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Bada ofta och säkert 
Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, 
motorik och sociala färdigheter, det är också en härlig upplevelse som stimulerar alla 
sinnen. Får barnen dessutom goda kunskaper i simning och badvett grundläggs ett 
livslångt positivt förhållande till vatten. Varje tillfälle till bad är därför värdefullt. 
 
Bad är tyvärr inte riskfritt. Varje år skadas cirka 2700 barn så allvarligt i samband med 
bad att de måste uppsöka akutvården. Vanligt är att barnen halkar, faller, klämmer eller 
skär sig, dyker på för grunt vatten eller landar på en kamrat. Vattenrutschbanor är 
inblandade i många olyckor. Några barn drunknar också varje år, vilket ofta sker snabbt 
och tyst. God övervakning är därför mycket viktigt. Den som ansvarar för barngruppen 
kan ställas till svars om säkerheten brister. 
 
I den här foldern ger vi tips på hur du ska göra för att minska riskerna. Med goda 
rutiner skapas förutsättningar för många härliga och trygga bad. 
 

Till dig som är verksamhetsansvarig 

Ta dig gärna tid att diskutera badsäkerhet med berörd personal och anpassa rutinerna 
till er verksamhet. Se till att personalen får utbildning och regelbunden träning i hjärt-
lungräddning samt livräddning i vatten. Det är också bra att upprätta rutiner för hur 
personal och ledning ska agera vid och efter en olycka. Kommuner och andra 
huvudmän har skyldighet att följa upp läroplanens mål och kunskapskrav om att alla 
elever ska kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider.   
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Förberedelser inför badet 
 

Det är bra om … 
 

• barnen redan innan lärt sig badvett. Gratis material finns att beställa hos 

Svenska Livräddningssällskapet och MSB (Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap) 

 

• föräldrarna får möjlighet att meddela om det är något särskilt personalen bör 

ta hänsyn till vad gäller barnet. 

 

• minst en av de vuxna ska vara utbildad i hjärt-lungräddning och ska ha övat 

vattenlivräddning. 

 

• det ska vara tillräckligt med antal vuxna som övervakar badningen 

Många skolor har som tumregel minst en vuxen per fem barn och för icke 

simkunniga barn minst en vuxen per tre barn. Antalet vuxna ska dock alltid 

anpassas till de speciella förutsättningar som kan finnas inom barngruppen, 

eftersom vissa barn kräver mer vuxenstöd än andra. 

Man ska aldrig vara ensam vuxen oavsett antal barn. Omyndiga personer bör 

inte ansvara vid badet. 

 

• ni meddelar ledningen vart ni tänker bada och vilka barn och vuxna som 

följer med till badet. 
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Vid badstället 
 

Bada helst där det finns livräddningsutrustning och gärna med ett visst avstånd från 

andra badande. Uppblåsbara flythjälpmedel ger falsk trygghet och ska inte 

användas. 
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         Så här ska du göra: 
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Under badet 
 
 Släpp aldrig blicken från de barn som badar. 
 

En av de vuxna ska alltid övervaka från land, där har man bäst överblick. 
En vuxen ska dessutom stå i vattnet vid den bortre gränsen för badområdet. 
Övriga vuxna kan gärna delta aktivt i badningen med barnen. 

 
 Räkna barnen ofta, både på land och i vattnet. 
 
 Använd gärna visselpipa när du vill ha uppmärksamhet. 
 
 Passa gärna på att göra simövningar och lekar. 
 
 Begränsa badtiden, så att ingen blir nedkyld. 
 
 

Efter badet 

 
 Räkna barnen 
 
 Kontrollera att alla mår bra och inte är nedkylda 
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