen under vann.
Vi vet også at gamle fiskere alltid brukte ullvotter da de var på sjøen, det gjorde at fingrene
ikke ble så kalde til tross for at vottene ble våte.

Når vi ser på hvor mye ulltøyet økte vekten etter det hadde vært i vann, ser vi at det var
ullundertøyet som økte minst, det økte vekten med i underkant av 100 %. Det hjemmestrikka
ullsettet økte vekten med 225%, så det kan forklare litt hvorfor han syntes det var tyngre i
forhold til de med tynt ulltøy under basisklærne.

Jeg tror at det kommer til å bli veldig vanskelig å ta av seg klærne i vannet.

De som prøvde å ta av klærne i vannet, fortalte at det var kjempevanskelig med dongeribukse
og hettegenser. Enkelte måtte til og med gi opp å få av hettegenseren, den gikk rundt hodet,
og det kunne lett ført til panikk. Genser med glidelås var veldig enkelt.

Ulltøyet var enkelt å ta av, det samme gjaldt joggebukser. Men en av elevene erfarte at det
ikke var lurt å ta av joggebuksen med begge beina samtidig. De som hadde boblejakke hadde
det greiere, denne fløt slik at de kunne legge de andre klærne oppå den. Støvlene måtte av i
en fart, de dro nemlig veldig nedover mot bunnen.

Treningstøy var enkelt å ta av.
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Da vi kom med hypotesene, tenkte vi at det var viktig å få av tøyet slik at det ikke ble for
tungt. Men siste gangen i svømmehallen fikk vi klar beskjed av bademester Dung at en ikke
skulle ta av klær i vannet, det isolerer og gjør at en holder bedre på varmen så lenge en er uti.
Men tunge støvler må en få av seg raskest mulig. Støvlene en av oss brukte var litt små og
trange, de var helt umulige å få av selv oppå land, så det er lurt at en ikke har for små støvler
når en ferdes langs vannkanten.

Vi kan da si at hypotesen delvis stemmer, det var enkelte plagg som ikke var vanskelige å ta
av, mens andre plagg nesten var farlige å prøve å ta av. En annen ting vi lærte av hypotesen
var at man skal beholde klærne på uansett om de er vanskelige å få av eller ikke. Dette gjelder
ikke støvler, disse bør man få av seg så fort som mulig.

Jeg tror at regntøyet klistrer seg helt inntil kroppen slik at det ikke kommer vann inn,
men luft på overkroppen hvis du ligger på ryggen.

Dette var litt forskjellig alt etter om en kneppet igjen knapper og surret igjen hetten eller ikke.
En elev opplevde at regntøyet klistret seg inntil, det ble tungt, og det kom litt luft, men luften
kom ut i halsen. Regntøyet fløt greit i starten, men ble tyngre og tyngre.

En annen elev opplevde at regnbuksen fylte seg med vann. Enda en forteller at først ble
overdelen full av luft, den var det helt til noen kom borti, og da ble den full av vann. Og da
følte han at han sank rett ned.

Hypotesen ble knust, det var ingen som opplevde at regntøyet fungerte slik hypotesen
beskriver. Enkelte opplevde at luften som kom inn i regntøyet hjalp dem å flyte, men det
hjalp lite fordi vannet begynte å sige inn etter hvert. Derfor er regntøy dumt å bruke på
bryggekanten. Eller for å si det på en annen måte: Har du regntøy må du ha redningsvest i
tillegg!

Jeg tror at regntøyet fylles fort opp med vann.
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De som hadde regntøy på, kjente at det var luft i det helt til det ble fullt av vann, da sank du,
og det ble umulig å svømme. Vannet trengte inn i det mens vi svømte/fløt.

Denne hypotesen fikk vi altså bekreftet av stemmer.

Jeg tror det er lurere å ligge stille og prøve å holde seg flytende enn å sprelle etter hjelp.

Det var stor enighet om at det er lettere å ligge stille og flyte enn å sprelle/bevege seg i
vannet. Når vi planla forsøket og ble enige om hvordan vi skulle oppføre oss i bassenget,
trodde vi at det var smart å holde seg rolig og forsøke å flyte. Vi trodde at det å bevege seg
ikke ville være så lurt fordi energien fort ville gjøre at vi ble så slitne at vi kunne drukne.
Bademester Dung lærte oss her noen veldig viktig. Selv om vi syns det var lettere å ligge
stille og flyte, var Dung helt klar på at det er utrolig viktig å holde hodet mest mulig tørt, hvis
ikke kan det få alvorlige konsekvenser for deg. Årsakene til dette har vi beskrevet i et
tidligere kapittel.

Dermed må også denne hypotesen knuses, for selv om det er lettere å flyte, er det det noe
dummeste du kan gjøre dersom du faller i vannet.

Jeg tror at hvis man har på tights, en lett genser og ikke altfor tunge sko, så blir det mye
lettere å svømme enn hvis vi har på oss hettegenser og tunge klær.

Vanlig tights og collegegenser var veldig tungt å svømme i. Treningstights derimot var mye
lettere, det gjelder også de fleste treningsklær. Hettegenserne og de fleste basisklærne og
joggesko var ganske tungt å svømme med. Vi fant ut at syntetisk stoff ikke blir så tungt i
vannet, mens bomull blir veldig tungt. Dette ser vi også på klærne vi veide. Vekten på
treningsklær økte med rundt 200 %, enkelte ikke med mer enn 70-80 %. Når det gjaldt
basisklærne med hettegenser, steg vekten med 300-400% på flere av dem, noen til og med
mer.
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Dette forklarer at stoffenes egenskaper betyr mye, det er stor forskjell på hvor mye vann de
suger opp.

Hypotesen stemmer.

Jeg tror at hvis vi har på oss kjeledress, så hadde vi sunket.

Kjeledressen var nesten en dødsfelle. Det var veldig, veldig tungt å svømme i den. Den veide
mye i utgangspunktet, men vekten steg med 534%, og den endte på 11 kg. Det sier seg selv at
en ble trukket nedover med den og den eleven som hoppet ut i bassenget med kjeledressen
bekreftet dette. Han hadde store problemer med å holde seg trygg og over vann.

Hypotesen stemmer.

Jeg tror at tykke klær, f.eks uteklær, absorberer vann, og det gjør de tyngre å flyte eller
svømme i.

Dersom vi regner boble- og dunjakker som tykke klær, ble denne hypotesen knust. Det som
nemlig skjedde, var at da jakkene kom i vannet, ble det luft i mellom lagene med stoff. Dette
luftlaget gjorde at jakkene holdt oss oppe, det virket nesten som en flytevest og nakken fløt.
Ble en sliten av å svømme, kunne en flyte litt.

Det var en som prøvde å klemme ut luften av jakka, og da ble det veldig tungt, så det viser at
luftlaget betydde veldig mye.

Som en refleksjon over denne hypotesen, kom det opp et nytt spørsmål: Kan det være at når
jakkene er tørre, så flyter de ekstra godt, mens hvis de er våte når en ramler uti, vil de flyte
like godt da?
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Konklusjoner:

Nå vil vi prøve å oppsummere alle funnene våre med en avsluttende konklusjon.

Det første vi vil si er at hvis du skal være ved brygga eller sjøen, mener vi at du bør ha på deg
redningsvest. Hvis du ikke har på deg redningsvest, som sikkert er grunnen til de fleste
drukninger, så bør du ha på deg lette klær som sitter stramt på kroppen. Treningstøy var
ganske lett å flyte og svømme med, det satt “fast” til kroppen og det gjorde at det var veldig
lett å svømme. Og da er det også enklere å svømme inn til land.

Og når det kommer til flyteplagg, er det viktig å huske at det er forskjell på redningsvest og
flytevest. Det er best med redningsvest og litt bra med flytevest. Redningsvest med krage er
veldig bra siden den holder hodet oppe, redningsvest uten krage holder ikke hodet oppe, og
det er dette som kalles flytevest. Overlevelsesdrakter er bra, men ikke praktisk å gå med på
kaien. Vi fikk låne dem av fiskeren Morten Rott. Han må ha dem i fiskebåten sin i tilfelle
båten hans går under.

Vi som bor så nær kysten som vi gjør, er også mye i små båter utpå sjøen, de samme reglene
bør vi ha også der. Redningsvest/ flytevest er faktisk påbudt dersom du er i båt.

Videre kan vi konkludere med at det ikke er bra med kjeledress. Fiskeren Morten Rott sa i
intervjuet at han så at de fleste på bryggen brukte kjeledress. Dette er litt skremmende, fordi
vi fant ut at kjeledresser kan være “mordvåpen” i vann. Det var veldig tungt å svømme med
den fordi hele dressen ble fylt med vann, og alt vannet gjorde dressen kjempetung som igjen
gjorde at det var veldig vanskelig å svømme og holde hodet over vann.

Vi kan også si at vår forskning viser at en Ikke bør ha på seg tunge klær som for eksempel
hettegenser og jogge- eller dongeribukse, fordi da blir det tungt, og de suger til seg mye vann.
Noen plagg suger veldig mye vann opp, slik som eksempelvis hettegensere laget i tykk
bomull.
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Vi fant ut at det ikke var lurt i det hele tatt å ha på støvler, fordi hvis du faller ut på sjøen eller
i vannet, så fylles støvlene med vann, og det gjør at du lettere synker og drukningsfaren er
større. Det er også mange støvler som er veldig vanskelig å få av når det er vann i støvlene.
Det fikk vi virkelig prøve da vi badet med støvler. Var de trange, måtte den som hadde dem
på ligge på golvet og så måtte en annen hale og dra og lirke for i det hele tatt å få dem av. Vi
kan konkludere med at det beste fottøyet mest sannsynlig er helt lette joggesko som flyter på
vannet.

Noe vi har hørt, er at alle fiskere mener de er nødt til og gå med regntøy og støvler på jobb, så
kanskje kan det være grunnen til mange drukningsulykker på sjøen? Collin hadde på “Dock
Boot”-støvler på, og de fløt. Slike kunne nok vært veldig praktiske for fiskere.

Vi testet mange ulike typer plagg som var laget av forskjellige typer stoffer. Og forskningen
vår viser at superundertøy/ull merker du veldig lite til når du er i vannet, og det er ganske
praktisk. Men ulltøyet er ganske vanskelig å ta av når det er vått. Men nå har vi lært at vi ikke
skal ta av klærne i vannet dersom vi faller uti det, det isolerer nemlig mot kaldt vann. Og
treningstøy var som vanlig badetøy, Vi fant ut at det har noe med stoffet de er laget av å
gjøre.
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Nå skal vi komme til noe av det mest spennende vi fant ut i forskningen vår. Og det var at
noen typer dun- og boblejakker fungerte godt fordi de dannet luftbobler som hjalp på
flyteevnen. Vi trodde at dette var et av de plaggene som kom til å skape mest problemer for
oss i vannet, men slik var det virkelig ikke. Og når det er sagt er det noe annet vi lærte
gjennom prosjektet som det er utrolig viktig å vite. For selv om boblejakken kan hjelpe deg å
flyte, er det veldig lurt å ha hodet over vann. Det er nesten umulig å flyte uten å få deler av
hodet under vann. Får du hodet under vann, kan du få panikk, du kan miste stemmen og til
slutt miste pusten.

Til slutt har vi lyst til å avslutte dette forskningsprosjektet vårt med å komme med en klar og
tydelig konklusjon på hvilke plagg vi syns det var best å falle ut i vannet med. Loggene våre
viser at det var lettest med treningstøy, boblejakke og ull- og superundertøy. Vi kan
konkludere med at lettere klesplagg som er laget av et lett materiale, for eksempel polyester,
er bedre å svømme med fordi det ikke trekker til seg så mye vann og derfor blir ikke plagget
så tungt.

Vi har også en liten oppfordring som skal avslutte rapporten, nemlig at kjeledress og støvler i
nærheten av vann bør blir ulovlig!

Trinn 6: Fortell til andre
Da vi var ferdige å teste ting ut og hadde funnet informasjon, kom vi til en viktig del av vår
forskning. Vi må jo spre våre funn og fortelle det til andre. Vi vil at hele verden skal få vite
hvordan de kan unngå å drukne.

Vi elever fikk lovt å komme med forslag. Noen av de forslagene vi kom med, var å lage
plakater og henge dem opp rundt omkring, fordi da kan alle gå rundt å se og lese. En annen
idè var å sende inn det vi har funnet ut til lokalavisen Solabladet og se om de vil skrive om
oss. Det samme kan vi gjøre med andre aviser også, kanskje vi til og med kan få en
landsdekkende avis til å skrive om dette. Vi visste også at NRK Rogaland er opptatt av lokalt
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engasjement og derfor ringte vi og hørte om vi kunne få komme med på det lokale
radioprogrammet, Lokalen, for å presentere funnene våre. Dette er veldig lurt fordi det er
veldig mange mennesker som lytter til dette radioprogrammet hver dag. Vi fikk komme i
studioet der 12.mars. Det var Tomine og Lukas som representerte oss sammen med en av
lærerne, Charlotte. Dere kan høre radioinnslaget ved å gå inn her. (Unge forskere om
drukning og klær)
NRK Supernytt hadde fått et tips om at vi forsket, og de sendte oss en video der de ønsket oss
lykke til og håpet at vi ville sende inn det vi fant ut til dem. Vi kommer selvfølgelig til å følge
den oppfordringen.

Det er også viktig å legge ut forskningen på skolens hjemmeside. En ide vi også har tenkt på,
er å ha en slags fellestime/foredrag på vår egen skole, men også på naboskolen, slik at vi kan
fortelle dem hva vi har funnet ut. Det er viktig at de som bor her i Tananger får vite hva vi har
funnet ut siden vi har sjø nesten på alle sider.

Nå er det veldig populært med sosiale medier og det er mange av oss som bruker dette.
Derfor kan alle legge ut hva vi har funnet ut på våre sosiale medier. Da har de sjans til å spre
seg til mange flere. Dette er også et veldig enkelt tiltak som kan få flere til å lese om vår
forskning.

Rett før vi skulle levere rapporten vår, fikk vi vite at det ville komme et team (med journalist
fra NTB) engasjert av Forskningsrådet for å lage en reportasje som de kan bruke til å fortelle
om forskning blant skoleelever. Grunnen til at de skal komme til Storevarden skole, er at alle
klassene på skolen leverte inn bidrag til Nysgjerrigper i 2018, og vi gjør det samme i 2019.
Vi skal da ta vår forskning enda et skritt videre: Vi skal “falle” i sjøen i Tananger med klærne
på 14. mars. Vi har fått vite at Forskningsrådet vil bruke dette til presentasjoner i mange ulike
medier, så da vil vi få formidlet det vi har funnet ut til folk rundt i hele landet!
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Fortell til andre er viktig. Her er Tomine og Lukas i NRK Rogaland sitt studio.
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