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INTRODUKTION

Badsmart - en tv-serie om vatten- och isvett för låg- och mellanstadiet. 5 tv-program á 15 minuter

Målgrupp: Årskurs 0-3 och 4-6

Bakgrund: Varje år omkommer mellan fem och tio barn i drunkningsolyckor. Många av olyckorna hade kunnat för-
hindras om riskmedvetenheten kring vatten hade varit större. Bland Sveriges femteklassare är det 8,6 procent som 
inte kan simma enligt en undersökning från Skolverket (2010); men variationen mellan olika skolor och områden 
är stor. Simkunnighet har blivit en fråga om klass och ursprung. 
	 Sverige	har	en	flera	hundra	mil	lång	kustlinje,	många	sjöar	och	vattendrag.	Att	kunna	simma	är	livsviktigt	och	
ger förutom trygghet också möjlighet till många roliga aktiviteter och upplevelser i och vid vatten. Självklart ska 
alla barn, oavsett klass och bakgrund, få chans att lära sig simma och få kunskaper om bad-, båt- och is-vett, samt 
redskap att hantera nödsituationer. I läroplanen (Lgr11) läggs ett stort ansvar på skolan för att ge barnen dessa 
grundläggande färdigheter. I kursplanen för idrott och hälsa står följande:

Målet i årskurs 6 är att elever ska vara simkunniga, d v s kunna simma 200 meter varav 50 meter är på rygg. I målet 
ingår också att de ska ha god vattenvana, vara trygga i vatten och kunna hantera nödsituationer i vatten. Eleverna ska 
också ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och is-vett. Redan årskurs 1-3 ska eleverna få träna vattenvana och 
simning under lektionerna i idrott och hälsa. 

Syftet med UR:s serie Badsmart är att den ska komplettera den teoretiska och praktiska undervisningen kring dessa 
frågor.	Tanken	är	att	serien	ska	fungera	som	inspiration	i	klassrummet	och	ge	eleverna	möjlighet	att	reflektera	kring	
vad	som	är	viktigt	när	man	befinner	sig	nära,	i	eller	på	vatten.	Programmen	kan	också	användas	som	förberedelse	
inför	friluftsdagar	och	utflykter	när	det	behövs	en	diskussion	om	säkerhetsfrågor	vid	vatten	och	is.		
Programledare	Gurgin	Bakircioglu	badar	och	simmar	i	bassäng,	hav	och	sjö.	Han	träffar	barn	som	tränar	livrädd-
ning.	Han	åker	båt	med	sjöräddningen	och	han	tar	sig	upp	ur	en	isvak.	I	reportagen	möter	vi	barn	som	har	varit	
med om nödsituationer vid vatten med lyckliga slut; och barn som har aktiviteter i och på vattnet som sitt största 
intresse. Sketcher tar på ett lustfyllt sätt upp sådant som händer i samband med det vi förknippar som badliv. 

1. Simma  AV 103392tv1
2. Under vattnet  AV 103392tv2
3. Vid havet   AV 103392tv3
4. På båten  AV 103392tv4
5. Isen   AV 103392tv5

1. LÄRA SIG SIMMA 
I	 första	 avsnittet	 av	 Badsmart	 träffar	 vi	 Ahmed	 som	
lärde sig simma i Fittjabadet när han var tio år. Två år 
senare räddar han en pojke från att drunkna i samma 
bassäng.	 Gurgin	 Bakircioglu,	 Badsmarts	 programle-
dare, badar med 12-åringarna Malin och Nency i utom-
huspoolen i Jordbro där de lärde sig simma för några 
år sedan. De tränar bröst- och ryggsim och övar på att 
flyta	tillsammans	med	simläraren	Erika	Krook.	 I	sket-
chen har poolarna Stor och Liten olika åsikter om hur 
den perfekta baddräkten ser ut. 

FRÅGESTÄLLNINGAR:

Före programmet:
• Varför är det viktigt att kunna simma?
• De	flesta	lär	sig	simma	i	en	bassäng.	Varför	är	det	

så tror du? 

Efter programmet:
• Det är viktigt att ha koll på varandra när man badar 

säger	Gurgin	i	slutet	av	programmet.	Varför	det?
• Varför	tror	ni	att	pojken	Alfa	hoppade	i	vattnet	fast	

han inte kunde simma?
• Har	ni	varit	med	om	att	små	barn	hoppar	i	vattnet	

fast de inte kan simma? Varför tror ni att de gör det?
• Ahmed	 dök	 efter	 Alfa	 när	 han	 fick	 syn	 på	 honom,	

men om du känner att du inte klarar av att rädda nå-
gon från botten, vad kan du göra i en sådan situation 
för att hjälpa? 

• Vad är en kallsup? Vad innebär det om man är un-
der vattnet och får vatten i lungorna? 

• På	bassängkanten	gör	badhuspersonalen	hjärt-	och	
lungräddning	på	Alfa.	Vad	är	hjärt-	och	 lungrädd-
ning	(HRL)?		Hur	gör	man?	Rita	en	bildserie	där	nå-
gon ger hjärt- lungräddning.

• Hur	gör	man	när	man	 flyter?	Varför	kan	det	 vara	
svårt?	I	programmet	kan	man	se	att	de	två	flickorna	
är	vana	vid	att	flytta	medan	programledaren	Gurgin	
inte är riktigt lika bekväm. Beskriv med ord vad som 
skiljer	deras	olika	sätt	att	ligga	och	flyta	i	vattnet.
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på	 ett	 nytt	 ställe?	Gäller	 samma	 sak	 i	 en	 bassäng	
som i en sjö eller i havet? 

• I sketchen hoppar Liten ”bomben” gång på gång. 
Men Stor vågar inte, trots att hon vill. Är det någon 
som känner igen sig i att inte våga hoppa i vattnet? 
Hur	känns	det	att	hoppa?	Vad	kan	kännas	otäckt?	

3. BADA I HAV
I	 tredje	 avsnittet	 av	 Badsmart	 träffar	 Gurgin	 Bakirci-
oglu	11-åringarna	Elsa	och	Julius	som	är	med	i	Nippers,	
en barn – och ungdomsverksamhet i Tylösand som lär 
ut livräddning och hur man badar säkert i havet. Julius 
och	Elsa	berättar	om	förlängda	armen	och	visar	hur	man	
gör när man räddar någon med en frälsarkrans, livboj. Vi 
träffar också Clara i Bohuslän som berättar om när hen-
nes syssling var nära att drunkna. Men tack vare att Clara 
såg vad som hände och kastade sig efter henne gick allt 
bra.	I	sketchen	med	Poolarna	är	det	dags	att	sola.	

FRÅGESTÄLLNINGAR:

Före programmet:
• Badplatser	och	stränder	kan	se	väldigt	olika	ut.	Pra-

ta om hur olika ställen där barnen badar ser ut och 
hur de skiljer sig från varandra.

• Vad	är	en	badvakt?	Var	brukar	det	 finnas	badvak-
ter?	Varför	finns	det	inte	badvakter	överallt?

Efter programmet:
• Elsa	och	Julius	säger	att	det	är	viktigt	att	aldrig	bada	

ensam, varför då?
• Vad ska man göra om man ser någon som hamnar i 

en	nödsituation?	Hur	ropar	man	på	hjälp	så	att	man	
både syns och hörs på bästa sätt?

• Elsa	och	Julius	visar	hur	man	kan	rädda	någon	med	
en livboj. De visar också exempel på vad man kan 
använda	om	det	inte	finns	någon	livboj	i	närheten.	
Varför ska man använda en s k förlängd arm? Varför 
ska	man	helst	inte	räcka	någon	handen	direkt?	Kom	
på olika saker som man kan använda som förlängd 
arm.	Tänk	på	vad	som	finns	i	närheten	på	de	ställen	
där ni brukar bada.

• I början av programmet är seriens titel Badsmart 
skrivet med väldigt speciella bokstäver. Rita din fa-
voritbokstav eller favoritsiffra som en bild på sam-
ma sätt som bokstäverna i Badsmart och låt någon 
av sakerna som man kan använda som förlängda 
armen	finnas	med.

• Ta	reda	på	mer	om	vågor.	Hur	bildas	vågor?	Varför	
och när blir vågor stora och höga? 

• Hur	hänger	vågor	och	strömmar	i	vattnet	ihop?	Vad	
är	utströmmar?	Har	någon	känt	strömmar	när	de	
har	badat?	Hur	känns	det?

• Uppblåsbara badleksaker är roliga att leka med i 
vattnet. Men de kan vara farliga också. När kan en 
uppblåsbar madrass eller badring blir en fara? Vad 
hände med badringen som Claras syssling lekte 
med? Rita en teckning eller skriv en berättelse om 

• När man har lärt sig simma måste man fortsätta träna 
på det med jämna mellanrum – varför är det viktigt?

• I slutet av programmet är det barn som hoppar från 
olika bryggor och hopptorn. Vad ska man tänka på 
när man hoppar i vatten?

• Hur	tycker	du	de	perfekta	badkläderna	ser	ut?	Rita	
en bild med din roligaste, snyggaste, smartaste, 
coolaste,	finaste,	häftigaste	badklädesdesign.	

2. SIMMA UNDER VATTEN
I	 det	 andra	 avsnittet	 av	 Badsmart	 snorklar	 Gurgin	
Bakircioglu längs klippor i Stockholms skärgård till-
sammans	med	marinbiologen	Ellen	Schagerström.	En	
mörk	vattenyta	kan	verka	skrämmande	men	vad	finns	
egentligen under ytan? De tittar närmare på några av 
de växter och djur som man kan stöta på när man tar ett 
dopp. Vi träffar också Sandra som tränar konstsim, en 
sport som utövas mest under ytan.  Sandra har tränat 
upp sina lungor för att kunna hålla andan länge och det 
krävs	när	hon	ska	göra	sina	figurer	i	vattnet.	I	sketchen	
blir Stor sugen på att hoppa bomben. Men att våga hop-
pa i poolen är inte så lätt trots att Liten peppar för fullt.

FRÅGESTÄLLNINGAR:

Före programmet:
• Hur	är	det	att	vara	under	vattnet?	Prata	om	olika	

känslor inför att vara under vatten. Skiljer det sig åt 
mellan olika typer av vatten?

• Vilka är skillnaderna mellan vatten i hav och  sjö? 
Salt/sött/bräckt?	 Vilka	 hav	 finns	 runt	 Sveriges	
kust? Vilka andra hav känner ni till? 

Efter programmet:
• Gurgin	och	Ellen	snorklar	längs	klippkanten	i	Öster-

sjön – de ser bland annat alger, tång, grönslick och 
en	och	annan	 fisk.	Prata	om	vad	som	 finns	under	
vattenytan i sjöar och hav.

• Ta reda på mer om livet under vattenytan i det vat-
ten	–	sjö,	å,	bäck	eller	hav	–	som	finns	närmast	er	
skola. Rita och skriv.

• I början av programmet är seriens titel Badsmart 
skrivet med väldigt speciella bokstäver. Titta i en bok 
eller	leta	på	nätet	efter	sådant	som	finns	under	vat-
tenytan i olika vattendrag, sjöar eller hav. Välj något 
du tycker om och rita ditt namns första bokstav som 
en bild på samma sätt som bokstäverna i Badsmart. 

• I inledningen av programmet hoppar programleda-
re	Gurgin	på	klipporna.	Vad	behöver	man	tänka	på	
när man hoppar, klättrar och leker på klippor nära 
vattnet?

• Sandra har tränat upp sina lungor för att hålla an-
dan	länge	–	finns	det	några	risker	med	att	hålla	an-
dan för länge?

• Det	finns	många	olika	vattensporter.	Gör	charader	om	
olika sporter som man gör i, under eller på vattnet.

• Vad ska man tänka på innan man hoppar i vattnet 
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något som kan hända om man är oförsiktig när man 
badar med uppblåsbara badleksaker.

• Clara tog risker när hon skulle rädda sin syssling. 
Vilka	risker	utsatte	hon	sig	för?	Kunde	hon	gjort	på	
annat sätt? Diskutera hur situationer i verkligheten 
kan se ut jämfört med när man övar på livräddning. 

• I sketchen solar Liten och Stor, men de verkar inte 
tycka lika om det här med att skydda sig mot solen. 
Varför	 ska	man	 använda	 solkräm?	Hur	 solar	man	
säkert?

4. ÅKA BÅT
I	fjärde	avsnittet	av	Badsmart	följer	Gurgin	Bakircioglu	
med sjöräddaren Sara Ljungberg ut på en tur i Stock-
holms skärgård. Det handlar om båtvett och vad man t 
ex ska göra om någon trillar över bord. Vi träffar också 
Marcus som bor vid vattnet och har gjort det hela sitt 
liv.	Marcus	är	storfiskare	och	vi	får	hänga	med	när	han	
och	kompisen	Oskar	tar	båten	ut	på	en	fisketur.	I	sket-
chen	blir	det	mer	fiske,	men	nappen	blir	inte	riktigt	som	
Stor har tänkt sig.

FRÅGESTÄLLNINGAR:

Före programmet:
• Det	finns	många	olika	sorters	båtar.	Vilka	erfaren-

heter av båt- och sjöliv har ni? 

Efter programmet:
• Varför	är	det	så	viktigt	att	ha	flytväst	när	man	åker	

båt? Även om man kan simma är det viktigt, varför 
då?

• Det	finns	olika	slags	flyt-	eller	räddningsvästar.	Rita	
eller skriv för vem och när de olika räddningsväs-
tarna passar. Tänk på vilka egenskaper de olika väs-
tarna har.

• Vad händer i kroppen när man blir nedkyld? För-
sök ta reda på hur snabbt man blir nedkyld om man 
ramlar i vattnet. Vad ska man göra med en person 
som är nedkyld? 

• Varför	måste	man	ha	flytväst	när	man	åker	med	en	
liten båt men inte när man åker större båtar som 
färjor och andra passagerarbåtar? Jämför gärna 
med säkerhetsbältes-användning i  buss, tåg och bil. 

• När	man	flyger	går	personalen	noga	 igenom	olika	
säkerhetsrutiner.	Hur	är	det	när	man	åker	med	en	
färja	 eller	 stor	 passagerarbåt?	 Prata	 om	hur	man	
ska göra om det händer något när man är på en 
större båt.

• Varför är det viktigt att hålla sig lugn i en båt?
• Marcus	har	bott	vid	vatten	hela	sitt	liv.	Han	åker	ut	

och	fiskar	med	en	motorbåt	på	egen	hand	trots	att	
han bara är tio år. Varför tror du han får göra det? 
Vilka kunskaper och vilken utrustning krävs för att 
man ska klara det tror du? Jämför med att cykla, köra 
moped, mc och bil.

5. VARA PÅ IS
I det femte avsnittet av Badsmart handlar det om is-sä-
kerhet. Vilken utrustning behöver man och vad ska man 
tänka	på	innan	man	går	ut	på	en	frusen	sjö?	Gurgin	Bak-
ircioglu får testa att gå genom tunn is när han följer med 
räddningstjänsten	i	Falun	på	en	is-övning.	Han	får	också	
pröva att ta sig upp ur en vak med isdubbar. Vi följer 
med	10-åriga	Lisa	på	en	utflykt	med	långfärdsskridskor.	
Då är det noga att ha rätt utrustning och även en god 
matsäck.	Och	en	smaskig	matsäck	det	är	vad	Poolarna	i	
sketchen laddar inför.

FRÅGESTÄLLNINGAR:

Före programmet:
• Vilka	 frusna	sjöar	och	vattendrag	finns	 i	närheten	

av er? 
• Vilka egna erfarenheter har ni av att vara på isar? 

Skridskor,	skidor,	fiske?

Efter programmet:
• När vet man att det är säkert att gå ut på en is – hur 

förbereder man sig?
• Vilken utrustning ska man ha om man ska gå ut på 

en is? Behöver man olika utrustning för olika akti-
viteter?

• Om man ser någon hamna i en vak – vad kan man 
göra för att hjälpa? Varför är det viktigt att larma 
fort? Om man behöver ringa 112 – vad ska man 
säga?	Gå	ihop	i	en	grupp	och	dramatisera	en	scen	
där	någon	hamnar	i	en	vak.	Glöm	inte	att	låta	någon	
vara den som tar emot larmsamtalet.

• Om man råkar gå igenom isen  själv – hur ska man 
ta sig upp med isdubbar? Rita en bild eller serie 
med instruktioner. Tänk dig att din bild ska kunna 
användas för att undervisa barn i din egen ålder.

• Gurgin	går	genom	isen	i	en	å	där	vattnet	är	strömt.	
Där blir isen aldrig särskilt stark eftersom vattnet 
hela	tiden	rör	sig.	Det	finns	flera	andra	ställen	där	
isen ofta blir svag.  Ta reda på vilka! 

• När	 brandkåren	 kommer	 fram	 till	 Gurgin,	 frågar	
brandmannen om han var ensam när han gick ge-
nom isen. Varför ställde han den frågan? 

• Vad händer med kroppen när den kyls ner, t ex om 
man råkar hamna i en iskall vak? 

• Lisa och hennes familj är ute på en tur på Mälaren, 
en	sjö	med	sötvatten.	Hur	skiljer	sig	isen	mellan	söt-	
och saltvatten? Varför är det skillnad?

• Isar kan se ut på många olika sätt och en is föränd-
ras hela tiden. Varför är det så? Fundera på hur tem-
peratur, regn och snö påverkar isens kvalité. Jämför 
isen mitt i vintern och när det börjar bli vår. Vilka 
risker	finns	det	med	vårisar?

Mer info om livräddning och vatten - och is säkerhet 
finns hos: 
Svenska Livräddningssällskapet, SLS
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 


