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Om programserien
Badsmart är en tv-serie om vatten- och isvett för mellan- och högstadiet i grundsärskolan. Serien 
syftar till att 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 ett samtal om säkerhetsfrågor vid vatten och is. Serien finns textad på lätt 
svenska för de elever som har behov av detta.

Handling
Programledare Gurgin Bakircioglu badar och simmar i hav och sjö. Han träffar barn som tränar 
livräddning. Han åker båt med sjöräddningen och han tar sig upp ur en isvak. Serien består av fyra 
tv-program som är cirka 5 minuter långa.

Avsnittsförteckning
1. Vid havet 
2. På båten

3. Under vatten
4. Isen

Målgrupp 
Programserien är tänkt att användas för elever i årskurs 4-9 i grundsärskolan.

Kopplingar till kursplanen i idrott och hälsa
Centralt innehåll i åk 4-6

 ○ Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid 
vatten med hjälpredskap.

Centralt innehåll i åk 7-9
 ○ Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid 

vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Om lärarhandledningen
Till varje avsnitt i programserien finns en kort beskrivning av programmets innehåll och förslag 
till frågor som du kan samtala med eleverna om efter att ni har sett programmet. Välj vilka frågor 
som är relevanta för din elevgrupp och anpassa frågorna utifrån elevgruppen. I slutet av lärar-
handledningen finns bilder med anknytning till innehållet i avsnitten som du kan ladda ner och 
skriva ut för att använda i undervisningen.

Så här kan du arbeta med programmen
I flera av avsnitten pratar deltagarna om att det är viktigt att ha med sig en kompis när man är vid, 
i eller på vatten. Samtala med eleverna om i vilka situationer det kan vara viktigt att även ha med 
sig en vuxen när man vistas nära vatten och is.

Avsnitt 1: Vid havet
I avsnittet träffar Gurgin Bakircioglu 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. 
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Efter att ni har tittat
Frågor att samtala om:

 ○ Vad är en badvakt? Var brukar det finnas badvakter?
 ○ 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 helst inte räcka 
någon handen direkt? Kom på olika saker som man kan användas om det inte finns någon 
livboj. 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 favoritbokstav eller favoritsiffra som en bild på samma sätt som bokstäverna i Badsmart 
och låt någon av sakerna som man kan använda som förlängda armen finnas med.

Avsnitt 2: På båten 
Programledaren Gurgin Bakircioglu följer med sjöräddaren Sara Ljungberg ut på en tur i Stockholms 
skärgård. Avsnittet handlar om båtvett och vad man till exempel ska göra om någon trillar över bord. 

Efter att ni har tittat
Frågor att samtala om:

 ○ Varför är det så viktigt att ha flytväst när man åker båt? Även om man kan simma är det 
viktigt, varför då?

 ○ 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 säkerhetsbältesanvändning 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?

Avsnitt 3: Under vatten
I avsnittet snorklar Gurgin Bakircioglu längs klippor i Stockholms skärgård tillsammans med marin-
biologen 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. 

Efter att ni har tittat
Frågor att samtala om:

 ○ 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? 
 ○ Gurgin och Ellen snorklar längs klippkanten i Östersjön – de ser bland annat alger, tång, 

grönslick och en och annan fisk. Prata om vad som finns under vattenytan i sjöar och hav.
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I början av programmet är seriens titel Badsmart skrivet med väldigt speciella bokstäver. Titta i 
en bok eller leta på webben efter sådant som finns under vattenytan 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. 

Avsnitt 4: Isen
Avsnittet handlar om issäkerhet. Vilken utrustning behöver man och vad ska man tänka på innan 
man går ut på en frusen sjö? Gurgin Bakircioglu får testa att gå genom tunn is när han följer med 
räddningstjänsten i Falun på en isövning. Han får också pröva att ta sig upp ur en vak med isdubbar. 

Efter att ni har tittat
Frågor att samtala om:

 ○ Vilka frusna sjöar och vattendrag finns i närheten av er?
 ○ Vilka egna erfarenheter har eleverna av att vara på isar? Skridskor, skidor, fiske?
 ○ 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 aktiviteter?
 ○ 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?
 ○ Om man råkar gå igenom isen själv – hur ska man ta sig upp med isdubbar? 
 ○ 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 tillsammans 
med eleverna reda på vilka.

 ○ När brandkåren kommer fram till Gurgin, frågar brandmannen om han var ensam när han 
gick genom isen. Varför ställde han den frågan?

 ○ Vad händer med kroppen när den kyls ner, till exempel om man råkar hamna i en iskall vak?
 ○ Isar kan se ut på många olika sätt och en is förändras hela tiden. Varför är det så? Samtala med 

eleverna om hur temperatur, regn och snö påverkar isens kvalité. Jämför isen mitt i vintern och 
när det börjar bli vår. Vilka risker finns det med vårisar?

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. 
Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När lärar-
handledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.

Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver 
av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en 
elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder  
lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om 
lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara 
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller 
annat namn, som framgår i lärarhandledningen).
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Öronmanet

Blåstång

Grönslick

Ålnate
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