ISVETT
ÅRSKURS F-3

Hej lärare årskurs F-3!
Vad roligt att du vill hålla en lektion om isvett! Vatten i alla dess former är roligt och
spännande, men det är också viktigt att vara säker kring vatten. Detta kompendium
innehåller tips på aktiviteter du kan göra för att lära ut grundläggande issäkerhet i
årskurs F - 3. Välj själv om du vill göra alla aktiviteter, i helhet eller delar, och i vilken
ordning. Det finns film, illustrationer, en saga, Kahoot och kyligt pyssel.
Lycka till!
Vi vill även tipsa om våra lärarhandledningar
om badvett, för teori- och idrottslektion,
till samma åldersgrupp.

Målgrupp
Barn 6 - 9 år (åk F-3)

Innehåll
1. Film: Badsmart – Isen från UR
2. Saga: Olle åker skridskor
3. Samtal: Lär dig läsa isen
4. Pyssel: Klä dig rätt för isutflykten
5. Quiz/Kahoot: Vad har jag lärt mig?

Material
Film
Bild till samtal
Pyssel med klippdockor
Kahoot
Allt material finns att ladda ner
på sjoraddning.se/skola
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Film: Badsmart – Isen

Film från UR. Vilken utrustning behöver man och vad ska
man tänka på innan man går ut på en frusen sjö? Programledaren Gurgîn Bakircioglu testar att gå genom isen, när han
följer med räddningstjänsten i Falun på en övning. Han får
också pröva att ta sig upp ur en vak med isdubbar. Vi får
dessutom följa med Lisa på en utflykt med långfärdsskridskor
på en spegelblank is. Filmen är 14 minuter.
Filmen finns att ladda ner på sjoraddning.se/skola
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Saga: Olle åker skridskor
Prata med eleverna om vilka regler man ska tänka på
innan man går ut på fruset vatten. Läs sagan för eleverna
och stanna upp vid varje frågeställning. Detta är reglerna
vi kommer att gå igenom:

Regler
•
•
•
•
•

Ha alltid med en vuxen.
Bär flytväst
Gå inte ut på is som du inte känner dig säker på att den håller.
Känn efter om isen håller genom att pika i den.
Isen måste vara minst 10 cm tjock.

Vilken fin vinterdag! Olle tittade ut genom fönstret och såg hur solen gjorde så att snön
utanför glittrade som diamanter. Han ville ut och känna hur kall snön var, vad den luktade och hur hård isen var på sjön. Kanske åka lite skridskor? Jag ringer Leah, tänkte Olle
och plockar upp mobilen.
”Klart jag vill åka skridskor!”, ropar Leah i telefonen. ”Sisten till sjön är en groda med
mustasch!”
Vad är det viktigaste Olle och Leah måste göra innan de kan gå hemifrån?

Regel: Ha alltid med en vuxen

”Min mamma följer med”, säger Leah. Vi ska inte gå till isen själva.” Olle drar snabbt på
sig tjocka strumpor, överdragsbyxor, jacka, vantar, mössa och halsduk. I ryggsäcken med
skridskorna packar han ner russin och varm choklad som han gjort i mikron.
Är det något mer Olle bör packa ner?

Regel: Bär flytväst

Just det, flytväst. Och hjälm om man ska åka skridskor. Mobilen i två plastpåsar är bra att
ha, så att den inte pajar om den blir blöt. Och så isdubbar, ispik och räddningslina. Olle
kränger på sig ryggsäcken och knyter skridskorna utanpå i sina snören. Han möter upp
Leah och hennes mamma Sara längre upp på gatan och tillsammans går de till sjön. På
sommaren brukar de gå dit och bada, hoppa från flytbryggan och bygga världens högsta
sandtorn. Nu ligger bryggan långt uppe på land, alla små båtar som brukar ligga en bit
ut är borta och sjön är helt frusen.
”På med skridskorna, så kör vi”, säger Olle.
Vad ska man tänka på innan man går ut på isen?

Regel: Gå inte ut på is som du inte känner dig säker på att den håller.

”Vi måste vara säkra på att isen håller först”, säger Leah.
Hur kollar man det?

Regel: Känn efter om isen håller genom att pika i den.

Sara slår hårt med ispiken några meter ut på sjön och Olle och Leah tittar noga i hålet
efter piken. Inget vatten sipprar upp. Bra.
Hur tjock måste isen vara för att man ska vara säker?

Regel: Isen måste vara minst 10 cm tjock.

De snörar på sig skridskorna och börjar åka. Först lite
vingligt, sen går det lättare. Det känns som att de susar
fram och allt ser så annorlunda ut nu på vintern. Men
de känner igen bron som de måste åka över om de ska
in till stan, och nu ska de åka under bron – fast med
skridskor.
De stannar på en udde och fikar. Russinen smakar bra,
men chokladen hade blivit lite kall. Det gör ingenting,
för Olle ser en örn när de åker tillbaka hem.

Samtal: Lär känna isen
Illustrationen visar en strålande vinterdag på isen. Visst ser det härligt ut? Men isen är
levande – den förändras och påverkas av vädret, solen och omgivningen. Därför ska man
undersöka isen noga och ofta, och vara uppmärksam på hur den ser ut. Fundera på vad
som kan göra isen svagare, till exempel nära vass, nära land, nära en bro, avlopp, inlopp
osv. Reflektera också vad personerna på bilden gör, och vad de ska tänka på.
Illustrationen finns att ladda ner på sjoraddning.se/skola

Regler
• Isen är svag vid vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund,
grund och vindbrunn. Solens strålar kan också smälta isen.
• Ha alltid en vuxen med när du är på eller nära isen.
• Bär flytväst.
• Ha med dig isdubbar.
• Isen ska vara 10 cm tjock. Pika med en ispik för att känna om isen bär.

Tips! Ta en kartbild eller foto från ett vattendrag i närområdet som eleverna
känner till. Diskutera vad som vid just den platsen som gör isen svag. Kanske finns
det ett utlopp, en brygga eller en vassrugg som de känner till?
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Pyssel: Klippdockor
Dags att göra barnen redo för
skridskoturen. Skriv ut på A4 papper,
färglägg och klipp ut kläderna och
utrustningen.
Klippdockorna finns att ladda
ner på sjoraddning.se/skola

Regler
• Tänk på hur du klär dig och vilken utrustning
du har nära isen.
• Klä dig varmt, ha gärna extrakläder i en ryggsäck.
• Räddningslina, mobil i vattentätt fodral, termos med varm dryck?
• Bär flytväst.
• Isdubbar och ispik.

Mer snö och is!
Ni kan experimentera med isbitar och se hur lång tid det tar innan de fryser
och tinar. Ett annat tips är att klippa snöflingor och hänga upp på snören.
Varje flinga blir unik...

Quiz/Kahoot: Vad har jag lärt mig
När dina elever har gjort någon eller några av avsnitten är det dags att testa deras
kunskaper. Quizet finns som Kahoot eller som analog version. Väljer du att göra
quizet analogt kan ni till exempel räcka upp handen eller låta klassrummets hörn
representera olika svar. Quizet kan också göras fristående och ni kan då dröja er
kvar vid varje fråga och diskutera svaret.
Länk till Kahoot/quiz finns att ladda ner på sjoraddning.se/skola

Diplom
Eleverna har lärt sig isreglerna och får
som bevis för detta var sitt diplom. På
diplomets baksida finns isreglerna som
påminnelse. Uppmuntra eleverna att
ta med och läsa dem hemma. På så sätt
hjälper barnen till att sprida livsviktig
kunskap även till vuxna.

Besök av frivillig sjöräddare

sjoraddning.se/skola

Kontakta din närmaste räddningsstation
för att fråga om en frivillig sjöräddare
kan komma på besök till er skola. Du hittar
kontaktuppgifter på sjoraddning.se eller
mejlar info@ssrs.se

Allt material finns att ladda ner på
utbudet.se eller sjoraddning.se/skola.
Har du frågor? Välkommen att höra
av dig på info@ssrs.se eller ring
077-579 00 90.

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälarför över 100 år sedan.
Vi medverkar i cirka 90 % av all sjörädding i Sverige, utan bidrag från staten.
All verksamhet bygger på medlemskap, gåvor och ideella insatser.
Idag är vi 2300 frivilliga sjöräddare på över 70 stationer.

Illustrationer: Henrik Nilson

Diplom finns att ladda ner på
sjoraddning.se/skola
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