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Syftet var att undersöka vilken pedagogisk metod, instruktörsledd eller filmbaserad med facilitator som ger bäst 

kunskap såväl kortsiktigt som långsiktigt vid hjärt-lungräddningsutbildning (HLR) i årskurs sju. Syftet var även att 

undersöka elevers motivation till att ingripa i en akut hjärtstoppssituation.  

Teori Då lärande enligt läroplanen ska ske i social miljö, genom samspel har jag i studien valt att utgå från det 

sociokulturella perspektivet där kontexten är viktig i ett sammanhang, i kombination med praktikorienterad teori 

för att beskriva lärandet.  

Metod Datainsamling har skett genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Eleverna utförde 

treminuters kvalitetstest direkt efter utbildningstillfället i HLR samt efter tre månader. Bedömning av 

medvetandekontroll och andningskontroll utfördes genom direktobservation. Kvalitet på utförd HLR registrerades 

via en övningsdocka kopplad till ett datorbaserat program, Leaerdal PC skill reporter. Insamlad data registrerades i 

en modifierad version av mätinstrumentet Cardiff Test of basic life support. I testet bedömdes 13 variabler med 

total poängsumma 12-48 poäng. Primärt effektmått var den totala poängen med enskilda variabler som sekundär 

endpoints. En hypotes är att det inte är någon skillnad mellan utbildningsmetoderna gällande elevernas totalpoäng, 

vilket medför att den filmbaserade metoden är effektivare då den utförts i helklass. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes direkt efter utbildningstillfället för att undersöka elevers motivation till att göra en livräddande insats. 

Resultat Ingen signifikant skillnad ses mellan utbildningsgrupperna beträffande kvalitetstestets totalpoäng, vare sig 

vid mätning direkt efter utbildningstillfället; instruktörsledd 33 poäng, DVD-baserad 34 poäng, eller vid tre 

månaders uppföljning; instruktörsledd 31 poäng, DVD-baserad 30 poäng. Båda gruppernas totalpoäng var 

signifikant lägre vid tremånaders testet. I båda grupperna ses vid tremånaders uppföljning en markant försämring i 

de variabler som registrerades via direktobservation; medvetandekontroll, andningskontroll samt larm. Vid 

tremånaders test utförde majoriteten av eleverna bröstkompressioner med handplacering för långt ned mot 

bröstbensspetsen, DVD-baserad 20 %, instruktörsledd 48 %. En möjlig orsak kan vara att markeringen på 

MiniAnne dockan gör att eleverna inte reflekterar över handplacering, vilket bidrar till svårighet med att finna 

korrekt kompressionsplats vid test på helkroppsdocka utan markering för handposition. Båda grupperna hade 

signifikant förbättrat sig vad gäller delaytid till första kompression instruktörsledd 21 sekunder vs 10 sekunder, 

DVD-baserad 19 sekunder vs 8 sekunder. I den instruktörsledda gruppen sågs även vid tre månaders uppföljning en 

signifikant ökning av andelen elever som utförde kompressioner med korrekt kompressionsdjup (5-6 cm), 7,5 % vs 

32,5 %, DVD-baserad 10 % vs 25 %.  

Flertalet elever ansåg spontant att de hade tillräckliga kunskaper för att göra en livräddande insats. Vid följdfrågor 

framkom dock att flertalet av de intervjuade kände oro och rädsla för bristande kunskaper, dels för att skada den 

drabbade, dels för att göra fel vid en livräddande insats i verkligheten. Några elever förmedlade att de under 

utbildningen inte tänkt sig in i att det kan vara de som ska utföra hjärt-lungräddning i en verklig situation. De 

intervjuade hade olika uppfattning om hur närvaro av vuxna kan påverka deras inställning till att ingripa. En del 

skildrade fördelen med att kunna hjälpas åt i den akuta situationen medan andra istället beskrev att det skulle kunna 

medföra att de tvekade alternativt inte vågade ingripa. Några elever beskrev att bekräftelse och återkoppling bidrog 

till att stärka elevens självkänsla till att våga ingripa i en verklig situation, vilket kan vara svårt att hinna med vid 

utbildning i stora grupper/helklass. 

En möjlig slutsats är att den filmbaserade metoden är effektivare sätt till antal utbildade deltagare, men med stöd av 

sociokulturell teori bör det i framtida utbildningar avsättas mer tid för gemensamt lärande, tillvaratagande av 

frågeställningar samt avsättning av tid för individuell och gemensam reflektion. 
 

 

Nyckelord Hjärt-lungräddning, HLR-utbildning, lekmän, livräddare, motivation, högstadieelever 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

 

Syftet var att undersöka vilken pedagogisk metod, instruktörsledd eller filmbaserad med 

facilitator, som ger bäst kunskap såväl kortsiktigt som långsiktigt vid hjärt-

lungräddningsutbildning (HLR) i årskurs sju. Syftet var även att undersöka elevers motivation 

till att ingripa i en akut hjärtstoppssituation. Då lärande enligt läroplanen Lgr 11 ska ske i 

social miljö, genom samspel har jag i studien valt att utgå från det sociokulturella perspektivet 

där kontexten är viktig i ett sammanhang, i kombination med praktikorienterad teori för att 

beskriva lärandet.  

 

Datainsamling har skett genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Eleverna 

utförde treminuters kvalitetstest direkt efter utbildningstillfället i HLR samt efter tre månader. 

Bedömning av medvetandekontroll och andningskontroll utfördes genom direktobservation. 

Kvalitet på utförd HLR registrerades via en övningsdocka kopplad till ett datorbaserat 

program, Leaerdal PC skill reporter. Insamlad data registrerades i en modifierad version av 

mätinstrumentet Cardiff Test of basic life support [1]. I testet bedömdes 13 variabler med total 

poängsumma 12-48 poäng. Primärt effektmått var den totala poängen med enskilda variabler 

som sekundär endpoints. En hypotes är att det inte är någon skillnad mellan 

utbildningsmetoderna gällande elevernas totalpoäng, vilket medför att den filmbaserade 

metoden är effektivare då den utförts i helklass/större grupper. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes direkt efter utbildningstillfället för att undersöka elevernas motivation till att 

göra en livräddande insats. 

 

Ingen signifikant skillnad ses mellan utbildningsgrupperna beträffande kvalitetstestets 

totalpoäng, vare sig vid mätning direkt efter utbildningstillfället; instruktörsledd 33 poäng, 

DVD-baserad 34 poäng, eller vid tre månaders uppföljning; instruktörsledd 31 poäng, DVD-

baserad 30 poäng. Båda gruppernas totalpoäng var signifikant lägre vid tremånaders testet. I 

båda grupperna ses vid tremånaders uppföljning en markant försämring i de variabler som 

registrerades via direktobservation; medvetandekontroll, andningskontroll samt larm. Vid 

tremånaders test utförde majoriteten av eleverna bröstkompressioner med handplacering för 

långt ned mot bröstbensspetsen, DVD-baserad 20 %, instruktörsledd 48 %. En möjlig orsak 

kan vara att markeringen på MiniAnne dockan gör att eleverna inte reflekterar över 

handplacering, vilket bidrar till svårighet med att finna korrekt kompressionsplats vid test på 



 

 

helkroppsdocka utan markering för handposition. Båda grupperna hade signifikant förbättrat 

sig vad gäller delaytid till första kompression instruktörsledd 21 sekunder vs 10 sekunder, 

DVD-baserad 19 sekunder vs 8 sekunder. I den instruktörsledda gruppen sågs även vid tre 

månaders uppföljning en signifikant ökning av andelen elever som utförde kompressioner 

med korrekt kompressionsdjup (5-6 cm), 7,5 % vs 32,5 %, DVD-baserad 10 % vs 25 %.  

 

Flertalet elever ansåg spontant att de hade tillräckliga kunskaper för att göra en livräddande 

insats. Vid följdfrågor framkom dock att flertalet av de intervjuade kände oro och rädsla för 

bristande kunskaper, dels för att skada den drabbade, dels för att göra fel vid en livräddande 

insats i verkligheten. Några elever förmedlade att de under utbildningen inte tänkt sig in i att 

det kan vara de som ska utföra hjärt-lungräddning i en verklig situation. De intervjuade hade 

olika uppfattning om hur närvaro av vuxna kan påverka deras inställning till att ingripa. En 

del skildrade fördelen med att kunna hjälpas åt i den akuta situationen medan andra istället 

beskrev att det skulle kunna medföra att de tvekade alternativt inte vågade ingripa. Några 

elever beskrev att bekräftelse och återkoppling bidrog till att stärka elevens självkänsla till att 

våga ingripa i en verklig situation, vilket kan vara svårt att hinna med vid utbildning i stora 

grupper/helklass. 

 

En möjlig slutsats är att den filmbaserade metoden är effektivare sätt till antal utbildade 

deltagare, men med stöd av sociokulturell teori bör det i framtida utbildningar avsättas mer tid 

för gemensamt lärande, tillvaratagande av frågeställningar samt avsättning av tid för 

individuell och gemensam reflektion. 
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1. INLEDNING 
 

 

Varje år drabbas cirka 15 000 människor i Sverige av plötsligt oväntat hjärtstopp på och 

utanför sjukhus. Den som får hjärtstopp är beroende av att någon i omgivningen snabbt 

ingriper, utan rätt hjälp avlider annars den drabbade. Den viktigaste och avgörande faktorn för 

överlevnad vid hjärtstopp är att minimera tiden från hjärtstopp till start av hjärt-lungräddning 

och strömstöt från en hjärtstartare [2-4]. Genom start av hjärt-lungräddning ökar överlevnaden 

två till trefaldigt [3-7]. Det är därför viktigt att så många personer som möjligt, såväl barn som 

vuxna, har kunskap i hjärt-lungräddning, HLR, dels för att snabbt kunna identifiera 

hjärtstoppet, dels för att snabbt kunna agera om situationen uppstår. En nyligen publicerad 

studie visar positivt samband mellan ökat antal bystander (lekmän) ingripande i Sverige och 

förbättrad överlevnad [8]. För att öka kunskapen om hjärt-lungräddning, har under flera 

decennier, många olika nationella kampanjer och massiva utbildningsinsatser genomförts, 

enorma forskningsinsatser utförts samt evidensbaserade ändringar av behandlingar och 

riktlinjer genomförts. Enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings utbildningsregister har 

cirka 3 miljoner svenskar utbildats i hjärt-lungräddning sedan 1983

. Trots massiva nationella 

utbildningsinsatser i hjärt-lungräddning är överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus låg, 

endast cirka 10 procent, vilket motsvarar cirka 500 personer per år i Sverige [6]. Huruvida 

dagens utbildningar i samhället är tillräckliga och optimala, för att den utbildade livräddaren 

ska vilja och våga ingripa vid ett hjärtstopp, samt om kunskapen och kvaliteten är tillräckligt 

god för att kunna hjälpa den drabbade i en akut situation är ofullständigt belyst. Det är därmed 

av central betydelse att kunna identifiera och påvisa faktorer som påverkar 

kunskapsinhämtning vid utbildning i hjärt-lungräddning samt viljan att ingripa i en akut 

situation [9]. Avsikten med denna studie är att undersöka vilken pedagogisk metod, 

instruktörsledd eller filmbaserad, som är effektivast vid utbildning i hjärt-lungräddning av 

elever i årskurs sju, samt undersöka elevernas vilja och motivation till att göra en livräddande 

insats. En hypotes är att det inte förekommer någon skillnad mellan utbildningsmetoderna 

gällande deltagarnas totala HLR-kompetens i form av totalpoäng, vilket medför att den 

filmbaserade utbildningsmetoden är effektivare då den genomförts i helklass/större grupper.  

                                                 

 Statistik från Svenska rådet för hjärt-lungräddnings utbildningsregister visar totalt 3.094.322 utbildade, 

   2013.05.21 

 I uppsatsen används Vancouvers referenssystem då detta system tar mindre utrymme per sida omfångsmässigt. 
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1.1 BEGREPPSFÖRKLARING 

 

Plötsligt oväntat hjärtstopp, innebär att hjärtats pumpfunktion upphör och därmed den 

livsviktiga blodcirkulationen, vilket medför att den drabbade snabbt blir medvetslös. För varje 

minut som går utan start av hjärt-lungräddning minskar möjligheten att överleva. Den 

vanligaste orsaken till hjärtstopp hos vuxna är hjärt-kärlsjukdom, vilket kan orsaka plötsligt 

”elektriskt kaos” i hjärtat, så kallat kammarflimmer/ventrikelflimmer, som leder till 

hjärtstopp. Andra orsaker till hjärtstopp kan vara extremt långsam puls (bradykardi), ruptur av 

hjärtmuskelväggen eller kroppspulsådern, allvarliga astmaattacker, trafikolyckor/trauma, 

förgiftningar och drunkning. Hos barn och vid drunkning är oftast orsaken till hjärtstopp 

andningsrelaterad och syrebrist är då orsaken.  

 

Hjärt-lungräddning/HLR, är en metod för att upprätthålla livsviktig blodcirkulation när 

hjärtat stannat. 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar, 30:2, ska ges växelvis. Kraftiga 

kompressioner mitt på bröstbenet skapar blodcirkulation och inblåsningar genom mun-till-

mun ventilation syresätter blodet.  

 

Bystander/Lekmän/Livräddare, är benämningen på den person som startar hjärt-lungräddning 

i väntan på hjärtstartare och ambulans. 

 

Hjärtstartare/Defibrillator/AED, heter den apparat som används vid hjärtstopp och som kan 

ge en elektrisk strömstöt genom hjärtat. För allmänheten används ordet hjärtstartare. Inom 

sjukvården används ofta ordet defibrillator. Internationellt används ordet AED, ”Automated 

External Defibrillator”, som översatt till svenska blir automatiserad extern defibrillator. En 

hjärtstartare kan vara manuell, halvautomatisk eller helautomatisk. 

 

Strömstöt/Defibrillering, från en hjärtstartare/defibrillator är vanligen den livräddande 

behandlingen om personen har mycket snabb eller helt oorganiserad rytm, ”elektriskt kaos”, 

som leder till hjärtstopp.  En strömstöt genom hjärtat kan bryta den oorganiserade och 

kaotiska rytmen och få hjärtats egna elektriska signalsystem/retledningssystem att börja 

fungera normalt igen. 

 

First responders, är ett samlingsnamn för icke sjukvårdsutbildade grupper som i sin tjänst 

förväntas utföra livräddande insats och som genomgått utbildning i hjärt-lungräddning med 
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hjärtstartare, exempelvis brandmän, polis, säkerhetsvakter och flygplansbesättning med flera. 

Dessa är ofta på plats tidigare än ambulans. 

 

Hands off tid, avser den tid under återupplivningsarbetet när inga bröstkompressioner utförs 

exempelvis förflyttningstid mellan kompressioner-inblåsningar-kompressioner samt tiden då 

inblåsningar utförs. Vid varje hands-off tillfälle upphör den livsviktiga blodcirkulationen. För 

effektiv hjärt-lungräddning bör hands-off tiden minimeras. 

 

MiniAnne, är ett komplett utbildningspaket, med en uppblåsbar övningsdocka, DVD med 

filminstruktioner, handlingsplaner och papphjärtstartare m.m. för att träna hjärt-lungräddning. 

 

International liasion committee on resuscitation/ILCOR, är en internationell sambands-

kommitté som utarbetar riktlinjer för hjärt-lungräddning och kardiovaskulär behandling. 

ILCOR representeras av medlemmar från de stora HLR-råden världen över såsom American 

Heart Association (AHA),  European Resuscitation Council (ERC), Heart and Stroke 

Foundation of Canada (HSFC), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, 

Resuscitation Councils of Southern Africa (RCSA), Resuscitation Councils of Asia (RCA) 

och Inter American Heart Foundation (IAHF). 

 

European Resuscitation Council/ERC, utarbetar internationella och främst europeiska 

riktlinjer gällande hjärt-lungräddning. Vart femte år publiceras nya riktlinjer som bygger på 

vetenskap och beprövad erfarenhet.   

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning/HLR-rådet, utarbetar nationella riktlinjer för att 

förebygga och behandla hjärtstopp. Riktlinjerna grundas på ERC rekommendationer och 

presenteras i HLR-rådets utbildningsprogram. HLR-rådet är en nationell, ideell organisation 

med representanter från bland annat allmänheten, sjukvården, skolan, Svenska Röda Korset, 

Svenska Livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och Hjärt- och Lungsjukas 

Riksförbund. Organisationen skapades 1983 och HLR-rådets arbete bedrivs främst i olika 

arbetsgrupper. Enligt svenska HLR-rådets utbildningsregister har cirka 80 000 HLR-

instruktörer utbildats, vilka i sin tur utbildat cirka 3 miljoner personer i hjärt-lungräddning 

sedan 1983.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ntc-UYmfGozdsgb6roDYBA&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dilcor%26hl%3Dsv%26biw%3D1920%26bih%3D976&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/American_Heart_Association&usg=ALkJrhiKBUrpe_h4x1BOJ1m9slFyTTPq3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ntc-UYmfGozdsgb6roDYBA&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dilcor%26hl%3Dsv%26biw%3D1920%26bih%3D976&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/American_Heart_Association&usg=ALkJrhiKBUrpe_h4x1BOJ1m9slFyTTPq3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ntc-UYmfGozdsgb6roDYBA&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dilcor%26hl%3Dsv%26biw%3D1920%26bih%3D976&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Resuscitation_Council&usg=ALkJrhjqqmcA-qn4teq4pDs6_5qPWMc63Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ntc-UYmfGozdsgb6roDYBA&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dilcor%26hl%3Dsv%26biw%3D1920%26bih%3D976&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_and_Stroke_Foundation_of_Canada&usg=ALkJrhi14v0mCmRi8XgTQFNeeZ3vPvHaDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ntc-UYmfGozdsgb6roDYBA&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dilcor%26hl%3Dsv%26biw%3D1920%26bih%3D976&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_and_Stroke_Foundation_of_Canada&usg=ALkJrhi14v0mCmRi8XgTQFNeeZ3vPvHaDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ntc-UYmfGozdsgb6roDYBA&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dilcor%26hl%3Dsv%26biw%3D1920%26bih%3D976&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DAustralian_and_New_Zealand_Committee_on_Resuscitation%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjzytxjuBRaUlfNLfMRW3bDIc6p3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ntc-UYmfGozdsgb6roDYBA&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dilcor%26hl%3Dsv%26biw%3D1920%26bih%3D976&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DResuscitation_Councils_of_Southern_Africa%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiUwROyR9anRNv6awMF4vX7auxEvw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ntc-UYmfGozdsgb6roDYBA&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dilcor%26hl%3Dsv%26biw%3D1920%26bih%3D976&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DInter_American_Heart_Foundation%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhg3j-HpomKwZ6vb4INZeUpNklxKRQ
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

Syftena med studien är dels att undersöka vilken pedagogisk metod, instruktörsledd eller 

filmbaserad med lärare som facilitator, som ger bäst praktisk kunskap såväl kortsiktigt som 

långsiktigt, vid utbildning i hjärt-lungräddning i årskurs sju, dels att undersöka enskilda 

elevers inställning, förtrogenhet och vilja till att ingripa och utföra en livräddande insats i en 

akut situation. Primärt effektmått var kvalitetstestets totalpoäng. Poängen från kvalitetstestets 

enskilda variabler var sekundära effektmått. Min hypotes är att det inte är någon skillnad 

mellan utbildningsmetoderna gällande deltagarnas totalpoäng, vilket medför att den 

filmbaserade utbildningsmetoden är effektivare då den genomförs i hel klass, det vill säga 

större utbildningsgrupper, samt då utbildningslängden vid filmbaserad utbildning vanligen är 

kortare.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka skillnader kan påvisas mellan instruktörsledd och filmbaserad HLR-utbildning 

med lärare som facilitator, gällande vilka HLR-kunskaper elever uppvisar direkt efter 

utbildningstillfället samt efter tre månader? 

 Vilken motivation och vilja har elever till att göra en livräddande insats efter 

genomförd HLR-utbildning? 
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3. BAKGRUND 

 

 

I bakgrunden presenteras läroplanens riktlinjer för hjärt-lungräddnings utbildning i högstadiet. 

Därefter följer en beskrivning av moment som ingår i hjärt-lungräddning samt faktorer som 

påverkar möjlighet till överlevnad. Kapitlet innehåller även en beskrivning av tidigare 

forskningsresultat gällande HLR-utbildning. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

pedagogisk teoretiska perspektiv. 

 

 

3.1 LGR 11 

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11, anges att inom ämnet Idrott och hälsa skall eleverna i 

årskurs 7-9 få ”färdigheter i Första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR)” [10s53]. 

Skolorna väljer själva hur och i vilken form undervisningen ska erbjudas, teoretiskt eller i 

kombination med praktiska övningar, samt om utbildningen ges vid ett eller flera tillfällen 

under högstadiet. Praktiska övningar kan visas av läraren, av instruktör på instruktionsfilm 

eller av extern organisations instruktör. För att utbilda i hjärt-lungräddning skall personen, 

enligt rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning, vara utbildad HLR-

instruktör.  

 

 

3.2 MEDICINSK BAKGRUNDSINFORMATION 

 

För flertalet som drabbas av hjärtstopp är orsaken kardiell och hjärt- och kärlsjukdomar är den 

vanligaste orsaken till plötslig död [2-4, 6]. Hjärtstopp drabbar alla åldrar, även om 

medelåldern för hjärtstopp i Sverige är 67 år. Majoriteten av hjärtstoppen, cirka 10 000 per år, 

sker utanför sjukhus, varav två tredjedelar (66,7 %) sker i hemmet [6]. Den drabbade är 

beroende av att någon i omgivningen snabbt ingriper. Därav vikten av utbredd utbildning i 

alla åldrar för att öka sannolikheten för att hjärt-lungräddning påbörjats innan 

ambulansankomst. För bästa chans till överlevnad krävs en serie åtgärder som skall utföras 

när någon drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp, se bild 1 Kedjan som räddar liv. 

Möjligheten till överlevnad påverkas framförallt av hur snabbt de olika åtgärderna sätts igång, 
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dels tiden från hjärtstopp till påbörjad hjärt-lungräddning, dels tiden från hjärtstopp till 

användning av hjärtstartare [2-4]. 

 

 

Bild 1. Kedjan som räddar liv [11]. 

  

1. Varningssignaler och tidigt larm – för att förhindra hjärtstopp. Första länken i kedjan 

handlar om att minimera tiden från hjärtstopp till larm samt att tidigt identifiera 

varningssignaler.  För att snabbt få kvalificerad hjälp krävs att någon omedelbart larmar 112. 

Enligt såväl internationella som nationella behandlingsmål vid hjärtstopp utanför sjukhus ska 

larm ske inom 1 minut [2,4,11]. Mediantiden mellan hjärtstopp till larm i Sverige är 2 minuter 

[6]. Tidig start av hjärt-lungräddning av allmänhet ökar väsentligen chansen för överlevnad 

[3,5-7,12].  

 

2. Tidig HLR – för att vinna tid. Genom tidig start av hjärt-lungräddning, bröstkompressioner 

och inblåsningar, kan blodcirkulation och andning hållas igång under en begränsad tid i 

väntan på en hjärtstartare alternativt att ambulanspersonal tar över. Tidig start av hjärt-

lungräddning ökar överlevnaden två till trefaldigt [3-7]. För varje oanvänd minut som går 

efter hjärtstoppet minskar möjligheten att överleva med upp till 10 procent [4]. 68 procent av 

de som drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige erhåller hjärt-lungräddning av 

bystander innan ambulans anländer [6]. Dessa insatser bedöms påverka överlevnaden [13] 

 

3. Tidig defibrillering – för att starta hjärtat. Strömstöt från en hjärtstartare/defibrillator är 

vanligen den livräddande behandlingen om personen har mycket snabb eller helt oorganiserad 

rytm som leder till hjärtstopp. Tiden från hjärtstopp till strömstöt från en hjärtstartare är helt 

avgörande för chansen till överlevnad. Mediantid i Sverige mellan utlarmning av ambulans 

och första strömstöt är 11 minuter. Därtill tillkommer tid från hjärtstopp till larm samt 

larmcentralens handläggande vilket ger total mediantid på cirka 14 minuter [6]. Vid hjärtstopp 

utanför sjukhus bör, enligt såväl internationella som nationella behandlingsmål, strömstöt ges 

inom 5 minuter [2,4,14]. För detta behövs fler hjärtstartare på allmänna platser i samhället 
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exempelvis shoppingcentra, idrottsanläggningar och flygplatser, att fler first responders är 

utbildade i hjärt-lungräddning med hjärtstartare samt att allmänhet har kunskap i hjärt-

lungräddning och är förtrogna till att vilja ingripa.  

 

4. Vård efter hjärtstopp - för att bevara god livskvalitet. Vård under och efter hjärtstopp kan 

bland annat bestå av syretillförsel, andningshjälp, läkemedel, övervakning av 

blodcirkulationen, ballongvidgning av kranskärl och hypotermibehandling det vill säga 

nedkylning på intensivvårdsavdelning [4,14]. God medicinskt omhändertagande syftar till att 

bevara såväl hjärtats som hjärnans funktioner. Vid utskrivning från sjukhus, av dem som 

överlevt plötsligt oväntat hjärtstopp, hade 94 procent god eller hygglig cerebral funktion, 82 

% med CPC (cerebral performance category) score 1 och 12 % med CPC score 2 [6]. 

 

 

3.3 HLR-UTBILDNING I SVERIGE 

 

1983 skapade Svenska kardiologföreningen ett utbildningsprogram inom hjärt-lungrädddning 

baserat på American Heart Associations riktlinjer och sedan dess har storskalig utbildning 

utförts i hela landet [5]. HLR-utbildning i Sverige ges enligt kaskadprincipen vilket innebär 

att huvudinstruktörer utbildar instruktörer vilka i sin tur utbildar livräddare. Kaskadprincipen 

har möjliggjort decentralisering och massutbildning [15]. Utbildningsprogram och riktlinjer 

revideras vart femte år utifrån internationella riktlinjer och forskningsresultat. För att utbilda i 

hjärt-lungräddning skall personen vara utbildad HLR-instruktör. Instruktörsutbildning i 

Vuxen-HLR med hjärtstartare tar cirka sju timmar inklusive grundutbildning [14]. Det finns 

flera olika HLR-utbildningar, en del riktar sig till allmänhet och andra till sjukvårdspersonal. 

Utbildningarnas innehåll och längd varierar beroende på om insatsen avser vuxna eller barn. 

Den ursprungliga och traditionella HLR-utbildningen som infördes 1983 var instruktörsledd 

och tog cirka tre timmar [15]. År 2006 lanserades ett nytt utbildningspaket, MiniAnne, 

bestående av en uppblåsbar docka och filmbaserade instruktioner. Avsikten med det nya 

utbildningspaketet var dels att göra utbildningen mer tillgänglig, dels att samtliga 

kursdeltagare fick mycket individuell praktisk träning då de övar på var sin docka under 

utbildningen. Den filmbaserade utbildningen tog totalt cirka 60 minuter.  

 

Sedan 2011 består grundutbildningen i Vuxen-HLR av totalt tre delar; HLR, HLR med 

hjärtstartare och luftvägsstopp. I den första delen tränar deltagarna kontroller för att konstatera 



 

 

11 

ett hjärtstopp, bröstkompressioner och inblåsningar, HLR 30:2, samt stabilt sidoläge. I den 

andra delen får deltagarna träna på att använda en hjärtstartare. Den tredje delen handlar om 

luftvägsstopp, deltagarna tränar då ryggslag och buktryck som skall utföras om någon sätter i 

halsen. Filmbaserat tar dessa tre delar tillsammans cirka 80 minuter och instruktörslett cirka 

150 minuter [11]. Kunskap i hjärt-lungräddning behöver inte medföra att personen är villig att 

ingripa i verkligheten, i en akut situation. Det är stor skillnad mellan att utföra hjärt-

lungräddning på en docka och att utföra det på en människa i en akut situation. Målsättningen 

vid HLR-utbildning är dels att lära deltagarna tekniken för hjärt-lungräddning, dels att 

motivera dem till att vid behov starta hjärt-lungräddning [11].  

 

 

3.4 TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsresultat inom ämnesområdet hjärt-lungräddnings- 

utbildning till allmänhet. För att få bredare inblick presenteras resultat från utbildningsinsatser 

till både barn och vuxna. Utbildningsinsatser till insatspersonal och sjukvårdspersonal har 

exkluderats. 

 

 

3.4.1 Instruktörsledd eller filmbaserad utbildning med eller utan instruktör 

 

Flera internationella studier påvisar att en enkel uppblåsbar docka och en standardiserad 

filmbaserad utbildning i hjärt-lungräddning, med eller utan instruktör, är lika effektiv eller 

effektivare än traditionell tre till fyra timmars instruktörsledd utbildning i hjärt-lungräddning 

[16-22]. Enligt Isbyes et al (2006) mindre singelstudie med 238 personer i åldern 21-55 år är 

24 minuters filmbaserad undervisning lika effektivt som sex timmars instruktörsledd 

utbildning [16]. Batcheller at al (2000) påvisar i sin studie av 202 personer över 40 års ålder 

att 34 minuters filmbaserad utbildning är effektivare än fyra timmars traditionell undervisning 

[20]. Einspruch et al (2007) utbildade 222 personer i åldrarna 40-70 år. Ingen signifikant 

skillnad påvisades gällande retention av HLR-färdigheter efter fyra timmars instruktörsledd 

HLR-utbildning i jämförelse med 24 minuters filmbaserad utbildning med eller utan 

instruktör [18,21].  
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Flera studier har även undersökt om instruktörens kompetens har betydelse vid utbildning i 

hjärt-lungräddning. Vid en utbildningsinsats i Danmark, där 35 000 MiniAnne dockor 

distribuerades till skolelever i åldern 12-14 år, fick lärarna endast anvisningar bifogade med 

utbildningsmaterialet. Enligt Isbye et al (2007) ansåg lärarna (366 lärare från 308 skolor) att 

de enkelt kunde genomföra HLR-utbildning med MiniAnne och instruktionsfilm, genom att 

endast använda de bifogade anvisningarna, utan att själva gått instruktörsutbildning. 91 % av 

lärarna ansåg att det var ”bra” alternativt ”mycket bra” att de var behöriga att utbilda i hjärt-

lungräddning. En svaghet med studien är dock att svarsfrekvensen på enkäterna endast var 20 

% [23]. Nielsen et al (2012) utvärderade effekten av när vuxna (55 st) tränade hjärt-

lungräddning i hemmet (utan instruktör) med MiniAnne-docka och 24 minuters 

instruktionsfilm, i jämförelse med en grupp (68 st) som tränade filmbaserad HLR-

undervisning med stöd av instruktör. Nielsen fann ingen signifikant skillnad i HLR-kunskaper 

efter 3,5 månader mellan de deltagare som genomfört en instruktörsledd DVD-baserad 

utbildning och deltagare som fick MiniAnne-kit med uppmaning att träna själv, gärna 

upprepade gånger, i hemmet [24]. Loorem et al (2010) uppmanade gymnasieelever, som 

genomfört 45 minuters HLR-utbildning i skolan, att utbilda så många människor som möjligt 

i sin närhet med stöd av ett utbildningspaket bl a innehållande filminstruktioner. Studien 

påvisar att personer som utbildats i hemmet med MiniAnne-kit, tillhörande DVD-insruktioner 

och en gymnasieelev som handledare kan utföra hjärt-lungräddning i enlighet med European 

Research Councils, ERC:s, rekommendationer [25]. Dessa studiers resultat är dock inte direkt 

överförbara till svenska förhållanden då den svenska såväl grundutbildningen som 

instruktörsutbildningen är delvis annorlunda upplagd än andra länders samt då olika 

mätteknik tillämpats vid datainsamling. 

 

 

3.4.2 Elevers teoretiska och praktiska HLR-kunskaper 

 

Studier visar att barn i högstadieåldern har kapacitet att såväl teoretiskt som praktiskt lära sig 

och utföra hjärt-lungräddning. Isbye et al (2007) undersökte 156 vuxnas och 73 elevers, 12-14 

år, kunskaper i hjärt-lungräddning tre månader efter genomförd 24 minuters utbildning via en 

instruktionsfilm. I studien uppvisade de vuxna bättre kunskaper i hjärt-lungräddning än 

barnen inom åtta variabler; medvetandekontroll, öppna luftvägen, kontrollera andning, ropar 

efter hjälp, totala inblåsningar och genomsnittligt kompressionsdjup. Eleverna var bättre än de 
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vuxna i totalt antal utförda kompressioner samt i ”hands on tid”. Detta kan bero på att barnen 

ägnade lite tid åt kontroller för att konstatera hjärtstoppet. Studien visade även att eleverna 

inhämtat teoretiska kunskaper men att de inte uppvisade dessa kunskaper vid praktiskt test vid 

uppföljning efter tre månader [17].  

 

Jones et al (2007) anger att endast 19 % av eleverna i 11-12 årsåldern kan utföra 

kompressionsdjup på 38-51 mm (ERC riktlinjer 2005) medan 45 % av eleverna i 13-14 års 

ålder uppnådde tillräckligt kompressionsdjup. Under dessa år skedde därmed i princip en 

fördubbling i vad eleverna klarade att fysiskt prestera [26]. Meissner et al (2012) påvisar att 

elever (98 personer, medianålder 14,6 +1,4 år) såväl direkt efter utbildningstillfället som vid 

kvalitetstest efter fyra månader kan utföra kompressioner med median kompressionsdjup på 

4,8 respektive 4,9 cm [27]. I artikeln framgår dock inte under hur lång tid kvalitetstestet 

utfördes, samt bortfallet i studien var på grund av tekniska problem cirka 20 %. Flera studier 

visar på signifikant samband mellan elevernas förmåga att uppnå tillräcklig 

bröstkompressionsdjup och elevernas ålder, vikt eller längd [26,28-29]. Enligt Uhm et al 

(2010) krävs vanligen kroppsvikt på 50 kg för att uppnå kompressionsdjup på minst 38 mm 

[28]. Enligt de internationella riktlinjerna från 2010 har kompressionsdjupet ökat till 50-60 

mm [4]. Barn som ännu inte fysiskt kan komprimera bröstet kan dock lära sig principer för 

bröstkompressioner lika bra som äldre barn [26]. Bohn et al (2012) anger istället, i en mindre 

studie, att elever som började HLR-utbildning vid 10 års ålder uppvisade praktiska HLR-

kunskaper motsvarande de som börjar vid 13 års ålder, men att de teoretiska kunskaperna var 

bättre hos de äldre eleverna [30]. Gällande handposition vid kompressioner anger Jones et al 

(2007) att barn redan i åldrarna 9-10 år tillämpade rätt handposition i likhet med de äldre 

barnen och att det därmed inte fanns något samband mellan elevernas ålder och andelen som 

uppnår rätt handställning [26].  

 

  

3.4.3 Motivation 

 

Motivation är enligt nationalencyklopedin ”de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål” [31]. Kursdeltagares motivation, självkänsla, förtrogenhet och 

vilja till att använda sina HLR-kunskaper är en angelägen fråga vid utbildning i hjärt-

lungräddning. Enami et al (2011) anger att det är viktigt att arbeta med deltagarnas motivation 
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till att vilja ingripa samt larma tidigt. Enligt Enamis enkätstudie till körskoleelever var äldre 

deltagare (>59 år) mer negativt inställda till att starta hjärt-lungräddning än de yngre 

deltagarna (17-29 samt 30-59 år) [32]. Enligt Kanstad et al (2011) enkätstudie angav 

ungdomar i åldern 16-19 år spontant att de var motiverade till att vid behov starta hjärt-

lungräddning. När ungdomarna istället fick olika realistiska hjärtstoppscenarier presenterade 

för sig påvisades dock lägre intresse för att starta hjärt-lungräddning. Om den drabbade var en 

familjemedlem, ett barn, främling eller missbrukare hade stor betydelse [33].  

 

Flera studier påvisar att en vanlig orsak till att personer inte ingriper vid bevittnade hjärtsopp 

eller startar hjärt-lungräddning beror på rädsla och oro för bristande HLR-kunskaper och att 

de inte ska kunna utföra hjärt-lungräddning korrekt [33-36]. Enligt Swor et al (2006) var 

panik den vanligaste orsaken till att inte ingripa och starta hjärt-lungräddning, vilket kan bero 

på att majoriteten av de intervjuade i studien hade bevittnat hjärtstopp hos en familjemedlem 

[34]. Få anger rädsla för smittspridning [33] eller mun till mun metoden [34] som orsak till att 

inte starta. Axelsson et al (1996) anger att vid intervju av personer som utfört livräddande 

HLR-insats angav nästan alla livräddare att de var beredda att starta hjärt-lungräddning igen 

[37].  

 

Flera studier påvisar att deltagande i HLR-utbildning minskar oro att göra misstag, ökar 

självrapporterat förtroende i HLR-kompetens och ökar markant deltagarnas vilja till att 

ingripa [9,30,33-34]. Bohn et al (2012) redovisar i sin mindre studie att cirka en fjärdedel av 

eleverna efter utbildning i hjärt-lungräddning fortfarande kände rädsla för att utföra en 

livräddande insats. Trots denna rädsla uppgav ändå 85 % av eleverna att de efter utbildningen 

var säkra på att de skulle ingripa i en nödsituation [30]. Enligt Kanstad et al (2011) är intresset 

för att ingripa störst då en familjemedlem drabbats och lägst vid misstanke om intravenöst 

missbruk [33]. Enligt Swor et al (2006) var yngre, vidareutbildade och de med nya HLR-

kunskaper mer benägna att utföra hjärt-lungräddning [34]. Meissner et al (2012) uppger att 

99.2 % av eleverna i studien, efter utbildningstillfället, uppgav att de kände sig säkra på att 

utföra hjärt-lungräddning, jämfört med 26.9 % före utbildningstillfället [27]. 
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3.4.4 Cardiff Test of basic life support 

 

Flera olika mätinstrument och metoder finns för att värdera deltagares kunskaper i hjärt-

lungräddning. ”Cardiff Test of basic life support and automated external defibrillation version 

3.1” är en internationell och validerad checklista som utvärderar kvalitet på utförd hjärt-

lungräddning. Mätinstrumentet ”Cardiff Test” utarbetades av Centrum för tillämpad 

folkhälsovetenskap i medicin vid universitetet i Wales i syfte att utveckla en tillförlitlig metod 

för att bedöma kvaliteten på utförd hjärtlungräddning i kombination med hjärtstartare. 

Mätinstrumentet utvärderades genom att sex observatörer retrospektivt analyserade resultatet 

från videoinspelningar samt data som registrerats via Laerdal PC skillreporter, under 

pågående hjärt-lungräddning på docka. Resultatet registrerades via standardiserade 

checklistor/observationsscheman. Analysen upprepades efter tre veckor. Inter- (grad av 

variation i bedömningar av prestationer mellan olika observatörer) och intra- (grad av 

variation i bedömningar av prestanda med samma observatör) observations tillförlitlighet 

bedömdes tillfredsställande. Tillförlitligheten var dock lägre för medvetande- och 

andningskontroll vilket bedömts genom direktobservation [1].  

 

 

3.5 PEDAGOGISKT TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

Lärande innebär att förmedla kunskaper eller färdigheter till någon eller att skaffa sig kunskap 

eller färdighet [38]. Det finns många teorier om hur lärande sker och vad kunskap är. Enligt 

läroplanen i skolan innefattar begreppet kunskap såväl fakta, förståelse, färdighet som 

förtrogenhet. Dessa delar är beroende av varandra, behöver samspela och utgör varandras 

förutsättningar. Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, anger att skolans uppdrag är ”att skapa 

ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” [10 s10]. Vidare anges att 

skolans uppdrag är att skapa en social och kulturell miljö som ger ”vilja och lust att lära” och 

där lärande kan ske i samspel mellan individ och omgivning [10 s10]. Då lärandet ska ske i 

”social och kulturell miljö” genom socialt samspel [10 s10] har jag i studien valt att utgå från 

det sociokulturella perspektivet, där kontexten är viktig i ett sammanhang, i kombination 

praktikteori för att beskriva lärandet.  
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3.5.1 Sociokulturellt och praktikorienterat perspektiv på lärande 

 

Enligt sociokulturellt perspektiv påverkas lärandet av flera olika men samverkande 

företeelser; samspel med andra människor, kommunikation, utveckling och användandet av 

intellektuella (psykologiska) redskap samt utveckling och användandet av fysiska redskap 

[38]. Detta medför att skolan, samhället, omgivningen, föräldrar, naturen och individen ses 

som en helhet där lärandet pågår kontinuerligt genom samspel och interaktion med andra i 

alla sociala sammanhang. Enligt Lev Vygotskijs grundsyn och teori sker utveckling och 

lärande genom socialt samspel [39]. Schatzki anger att ”Practices are collective possessions 

and accomplishments sustained through interaction and mutual adjustment among people” 

[40 s15]. Vygotskij menade att vårt tänkande, utveckling och lärande påverkas av den 

omgivande miljön och samhället, både den närmaste kretsen och vidare perspektiv. För 

lärande krävs elevens deltagande samt erfarenhet och det sociala samspelet är avgörande för 

individens utveckling och prestation [41]. Detta är i motsats till många andra teorier vilka 

anger att lärande och utveckling är en individuell process [42]. Med det 

samhällsvetenskapliga spåret som utgångspunkt har forskningen under de senaste årtionden 

alltmer även kommit att intressera sig för ett mer praktikerorienterat angreppssätt som 

utgångspunkt för lärande och dess praktiska tillämpning. Begreppet praktikteori eller 

praktikperspektiv introducerades i Schatzki et al (2001) och kan ses som ett samlingsnamn för 

flera teorier med gemensamma drag [40]. Praktikorienterat perspektiv syftar på en 

sammansättning av handlingar i ett socialt sammanhang, det vill säga vad en person 

(praktiker) gör och/eller hur denne agerar när han/hon utför en uppgift. Praktikers syn på 

världen beskrivs som ”Site ontology”. Schatzkis definition av den sociala verkligheten är ” 

this means that the phenomena in which social reality has its being are the phenomena 

constituting and interrelating lives: (1) Actions, (2) Intelligibility-determining Factors, (3) the 

entities found in settings and (4) interrelations” [43 s247]. Enligt Schatzkis definition är 

därmed aktivitet, handling, begriplighet samt samspel eller utbyte mellan människor centrala 

funktioner. För att en handling ska vara en praktik krävs att handlingen sker i relation till 

andra handlingar samt under inverkan av praxis (rutiner, traditioner, normer, värderingar eller 

regler). Det är genom aktivitet som mening skapas. Schatzkis (2001) definition av praktik är: 

“Practices as embodied, materially mediated arrays of human activity centrally organised 

around shared practical understanding” [40 s11]. 
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3.5.2 Proximala utvecklingszonen samt internalisering 

 

Enligt Vygotskij handlar inlärning om att varje individ skapar och konstruerar sin kunskap. 

Kunskap är en konstruktion av verkligheten. Konstruktionen påverkas av individens tidigare 

erfarenhet, tankestruktur, nya intryck och information, av miljön samt av det sociala 

samspelet. Enligt Vygotskij är kontexten (situationen) viktig i ett sammanhang. Om 

kunskapen konstrueras i ett sammanhang, där exempelvis moment ingår som en del i en 

helhet och i en miljö där den kan nyttjas, påverkar det mening och motivation. Vid utbildning 

i hjärtlungräddning måste hänsyn tas till att kunskapen ska tillämpas i ett annat sammanhang 

och situation som skiljer sig från inlärningstillfället eller utbildningstillfället. 

 

Enligt Vygotskij är lärande en förutsättning för utveckling [39]. Vygotskij beskriver lärande 

som en process i två steg där den inre processen, det som finns i huvudet, har föregåtts av en 

yttre aktivitet. Det första steget, inter(mellan)personellt, handlar om en social yttre aktivitet 

mellan människor, vilket är grunden och förutsättning för lärande. Det andra steget, 

intra(inom)personellt/intrapsykologiskt, handlar om inre individuellt tankearbete [41, 44]. 

Båda processerna är lika viktiga [41]. 

 

Vygotskij använde begreppet proximal utvecklingszonen för att beskriva skillnaden mellan 

det en individ klarar själv och det denne klarar med stöd av någon annan mer erfaren 

exempelvis kamrat eller lärare. Det eleven initialt utför med stöd kan denne göra självständigt 

i framtiden  [39,41], det vill säga lärandet sker i ett socialt samspel som från bägge parter 

kräver aktivitet och kreativitet. Skillnad i självständighet beskriver en del av barnets 

utvecklingspotential [39]. Enligt Vygotskij innefattar utvecklingszonen både 

inlärningsprocessen och utvecklingsprocessen. Det är lärarens uppgift att skapa inträde i 

utvecklingszonen genom undervisningen. Det är inte eleven som ska vara i fokus utan elevens 

lärande [45]. Först sker inlärningsprocessen och baserat på den sker därefter 

utvecklingsprocessen [39]. Att kunna innebär att individen kan använda och relatera 

kunskapen i nya situationer. När en imiterad handling eller kunskap vid senare tidpunkt kan 

tillämpas i ett meningsfullt sammanhang, har kunskapen omvandlats till individens egen, så 

kallad internalisering [41].  

 

För att lärande ska ske krävs, enligt Vygotskij, en aktiv elev, en aktiv miljö och en aktiv 

lärare. Kunskapsbildning kan inte förmedlas eller ske endast genom passivt efterapande [45]. 
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Kunskapsbildning handlar om erövring och utveckling, där fokus inte är sändaren eller 

budskapet utan eleven och dennes arbete med att konstruera mening [46]. Lindqvist anger att 

”kunskap, som inte förvärvats genom egen erfarenhet, är ingen kunskap alls” [47 s20]. En av 

lärarens uppgifter är att stödja, handleda och vara behjälplig i att organisera den dynamiska 

miljön, där eleven är aktiv mottagare. Lärarens roll kan liknas vid en trädgårdsmästares, 

”trädgårdsmästaren inverkar på blommornas växande genom att höja temperaturen, reglera 

fuktigheten, avlägsna växter intill, gallra och tillsätta jord och gödning. På samma sätt 

uppfostrar pedagogen barnet genom att förändra miljön” [47 s22]. Insatserna syftar till att 

eleverna själva ska lära sig hur de på bästa sätt lär, så kallad metainlärning [47]. 

 

 

3.5.3 Mediering 

 

För att förmedla meningen med aktiviteten/praktiken används olika artefakter (verktyg) [40]. 

Vygotskij använder begreppet mediering, vilket innebär att individen använder kulturella 

artefakter för att tolka omvärlden, agera i sociala situationer samt utvecklas. Verktygen kan 

dels vara fysiska, exempelvis pennor, dator och gaffel, dels intellektuella och mentala i tanken 

exempelvis ord och tecken. Verktygen präglas, har skapats och utvecklas utifrån en socio-

kulturell praxis. För att lärande ska ske krävs tillgång till relevanta och intressanta verktyg. 

Strandberg anger att verktygen kan användas för att ”förstärka elevens kapacitet och hjälpa 

dem hantera vardagliga skoluppgifter” [41 s97]. Människans relation med världen är 

medierad det vill säga relationen är indirekt genom olika artefakter där människan, verktyg 

och välden tillsamman bildar en enhet [41].  

 

 

3.5.4 Språket 

 

Enligt Vygotskij är social kommunikation en förutsättning för processerna språkutveckling 

och tänkande [47]. Språket fyller flera funktioner, dels är det ett medel för dialog, dels ett 

redskap för våra tankar. Vygotskij beskrev ett nära samband mellan tal och tänkande eftersom 

tanken byggs upp av ordet och tänkande uttrycks genom språket, vilket han uttryckte som att 

”tänkandet förlöper i språket” [47 s133]. Vygotskijs teori om språket genomsyrar även 

läroplanen vilken anger att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” [10 



 

 

19 

s9] samt att ”språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära”  [10 

s89]. 

 

 

3.5.5 Motivation och kreativitet 

 

Enligt Vygotskij är individens intresse drivkraften i kunskapssökande [47]. Läroplanen anger 

att ”utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.”  

[10 s13]. För att vilja lära måste eleverna veta något om innehållet, därför bör först elevernas 

nyfikenhet väckas, därefter deras motivation och vilja att göra det själv [45]. Strandberg anger 

att individens kreativitet och fantasi kan utvecklas i takt med dess erfarenhet.  Kreativitet kan 

handla om att ”ta givna delar och göra en ny kombination”  [41 s109].  

Sammanfattningsvis är lärande enligt såväl Vygostkij som Schatzki en kreativ process och 

aktivitet som sker i ett socialt samspel med omgivningen. Lärandet är medierat och bör ske 

situerat. Samtliga dessa perspektiv hänger ihop och påverkar varandra.  
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4. METOD 

 

 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har tillämpats för att angripa uppsatsens 

syfte och frågeställningar. I metodavsnittet presenterar jag de olika datainsamlingsmetoderna, 

motiverar val av metod, beskriver urval, genomförandet, samt beskriver systematisering och 

analys av data. Avsnittet innehåller även forskningsetiska principer och kvalitetsparametrar.  

 

 

4.1 PERSPEKTIV 

 

Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer samt genom att mäta kvalitet på 

utförd hjärt-lungräddning via en övningsdocka kopplad till ett datorbaserat program. Genom 

en effektstudie kan resultatet av två olika utbildningsmetoder följas och värderas under tre 

månaders period. Samtlig HLR-utbildning har genomförts i enligt med 2011 års riktlinjer för 

hjärt-lungräddning [4,11]. 

 

   Perspektiv         Ansats                 Datainsamlingsmetoder           Analys av datamaterial        Sammanställning 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Följder av ett perspektivval. 

 

 

4.2 URVAL 

 

Totalt 242 elever i årskurs sju deltog i utbildningsinterventionen i hjärt-lungräddning. Av 

dessa genomförde 125 (57 flickor, 68 pojkar) elever den instruktörsledda utbildningen och 

117 (57 flickor, 60 pojkar) elever den filmbaserade utbildningen med instruktör som 

facilitator (se figur 2). Totalt tre skolor, samtliga från olika kommuner, deltog i studien. Två 

av skolorna, den med minst respektive flest antal elever (60 respektive 125 elever i årskurs 

sju), fick i uppdrag att tillämpa både instruktörsledd och filmbaserad metod. Den tredje skolan 

(80 elever i årskurs sju) tillämpade endast instruktörsledd utbildning. Totalt fick fem klasser 

(fördelat på tre skolor) traditionell instruktörsledd HLR-utbildning och fem klasser (fördelat 
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på två skolor) filmbaserad HLR-utbildning med lärare som facilitator. Urvalet är en form av 

bekvämlighetsurval då lärarna själva valde vilken metod de tillämpade i respektive klass. 

Urvalet utgörs av deltagare från både mindre och större såväl skolor som kommuner och av 

elever med olika kulturell och socioekonomisk bakgrund.  

 

Hösten 2011 genomfördes totalt 160 kvalitetstest för att mäta kvalitet på utförd hjärt-

lungräddning, varav 80 mätningar gjordes direkt efter utbildningstillfället och 80 mätningar 

tre månader senare. Direkt efter utbildningstillfället testades 40 elever (20 flickor, 20 pojkar, 

från tre klasser) vilka gått instruktörsledd utbildning samt 40 elever (20 flickor, 20 pojkar, 

från fyra klasser) som gått filmbaserad utbildning. Kvalitetstestet tre månader senare utfördes 

av 40 elever (19 flickor, 21 pojkar från två klasser) som gått instruktörsledd utbildning, samt 

40 elever (21 flickor, 19 pojkar från fyra klasser) som gått filmbaserad utbildning (se figur 2). 

Olika elever deltog vid mättillfällena för att undvika att det första mättillfället bidrog till ett 

extra utbildningstillfälle. Vid flertalet av mättillfällena utfördes mätning endast av delar av 

klassens elever, utifrån övre respektive nedre hälften av klasslistan. Detta för att inte störa 

ordinarie undervisning under för lång tid. Vid varje mättillfälle tillfrågades de en till två sista 

eleverna om de ville delta i en intervju. Totalt nio elever intervjuades direkt efter 

utbildningstillfället, varav fem (tre flickor, två pojkar) gått instruktörsledd metod och fyra (tre 

flickor, en pojke) genomfört den filmbaserade metoden med instruktör som facilitator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, flödesschema av urval vid inklusion 
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4.2.1 Beskrivning av skolorna  

 

Totalt tio klasser, med vardera 22-30 elever per klass, deltog i studien. Skolorna hade 60, 80 

respektive 125 elever i årskurs sju. Två av skolorna låg i kommuner med mer än 120 000 

invånare och den tredje skolan i en kommun med närmare 30 000 invånare. Skolan i den 

mindre kommunen hade 80 elever i årskurs sju.  

Samtliga skolors rutin var att genomföra HLR-utbildning i årskurs nio och ingen av skolorna 

hade tidigare genomfört praktisk HLR-utbildning i årskurs sju. Majoriteten av HLR-

instruktörerna på skolorna var idrottslärare, samt två var lärare i naturorienterande ämnen.   

 

 

4.3 FORSKNINGSDESIGN 

 

För att besvara undersökningens frågeställningar har jag valt att kombinera kvantitativ och 

kvalitativ metod. Kvantitativ forskning mäter, enligt Bryman (2002), olika företeelser som 

exempel mängden av karaktär eller egenskap [48]. Enligt Starrin (1994) är målet med 

kvantitativ forskning att undersöka hur givna företeelser, egenskaper och innebörder dels 

fördelar sig i en population, dels undersöka om det förekommer samband mellan dessa 

företeelser, egenskaper och innebörder samt undersöka om det är möjligt att fastställa kausala 

samband [49]. Metoden innefattar insamling och analys av numeriska data. Mätprecisionen av 

data är en precis skattning. Möjlighet till generalisering föreligger om stickprovet är 

representativt, slumpmässigt och om inte bortfallet är för stort. Kvantitativ forskning präglas 

av ett naturvetenskapligt positivistiskt synsätt. Med positivistisk syn betraktas verkligheten 

som ett fenomen oberoende av människan vilket därmed kan analyseras på ett objektivt sätt. 

Även om denna forskningsmetod anses vara objektiv [48] skall man dock vara medveten om 

att även forskaren sätter sin prägel på arbetet exempelvis vid utformning av enkäter och i 

denna studie kvalitetstest samt vid analys. Förhållningssättet är vanligen, men inte 

nödvändigtvis, deduktivt det vill säga att teorin styr forskningen.  

 

Kvalitativ forskning skildras av Bryman (2002) som en metod vilken är tolkningsinriktad, det 

vill säga den söker förstå deltagarnas tolkning av den sociala verkligheten i en specifik miljö 

[48]. Enligt Starrin & Svensson (1994) är den kvalitativa forskningens mål och syfte att 

”identifiera icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder 

med avseende på variationer, strukturer och processer” [49 s23]. Bell skriver att kvalitativ 
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forskning handlar om att komma till insikt om hur olika individer uppfattar sin omgivande 

miljö [50]. Kvalitativ forskning karaktäriseras av den icke positivistiska filosofin det vill säga 

att den sociala miljön är alltför komplex för att kunna presenteras eller bli förstådd av 

statistiska generaliseringar. Vid insamling av data och analys ligger tonvikten oftare på ord än 

kvantifiering [48]. Enligt Larsson (2005) är det ointressant med antalet, det är den enskildas 

uppfattning som är unik och intressant [51]. En nackdel med kvalitativ forskning kan anses 

vara att man inte vet något om skillnader, antal eller i hur stor utsträckning [48]. Forskarens 

roll i arbetet är reflexiv och det är därför viktigt att forskaren reflekterar över sin egen roll. 

Vid kvalitativt angreppssätt ses vanligen teorin som ett resultat av forskningen, så kallat 

induktivt synsätt.  

 

 

4.3.1 Datainsamlingsmetoder   

 

Datainsamling har skett kvantitativt genom att mäta kvalitet på utförd hjärt-lungräddning samt 

kvalitativt genom strukturerade intervjuer (se figur 3).  

 

1. Direktobservation och kvalitetsmätning på utförd hjärt-lungräddning direkt efter 

genomförd HLR-utbildning. 80 elever i årskurs sju utförde kvalitetstest, via PC skill 

reporter under tre minuter, vilket registrerades i en modifierad version av cardiff test, 

se bilaga 1. Hälften av eleverna hade gått filmbaserad utbildning med lärare som 

facilitator och hälften hade gått instruktörs- baserad utbildning där läraren visade de 

praktiska momenten. 

 

2. Semistrukturerade intervjuer genomfördes av nio elever för att undersöka och 

efterfråga elevernas motivation och vilja till att göra en livräddande insats i en verklig 

situation, se bilaga 3. 

 

3. Direktobservation och kvalitetsmätning på utförd hjärt-lungräddning tre månader efter 

genomförd HLR-utbildning. 80 elever utförde tre minuters kvalitetstest. Hälften av 

eleverna hade gått filmbaserad utbildning med lärare som facilitator och hälften hade 

gått instruktörs- baserad utbildning där läraren visade de olika praktiska momenten. 
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Figur 3. Undersökningens datainsamling. 

 

Kvalitetstest, steg 1 och 3: För att mäta och värdera elevernas praktiska kunskaper i hjärt-

lungräddning direkt efter utbildning samt efter tre månader har kvantitativ ansats tillämpats. 

Resultatet ger precisa svar gällande mätning av karaktär och egenskap. 

 

”Cardiff Test of basic life support and automated external defibrillation version 3.1” är en 

internationell och validerad checklista som utvärderar kvalitet på utförd hjärt-lungräddning 

[1]. Insamlad data i denna studie har registrerats i en modifierad version av mätinstrumentet 

Cardiff test (bilaga 1). Mätinstrumentet kan liknas vid ett observationsschema, vilket är ett 

verktyg för att koda och analysera ageranden eller beteenden. Vid teoriprövande observation 

med hög grad av struktur skall varje handling kunna kategoriseras i ett observationsschema 

med huvudkategorier samt kodningskategorier. Kategorierna ska vara så generella att de 

återfinns vid varje observation samtidigt som de är så specifika att de är varandra uteslutande, 

dvs inte överlappande [52]. En styrka med observation som metod är att den ger möjlighet till 

direkt observation av händelsen [48]. Forskaren är därmed oberoende av informanternas 

förmåga att delge information. En svaghet med observation är svårigheten att fånga den 

direkta orsaken till ett agerande hos eleven. Vid utformande av observationsschema ska det 

inte endast svara mot de teoretiska utgångspunkterna, utan det ska även vara praktiskt 

hanterbart för observatören [48].  

 

Kvalitativ bedömning av medvetandekontroll, andningskontroll och larm utfördes genom 

direktobservation och registrerades löpande och omedelbart i observationsschemat. 

Kvantitativa data gällande förhållande kompression och ventilation, handplacering vid 

 Datainsamlings metoder:      
                   Steg 1    Steg 2                  Steg 3 

 

 

 

 

 

   
 

 
                 

 

           november 2012                      november 2012           februari 2013 

Tid  

Kvalitet på utförd HLR 
direkt efter utbildning. 
Direktobservation samt 
kvalitetstest via Laerdal 
PC skill av 80 elever i åk 7 
Hälften gick DVD-baserad 
utbildning, hälften instruk-
törs baserad utbildning 

 

Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
av nio elever för att 
undersöka deras 
motivation till att göra en 
livräddande insats 

 

Kvalitet på utförd HLR 
efter 3 månader. Direkt-
observation samt 
kvalitetstest via Laerdal 
PC skill av 80 elever i åk 7 
Hälften gick DVD-baserad 
utbildning, hälften instruk-
törsbaserad utbildning 
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kompression, genomsnittlig kompressionsdjup, totalt antal utförda kompressioner respektive 

inblåsningar, total inblåsningsvolym, total hands off tid samt delay tid (tid till första 

kompression) registrerades med Laerdal PC skill reporting system version 2.4 kopplat till 

övningsdockan Resusci Anne (helkroppssdocka). Kvantitativa data från PC skill reporting 

system överfördes till observationsschemat efter genomförd kvalitetstest. Ytterligare en 

kategori ”kommentar” infogades i observationsschemat. Avsikten var dels att kunna registrera 

oförutsedda beteenden (ex pulskontroll, fördröjning av larm), dels att kunna registrera 

eventuella frågor. Alla uppgifter från observationsschemat registrerades därefter i en datatablå 

i Excell vilken överfördes till statistikprogrammet SPSS version 21.  

 

Orsaken till att mätinstrumentet modifierats i denna studie är att sedan testet utarbetades har 

de nationella riktlinjerna för hjärt-lungräddning ändrats och därmed ändrades referensvärdena. 

Vid utformning av kvalitetsparametrar i denna studies kvalitetstest var utgångspunkten dels 

Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärtlungräddning från oktober 2011 samt rådets 

kvalitetspolicy för Vuxen-HLR [11]: 

- tryck mitt på bröstbenet 

- takt minst 100/min, ej mer än 120/min 

- släpp upp helt efter varje kompression, behåll hudkontakten 

- inblåsning tills bröstkorgen höjer sig 

- en inblåsning ska ta 1 sek 

- 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 30:2 

- så få avbrott som möjligt 

- hårt underlag. 

 

Vid utformande av kvalitetstestet beslutades att handposition var felaktig om komprimering 

registrerats i fel läge (även om endast en registrering med felaktig handposition registrerats 

under hela testet), att optimalt förhållande kompression/ventilation är 30+2 och att hjärt-

lungräddning bör startas inom 30 sekunder, vilket ger 2,5 minuter för kompressioner och 

inblåsningar. Enligt HLR-rådets kvalitetspolicy för Vuxen-HLR ska en ensam livräddare 

utföra minst fem serier HLR 30:2 under 2,5 minuter, vilket innebär minst 150 

bröstkompressioner och 10 inblåsningar [11]. I kvalitetstestet bedöms totalt 13 kategorier med 

total poängsumma 12-48 poäng. De olika poängen för respektive kategori kan ses i bilaga 1 

och 2.  
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Semistrukturerade intervjuer, steg 2: För att besvara frågan ”Vilken motivation och vilja har 

elever till att göra en livräddande insats efter genomförd HLR-utbildning?” har kvalitativ 

forskningsansats med semistrukturerade intervjuer tillämpats. Genom kvalitativ ansats har jag 

försökt finna essensen och kvalitén samt försökt komma till insikt om hur olika individer 

uppfattar situationer eller omvärlden för att därmed skapa djupare förståelse för 

bakomliggande orsaker till deltagarnas motivation. Den enskildas uppfattning är unik och 

intressant medan det är ointressant med antal [51]. Enligt Bryman (2002) är förmodligen 

intervjun den mest använda metoden inom kvalitativ forskning. Intervjuns attraktivitet härrör 

till den flexibilitet den inrymmer [48]. Kvalitativ forskning innehåller stora textmängder 

vilket ger ett djup i datainsamlingen. ”En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang” [53 s79].  Intervjuns frågeställningar var öppna inom 

teman relevanta för att besvara undersökningens syfte. Frågorna var fastställda och samma 

frågor ställdes till alla informanter. Detta gav informanterna mer lika chans att framföra sin 

åsikt om samma fråga. Följdfrågor ställdes för att erhålla klargöranden och för att få djupare 

förståelse för något fenomen eller uttalande. Intervjun avslutades med två hypotetiska 

hjärtstoppsscenarier. Orsaken var dels att tidigare studier visat att ungdomar som spontant 

angett att de är motiverade att göra en livräddande insats istället visat på lägre intresse när 

hjärtstoppsscenarier presenterats [33], dels för att minska risken för så kallad intervjuareffekt. 

Intervjuareffekt innebär att den intervjuade ger svar som denne tror förväntas av henne/honom 

istället för det som den intervjuade egentligen anser alternativt att den intervjuade försöker 

återge en mer positiv bild av sig själv eventuellt på grund av rädsla att lämna ut sig själv [54]. 

Intervjuerna bidrog med information och ökad förståelse för vad som påverkar några olika 

individers motivation till att vid behov göra en livräddande insats.   

 

 

4.3.2 Analys och tolkning av kvantitativ data 

 

I denna studie samlades alla numeriska data in i en datatablå i Excel. Därefter överfördes data 

till statistikprogrammet SPSS (version 21.0) för statistisk analys. I datatablån registrerades 

följande uppgifter; nyckelvariabel (identifikationsnummer för respektive deltagare), 

bakgrundsvariabel (kön), behandlingsvariabel (typ av utbildningsform instruktörsledd 

alternativt DVD-baserad) samt utfallsvariabler (resultat från praktiskt kvalitetstest direkt efter 

utbildning samt tre månader senare). För att kunna genomföra statistisk analys i SPSS krävdes 

att samtliga variabler bedömdes och kategoriserades avseende datanivå/mätskala [55]. 
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Variabler i denna studie var av skalorna nominal, ordinal eller intervall. Huvudsyftet med 

studien var att analysera om det fanns någon skillnad i elevernas praktiska HLR-kunskaper, 

dels direkt efter utbildningstillfället, dels vid tre månaders uppföljningstest, i förhållande till 

om de genomfört instruktörsledd eller DVD-baserad utbildningsmetod. Genom att använda ett 

strukturerat och universellt instrument med noga utarbetade kategorier har jämförelser kunnat 

göras mellan grupper som erhållit olika utbildningsinsatser. 

 

De uppmätta värdena på utfallsvariablerna uppvisade icke-normala fördelningar, dvs de 

fördelade sig inte jämt kring medelvärdet. Icke-parametriska test har därför använts för att 

analysera eventuella skillnader mellan grupperna, eftersom dessa test kan hantera avvikande 

värden bättre än medelvärdesanalys. Icke-parametriska test kallas även för fördelningsfria 

analyser och använder median som centralmått, till skillnad från parametriska test som 

förutsätter normal fördelning och baseras på medelvärde. För kontinuerliga data anges i denna 

studie medianen som centralmått och 25:e respektive 75:e percentilen som spridningsmått. 

Jämförelser mellan mättillfällena/grupperna har gjorts med Kruskal-Wallis test. I händelse av 

signifikant skillnad i detta test, har interventionsgrupperna jämförts parvis med Mann-

Whitney U test. Skillnader i proportioner mellan grupperna har analyserats med chi-två test. 

P-värden < 0,05 har ansetts statistiskt signifikanta.  

 

Primärt effektmått var kvalitetstestets totalpoäng. Poängen från kvalitetstestets enskilda 

variabler var sekundära effektmått. Genom att beräkna (individens totalpoäng – 12)/(högsta 

möjliga totalpoäng – 12) * 100 erhölls ett mått, uttryckt i procent, på individens HLR-kvalitet 

i förhållande till optimal hjärt-lungräddning. I datatablån är kön registrerat, men då det ej 

ingick i studiens syfte eller frågeställningar, har analyser ej gjorts utifrån genusperspektiv. 

 

 

4.3.3 Systematisering och analys av kvalitativ data 

 

Datainsamling genom intervjuer genererar stora textmassor. En svårighet vid kvalitativ 

forskning kan vara att hantera och analysera mängden data, samt att presentera det på ett 

tydligt och representativt sätt. Enligt Fejes och Thornberg (2009) är det en utmaning ”att 

skapa mening ur en massiv data. Det handlar om att skilja mellan det triviala och identifiera 

betydelsefulla mönster” [56 s32]. Min uppgift har varit att dels komprimera och systematisera 

materialet för att få det hanterbart och analyserbart, dels att analysera och tolka informationen 
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från datamaterialet [57]. Starrin (1994) skriver ”den kvalitativa analysen kräver såldes en 

föreställning om att interaktion mellan två eller flera element eller företeelser kan ge upphov 

till någonting nytt. Dessutom kräver den att delarna analyseras i ljuset av dess plats i en – 

framväxande – helhet” [49 s32]. Vid kvalitativ analys av intervjuerna har jag tillämpat den 

modell som Johannesson & Tufte (2003) kallar ”analys av meningsinnehåll”, vilket innebär 

att intresset riktas mot innehållet i det empiriska materialet/intervjuerna [57]. Vid analys av 

meningsinnehåll delades analysarbetet in i fyra faser helhetsintryck, kodning, kondensering 

och sammanfattning. 

 

1. Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll. 

I första fasen lästes hela materialet igenom för att skapa en övergripande helhetsbild 

av insamlad data. Därefter initierades arbetet med att identifiera intressanta och 

centrala huvudteman, relevanta för forskningsfrågan, vilka markerades med olika 

färger. 

 

2. Koder, kategorier och begrepp. 

I den andra fasen genomfördes en systematisk genomgång av hela materialet och 

meningsbärande textelement identifierades, vilka gav kunskap och information om de 

huvudteman som noterats. De funna textelementen markerades med kodord i 

marginalen. Koderna användes för att enkelt och snabbt hitta, ta ut och slå samman 

olika textdelar som handlade om en hypotes, fråga, ett begrepp eller tema. Koderna var 

dels beskrivande, dels tolkande. Parallellt med kodningsprocessen startade även 

tolkningsprocessen. 

 

3. Kondensering. 

Kondensering innebär att jag abstraherade, sammanfattade intryck och skapade en 

helhetsbild av gemensamma nämnare och meningsinnehållet i de fastställda koderna i 

utifrån det samlade empiriska materialet. Vissa kodord slogs ihop för att skapa mer 

generella koder, medan andra koder ordnades under varandra. Citat markerades vilka 

används för att förtydliga och illustrera meningsinnehållet i kodorden. Kategorier 

skapades för att mer överordnade och abstrakt beskriva de ursprungliga koderna. 

 

 

 



 

 

29 

4. Sammanfattning eller rekontextualisering. 

Till sist sattes det kondenserade materialet, med utgångspunkt av de framkomna 

kodorden, samman till nya begrepp och beskrivningar. Slutligen utfördes en värdering 

och kontroll av om sammanfattningen överensstämde med intrycket i det ursprungliga 

materialet.  

 

 

4.3.4 Genomförande 

 

Samtliga lärare på de skolor som deltog i studien var sedan tidigare registrerade hjärt-

lungräddningsinstruktörer vilket innebar att de tidigare gått minst 5 timmars HLR-

instruktörsutbildning. Innan utbildningstillfället träffade jag de berörda lärarna på respektive 

skola, vid cirka 60 minuters möten, då jag dels informerade om de senaste riktlinjerna i hjärt-

lungräddning från 2011, dels gav praktisk information om genomförandet av studien. De 

deltagande skolornas instruktörer visade på stort intresse och entusiasm. Vid mötet fick de 

även en klassuppsättning MiniAnne dockor. 

 

Det är viktigt att forskaren uppövas på de verktyg som ska användas vid datainsamling, såväl 

observationsschema som intervjuguide. Som förberedelse genomförde jag HLR-utbildning för 

fyra 13-åringar vilka efter utbildningen utförde kvalitetstest samt tre personer ”prov” 

intervjuades. Efter provintervjuerna omformulerades några av frågorna. 

 

Minst två veckor innan utbildningstillfället fick lärarna ett brev med information om 

undersökningen samt dess syfte (bilaga 4) vilket vidarebefordrades till alla berörda elevers 

föräldrar. Önskade vårdnadshavare ej att deras barn eller eleven själv deltaga i studien skulle 

detta skriftligen meddelas till klassföreståndaren. 

 

Vid de utbildningstillfällen som läraren/instruktören visade de praktiska momenten delades 

klassen i halvklass, vilket medförde att de var max 14 elever per utbildningstillfälle. Den 

filmbaserade utbildningen med lärare som facilitator gavs i helklass med upp till 28 elever per 

utbildningstillfälle. Utbildningstillfällena var förlagda till 60-80 minuters idrottslektioner. 

Lärarna hade innan lektionen startade blåst upp dockorna. Vid den filmbaserade 

utbildningsmetoden med lärare som fascilitator fick samtliga lärare vid flera tillfällen pausa 
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filmen för att säkerställa att alla elever hann med i samma tempo som instruktören på filmen 

samt för att kontrollera att alla klarade att utföra de praktiska övningarna korrekt. 

 

Direkt efter HLR-utbildningen genomfördes det praktiska treminuters kvalitetstestet i hjärt-

lungräddning. Testerna genomfördes i ett mindre intilliggande grupprum, eleverna fick 

komma in en åt gången och inga åskådare, förutom jag som observatör, närvarade eller kunde 

se när testet utfördes. Innan testet startade fick samtliga elever enskilt följande instruktion 

”Du ser hur en vuxen person tar sig för bröstet och plötsligt faller ihop på golvet. Du är 

ensam på platsen, visa hur du skulle agera i en verklig situation och fortsätt tills jag ber dig 

sluta?” Min roll var så kallad observatör som deltagare det vill säga eleven var informerad 

om min roll som observatör, men att jag under testet inte gav någon vägledning eller 

återkoppling. Ytterligare information om offrets tillstånd gavs endast om eleven frågade 

specifika frågor efter att ha utfört en relevant åtgärd, exempelvis utfört medvetandekontroll 

och ställer frågan ”reagerar hon”? Som observatör krävdes hög koncentration och att 

registrering skedde löpande i observationsschemat [52]. Bedömning av medvetandekontroll, 

andningskontroll och larm utfördes genom direktobservation och registrerades omedelbart i 

observationsschemat. Elevernas insats under kvalitetstestet på en helkroppsdocka 

videofilmades för att kunna användas som back upp om tveksamhet skulle uppstå vid 

direktobservation och bedömning av de initiala kontrollerna. Videoupptagningarna behövde 

dock inte användas. Kvantitativa data registrerades av Laerdal PC skill reporter system 

version 2.4 kopplad med en övningsdocka. Vid utbildning är det viktigt att eleverna efter 

utbildningstillfället känner sig lustfyllda över sitt kunnande samt att eleverna får behålla 

denna känsla. Vid testerna var det därmed viktigt att inte med några få ord förstöra denna 

känsla genom att exempelvis tala om vad eleven inte kan. Efter genomfört kvalitetstest fick 

alla elever individuellt kort feedback på deras insats, dels ett praktiskt tips på vad som kan 

förbättras, dels beröm för något de utfört korrekt. Data från PC skill reporter överfördes till 

observationsschemat efter genomförd kvalitetstest. Alla uppgifter från observationsschemat 

registrerades därefter i en datatablå i Excell.  

 

Vid varje mättillfälle tillfrågades de två sista eleverna om att bli intervjuade. Intervjuerna 

genomfördes enskilt i ett grupprum för att skapa så stor ostördhet som möjligt. En diktafon 

användes för att spela in intervjuerna, vilka tog 5-9 minuter. Inga anteckningar utfördes under 

intervjuerna. Transkribering av intervjuerna påbörjades några dagar efter att intervjuerna 

utförts. 
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Tre månader efter utbildningstillfället i hjärt-lungräddning genomfördes det uppföljande 

kvalitetstestet. Upplägg och instruktioner var identiskt med det första mättillfället, med 

undantag av att dessa kvalitetstest inte videofilmades. 

 

 

4.3.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Arbetet har utförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [58]. 

  

Informationskravet: Eleverna och deras målsmän har genom brev informerats om elevernas 

roll/uppgift i undersökningen samt studiens mål och syfte, bilaga 4.  

 

Samtyckeskravet: Samtycke har inhämtats från undersökningsdeltagarna, uppgiftslämnarna 

samt minderåriga deltagares målsman. Informationsbrev skickades till berörda elever och 

deras målsmän minst två veckor före utbildningstillfället. Önskade vårdnadshavare ej att deras 

barn eller eleven själv deltaga i studien skulle detta skriftligen meddelas till 

klassföreståndaren. Samtliga informerades om deras rätt att avbryta sitt deltagande i 

datainsamlingen, utan negativa följder.  

Nyttjandekravet: Information gavs om att insamlad data endast används till studiens 

forskningsändamål. Insamlad data kommer inte att lånas ut eller användas i andra icke-

vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. 

Konfidentialitetskravet: För att garantera anonymitet har inga personuppgifter såsom namn, 

skola eller arbetsplats återgivits i studien. För att kunna följa resultatet från kvalitetstesterna  

har uppgifter registrerats i enligt med personuppgiftslagen. 

Personuppgiftslagen, PUL. Avsikten med lagen som trädde i kraft 1998 är att skydda 

människors personliga integritet när personuppgifter behandlas. Benämningen ”behandlas” 

inkluderar bland annat insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning och radering 

[59]. PUL-ansökan har gjorts för registrering av personuppgifter samt resultat från 

kvalitetstesterna. 
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4.3.6 Tillförlitlighet och kvalitet  

 

Det har för mig varit av essentiell betydelse att kontinuerligt arbeta med noggrannhet och 

tillförlitlighet för att säkra såväl arbetets validitet som reliabilitet [48]. För att garantera 

arbetets validitet har jag sökt säkerställa att det jag undersökt, granskat, mätt och observerat 

har stämt med studiens syfte [52,60]. Val av datainsamlingsmetoder i studien har jag bedömt 

som är relevant utifrån val av perspektiv och frågeställningar. Studiens inre validitet är en 

förutsättning för extern validitet, då det inte är meningsfullt att försöka generalisera något som 

saknar information, mening eller sanningsvärde [61]. För att stärka validiteten har jag jämfört 

resultaten i denna studie med resultat från liknande genomförda studier [52]. I diskussionen 

presenterar jag tänkbara orsaksamband, kausalitet, för delar av det uppkomna resultatet där 

jag bedömt detta som relevant. Studiens externa validitet, i form av överförbarhet och 

generaliserbarhet till andra sammanhang [55], får betecknas som låg då antalet deltagare i den 

kvantitativa undersökningen kan liknas vid ett mindre stickprov och därmed inte är 

generaliserbart i en vidare bemärkelse till att gälla alla elever. Ytterligare en aspekt att beakta 

är att samtliga elever i studien går i årskurs sju och resultatet kan därmed inte appliceras eller 

generaliseras på andra åldersgrupper. Studien är dock reproducerbar.  

 

För att stärka studiens reliabilitet, det vill säga pålitlighet och tillförlitlighet samt kvalitet på 

mätinstrument [62], användes det validerade kvalitetstestet Cadiff test. Flertalet mätpunkter i 

kvalitetstestet registrerades med Laerdal PC skill station i kombination med en övningsdocka. 

Som förberedelse för att lära mig såväl mätinstrumentet PC skill reporter som det utarbetade 

observationsschemat/kvalitetstestet genomfördes flera mätningar och resultatgranskningar i 

övningssyfte. Enligt Einarsson (2002) krävs att forskaren tränas i att använda och hantera 

datainsamlingsverktygen [52] för att kunna uppnå acceptabel nivå avseende reliabilitet. Vid 

direktobservation krävs även erfarenhet och stor kunskap inom ämnesorådet för att kunna 

utföra dessa snabba bedömningar. Jag är sedan 2002 huvudinstruktör i HLR och har sedan 

dess årligen genomfört ett stort antal utbildningar och har därmed stor erfarenhet av att 

bedöma deltagares insatser. För att stärka reliabiliteten i intervjuguiden och undersöka hur 

elever uppfattade frågorna, genomförde jag tre test intervjuer. Som ett resultat av dessa 

skedde mindre omformuleringar av några frågor.  

 

Kvalitativ ansats har tillämpats vid systematisering och analys av det empiriska materialet 

från intervjuerna. Min avsikt vid analys har varit att förutsättningslöst analysera innehållet. 
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Jag är dock medveten om att det ändå finns viss risk för att min egen förförståelse påverkar 

tolkning av svaren. Tillvägagångssätt för analys och tolkning av data finns presenterat i 

avsnittet ”Systematisering och analys av data” (4.3.3). 

 

 

4.3.7 Metoddiskussion  

 

Avsikten med att olika elever deltog vid kvalitetstesterna, direkt efter utbildningstillfället och 

efter tre månader, var för att utesluta att det första kvalitetstestet bidrog till att utgöra ett extra 

utbildningstillfälle. Då olika elever deltog vid kvalitetstesterna föreligger en viss risk att 

grupperna delvis kan skilja sig åt, exempelvis gällande olika fysiska förutsättningar för att 

lyckas med bröstkompressioner. Urvalet av eleverna gjordes dock slupmässigt utifrån 

klasslistans övre respektive nedre hälft. Antalet deltagande elever vid kvalitetstesterna var 

jämt fördelade mellan flickor och pojkar. 

 

Även om samtliga av de intervjuade eleverna var positiva till att bli intervjuade fann jag 

delvis bristande intresse och engagemang vid vissa följdfrågor. Kanske en annan metod, 

exempelvis fokusgruppsintervju, hade varit mer berikande då den ger utrymme för deltagarna 

att dels utforska varandras skäl till en viss åsikt, dels möjlighet att lyfta fram olika 

frågeställningar som de anser viktiga. 
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5. RESULTAT 

 

 

Kapitlet inleds med en resultatredovisning av de praktiska kvalitetstesterna i löpande text och 

i tabellform, följt av en resultatanalys av de semistrukturerade intervjuerna. 

 

 

5.1 RESULTATREDOVISNING AV PRAKTISKT KVALITETSTEST 

 

Skillnader mellan instruktörsledd utbildning och DVD-baserad utbildning beskrivs först i text 

och presenteras därefter i tabell 1, där kolumn A (instruktörsledd) och B (DVD-baserad) 

presenterar resultatet av kvalitetstestet direkt utbildningstillfället. Kolumn C (instruktörsledd) 

och D (DVD-baserad) visar resultatet av kvalitetstest efter tre månader. Centralmått anges 

som median och spridningsmått anges inom parentes med 25:e respektive 75:e percentil. P-

värden <0.05 har markerats som signifikanta. 

 

 

5.1.1 Skillnader mellan instruktörsledd utbildning och DVD-baserad utbildning  

 

Kvalitetstestets totalpoäng var det primära effektmåttet i denna studie. Ingen signifikant 

skillnad i totalpoäng noterades mellan traditionell instruktörsledd utbildning och DVD-

baserad utbildning med lärare/instruktör som facilitator, varken vid mätning direkt efter 

utbildningstillfället eller vid uppföljning efter tre månader. Totalpoäng direkt efter 

utbildningstillfället; instruktörsledd 33 (30,37) poäng, DVD-baserad 34 (31,38) poäng, se 

tabell 1 jämförelse av kolumn A-B, signifikantskillnad anges med *. Totalpoäng vid 

uppföljning efter tre månader; instruktörsledd 31 (28,34) poäng, DVD-baserad 30 (25,34) 

poäng, se tabell 1 jämförelse av C-D ¥
. Uttryckt som procent av optimal HLR-kvalitet 

(maxpoäng) sågs vid mätning direkt efter utbildningstillfället 58 (51,69) % och 62 (53,72) % 

HLR-kvalitet för grupperna med instruktörsledd respektive DVD-baserad utbildning. Vid tre 

månaders uppföljning var motsvarande siffror 53 (45,61) % och 50 (36,61) % av möjlig 

totalpoäng. 

 

Poängen från kvalitetstestets enskilda variabler var sekundära effektmått i studien. I den 

instruktörsledda gruppen var det direkt efter utbildningstillfället signifikant fler elever som 

tilltalade den medvetslösa/dockan vid medvetandekontroll, 75 % vs 50 % (p=0,021), samt 
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som larmade, 90 % vs 70 % (p=0,025), jämfört med den DVD-baserade gruppen. Å andra 

sidan var det signifikant fler elever i den instruktörsledda gruppen som inte skapade öppen 

luftväg vid andningskontroll, 78 % vs 45 % (p=0,044), samt som utförde bröstkompressioner 

med för låg handposition, 48 % vs 20 % (p=0,022), se tabell 1 jämförelse av kolumn A-B *. 

 

Vid kvalitetstestet tre månader efter utbildningstillfället var det signifikant fler elever från den 

instruktörsledda gruppen, jämfört med den DVD-baserade gruppen, som tilltalade den 

medvetslösa/dockan 38 % vs 12 % (p=0,010), samt som lätt skakade personen/dockan vid 

medvetande kontroll 38 % vs 10 % (p=0,004). Det var även signifikant fler elever från den 

instruktörsledda gruppen som utförde kompressioner och inblåsningar med relationen 30:2 

(28-32:2), 35 % vs 8 % (p=0,006). Precis som vid första mättillfället var det även vid 

tremånadersuppföljningen signifikant fler elever i den instruktörsledda gruppen som inte 

skapade öppen luftväg vid andningskontroll, 95% vs 75% (p 0,041), se tabell 1 jämförelse av 

C-D ¥
. 

 

 

5.1.2 Skillnader mellan kvalitetstest direkt efter utbildningstillfället och 

kvalitetstest tre månader senare  

 

Båda utbildningsgruppernas totalpoäng vid tre månaders kvalitetstest var signifikant lägre än 

motsvarande totalpoäng vid kvalitetstest direkt efter utbildningstillfället; instruktörsledd 33 

(30,37) vs 31 (28,34) poäng (p=0,005) och DVD-baserad 34 (31,38) vs 30 (25, 34) poäng (p < 

0,001). I båda utbildningsgrupperna sågs vid tremånadersuppföljning en markant försämring i 

samtliga fem åtgärder som registrerades via direktobservation; medvetandekontroll genom 

tilltal (instruktörsledd från 75 % till 38 % (p=0,001) och DVD-baserad från 50 % till 12 % (p 

< 0,001)), medvetandekontroll genom att lätt skaka personen (instruktörsledd från 75 % till 38 

% (p=0,001) och DVD-baserad från 55 % till 10 % (p< 0,001)), skapade inte öppen luftväg 

vid andningskontroll (instruktörsledd från 78 % till 95 % (ej signifikant) och DVD-baserad 

från 45 % till 75 % (p=0,012)), andningskontroll genom att se, lyssna och känna 

(instruktörsledd från 78 % till 42 % (p=0,001) och DVD-baserad från 60 % till 42 % (ej 

signifikant)) samt larm (instruktörsledd från 90 % till 32 % (p<0,001) och DVD-baserad från 

70 % till 25 % (p<0,001)), se tabell 1 jämförelse av A-C ψ samt B-D Ϫ. 
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Av de sju variabler som registrerades via PC skill reporting system sågs i den DVD-baserade 

gruppen signifikant försämring av två variabler, dels förhållandet kompression/ventilation 

(från 38 % till 8 % (p=0,002)) dels handplacering för långt ned mot bröstbensspetsen (från 20 

% till 62 % (p<0,001)). I den instruktörsledda gruppen var andelen som hade för låg 

handplacering i stort oförändrad mellan de båda mättillfällena (från 48 % till 55 % (icke 

signifikant)). Vid tre månaders uppföljningen sågs i den instruktörsledda gruppen en 

signifikant minskning av andelen elever som blåser inblåsningsvolym > 600 ml (från 55 % till 

30 % (p=0,044). I den DVD-baserade gruppen observerades en likartad, men icke signifikant 

trend. I några avseenden sågs en förbättring över tiden, med bättre resultat vid den senare 

uppföljningen. Vid tre månaders kvalitetstest noterades således signifikant kortare delaytid till 

första kompression, både i den instruktörsledda (från 21 (15,26) sekunder till 10 (3,17) 

sekunder (p<0.001)) och i den DVD-baserade gruppen (från 19 (10,34) sekunder till 8 (2,15) 

sekunder (p=0.001)). I den instruktörsledda gruppen utförde signifikant fler elever 

kompressioner med korrekt kompressionsdjup (från 8 % till 32 % (p=0.020)). En liknande 

men icke signifikant ökning sågs i den DVD-baserade gruppen (från 10 % till 25 %), se tabell 

1 jämförelse av A-C ψ samt B-D Ϫ. 

 

Tabell 1. Bedömning av färdigheter i Vuxen-HLR hos elever i årskurs 7 
 Instruktörsledd 

direkt efter utb. 

(N=40) [A] 

Instruktörsledd 

efter 3 mån. 

(N=40) [C] 

DVD med 

instruktör direkt 

efter utb (N=40) 

[B] 

DVD med 

instruktör efter 

3 mån (N=40) 

[D] 

Medvetande kontroll genom 

tilltal 

    

2     Ja 30  (75)*
ψϕ 15  (38)

 ψ¥
 20  (50)*

Ϫ
   5 (12)

 ϕ Ϫ¥
 

1     Nej 10  (25) 25  (62) 20  (50) 35 (88) 

Medvetande kontroll, skakar 

personen lätt 

    

3     Ja 30  (75)
 ψϕ 15  (38)

 ψ¥
 22  (55)

 Ϫ
  4  (10)

 ϕ Ϫ¥
 

2     Nej 10  (25) 25  (62) 17  (42) 36 (90) 

1     Farligt   0  (0)  0   (0)   1  (2)   0  (0) 

Andningskontroll,  

öppnar luftvägen 

    

5     Perfekt  2  (5)*   0  (0)
 £¥

   2  (5)*
 Ϫ£

  0  (0)
 Ϫ¥

 

4     Acceptabelt  1  (2)   0  (0)   4  (10)  1  (2) 

3     Annat sätt  2  (5)   0  (0)   6  (15)  0  (0) 

2     Endast en åtgärd  4  (10)   2  (5) 10  (25)  9  (22) 

1     Nej 31 (78) 38  (95) 18  (45)  30 (75) 

Andningskontroll, 

Se, lyssna, känn 

    

2 Ja 31 (78)
 ψϕ 17  (42)

 ψ
 24  (60) 17  (42)

 ϕ 

1     Nej   9 (22)  23  (58) 16  (40) 23  (58) 

Ropar på hjälp/larm     

2 Ja 36  (90)*
 ψϕ 13  (32)

 ψ£
 28  (70)*

 Ϫ£
 10  (25)

 ϕ Ϫ
 

1     Nej   4  (10) 27  (68) 12  (30) 30  (75) 

Förhållande     
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kompression/ventilation 

4     30:2 (28-32:2) 13  (32)
 ϕ 14  (35)

 ¥
 15  (38)

 Ϫ
   3  (8)

 ϕ Ϫ¥
 

3     Annan relation 26  (65) 21  (52) 21  (52) 25  (62) 

2     Enbart kompress   1  (2)   5  (12)   4  (10) 12  (30) 

1     Enbart ventilation   0  (0)   0  (0)   0  (0)   0  (0) 

Handplacering     

4     Korrekt   1  (2)*   2  (5)
 £
  4  (10)*

 Ϫ£
   0  (0)

 Ϫ
 

3     Andra fel 20  (50) 16  (40) 28  (70) 15  (38) 

2     För lågt 19  (48) 22  (55)   8  (20) 25  (62) 

1     Ej utfört   0  (0)   0  (0)   0  (0)   0  (0) 

Kompressionsdjup     

6     50-60 mm   3  (8)
 ψ

 13  (32)
 ψ£

   4  (10)
 £
 10  (25) 

5     61-64 mm   0  (0)   0  (0)   0  (0)   0  (0) 

4     35-49 mm 20  (50) 14  (35) 24  (60) 19  (48) 

3     > 64 mm   0  (0)   0  (0)   0  (0)   0  (0) 

2     1-34 mm 17  (42) 13  (32) 12  (30) 11  (28) 

1     ej utfört   0  (0)   0  (0)   0  (0)   0  (0) 

Totalt antal kompressioner     

6     140-190 16  (40) 15  (38) 18  (45) 14 (35)  

5     > 190 19  (48) 15  (38) 14  (35) 17 (42) 

4     121-139   2  (5)   4  (10)   4  (10)   3  (8) 

3     81-120   3  (8)   5  (12)   3  (8)   5  (12) 

2     1-80   0  (0)   1  (2)   1  (2)    1  (2) 

1     ej utfört   0  (0)   0  (0)   0  (0)   0  (0) 

Ventilationsvolym     

5     500-600 ml   1  (2)
 ψϕ   4  (10)

 ψ
   5  (12)   4  (10)

 ϕ 

4     1-499 ml   6  (15)   3  (8)   4  (10)   3  (8) 

3     > 600 ml 22  (55) 12  (30) 21  (52) 13 (32) 

2     0 ml 10  (25) 16  (40)   6  (15)   8  (20) 

1     ej utfört   1  (2)   5  (12)   4  (10) 12 (30) 

Totalt antal inblåsningar     

5     8-12 14  (35)
 ϕ   5  (12)

 £
 15  (38)

 £
   7  (18)

 ϕ 

4     1-7   8  (20)   6  (15) 10  (25)   7  (18) 

3     > 12   7  (18)   8  (20)   5  (12)   6  (15) 

2     0 10  (25) 16 (40)   6  (15)   8  (20) 

1     ej utfört   1  (2)   5  (12)   4  (10) 12  (30) 

 

Total  ”hands-off” tid  

    

4     0-60 s 10  (25) 15  (38)   8  (20)
 Ϫ

 20  (50)
 Ϫ

 

3     61-90 s 27  (68) 17  (42) 25  (62) 17  (42) 

2     91-135 s   3  (8)   7  (18)   6  (15)   2   (5) 

1     136-180 s   0  (0)   1  (2)   1  (2)   1   (2,5) 

Totalpoäng, antal 33 (30,37)
 ψϕ 31 (28,34)

 ψ£
 34 (31,38)

 Ϫ£
 30 (25,34)ϕ

 Ϫ
 

 

Delay tid till första 

kompression [s] 

 

Kompressions frekvens 

[n/min] 

 

Kompressionsdjup [mm] 

 

21 (15,26)
 ψ

 ϕ 

 

 

98  (79,120) 

 

 

37  (30,43) 

 

10 (3,17) 
ψ£

 

 

 

98  (76,122) 

 

 

39  (29,52) 

 

19 (10,34)
 Ϫ

 
£
 

 

 

102  (83,120) 

 

 

38  (33,46) 

 

8 (2,15) ϕ
 Ϫ

 

 

 

90  (76,116) 

 

 

40  (33,50) 

Resultatet presenteras i antal personer (%) eller median (25:e percentil, 75:e percentil). Signifikant skillnad 

mellan grupperna föreligger vid p-värde <0.05. Jämförelse mellan de fyra interventionsgrupperna har gjorts med 

Kruskal-Wallis test. Vid signifikant skillnad i detta test, har interventionsgrupperna jämförts parvis med Mann-

Whitney U test. Skillnader i proportioner mellan grupperna analyseras med chi-två test. Vid parvisa jämförelser 

mellan grupperna betecknas signifikant skillnad med följande symboler: (*) grupp A vs B, (
ψ
) grupp A vs C, (ϕ) 

grupp A vs D, (
Ϫ
) grupp B vs D, (

£
) grupp B vs C, samt (

¥
) grupp C vs D. I tabellen anges respektive variabels 

högsta poäng/bästa alternativ överst. Alla tal är avrundade till närmsta jämt heltal. 
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5.1.3 Sammanfattning resultat praktiskt test 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan utbildningsgrupperna vad beträffar kvalitetstestets 

totalpoäng, vare sig vid mätning direkt efter utbildningstillfället eller vid tre månaders 

uppföljning. Båda utbildningsgruppernas totalpoäng var signifikant lägre vid tre månaders 

testet jämfört med totalpoäng direkt efter utbildningstillfället. 

 

I båda utbildningsgrupperna sågs vid tre månaders uppföljningen en markant försämring i de 

variabler som registrerades via direktobservation; medvetandekontroll, andningskontroll samt 

larm. Vid tremånaderstestet utförde majoriteten av eleverna, från båda grupperna, 

bröstkompressioner med handplacering för långt ned mot bröstbensspetsen. Däremot hade 

båda grupperna förbättrat sig signifikant vad gäller delaytid till första kompression. I den 

instruktörsledda gruppen sågs även vid tremånadersuppföljningen en signifikant ökning av 

andelen elever som utförde kompressioner med korrekt kompressionsdjup. 

 

 

5.2 RESULTATREDOVISNING AV SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

 

Totalt nio elever intervjuades, varav fem elever (tre pojkar och två flickor) hade deltagit vid 

HLR-utbildning där läraren visat alla praktiska övningar och fyra (en pojke och tre flickor) 

hade deltagit i filmbaserad HLR-utbildning med lärare som facilitator.  

 

Vid analys och jämförelse av intervjuerna finner jag inga karakteristiska skillnader i svaren 

mellan de som gått instruktörsledd utbildning där läraren visat praktiska övningar och de som 

gått DVD-baserad utbildning med lärare som facilitator. Resultatet från intervjuerna är 

sammanslaget och redovisas gemensamt för båda grupperna. Tolkningar och fynd beskrivs 

först i text vilka sedan illustreras med hjälp av citat. Följande teckenförklaring används i 

citaten, /…/ innebär att enstaka ord tagits bort och /---/ att längre textstycke strukits, då dessa 

inte tillfört citatet någon väsentlig innebörd [57]. 
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5.2.1 Elevers erfarenheter av HLR-utbildning 

 

Ingen av de nio intervjuade eleverna hade tidigare tränat bröstkompressioner eller 

inblåsningar i skolan. En elev hade dock praktiskt tränat hjärt-lungräddning vid ett 

utbildningstillfälle på hennes pappas arbetsplats. De intervjuade uppgav att de sedan tidigare 

hade viss teoretisk kunskap om hjärt-lungräddning, en uttryckte ”jag hade lite aningar innan, 

men jag har aldrig gjort det” och en annan sa ”det var rätt så mycket nytt, men en del har man 

ju sett på TV och så”. Samtliga intervjuade ansåg att utbildningstillfället medfört ny kunskap 

om hjärt-lungräddning och de beskrev olika detaljer som de lärt sig, ”innan visste jag inte hur 

många gånger man ska trycka” och ”visste inte att jag inte fick avsluta innan ambulans 

kommer”. Flickan som tidigare tränat hjärt-lungräddning berättade ”/…/ men samtidigt hade 

jag glömt bort ganska mycket och det kändes viktigt att få träna igen”. Samtliga elever 

beskrev detaljerat hur bröstkompressioner ska utföras. En elev berättade om hur man som 

livräddare bör ”behålla lugnet” och en annan elev beskrev hur det kan kännas att vara en 

livräddare. Några andra elevers uttalanden, kroppsspråk/blick och fördröjning av svar (då 

denne tänkte) vittnade istället om att en del av eleverna under utbildningstillfället inte tänkt 

sig in i att det kan vara de som ska utföra hjärt-lungräddning i en verklig situation och en elev 

sa ”tänkte inte på hur ingripa, tänkte mer på att komma ihåg allting”. 

 

 

5.2.2 Motivation  

 

Rädsla för bristande kunskaper 

Samtliga, med undantag av en elev, angav initialt och spontant att de ”trodde” alternativt 

”tyckte sig” ha tillräckligt med kunskap för att starta hjärt-lungräddning. Vid följdfrågor 

framkom dock att majoriteten av eleverna kände rädsla eller oro, dels för att skada den 

drabbade, dels för att göra fel vid en livräddande insats till vuxen i verkligheten. Rädslan var 

inte så stark att de skulle avstå från att ingripa, men rädslan skulle kunna medföra en 

fördröjning i ingripandet, ”skulle vara rädd för att skada personen /…/  bättre att den blir 

skadad än att den dör” och ” /…/ men är det nödläge så skulle jag försöka hjälpa personen i 

alla fall”. Störst var denna oro om den drabbade var ett barn, ”skulle känna mig ännu mer 

osäker om det är ett barn för då vet jag inte hur mycket jag skulle trycka och då skulle jag 

vara rädd att skada det eller så”, ”jag skulle vara säkrare på en vuxen för dom är inte lika 

ömtåliga” samt ”/…/ rädd att trycka för hårt”. 
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Omgivningens påverkan 
 

 

Flera elever beskrev hur närvaro av vuxna skulle påverka hur de skulle agera i en verklig 

situation. En del av de intervjuade berättade hur de skulle ta hjälp av omgivningen om det 

fanns fler närvarande, ”det där när man ska pumpa igång hjärtat var väldigt jobbigt. Då 

kanske det är bra att ha någon att byta av med” och ”om det fanns fler på platsen skulle jag be 

dem larma och hjälpa till”. Andra beskrev istället hur närvaro av vuxna skulle kunna medföra 

att de tvekar eller inte vågar ingripa, vilket följande citat från olika personer visar ”jag tycker 

att jag har tillräckligt med kunskaper, men jag tror att om det finns vuxna i närheten skulle de 

inte låta oss göra det för de tror nog att vi inte kan”, ”främlingarna kanske känner personen, 

då kanske de vill starta istället”, ”om det var någon vuxen i närheten skulle jag låta den göra 

det, den kanske kan lite mer och är starkare” samt ”om det är fler personer på plats skulle jag 

först se om dom gör något”.  

 

Vän eller obekant 

 

Några av eleverna uttryckte ängslan för att ingripa om de inte kände den drabbade, ”jag skulle 

våga mer om det var någon jag kände eftersom jag vill ju inte att någon jag känner ska dö”. 

Fyra av eleverna visade även på obehag och motvilja att göra inblåsningar på någon de inte 

känner dels för att de tyckte det var svårt att utföra, dels för att de tyckte det var obehagligt, 

”äckligt att göra det där typ blåsa i munnen om det är en främling” samt ”jag skulle kanske 

inte våga om jag inte känner personen. Jag skulle vara rädd att göra fel och äckligt”. Denna 

motvilja berodde inte på rädsla för smitta. Vid följdfrågor uppgav ingen av de intervjuade att 

platsen för hjärtstoppet påverkar deras inställning till att göra en livräddande insats. 

 

Utbildningsdetaljer 

Flera av eleverna hade svårt att med ord beskriva vad i utbildningen som bidrog till att de 

kände sig redo att ingripa i en verklig situation. Några beskrev betydelsen av att information 

upprepades och att de själva fick öva praktiskt upprepade gånger, ”att de liksom sa och visade 

flera gånger” och ”att man fick träna själv många gånger både på kompressioner och 

inblåsningar”. Andra beskrev betydelsen av att dockan låter/knäpper vid korrekt 

kompressionsdjup, ”det var svårt att få till knäppljudet, men det var schyst /…/ man vet ju inte 

annars hur hårt man ska trycka”, ”bra att det lät, då vet jag hur hårt jag skulle trycka” samt 

”/…/ att man fick ta i hårt, då lärde jag mig det”. 
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Tre av eleverna berättade att det praktiska testet på helkroppsdockan efter utbildningstillfället 

påverkat deras självförtroende och inställning till att våga ingripa i en verklig situation, ”först 

var jag nervös och ville inte göra testet efter utbildningen /---/ men det känns som om det gick 

riktigt bra på testet jag gjorde /…/ så nu vet jag att jag klarar av det” en annan sa ” /…/ testet 

på den stora dockan kändes mer verkligt när dockan var större, men jag klarade ändå att göra 

båda delarna, även på en riktig docka” och en tredje elev berättade ”nu vet jag att jag kan på 

rätt sätt för det sa du efter testet”. 

 

 

5.2.3 Medmänsklighet och ansvarskänsla 

 

Intervjun avslutades med två hypotetiska frågor där två olika hjärtstoppssituationer beskrevs, 

en där en familjemedlem får hjärtstopp och en där en äldre man/kvinna på en busshållsplats 

får hjärtstopp. Trots att några elever tidigare under intervjun uttryckt viss tveksamhet och oro 

för att göra en livräddande insats, beskrev samtliga intervjuade på de hypotetiska frågorna hur 

de skulle ingripa. Om en familjemedlem fick hjärtsopp uppgav alla de intervjuade att de 

omedelbart skulle larma och därefter göra både kompressioner och inblåsningar. En elev 

beskrev även att denne förutom att larma 112 även skulle ringa till sin förälder ”först skulle 

jag ringa 112, sedan skulle jag ringa mamma och sen skulle jag starta med det där HLR”. För 

situationen vid en busshållsplats uppgav fyra elever att de inte skulle göra inblåsningar men 

samtliga beskrev att de skulle starta med kompressioner. Följande citat visar några skäl till att 

de, trots tidigare tveksamhet, skulle ingripa även om den drabbade var främling ”att man 

verkligen hjälper personen. Om man inte gör det känner man sig bara dum och taskig”, ”hellre 

någon jag känner. /…/ men alltså man kan ju inte bara lämna den där” samt ”man vet ju att 

det är någons liv, så jag har ju kunskap nu så då skulle jag ingripa”.  

 

 

5.2.4 Ålder för HLR-utbildning 

 

Majoriteten av eleverna ansåg att årskurs sju var lämplig ålder för att praktiskt börja träna 

hjärt-lungräddning. En av eleverna ansåg att HLR-utbildning borde ske tidigare, ”typ i tio års 

åldern, lite grann i alla fall, vissa saker och sedan mer när man är lite äldre” samt ”alla borde 

lära sig tidigt, då har man i alla fall en chans, då vet man hur man ska göra även om det är 

enklare när man är äldre”. En annan elev var tveksam till att öva i årskurs sju ”nästan för 
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tidigt att börja nu, /…/ tror att man vågar mer om man är äldre och kan mer. Fast samtidigt 

kan man ju lära sig i sjuan och sedan i åttan och nian kan man lära sig ännu mer”. Fler elever 

uttryckte tankar och behov av repetition, ”sjuan är bra men även nian behövs” samt ”men man 

behöver ju få testa igen, någon mer gång”. 

 

 

5.2.5 Sammanfattning av intervjuer 

 

En av eleverna hade tidigare tränat hjärt-lungräddning praktiskt. Alla de intervjuade ansåg att 

utbildningen bidraget till nya kunskaper. Samtliga, med undantag för en elev, ansåg spontant 

att de har tillräckliga kunskaper för att göra en livräddande insats. Vid följdfrågor framkom att 

flertalet av de intervjuade kände oro och rädsla för bristande kunskaper, dels för att skada den 

drabbade, dels för att göra fel vid en livräddande insats i verkligheten, vilket skulle kunna 

medföra en fördröjning i ingripandet. Några elever förmedlade att de under utbildningen inte 

tänkt sig in i att det kan vara de som ska utföra hjärt-lungräddning i en verklig situation. De 

intervjuade hade olika uppfattning om hur närvaro av vuxna kan påverka deras inställning till 

att ingripa. En del skildrade fördelen med att kunna hjälpas åt i den akuta situationen medan 

andra istället beskrev att det skulle kunna medföra att de tvekade alternativt inte vågade 

ingripa. Samtliga angav att platsen för hjärtstoppet spelade ingen roll och att de, oavsett om 

den drabbade var vän eller främling, i en verklig situation skulle göra bröstkompressioner. 

Flera elever berättade att de skulle avstå från att göra inblåsningar om de inte kände den 

drabbade. Ingen beskrev rädsla för smitta. Några elever beskrev hur det praktiska testet efter 

utbildningstillfället bidrog till att stärka självkänslan för att våga ingripa i en verklig situation. 

Flertalet ansåg att det i 13-års åldern (årskurs 7) var lämpligt att börja träna hjärt-

lungräddning praktiskt. 
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6. Diskussion 

 

 

I diskussionen resonerar och kommenterar jag det uppkomna resultatet utifrån studiens syfte 

och frågeställning samt jämför resultatet med tidigare undersökningar. Diskussionen 

innehåller även reflektioner gällande pedagogiska hänsynstaganden vid utbildning av elever i 

hjärt-lungräddning. Utifrån dessa utgångspunkter diskuterar jag framtida relevanta 

forskningsområden.  

 

 

6.1 HLR KUNSKAPER 

 

Trots att budskapet och tekniken för hjärt-lungräddning förenklats vid de senaste nationella 

revideringarna och att tiden för individuell praktisk träning ökat, anser jag att båda grupperna 

i denna studie generellt presterade svagt vid kvalitetstesterna. Den instruktörsledda gruppen 

presterade 58 % av möjlig totalpoäng och den DVD-baserade gruppen 62 % av totalpoäng 

direkt efter utbildningstillfället. Vid kvalitetstest tre månader senare presterade den 

instruktörsledda gruppen 53 % av totalpoäng och den DVD-baserade gruppen 50 % av 

totalpoäng. Resultatet är i likhet med elevers resultat i Isbye et al (2006) studie [17], medan 

tidigare studier med vuxna och gymnasielever påvisat något lägre kunskapsretention [16-

17,22,24].  

 

Vid tremånaders kvalitetstest presterade eleverna svagt (lågt poängmässigt) gällande 

medvetandekontroll, andningskontroll och larm, vilket är i likhet med tidigare studier [17]. 

Signifikant nedgång av att utföra dessa kontroller ses även i tidigare studier med vuxna [21].  

Flertalet elever skapade inte öppen luftväg vid andningskontroll. En bidragande orsak kan 

vara att det under utbildningen inte tillräckligt tydligt framgår vad som är orsaken till att 

åtgärden ska utföras, vilket enkelt kan åskådliggöras och förtydligas genom animation eller 

modell. Enligt Vygotskij är kontexten viktig i ett sammanhang och Schatzki betonar vikten av 

begriplighet [43,47]. Ytterligare en bidragande orsak kan vara att eleverna upplever 

situationen konstlad och därmed upplevde att det kändes larvigt att tilltala dockan eller att 

larma och prata med någon som inte existerar.   
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Genomgående i ERC-riktlinjer för hjärt-lungräddning från 2010 betonas kompressionernas 

betydelse, vikten av att tidigt starta med kompressioner samt att sträva efter minimala 

uppehåll under återupplivningsarbetet [4]. Trots att tekniken för handposition vid 

bröstkompressioner förenklats ses vid kvalitetstestet tre månader efter utbildningstillfället att 

majoriteten av eleverna, i båda grupperna, utförde kompressioner med handposition för långt 

ned mot bröstbensspetsen. Vid för låg handposition finns bl.a. risk för att bröstbensspetsen 

bryts samt bröstkorgen sviktar sämre. Även i tidigare studier som använt liknande 

mätinstrument konstateras att för låg handposition är vanligt förekommande såväl bland 

ungdomar, gymnasieelever som vuxna [16-17,22,24]. Einspruth et al (2007) påvisar att det 

vid tremånaders kvalitetstest inte förekom någon större skillnad, gällande korrekt 

kompressionsplats, mellan de som genomfört HLR-utbildning jämfört med en kontrollgrupp 

som inte tränat hjärt-lungräddning [21]. Tidigare studier som använt andra referensvärden 

påvisar istället högre andel med korrekt handposition [18]. Isby et al (2007) resonerar om 

definitionen ”handplacering för lågt” skiljer sig mellan studierna och därmed påverkar 

skillnader i resultatet [17]. Som observatör av kvalitetstestet kunde jag dock iaktta att flera 

elever gav bröstkompressioner med för låg handposition. En möjlig orsak kan vara att 

markeringen på MiniAnne dockan gör att eleverna inte reflekterar över handplacering, vilket 

bidrar till svårighet med att finna korrekt kompressionsplats vid test på helkroppsdocka utan 

markering för handposition. Frågan är även hur stor betydelse kvalitet på kompressionerna har 

i förhållande till överlevnad vid en verklig insats? I svenska hjärt-lungräddningsregistret ses 

en mindre skillnad i överlevnad vid hjärtstopp pre-hospitalt i relation till om hjärt-

lungräddning utförts av lekmän alternativt professionella lekmän (personer inom vårdyrket) 

[6].  

 

Mer än hälften av eleverna tillämpade, såväl direkt efter utbildningstillfället som vid test tre 

månader senare, annan relation än 30:2 (28-32:2) vid kompression och ventilation. Resultatet 

i studien är lägre i jämförelse med andra studier [17,22,24]. Efter kvalitetstestet kan jag inte 

uttala mig om det är den teoretiska kunskapen som brister eller om resultatet beror på 

praktiska svårigheter exempelvis vid mun-till-mun ventilation. Vid intervjuerna framkom ett 

visst motstånd mot att göra inblåsningar vilket också kan bidra till att en del elever inte 

tillämpade relationen 30:2. Inblåsningar kan upplevas svåra att utföra och färdigheter glöms 

snabbt bort efter HLR-utbildning [9]. Ytterligare bidragande orsak till resultatet i denna studie 

kan vara att flertalet elever inte räknade högt när de komprimerade och därmed tappade 

räkningen. Andra elever sa högt att de inte mindes vilken relation som var korrekt. När 
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relationen 30:2 infördes år 2006 kommunicerades en slogan som löd ”30:2, mitt på”. Denna 

korta och enkla minnesregel ger information och påminnelse om såväl förhållandet 

kompression och ventilation som kompressionsplats vilket är två variabler som eleverna 

presterade lågt på. 

 

Vid kvalitetstestet tre månader efter utbildningstillfället hade båda grupperna lägre hands-off 

tid samt signifikant kortare delaytid till första kompression i jämförelse med testet direkt efter 

utbildningstillfället. En trolig orsak är att flertalet elever vid det uppföljande testet utförde 

medvetandekontroll och andningskontroll bristfälligt och därmed snabbare kom igång med 

kompressioner, vilket även ses i tidigare studier [17]. Variabeln hands-off tid är dock i sig 

själv inte informativt, dels ger det inte någon information om kvalitet på utförda 

bröstkompressioner (dvs kompressionerna kan ha utförts för ytligt), dels kan kompressioner 

utförts med för långsam takt. Långsamt kompressionstempo medför färre antal pauser i 

jämförelse med någon som har högre tempo vilket därmed ger fler uppehåll i samband med 

inblåsningar. Flertalet av eleverna i studien höll kompressionsfrekvens strax under 

rekommenderade 100 kompressioner per minut med mediankompressionsdjup mellan 37-40 

mm (mot rekommenderat 50-60 mm).  

 

Vid tre månaders kvalitetstest ses i den instruktörsledda gruppen att signifikant fler elever 

utför kompressioner med genomsnittligt kompressionsdjup 50-60 mm (7,5 % vs 32,5 %, 

DVD-baserad 10 % vs 25 %) i jämförelse med kvalitetstestet direkt efter utbildningstillfället. 

Jag finner dock inte någon rimlig orsak. Enligt Jones et al (2007) finns signifikant relation 

mellan kompressionsdjup och elevernas ålder, vikt och längd [26]. Elevernas fysiska styrka 

och kapacitet bör inte markant skilja sig mellan grupperna eller förbättrats under dessa tre 

månader så att det skulle påverka elevens förmåga att komprimera djupare. Det är ej heller 

någon skillnad i andelen flickor respektive pojkar vid de olika mättillfällena. 

 

Vid tre månaders kvalitetstest var det i den instruktörsledda gruppen signifikant lägre antal 

elever som vid mun-mot-mun ventilation blåste för stor genomsnittlig inblåsningsvolym, mer 

än 600 ml. En trolig orsak är att andelen elever vilka inte öppnade luftvägen alternativt 

utförde det bristfälligt ökat och att dessa därmed inte lyckades blåsa in någon luft trots att de 

försökte. Även andelen elever som inte öppnade luftvägen vid andningskontroll var hög 

(instruktörsledd 95 %, DVD-baserad 75 %), vilket är i likhet med tidigare studier [17]. Trots 

det lyckades cirka hälften av eleverna ventilera dockan någon gång under kvalitetstestet. 
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Enligt Axelssons et al (1996) intervjustudie av personer som utfört livräddande HLR-insats 

angav endast 20 % av de intervjuade att de haft problem med mun-till-mun ventilation [37]. 

 

Även om barn i skolåldern inte utgör den åldersgrupp som löper störst risk att bevittna ett 

hjärtstopp är de en viktig målgrupp vid utbildningssatsningar då majoriteten av hjärtstopp sker 

i hemmet [6]. Skolorna väljer idag själva om utbildning i hjärt-lungräddning genomförs som 

praktiskt eller teoretiskt moment samt om utbildningen ges vid ett eller flera tillfällen under 

högstadiet. Om samtliga elever på högstadiet ges praktisk utbildning i hjärt-lungräddning, 

gärna vid upprepade tillfällen, kommer inom några decennier en stor del av befolkningen att 

ha denna grundläggande och livsviktiga kunskap. Hjärt-lungräddning kan då omgående startas 

av den som befinner sig närmast den drabbade. 

 

 

6.2 FÖRTROGENHET OCH MOTIVATION 

 

Flera elever uttryckte att närvaro av vuxna kan ha negativ inverkan på om de vågar ingripa, 

vilket jag tolkar som oro för bristande kunskap och därmed bristande självförtroende. Rädsla 

och oro för bristande kunskaper anges i flera tidigare studier som en av de vanligaste 

orsakerna till att inte ingripa [33-36], vilket i en akutsituation kan medföra att en livräddande 

insats försenas. Flera elever beskrev hur bekräftelse och återkoppling efter det praktiska 

kvalitetstestet bidrog till känslan av att våga ingripa i en verklig situation. Under 

kvalitetstesterna framkom även att flera elever innan testerna kände sig nervösa och osäkra, 

men att de efter testet upplevde ökad förtrogenhet då de fått bekräftelse på sina kunskaper. 

Det kan tyda på att elever under de praktiska övningarna har behov av återkoppling, beröm, 

uppmuntran och bekräftelse. Meissner et al (2012) betonar vikten av praktisk utbildning i små 

grupper under ledning av instruktör som kan ge individuell återkoppling, bekräftelse och 

rådgivning [27]. I denna studie gick läraren/instruktören under de praktiska övningarna, vid 

båda utbildningsmetoderna, runt till eleverna och korrigerade samt återkopplade. Bohn et al 

(2012) påvisar att lärares HLR-utbildning till eleverna var lika effektiv som läkares [30]. 

Tidigare studier visar att deltagare som genomfört filmbaserad utbildning utan fysisk 

instruktör kan uppvisa såväl teoretiska som praktiska kunskaper lika bra eller bättre än de som 

gått instruktörsledd utbildning [18,20-21,24]. I flera studier har dock inte deltagarnas 

förtrogenhet, motivation och vilja till att ingripa i en verklig situation belysts [18, 21-22,24]. 

Den drabbade är inte hjälpt om den som bevittnar ett hjärtstopp inte vågar ingripa, trots att 
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denne har såväl tillräckliga teoretiska som praktiska kunskaper. Vid utbildning i handhavande 

av hjärtstartare jämförde Vries et al (2010) instruktörsledd utbildning med tre olika DVD-

baserade metoder. Enligt Vries är lärarledd utbildning (inklusive scenarioträning), vilken ger 

möjlighet till återkoppling och personlig kontakt, fortfarande den bästa metoden vid 

utbildning i handhavande av hjärtstartare [63]. 

  

Flera av de intervjuade uttryckte oro för bristande kunskaper. Tidigare studier visar att 

larmoperatören i en akut situation kan utgöra ett stöd, så att livräddaren klarar och vågar 

utföra kompressioner med stöd av telefoninstruktioner [32,64,65]. Det är därför angeläget att 

även nå ut med information om telefon-HLR både till deltagare vid utbildning i hjärt-

lungräddning, men även till övriga i samhället. 

 

Syftet med att intervjun avslutades med två korta hypotetiska scenarier var dels för att det 

finns en risk att eleven initialt var nervös inför intervjun och därmed ger svar som hon/han 

trodde att jag förväntade mig [54], dels för att tidigare studier visat att ungdomar som 

spontant angett att de är motiverade till att göra en livräddande insats istället visat på lägre 

intresse när specifika hjärtstoppsscenarier presenterats [33]. Resultatet i denna studie visar på 

motsatsen. Flera elever berättade och resonerade om tveksamhet till att göra en verklig 

livräddande insats bl.a. på grund av oro för bristande kunskaper, att göra fel och närvaro av 

andra vuxna. När eleverna istället fick konkreta exempel på olika situationer visade de 

intervjuade istället på en övertygelse om att vilja ingripa genom att larma och göra 

bröstkompressioner. Svaren motiverades och genomsyrades av medmänsklighet och 

ansvarskänsla. Även Bohn at al (2012) påvisar i sin studie att trots att en fjärdedel av eleverna 

efter HLR-utbildningen uppgav att de var rädda för att utföra hjärt-lungräddning uppgav 85 % 

av dem att de var säkra på att de skulle ingripa i en nödsituation [30]. Enligt Axelssons et al 

(1997) intervjustudie av personer som utfört hjärt-lungräddning i en verklig situation tvekade 

livräddarna sällan att ingripa och starta hjärt-lungräddning och 99,5 % av de 425 intervjuade 

livräddarna var villiga och redo att ingripa och starta hjärt-lungräddning igen [37]. 

 

Även om flertalet av de intervjuade visade på oro för bristande kunskaper eller att göra fel så 

var det största hindret för att starta hjärt-lungräddning att utföra inblåsningar på en främling, 

trots att ingen av de intervjuade uttryckte rädsla för att eventuell smitta. Detta visar vikten av 

upprepad informera om att kompressioner vanligen är den viktigaste åtgärden vid hjärtstopp 

hos vuxna [4]. Soar et al (2010) poängterar att oavsett om livräddaren vid HLR-utbildning 
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övat vuxen eller barn teknik eller om livräddaren endast är villig att utföra bröstkompressioner 

är det bättre att uppmuntra till att göra det de fått lära sig och att det är bättre att endast göra 

bröstkompressioner än inget alls [9]. Cho et al (2010) anger att villigheten till att ingripa och 

utföra hjärt-lungräddning på en främling är signifikant högre bland lekmän om endast 

kompressioner utförs [66].  

 

 

6.3 PEDAGOGISKA HÄNSYNSTAGANDEN 

 

Enligt Vygotskij är kontexten viktig i ett sammanhang och Schatzki betonar vikten av 

begriplighet [43,47]. Enligt Schatzkis praktikteori betonas betydelsen av att kunskap 

konstrueras i praktik med lokal verklighet. Hur eleverna skulle agera i en verklig situation är 

dock inte fastställt då testet har utförts i annan miljö och situation. Vid intervjuerna framkom 

att en del av eleverna inte tänkt sig in i situationen att de själva vid behov ska utföra en 

livräddande insats. För att eleverna ska utveckla handlingsberedskap bör utbildningen 

innehålla grundläggande praktisk övning i kombination med affektiv och målinriktad praktik 

(jmf Schatzki). Forskning visar att affektiva förmågor samt element (känslor, attityder, 

värderingar, affektiva responser) har stor betydelse för lärandet [67,68]. Elevernas känsla av 

att detta kan jag ha behov av att kunna kan därmed vara centralt. En bidragande orsak till 

elevernas låga totalpoäng vid kvalitetstestet i studien samt några elevers tveksamhet till att 

ingripa kan vara att eleverna inte tänker sig in i situationen, att det kan vara de som ska göra 

en livräddande insats. Vi kan även behöva förbereda deltagarna i hur det kan se ut vid en 

verklig insats samt vilka känslor som kan komma. Situationer som beskrivs eller illustreras 

bör vara av den karaktären att eleverna kan identifiera sig med dessa.  

 

I dagens utbildningar imiterar deltagarna instruktören i ett ofta relativt högt tempo. Imiterar 

eleverna endast en handling utan att reflektera över vad, hur och varför de gör det? Vid tre 

månaders kvalitetstestet utförde majoriteten av eleverna bröstkompressioner med för låg 

handplacering. En möjlig orsak kan vara att markeringen på MiniAnne dockan gör att 

eleverna inte reflekterar över handplacering, vilket bidrar till svårighet med att finna korrekt 

kompressionsplats vid test på helkroppsdocka utan markering för handposition. Hade 

resultatet varit annorlunda om de övat på en docka där inte kompressionsplatsen var 

markerad? Enligt Körling kan kunskapsförmedling inte endast ske genom passivt efterapande 

[45]. I utbildningen ingår inte någon aktivitet som uppmuntrar till reflektion eller utvärdering. 
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Reflektion i samband med och i utbildningssyfte får en allt större betydelse. Reflektion kan 

handla om att förstå sammanhang och finna nya kombinationer. En form av reflektion är 

utvärdering och bedömning av en insats. Bedömning som sker med syfte att stärka 

deltagarens lärande kallas formativ bedömning eller lärande bedömning. Utfallet och 

resultatet av den formativa bedömningen och reflektionen syftar till att bidra till ökad 

förståelse och beredskap [69]. Vid formativ bedömning är vanligen såväl läraren, 

eleven/deltagaren och en kurskamrat involverad [70]. Detta arbetssätt för kunskapsutveckling 

och lärande kan liknas vid Vygotskijs inlärningsteori gällande den proximala 

utvecklingszonen, vilken beskriver elevens utvecklingspotential samt vad denne kan utföra 

med stöd av andra för att utveckla nya förmågor och kunskaper [39,41]. Uttalanden under 

såväl intervjuerna som kvalitetstesterna vittnade även om att återkoppling och bekräftelse var 

viktigt för elevernas självkänsla och motivation, vilket är svårt att hinna med vid utbildning av 

stora grupper. Enligt Vygotskij handlar lärande även om kommunikation. Körling anger att 

utan utvärderingar och summeringar av lektioner har vi inte lyft görandet till medvetet 

tänkande och lärandet går därmed förlorat [45].  Körling anser att ”om vi utesluter summering 

och samtalet kring det vi gjort och upplevt kommer vi aldrig att skapa fokus kring uppdraget 

lärandet. Det är här det verkligen äger rum. Metakognitivt skulle vi kunna säga” [45 s151]. 

HLR-utbildning i skolan får inte vara en produkt som efter genomförande endast bockas av 

från ”att göra listan”. Lärande handlar aldrig om passivitet. För att utveckling ska ske behöver 

utbildningen innehålla en kombination av görande, reflektion, tänkande och analys [45]. 

Slutprodukten kan liknas vid det Vygotskij benämner internalisering, det vill säga när en 

imiterad handling eller kunskap vid senare tidpunkt kan tillämpas i ett meningsfullt 

sammanhang, har kunskapen omvandlats till individens egen [41].  

 

Trots att flera internationella studier visar att deltagares praktiska kunskaper är likvärdiga 

oavsett utbildningsmetod (instruktörsledd eller DVD-baserad) [18,20-21,24] anser jag att 

instruktören/läraren har en viktig roll. Enligt Körling kommer alltid läraren att vara en viktig 

länk mellan text och elever [45].  Körling menar att vi bör betrakta elevers frågor som ingång 

till det Vygotskij kallar utvecklingszon. Frågor kan vara dörröppningen ”till något eleven 

tänker, förstår, kan och undrar över – alltså själva lärandet” [45 s94]. Frågan kan vara 

inledningen eller första steget till intresse, vilja eller motivation kring innehållet i 

utbildningen. Det är därför viktigt att vid HLR-utbildningstillfället även bjuda in eleverna till 

att såväl fråga som att reflektera. Frågor tyder på intresse och att vilja begripa [45]. Oavsett 
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utbildningsmetod, instruktörsledd eller filmbaserad, kan läraren avsätta tid för frågor och 

reflektion.  

 

Flera elever uttryckte tankar och behov av repetition. Enligt Vygotskij är intresset drivkraften 

vid lärande [47]. Vygotskij menade därför att renodlad repetition bör undvikas. När läraren 

återkommer till ett ämne ska syftet istället vara genomgång med utvidgad och fördjupad form 

med ny fakta, generalisering och slutsatser. Om grundutbildning i hjärt-lungräddning ges i 

årskurs sju behövs därefter repetition och tillägg av ny kunskap, exempelvis HLR med 

hjärtstartare, i de följande årskurserna. 

 

Soar et al (2010) poängterar vikten av att utbildningen anpassas utifrån målgrupp och 

inlärningsstil [9]. Vid val av utbildningsmetod kommer jag även fortsättningsvis tillämpa 

båda utbildningsmetoderna, delvis beroende på skolornas kultur och målgrupp. Jag menar i 

likhet med Schatzki att det är viktigt att tillvarata och värdera de kunskaper och erfarenheter 

som läraren/instruktören på den aktuella skolan har av hjärt-lungräddningsutbildning, 

gällande exempelvis gruppstorlek och elevernas ålder samt deltagarnas förkunskaper. Utifrån 

dessa erfarenheter kan val av lämplig utbildningsmetod för den aktuella skolan göras. Det kan 

dock vara viktigt att även våga bryta skolans kultur och mönster för att pröva nytt, utveckla 

och optimera resultatet av hjärt-lungräddningsutbildning.  

 

 

6.4 FRAMTIDA FORSKNING 

 

Fortsatt forskning behövs dels för att identifiera faktorer som påverkar såväl deltagarnas 

kunskapsinhämtning som deltagarnas motivation till att ingripa, dels för att öka antalet 

ingripanden och kvalitet på livräddande insatser, för att öka överlevnaden vid hjärtstopp i 

samhället. 

 

Båda utbildningsmetoderna i studien vittnar om en betydande kunskapsminskning redan efter 

tre månader, i likhet med tidigare studier [21]. Detta anser jag visar behov av nya 

utbildningsmetoder som bidrar till djupare kunskap såväl kortsiktigt som långsiktigt samt 

behov av effektiv repetitionsutbildning. Tidigare genomförda studier påvisar att entimmes 

DVD-baserad utbildning är lika effektiv som tre-fyra timmars utbildning [16-18,20-22,24]. Är 

utbildningen fortfarande för lång för att eleverna ska behålla koncentrationen alternativt är 
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utbildningsinnehållet så avskalad att kunskapen inte sätts i ett sammanhang? I framtida studier 

vore det intressant att undersöka och jämföra om utbildningens längd kan förkortas ytterligare 

för att då endast fokusera på det allra viktigaste och mest centrala, alternativt om 

utbildningsinnehållet bör utvidgas så att kunskapen kan placeras i ett sammanhang och 

därmed inte eventuellt bli lösryckt kunskap.  

 

Enligt Plant et al (2013) visar tidigare studier att repetitionsutbildning bidrar till förbättrade 

kunskaper i hjärt-lungräddning, men betonar att ytterligare forskning behövs gällande dess 

format, metod och utbildningsintervall [71]. När Bohn et al (2012) jämförde skillnader mellan 

sex månaders respektive tolv månaders utbildningsintervall fann han inte att täta 

utbildningsintervall gav bättre prestanda på utförd hjärt-lungräddning. Snarare visade de som 

övade ofta på trötthet och motivationsbrist [30]. Plant et al (2013) poängterar vikten av 

varierande utbildningsmetoder för att göra utbildningen intressant och för att underhålla 

elevernas engagemang [71]. I framtida studier vore det intressant att även undersöka om 

exempelvis 1-3 minuters mobil applikation kan vara en effektiv metod för att bibehålla 

kunskaper?  

 

Fortsatt forskning och utveckling av utbildningsmetoder behövs även så att fler deltagare efter 

utbildningen känner sig förtrogna och motiverade till att vilja använda sina kunskaper i en 

akut situation. I framtida studier vore det intressant att undersöka om reflekterande 

frågeställningar eller formativ bedömning under HLR-utbildningen har betydelse för 

elevernas kunskapsinhämtning och förtrogenhet till att ingripa. Under intervjuerna framkom 

betydelsen av bekräftelse och återkoppling, vilket kan vara svårt att hinna med vid utbildning 

av stora grupper. I framtida studier vore det därmed även intressant att dels undersöka om 

gruppstorleken har betydelse och påverkar elevernas kunskapsinhämtning samt förtrogenhet 

till att göra en livräddande insats, dels undersöka lärarens/instruktörens roll vid utbildning i 

hjärt-lungräddning. 

 

 

6.5 AVSLUTANDE PEDAGOGISKA REFLEKTIONER 

 

Det är svårt att jämföra denna studies resultat med tidigare publicerade studier som utvärderat 

kunskaper i hjärt-lungräddning, samt studier som undersökt elevers förtrogenhet till att göra 

en livräddande insats, då flertalet studier använt sig av dels olika utbildningsmetoder 
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(avseende instruktörs eller filmbaserat, utbildningslängd, åldersgrupp, metod för mätning och 

mättillfälle), dels olikheter i mätinstrumenten och referensvärden vid datainsamling. 

 

Med hänsyn till det uppkomna resultatet i denna studie kan jag inte visa att någon av 

utbildningsmetoderna är signifikant effektivare. I studien förekom inte någon skillnad i 

utbildningslängd mellan interventionsgrupperna. Den instruktörsledda utbildningen 

genomfördes i halvklass medan den DVD-baserade utbildningen skedde i helklass. Vid 

filmbaserad metod hann läraren därmed utbilda dubbelt så många elever med likvärdig 

praktisk kunskap i jämförelse med traditionell instruktörsledd utbildning. Samtidigt vittnar 

intervjuerna och kvalitetstesterna om att återkoppling och bekräftelse är viktigt för elevernas 

självkänsla och motivation till att våga och vilja ingripa i en akut situation. Bekräftelse och 

återkoppling kan vara svårt att hinna med vid utbildning av stora grupper. I studien ingick inte 

att undersöka lärarnas erfarenhet och synpunkter på de olika utbildningsmetoderna. Flera 

lärare kommenterade dock svårigheten att vid DVD-baserad helklassutbildning hinna med att 

stötta och vid behov justera elevers handgrepp. Ytterligare en aspekt vid utbildning i stora 

grupper är att om en dominant elev missköter sig eller avstår från att utföra vissa praktiska 

övningar finns risk för att denne får med sig fler. Min allmänna uppfattning är att flera av 

eleverna i årskurs sju visade på ”mycket attityd”. Tänkbara orsaker är rollsökning då eleverna 

börjat ny skola, nytt skolsystem och allmän tonårstrots i pubertetsåldern. Då det inte ingick i 

studien har jag inga belägg för detta, men denna attityd kan störa övriga deltagare och får 

större konsekvenser vid undervisning i helklass.  

 

Utifrån det uppkomna resultatet är en möjlig slutsats är att den filmbaserade metoden är 

effektivare sett till antal utbildade deltagare, men med stöd av sociokulturell teori bör det i 

framtida utbildningar avsättas mer tid för gemensamt lärande, tillvaratagande av 

frågeställningar samt avsättning av tid för individuell och gemensam reflektion. Allt för att 

skapa förutsättningar för fördjupade kunskaper och ökad motivation, samt för att förbereda 

eleverna på att det kan vara de som ska göra en livräddande insats i verkligheteten. Oavsett 

val av utbildningsmetod syftar båda, genom sin praktikorienterade utformning där olika 

situationer lyfts fram och aktualiseras, till att eleverna skall erhålla erforderliga (tillräckliga) 

kunskaper och tillit till den egna förmågan att agera i en verklig situation.  
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I studien framgår inte om det föreligger någon skillnad i förlust av teoretiska kunskaper och 

förlust av praktiska kunskaper. Även om denna frågeställning är intressant låg detta utanför 

ramen för denna studie.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka Svenska rådet för hjärt-lungräddning vilka bl.a. har finansierat 

samtliga MiniAnne dockor till skolorna samt mätutrustning för kvalitetstesterna. 

Finansieringskällan har inte deltagit i analys och tolkning av data eller vid granskning och 

godkännande av uppsatsen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

REFERENSER 

 

 

1. Whitfield RH, Newcombe RG, Woollard M. Reliability of the Cardiff Test of basic 

life support and automated external defibrillation version 3.1. Resuscitation 

2003;59:291-314. 

 

2. Svensson L, Rubenson-Wahlin R, Castrén M, Rosenqvist M, Hollenberg J, Herlitz J. 

Fler kan räddas efter hjärtstopp utanför sjukhus. Läkartidningen 2009;8(106):502-505. 

 

3. Herlitz J, Engdahl J, Svensson L, Angquist KA, Young M, Holmberg S. Factors 

associated with an increased chance of survival among patients suffering from an out-

of-hospital cardiac arrest in a national perspective in Sweden. American Heart Journal 

2005;149:61-6.   

 

4. Nolan PJ, Soar J, Zideman AD, Biarent D, Bossaert L, Deakin C et al. European 

Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 1. Executive 

summary. Resuscitation 2010;81:1219-1276.  

 

5. Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J. Effect of bystander cardiopulmonary 

resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest patients in Sweden. Resuscitation 

2000;47:59–70. 

 

6. Svenska Rådet för hjärt-lungräddning. Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. 

Årsrapport 2012. Göteborg: Proline Offset Tryckeri AB; 2012. 

 

7. Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO, Hallstrom AP. Predicting survival from 

out-of-hospital cardiac arrest: a graphic model. Annals of Emergency Medicine 

1993;22:1652–8.  

 

8. Adielsson A, Hollenberg J, Karlsson T, Lindqvist J, Lundin S, Silfverstolpe J, et al. 

Increase in survival and bystander CPR in out-of-hospital shockable arrhythmia: 

bystander CPR and female gender are predictors of improved outcome. Experiences 

from Sweden in an 18-year perspective. Heart 2011;97(17):1391-6. 

 

9. Soar J, Monsieurs K, Ballance J, Barelli A, Biarent D, Greif R, et al. European 

Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 9. Principles of 

education in resuscitation. Resuscitation 2010;81:1434-1444. 

 

10. Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Västerås: Edita; 2011. 

 

11. Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011). Vuxen-HLR med hjärtstartare. 

Instruktörsbok. Laerdal. 

 

12. Waalewijn RA, Tijssen JGP, Koster RW. Bystander initiated actions in out-of-hospital 

cardiopulmonary resuscitation: results from the Amsterdam Resuscitation Study. 

Resuscitation 2001;50:273–9. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adielsson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21715444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hollenberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21715444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karlsson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21715444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindqvist%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21715444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lundin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21715444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silfverstolpe%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21715444


 

 

55 

13. Hollenberg J, Herlitz J, Lindqvist J, Riva G, Bohm K, Rosenqvist M, Svensson L. 

Improved survival after outof-hospital cardiac arrest is associated with an increase in 

proportion of emergency crew – witnessed cases and bystander cardiopulmonary 

resuscitation. Circulation 2008;118(4):389-96. 

 

14. Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011). Vuxen-HLR med hjärtstartare. 

Huvudinstruktörsbok. Laerdal 

 

15. Strömsöe A, Andersson B, Ekström L, Herlitz J, Axelsson Å, Göransson KE, et al. 

Education in cardiopulmonary resuscitation in Sweden and its clinical consequences. 

Resuscitation 2010;81:211-6. 

 

16. Isbye DL, Rasmussen LS, Lippert FK, Rudolph SF, Ringsted CV. Laypersons may 

learn basic life support in 24 min using a personal resuscitation manikin. Resuscitation 

2006;69:435–42. 

 

17. Isbye DL, Meyhoff CS, Lippert FK, Rasmussen LS. Skill retention in adults and in 

children 3 months after basic life support training using a simple personal resuscitation 

manikin. Resuscitation 2007;74:296–302. 

 

18. Lynch B, Einspruch EL, Nichol G, Becker LB, Aufderheide TP, Idris A. Effectiveness 

of a 30-min CPR self-instruction program for lay responders: a controlled randomized 

study. Resuscitation 2005;67:31–43. 

 

19. Lorem T, Palm A, Wik L. Impact of a self-instruction CPR kit on 7th graders and 

adults skills and CPR performance. Resuscitation 2008;79:103–8. 

 

20. Batcheller A, Brennan R, Braslow A, Urrutia A, Kaye W. Cardiopulmonary 

resuscitation performance of subjects over forty is better following half-hour video 

self-instruction compared to traditional four-hour classroom training. Resuscitation 

2000;43:101-110. 

 

21. Einspruch EL, Lynch B, Aufderheide TP, Nichol G, Becker L. Retention of CPR skills 

learned in a traditional AHA Heartsaver course versus 30-min video self-training: A 

controlled randomized study. Resuscitation 2007;74:476-486.  

 

22. Nielsen AM, Henriksen MJV, Isbye DL, Lippert FK, Rasmussen LS. Acquisition and 

retention of basic life support skills in an untrained population using a personal 

resuscitation manikin and video self-instruction (VSI). Resuscitation 2010;81:1156-

60. 

 

23. Isbye DL, Rasmussen LS, Ringsted C, Lippert FK. Disseminating cardiopulmonary 

resuscitation training by distributing 35000 personal manikins among school children. 

Circulation 2007;116:1380–5. 

 

24. Nielsen AM, Isbye DL, Lippert FK, Rasmussen LS. Distributing personal 

resuscitation manikins in an untrained population: how well are basic life support 

skills acquired? Emergency Medicine Journal 2012;29:587-591. 

 



 

 

56 

25. Lorem T, Steen AP, Wik L. High school students as ambassadors of CPR-A model for 

reaching the most appropriate target population? Resuscitation 2010;81:78-81. 

 

26. Jones I, Whitfield R, Colquhoun M, Chamberlain D, Vetter N, Newcombe R. At what 

age can schoolchildren provide effective chest compressions? An observational study 

from the Heartstart UK schools training programme. British Medical Journal 

2007;334:1201. 

 

27. Meissner T, Kloppe C, Hanefeld C. Basic life support skills of high school students 

before and after cardiopulmonary resuscitation training: a longitudinal investigation. 

Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency medicine 2012;20:31. 

 

28. Uhm, TH, Oh JK, Park JH, Yang SJ, Kim JH. Correlation between physical features 

of elementary school children and chest compressions deph. Hong Kong Journal 

Emergency Medicine 2010;17:218-23. 

 

29. Naqvi S, Siddiqi R, Hussain SA, Batool H, Arshad H. School children training for 

basic life support. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 

2011;21:611-5. 

 

30. Bohn A, Van Aken HK, Möllhoff T, Wienzek H, Kimmeyer P, Wild E, Döpker S, et 

al. Teaching resuscitation in schools: annual tuition by trained teachers is effective 

starting at age 10. A four-year prospective cohort study. Resuscitation 2012;83:619-

25. 

 

31. Nationalencyklopedin: http://www.ne.se, (läst 2013-05-22) 

 

32. Enamia M, Takeia Y, Inaba H, Yachida T, Ohta K,  Maeda T et al. Differential effects 

of ageing and BLS training experience on attitude towards basic life support. 

Resuscitation 2011;82:577-583. 

 

33. Kanstad BK, Nilsen SA, Fredriksen K. CPR knowledge and attitude to performing 

bystander CPR among secondary school students in Norway. Resuscitation 

2011;82:1053–1059. 

 

34. Swor R, Khan I, Domeier R, Honeycutt L, Chu K, Compton S. CPR training and CPR 

performance: do CPR-trained bystanders perform CPR? Academic Emergency 

Medicine 2006;13:596–601. 

 

35. Omi W, Taniguchi T, Kaburaki T, Okajima M, Takamura M, Ohta K, et al. The 

attitudes of Japanese high school students toward cardiopulmonary resuscitation. 

Resuscitation 2008;78:340–5. 

 

36. Enami M, Takei Y, Goto Y, Ohta k, Inaba H. The effects of the new CPR guideline on 

attitude toward basic life support in Japan. Resuscitation 2010;81:562–7. 

 

37. Axelsson Å, Herlitz J, Ekström L, Holmberg S. Bystander-initiated cardiopulmonary 

resuscitation out-of-hospital. A first description of the bystanders and their 

experiences. Resuscitation 1996;33:3-11. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bohn%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22286049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Aken%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22286049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=M%C3%B6llhoff%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22286049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wienzek%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22286049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kimmeyer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22286049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wild%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22286049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%C3%B6pker%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22286049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Teaching%20resuscitation%20in%20schools%3A%20annual%20tuition%20by%20traines%20teachers%20is%20effective%20starting%20at%20age%2010.%20A%20four-year%20prospective%20sohort%20study.%20Resuscitation%2083%20(2012)%20619-625
http://www.ne.se/


 

 

57 

38. Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken. 2:a upplagan. Stockholm: Norstedts. 

 

39. Bråten, Ivar (1996). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

40. Schatzki, Theodore. (2001). The practice turn contemporary theory. London: 

Routledge. 

 

41. Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. 

Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. 

 

42. Dysthe, Olga (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

43. Schatzki, Theodore. The nature of social reality. Philosophy and Phenomenological 

Research 1988;49(2):239-260, http://www.jstor.org/stable/2107975, (läst 2013-04-24). 

 

44. Stensmo Christer (2007). Pedagogisk filosofi. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur 

 

45. Körling, Anne-Marie (2012). Nu ler Vygotskij; eleverna, undervisningen och Lgr 11. 

Stockholm: Liber. 

 

46. Hult, Håkan (2001). Forskningsprocessen som metafor för undervisning. CUL-

rapporter Nr 2, Centrum för undervisning och lärande. Linköping: Unitryck. 

 

47. Lindqvist, Gunilla (1999). Vygotskij och skolan. Texter Lev Vygotskijs Pedagogisk 

psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

 

48. Bryman, Allan (2002). Samhällsvetenskaplia metoder. Malmö: Liber. 

 

49. Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

50. Bell, Judith (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Tredje upplagan, Lund: 

Studentlitteratur. 

 

51. Larsson, Staffan (2005). A plurist view of generalisation in qualitative research. Paper 

presented at the Oxford Etnography Conference, Oxford Universsity, September 12-

13, 2005. 

 

52. Einarsson, Charlotte & Hammar Chiriac, Eva (2002). Gruppobservationer Teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

53. Holme, Magne Idar, Solvang Kohn Bernt (1997). Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

 

54. Starrin, Bengt & Reckner, Barbro (1996). Den kvalitativa intervjun i Svensson, Per-

Gunnar & Starrin, Bengt, Kvalitativa studier och teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

55. Björk, Jonas (2011). Praktisk statistik för medicin och hälsa. Stockholm: Liver. 

 

http://www.jstor.org/stable/2107975


 

 

58 

56. Fejes, Andreas., Thornberg, Robert (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 

Liber. 

 

57. Johannessen, Asborn, Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. Malmö: Liber.  

 

58. Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsveten-

skaplig forskning. http://www.vr.se,  (läst 2013-04-24). 

 

59. Datainspektionen.http://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/personuppgiftslagen (läst 2012-08-30). 

 

60. Trost, Jan (2007). Enkätboken. Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur. 

 

61. Merriam, Sharan (1994). Fallstudien som forskningsmetod.  Lund: Studentlitteratur. 

 

62. Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

63. Vries W, Turner NM, Monsieurs KG, Bierens JJLM, Koster RW. Comparison om 

instructor-led automated external defibrillation training and three alternative DVD-

based training methods. Resuscitation 2010;81:1004-1009.  

 

64. Rea TD, Eisenberg MS, Culley LL, Becker L. Dispatcher-assisted cardiopulmonary 

resuscitation and survival in cardiac arrest. Circulation 2001;104:2513–6. 

 

65. Bang A, Biber B, Isaksson L, Lindqvist J, Herlitz J. Evaluation of dispatcher-assisted 

cardiopulmonary resuscitation. European Journal of Emergency Medicine 

1999;6:175–83. 

 

66. Cho GC, Sohn YD, Kang KH, Lee WW, Lim KS, Kim W et al. The effect of basic life 

support education on laypersons’ willingness in performing bystander hands only 

cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation 81 (2010) 691–4.  

 

67. Mischel W, Shoda Y. A cognitive–affective system theory of personality: 

Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality 

structure. Psychological Review 1995;102:246–268. 

 

68. Illeris, Knud (2001). Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

69. Emsheimer Peter, Hansson Hasse, Koppfeldt Thomas, (2005) Den svårfångade 

reflektionen. Lund: Studentlitteratur. 

 

70. Skolverket. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-

och-betyg/formativ_bedomning (läst 2012-08-16) 

 

71. Plant N, Yaylor K. How best to teach CPR to schoolchildren: A systematic review. 

Resuscitation 2013;84:415-421. 

 

http://www.vr.se/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-betyg/formativ_bedomning%20%20%20%20läst%20%202012-08-16
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-betyg/formativ_bedomning%20%20%20%20läst%20%202012-08-16


 

 

59 

      Bilaga 1 

Observationsschema för 3 minuters kvalitetstest i HLR enligt 2011 års riktlinjer. 

 
ID nummer 

 

      

Genomförd utbildning Instruk-

törsledd 

Film-

baserad 

med instr 

    

Mättillfälle 

 

Direkt 

efter utb 

Efter 3 

månader 

Efter 12 

månader 

   

       

Medvetande kontroll       
Tilltal 

 

2. Ja 1. Nej     

Skakar lätt personens 

axlar 

3. Ja 2. Nej 1. Farligt    

       

Andningskontroll       

Öppnar luftvägen, 

lyfter hakan, böjer 

huvud bakåt 

5. Perfekt 4.Accep-

tabelt 

3. Försökt 

på annat 

sätt 

2. Endast 

en åtgärd 

1. Nej 

 

 

 

Andningskontroll  

se, lyssna, känn 

2. Ja 1. Nej     

       

Ropar efter hjälp / 

larmar 112 

2. Ja 1. Nej     

       

Förhållande 

kompression/ventilation 

4. 30:2 

(28-32:2) 

3. Annan 

relation 

2. Enbart 

komp-

ression 

1. Enbart 

ventilation 

  

       

Handplacering 

kompression 

4 Korrekt 3. Andra fel 2. För lågt 1. Ej utfört   

       

Genomsnittlig 

kompressions djup 

6. 50-60 

mm 

5. 61-64 

mm 

4. 35-49 

mm 

3. > 64 mm 2. 1-34 

mm 

1. ej utfört 

       

Totalt antal utförda 

kompressioner 

6. 140-190 5. >190 4. 121-139 3.81-120 2.1-80 1. ej utfört 

       

Genomsnittlig 

ventilationsvolym 

5. 500-600 

ml 

4 1-499 ml 3. > 600 ml 2. 0 ml 1. ej 

utfört 

 

       

Total antal 

inblåsningar 

5. 8-12 4. 1-7 3. >12 2. 0 1. ej 

utfört 

 

       

Total hand off tid 

 

4. 0-60 

sek 

3. 61-90 sek 2. 91-135 

sef 

1. 136-180 

sek  

  

       

Delay tid. Tid till första 

kompression. 

      

       

Kommentarer 
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                                                                                                Bilaga 2 (sid 1 av 2)   

Beskrivning av innebörd för indikator i kvalitetstest  
 

Medvetandekontroll genom tilltal.  
2. Ja. Vid någon form av verbal kommunikation ex Är du ok eller Hur mår du?  

1. Nej. Anges när inget försök till verbal kommunikation skett. 

 

Medvetande kontroll genom att lätt skaka personens axlar. 

3. Ja 

2. Nej 

1. Farligt. Anges när livräddaren skakar våldsamt alternativt så kraftigt att huvudet lyfts upp 

och ned mot marken, vilket kan skada huvud eller nacke. 

 

Öppna luftvägen, lyfter hakan och böjer huvudet bakåt.  
5. Perfekt/helt korrekt. En hand på pannan, två fingertoppar på käkbenet (ej mjuka vävnaden) 

och försiktigt lyfter hakan och böjer huvudet bakåt dvs enligt ERC riktlinjer.                            

4  Acceptabelt/delvis korrekt utför flera indikatorer men inte samtliga.  

3. Försökte på annat sätt. Använde annan teknik än ERC rekommendation. 

2. Endast en åtgärd utförd alternativ gör synligt försök men misslyckas. 

1. Nej 

 

Andningskontroll genom att se, lyssna, känn.  
2. Ja. Registreras när ansats till andningskontroll genomförts, även om inte samtliga tre 

indikatorer se, lyssna, känn utförs samt även om total tid för undersökningen är mindre än 10 

sek.  

1. Nej 

 

Ropar efter hjälp eller larmar 112.  
2. Ja. Registrerades om utfördes inom 1 minut. Rop på hjälp och larm är sammanslaget pga att 

en orsak till att en del eventuellt inte ropar på hjälp kan vara att de fått instruktioner om att de 

är ensamma. Larm skall alltid ske. 

1. Nej 

 

Förhållande kompression/ventilation 

Förhållandet 30:2 registrerades även om deltagaren misslyckades med ventilation, eftersom de 

påvisat kunskap i förhållandet mellan kompression och ventilation. 

 

Handplacering när kompressioner utförs.  
Felaktig handplacering registreras redan vid första kompression som utförs med felaktig 

handposition pga skador på bröstbenspetsen och revbensfraktur kan uppstå vid första felaktiga 

kompression. 

4. Korrekt. Mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna. Endast handloven.  

3. Andra fel.  Ex trycker vid sidan om bröstbenet, trycker med för stor del av handen, vid 

sidan av bröstbenet, använder knytnäve.  

2. För lågt  

1. Ej utfört 
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Bilaga 2 (sid 2 av 2)   

Genomsnittlig ventilations volym 
5. 500-600 ml 

4. 1-499 ml 

3. > 600 ml               

2. 0 ml. Försökte göra inblåsning men lyckades inte få ned någon luft. 

1. Ej utfört/försökte inte utföra inblåsningar. 

 

Totalt antal inblåsningar   
5. 8-12  

4. 1-7 

3. >12 

2. 0. Inga registrerade godkända inblåsningar.    

1. Ej utfört/försökte inte utföra inblåsningar. 

 

Kommentar Här antecknades ex frågor som ställts och påståenden från eleven. 
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   Bilaga 3 

INTERVJUFRÅGOR DIREKT EFTER UTBILDNINGSTILLFÄLLET   

 

 

Vad har du lärt dig under utbildningen? 

- kunde du detta innan utbildningstillfället 

 

Anser du att du efter utbildningen har tillräckliga kunskaper för att starta 

HLR? 

- varför / varför inte 

 

Vad i utbildningen bidrog till att du känner att du kan starta HLR? 

- praktisk övning 

- något som sades eller visades/film 

 

Vad kan påverka om du väljer att starta HLR? 

- kunskaper 

- barn/vuxen, främling/vän 

- plats  

- rädsla (skada, gripas av panik, smitta eller kräkning) 

 

Vid vilken ålder anser du att praktisk HLR utbildning ska ges i skolan? 

- varför 

 

Hypotetiska frågor:  

En familjemedlem får akut ont i bröstet och drabbas av hjärtstopp. Hur skulle 

du agera? 

Du står vid en busshållsplats och väntar på bussen. En äldre dam eller man, som 

du inte känner sedan tidigare, faller ihop och har hjärtstopp. Hur skulle du 

agera? 
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        Bilaga 4 

 

  
 

 

 

Hej!                                                    Linköping 2012-10-09 

 

Mitt namn är Anette Nord och jag är utbildad sjuksköterska och vårdlärare. Jag arbetar som 

verksamhetsutvecklare på Hjärt- och medicincentrum samt läser Magisterprogrammet i 

pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Jag ska i min uppsats undersöka vilken 

utbildningsmetod, instruktörsledd eller filmbaserad, som är effektivast vid utbildning i hjärt- 

lungräddning samt även undersöka elevernas förtrogenhet till att göra en livräddande insats. 

Tidig start av HLR ökar chansen att överleva ett plötsligt oväntat hjärtstopp. 

 

Utbildning i HLR ingår i ordinarie undervisning i enlighet med läroplanen. I läroplanen för 

grundskolan Lgr11 anges att inom ämnet Idrott och Hälsa ska eleverna i årskurs 7-9 ha 

färdigheter i Första hjälpen och Hjärt-Lung räddning (HLR). 

 

För att undersöka elevernas förvärvade kunskaper i HLR ska kvalitet på utförd HLR mätas. 

Några av eleverna kommer även intervjuas, för att undersöka förtrogenhet till att göra en 

insats i en verklig situation. Elevernas kunskaper kommer att följas under 12 månader. 

 

Elevernas deltagande genom registrering av kvalitet på utförd HLR och intervju är frivillig, 

men elevernas deltagande är mycket betydelsefullt för undersökningens resultat och 

tillförlitlighet. Resultatet kommer att behandlas på sådant sätt att det inte framgår vem som 

svarar vad. Någon analys kommer inte att ske på individuell nivå och data sparas i enlighet 

med personuppgiftslagen. 

 

Om Du inte vill att Ditt barn deltar i utvärderingen ska detta meddelas snarast till 

klassföreståndaren. Tveka inte att kontakta mig om Ni har frågor angående undersökningen. 

Ni kan nå mig på: 

 

Mail: anette.nord@lio.se  Handledare: Håkan Hult, Professor, Pedagog vid 

Mobil: 070-5213668  Pedagogiskt centrum, hakhu@ibl.liu.se 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

 

Anette Nord 

 
 

Läs mer om hjärt-lungräddning: 

 

HLR-rådet: www.hlr.nu 

Hjärt-Lung fonden: www.hjart-lungfonden.se 

Civilförsvarsförbundet: www.civil.se 

www.allakanhlr.se 
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