BADVETT
LÄRARHANDLEDNING
FÖR TEORILEKTION

Hej lärare årskurs F-3!
Här kommer ett förslag på hur du kan hålla en livsviktig lektion om att bada säkert.
Det handlar om badvett och om att vara en bra ”badkompis”. Lektionen ger kunskap
och väcker intresse för vattennära aktiviteter, men handlar också om att ha respekt för
vatten. Vi vet att det är det viktigaste för att förebygga olyckor.
I handen håller du en handledning för en terorilektion, men det
finns också en praktisk lektion. Lektionerna är fristående, men
gör gärna båda två. Båda lektionerna avslutas med ett diplom
som du kan dela ut när den sista lektionen är avslutad.
Lektionen är uppdelad i fem moduler, och tillsammans tar
dessa mer än en lektion i anspråk. Välj därför de delar du tycker
passar dina elever bäst. Ta också tid att diskutera och reflektera.
Lycka till!

Målgrupp
Barn 6 - 9 år (åk F-3)

Lektionen är uppdelad i följande moduler
1.
2.
3.
4.
5.

Film: Möt en sjöräddare (sid 4)
Bildspel: Badregler (sid 5)
Pyssel: Vad är en bra badkompis? (sid 10)
Quiz: Vad har jag lärt mig? (sid 11)
Diplom (sid 14)

Material
Film (länk)
Bildspel (länk)
Mallar till pyssel (länk)
Quiz/Kahoot (länk)
Diplom (länk)
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Koppling till Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet, Lgr 11.
Undervisningens upplägg och innehåll utgår från läroplanens syfte, förmågor, centralt
innehåll och kunskapskraven i kursplanerna för samhällskunskap och idrott och hälsa
för årskurserna 1–3.

Syfte
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär
att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett föränderligt samhälle.

Förmågor
Genom undervisningen i samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Centralt innehåll i årskurs 1-3
Leva i närområdet:
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark,
vatten och klimat.
• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Kunskapskrav
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:
• Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel
på varför de kan behövas.
• Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel
på yrken och verksamheter i närområdet.
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1. Film: Möt en sjöräddare (2 min)

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med över 70 räddningsstationer längs hela
Sveriges kust och i de stora sjöarna. Alla sjöräddare är frivilliga. De har helt vanliga jobb,
men när larmet går ska de sitta i räddningsbåten inom 15 minuter, för att hjälpa någon
som råkat illa ut till sjöss.
I denna filmen får tioåriga Nicolas möta sjöräddaren Anna och höra vad en sjöräddare gör.
Länk till film

4

2. Bildspel: Badregler (ca 25 min)
Länk till bildspel
Visa bild för bild, läs berättelsen och låt barnen diskutera. Vad kan hända här?
Låt barnen gissa, men led dem fram till rätt svar. Badreglerna lär eleverna hur
man är en bra badkompis och hur man är säker i och kring vatten.

5

Bild 1:
Ossian tar
ett dopp
Läs: Ossian har sommarlov och han har lekt med småkusinerna hela dagen. Det blev

väldigt stojigt hemma och nu vill han ha en egen stund. Hans föräldrar märker inte när
han går hemifrån. Han går ner till badet för att ta sig ett dopp. Det ser ju härligt ut eller
hur? Men, det är några saker som är fel med den här situationen, vad tror du det är?

Regel: Bada aldrig ensam och meddela alltid en vuxen.
Ossian går ut i vattnet ensam. Man ska alltid ha en badkompis med sig. Och han sa
inget till sina föräldrar! Man ska alltid meddela en vuxen om man går till stranden,
bryggan eller poolen, även om man inte planerar att bada.

Bild 2:
Badklippan
Läs: Ossian, Maryam och Emma ska bada. De har hittat en perfekt badklippa där de

aldrig varit förut. Det är en varm sommardag och Emma, som är jättebra på att dyka,
hoppar i först. Men, vi måste stoppa dem här, det är något som är fel med den här
situationen. Vad tror ni det är?

Regel: Hoppa inte i okänt vatten.
Emma tänker dyka från en klippa, på ett ställe där hon inte varit förut. Vattnet är mörkt
och de kan inte se vad som finns under ytan. Där kan finnas stenar eller bråte. Det kan
också vara mycket grundare än man tror. Det finns en stor risk att slå i huvudet helt enkelt,
och har man otur kan det gå mycket illa. Men dyka och hoppa i vattnet är så klart roligt!
Bara man känner till hur det ser ut under vattenytan.
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Bild 3:
Emma simmar
Läs: Emma är en ganska duktig simmare. Hon lärde sig simma redan förra sommaren.
Hon är med sin familj på stranden och har tagit sig en simtur. Hennes mamma ropar på
henne från stranden, men Emma hör inte. Så härligt att kunna simma så bra, eller hur?
Men det finns faktiskt något som Emma gör fel. Vad tror du det är?

Regel: Håll dig nära land.
Emma badar på en strand och då kan hon ”gå ut och simma in”. När du badar från en
brygga eller klippa ska du hålla dig nära land så att du snabbt kan simma in om du blir
trött. Det kan också bli strömt, och då är det bara att vara nära land om du tappar orken.

Bild 4:
Bryggan

Läs: Det är en härlig dag på sommarlovet. Ossian, Emma och kompisarna älskar vatten och

badar varje dag. Till och med när det regnar. Men den här dagen höll en olycka på att hända.
Vilken tur att vi stannade tiden precis här, för vad är fel?

Regel: Simma inte under bryggor.
Pojken som simmar under bryggan har inte koll på att Ossian precis gör ett hopp. Hade
vi inte stoppat dem, hade de krockat. Det är roligt att hoppa ifrån bryggor och leka i vatten,
och det ska man få göra om man vill, men det är viktigt att man är synlig i vattnet.
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Bild 5:
Adrian vid
poolen
Läs: Adrian är vid utomhuspoolen och där ser han sin granne Maryam. Adrian tycker

mycket om Maryam och vill bada med henne. Men Maryam har sagt att hon fryser så
hon ska vänta med att hoppa i. Det tycker Adrian är lite tråkigt, så han vill busa med
henne. Vad tror ni han tänker göra för bus? Vad är fel med den här situationen?

Regel: Ta det lugnt vid vatten! Knuffa inte i någon och spring inte på bryggor.
Knuffa aldrig i någon i vattnet, inte ens på skoj! Det är jätteroligt att hoppa i och dyka i
vatten, det hoppas vi att ni gör, men man måste vara beredd och välja det själv. Vad tror
ni skulle kunna hända annars? Jo, den som blir iknuffad kanske inte kan simma så bra
som du tror. Och Ossian (till höger i bild) gör också något fel? Jo, man ska inte springa
på bryggor och poolkanter, eftersom man kan halka och i värsta fall slå i huvudet och
hamna i vattnet.

Bild 6:
Vera och Maryam
leker i vattnet
Läs: Vera klänger på Maryam när de busar i vattnet, och vi kan inte se vad Maryam
tycker om det. Vad tror ni? Och varför är inte Vera en bra badkompis nu?

Regel: Håll inte ner någon under vattenytan, inte ens på skoj.
En bra badkompis leker och har kul i vattnet med sina kompisar men håller inte ner
någon under ytan, inte ens om man bara menar att skoja som Vera gör här. Älska vatten
och vattenlek, men ha respekt för vattnet och varandra.

8

Bild 7:
Nödropet
Läs: Vera och Maryam är på stranden den här sommarlovsdagen. Det är jättehärligt att

bada i havet. Plötsligt får de syn på Ossian och hans kompis Farzad och bestämmer sig
för att få deras uppmärksamhet. Så de låtsas att Vera håller på att drunkna och så ropar
Maryam ”hjälp, hjälp!” Bara på skoj så klart, som en lek. Och det funkar, Ossian och hans
kompisar hör dem och kommer springandes för att hjälpa, men hans kompis Farzad tar
upp mobilen… Vem tror ni han skulle ringa till? Och vad är fel med den här situationen?

Regel: Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
Men Farzad och Ossian gjorde rätt. Larma 112 när du behöver, kan du så hjälp till,
annars be en vuxen om hjälp. Att vara en bra badkompis är att vara uppmärksam om
det är någon som behöver hjälp. Då kan man hjälpa och/eller larma. Men därför är det
också så viktigt att det bara är när man behöver hjälp som man kallar på den.

Bild 8:
Vad har vi
lärt oss?
Läs: Vilken bra diskussion vi har haft och så många bra badregler vi lärt oss.

Om du följer de här badreglerna, då är du en bra badkompis! Minns ni badreglerna nu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bada aldrig ensam och meddela alltid en vuxen.
Hoppa inte i okänt vatten.
Håll dig nära land.
Simma inte under bryggor.
Ta det lugnt vid vatten! Knuffa inte i någon, spring inte på bryggor.
Håll inte ner någon under vattenytan, inte ens på skoj.
Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
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3. Pyssel: Vad är en bra badkompis? (ca 25 min)
Länk till ritmallar
Låt barnen pyssla och fritt skriva sina tankar och reflektioner om vad det innebär att vara
en bra badkompis. Ni kanske hamnar i diskussioner om hur man är en bra kompis och
medmänniska generellt!

Du behöver
•
•
•
•

Saxar, lim och färgpennor
Ett stort papper att göra affisch av
Papper i olika färger
Ritmallar

1. Skriv ut ritmallarna (eller skapa själva, vilket som passar dig bäst).
Eleverna får klippa ut valfri form.
2. Arrangera gruppen på det sätt som passar er bäst och
låt eleverna svara på frågan ”Vad är en bra badkompis?”
Eleverna får skriva sitt förslag i den urklippta formen.
3. Skriv rubriken ”En bra badkompis” på ett gemensamt
stort papper. Eleverna limmar fast sitt bidrag.
4. Sätt upp det i klassrummet och/eller spara och ta fram
före utflykter till badhuset, stranden eller liknande.
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4. Quiz: Vad har jag lärt mig? (ca 15 min)
Länk till Kahoot
Länk till Quiz
När dina elever har gjort någon eller några av modulerna är det dags att testa deras
kunskaper. Testet är också bra att ha som repetition om badsäkerhet, inför en utflykt
till badhuset eller stranden.
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.

1 Vad ska du alltid ta med dig när du badar?
1.
2.
3.
4.

En banan
En badkompis
Bra musik
En kudde

2 Varför ska man inte hoppa i okänt vatten?
1.
2.
3.
4.

Det kan vara slajm
Det kan finnas brännmaneter
Vattnet kan vara grunt och du kan slå dig
Det kan vara extra kallt just där
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3 För att vara säker på att du ska ha koll på hur djupt det är
och att du orkar simma hela vägen in till land bör du…

1.
2.
3.
4.

Simma rakt ut i havet
Äta godis
Ha färgglada badkläder
Hålla dig nära land

4 Man ska inte simma under bryggor och hoppställningar, varför?
1.
2.
3.
4.

De ovanför ser dig inte och ni kan skada er
Du kan trassla in dig i sjögräs
Vattnet är kallare under bryggor
Du kan krocka med en fisk

5 Varför får man inte knuffa någon i vattnet som inte är beredd?
1.
2.
3.
4.

Badkläderna kan åka av i farten
Kompisen kan tycka att det är otrevligt och kan skada sig
Man kan tappa sin mobiltelefon i vattnet
Man hinner inte förbereda sig och göra sitt snyggaste hopp

6 Varför får man inte ens på skoj hålla någon under vattenytan?
1.
2.
3.
4.

Håret kan bli blött
Man kan svälja en fisk
Det kan vara läskigt och farligt för kompisen under vattnet
Fiskarna kan bli rädda
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7 Varför kan det vara farligt att springa på bryggor och vid poolkanter?
1.
2.
3.
4.

Man kan tappa sin glass
Man kan få solen i ögonen
Man kan spilla läsk på sin kompis
Man kan halka, slå sig och ramla i vattnet

8 När ska du ropa på hjälp vid vattnet?
1.
2.
3.
4.

När min glass smälter
När jag befinner mig i allvarlig nöd
När mitt sandslott rasar
När min handduk är blöt

9 Vad ska du alltid göra innan du går och badar?
1.
2.
3.
4.

Äta mycket mat så jag flyter bra
Kamma håret bakåt så jag simmar snabbare
Ta en snygg bild på mig själv
Få med dig en kompis och meddela en vuxen
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5. Diplom (5 min)
Länk till diplom
Eleverna har lärt sig badreglerna och
får som bevis för detta var sitt diplom.
På diplomets baksida finns badreglerna
som påminnelse. Uppmuntra eleverna
att ta med och läsa dem hemma. På så
sätt hjälper barnen till att sprida livsviktig
kunskap även till vuxna.

DIPLOM
HAR TILLDELATS

för att du är en bra badkompis

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

Sjöräddningsällskapet startades av eldsjälarför över 100 år sedan.
Vi medverkar i 80 procent av all sjörädding i Sverige, utan bidrag från staten.
All verksamhet bygger på medlemskap, gåvor och ideella insatser.
Idag är vi 2 200 frivilliga sjöräddare på över 70 stationer.

Illustrationer: Henrik Nilson

Om klassen även ska göra idrottslektionen,
så lämnas diplomet ut på den lektion som
ligger sist.
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