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Handledning till  
En olycka händer så lätt
Idén bakom materialet 
Materialet riktar sig till åldersgruppen 9 – 13 år.

Forskning visar att motivationen att leka med eld är stark bland barn i denna 
åldersgrupp.Denfrämstadrivkraftentycksvaranyfikenhet,mendetkanockså
varaettsättattuttryckailskaochsorg.Tyvärrresulteraroftabarnslekmedeldi
brand.Forskningvisaratt(såmångasom)40procentavbarnenidenhäråldern,
någongånglekermedeld.Kunskapomeldkanförhindrafarligabränderoch
minskariskenförmänskligatragedierochstorakostnaderförsamhället.

Barnidennaåldersgruppharocksåenöverdriventillittilldenegnaförmågan
atthanteraolyckssituationerochärgenerelltsettäventyrslystnaochivrigaatt
prova sina gränser. Det är en riskfylld period där barnens agerande kan utsätta 
dem för faror.

Koppling till läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr11)
ILgr11framgårdet,somettavskolansövergripandemålochriktlinjer,attskolan
skaansvaraförattelevernainhämtarochutvecklarsådanakunskapersomär
nödvändigaförvarjeindividochsamhällsmedlem.Vidareframgårdetavläro-
planenattelevernaiåk4–6iämnet”Idrottochhälsa”skautvecklasinför-
mågaattförebyggariskervidfysiskaktivitetsamthanteranödsituationerpå
landochivatten.Badvettochsäkerhetvidvattenvintertidsamthanteringav
nödsituationervidvattenmedhjälpredskap,utgörendelavdetcentralainne-
hålletiämnet.Observeraävenkunskapskravenförbetygiåk6,somblandannat
omfattarsimkunskap,förebyggandeavskadorochhurmanhanterarnödsitua-
tionermedhjälpredskapunderolikaårstider.

Kunskapsmål och syfte med materialet
Deövergripandemålenmedmaterialetär,förutomattgeelevernakunskapom
eldochbrand,ävenattskapaökadmedvetenhetomochuppmärksamhetpå
andrariskerochfaroriderasvardag.Deskaocksåvetahurmangörföratt
undvikadem.Materialetlärutomriskervidisochvatten,hurmanskaagera
omnågothändersamtvilkahjälpmedelsomfinns.

Syftetärattgeförståelseförhurlättenolyckakaninträffa,samtvadmanska
göraomolyckanändåärframme,inteattgörademräddaföreld,vatten,isoch
kemikalier. 

Materialet syftar också till att barnen ska bli mer medvetna om vilka konsekvenser 
ettspecifikthandlandekanfåochattmångaproblemkanundvikasgenomatt
man tänker efter före.
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Innehåll och upplägg
Utbildningsmaterialetbeståravettelevhäftesamtenhandledningfördigsomska
användamaterialet.Handledningenrymmerävenenfördjupandefaktadelkopplad
till respektive avsnitt i materialet.

Ideolikaavsnittenielevhäftetvarvaskortaretextermedbilderocholikaövningar.
Ihandledningenhittardukompletterandeövningar,exempelvisolikatyperavroll-
spel,hemuppgifterochdiskussionsfrågor.Dukanväljaattlåtabarnenarbetaväxelvisi
grupp eller enskilt. Det är dock viktigt med någon form av gemensam genomgång för 
attsäkerställaatträttbudskapnåreleverna.Dubestämmerhurmyckettidsomska
avsättastilldiskussionerochövningar.

Bokagärnainettbesökhosräddningstjänstenidinkommunellerbedemkomma
till skolan. 

Förbered gärna föräldrarna inför arbetet med materialet. Beskriv syftet med uppgiften 
ochvadniskagöra,videttföräldramöteelleriettbrevhem.

Varuppmärksampåomnågotbarnvisarorovidarbetetochavsättisåfalltidtillatt
prataenskiltmedbarnet.Kanskeharhonellerhanegnaerfarenheteravenbrand
 eller olycksincident vid is eller vatten.

Säkerhet vid bad med barngrupp
Fårbarnengodakunskaperisimningochbadvettgrundläggsettlivslångtpositivt
förhållandetillvatten.Varjetillfälletillbadärdärförvärdefullt.Badärdocktyvärr
interiskfritt.Varjeårskadascirka2700barnsåallvarligtisambandmedbadattde
måsteuppsökaakutvården.Godövervakningärmycketviktigochdensomansvarar
förbarngruppenkanställastillsvarsomsäkerhetenbrister.

MSBtillhandahållerenfoldermedtipspåhurdukangöraförattminskariskerna,när
dutarmedbarnenpåbadaktiviteter.Foldernärkostnadsfriochduhittardenpå
www.msb.se/skola(publ.nr:MSB247).

MSB:s utbildningsmaterial till barn och unga
MSBtillhandahållerkostnadsfriautbildningsmaterialtillbarnochungaomhurde
kanhanterariskerocholyckoridenegnavardagen.Delaravmaterialetlärockså
ungaomdetsårbarasamhälletochomhotochrisker.

PåMSB:swebbplats,www.msb.se/skola,finnsytterligareinformation,länkartill
andramyndigheterochorganisationer,aktuellaforskningsrapporterinomområdet
medmera.Härhittarduävenutbildningsmaterialtillandraåldersgrupper.

Alltutbildningsmaterialärkostnadsfrittochkanbeställaspå,www.msb.se/skola,
 eller genom att maila till: publikationsservice@msb.se. 

HörgärnaavdigtillMSBomduharsynpunkterellerfrågorkringmaterialet. 
Kontaktuppgifterhittardupåwebbplatsen.

Dinsäkerhet.se
Vivillocksåtipsaomvårwebbplats,www.dinsakerhet.se,somvändersigtillallmän-
heten.Härhittardufakta,tipsochråd,checklistor,filmerochannaninformationom
hurdukanförebyggaochhanteraolikariskerivardagen,exempelvisbrandocheld.
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1. Ring 112 om det hänt en olycka

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Lättarekunnaavgöranärmanskaringa.112ärettnödnummersommaninte
får ringa till i onödan.

•Vetavadsomhändernärmanringer112.Tillexempelvilkafrågormankan
fåochattSOS-operatörenomedelbartskickarlarmtillexempelvisräddnings-
tjänstensomryckerutsamtidigtsomsamtaletfortsätter.

•Kännatillhurmanbörageravidenolycksplatsmedskadademänniskor.

Iavsnittetfinnsocksåmöjlighetattdiskuteraocharbetamedfrågorsomrörtrafik-
säkerhetochviktenavattanvändacykelhjälm(ochandraskydd).Dessutomfinns
ocksåmöjlighetattarbetamedomhändertagande,förstahjälpenm.m.

Arbeta med bilderna
Denenabildenvisarenflickasomcyklatomkullochskadatsig.Diskuteragärna
kringföljande:

•Hurcyklarmansäkert?

•Vadinnebärlagenomcykelhjälm?

•Vilkenutrustningfinnspåensäkercykel?

•Vadbetyderdetattflickanintesvararnärkompisarnaförsökerpratamed
henne?

•Trorniattdetspeladenågonrollatthonhadecykelhjälmpåsig?

•Varförläggerkompisenenjackaöverhenne?

•Vilkavägarochgatoriernärhetbörmanundvikaattcyklapå?

Denandrabildenvisarenpojkesomringer112frånsinmobiltelefon.Diskutera
gärnakringföljande:

•Till112ringermanenbartvidakutanödsituationer.Geexempelpåsådana.

•Vadgörmanomdethäntenolyckasominteärakut?

•Endeltyckerattdetärkulattbusringa.Vadtrornihänderommanbusringer
till112?

Diskutera i klassen
Omhändertagande

Berättaförbarnenhurviktigtdetärattnågonstannarhosdensomärskadad.
Allaklararavatthjälpatillgenomattlägganågotvarmtöverdenskadade,prata
medhonomellerhenneochkanskehållahanden.Vidmisstankeomrygg-eller
nackskadorskamanhelstinteflyttapersoneneftersomskadornadåkanför-
värras.Annarsärdetviktigtattdenskadadeharvarmtundersig,dåkylanfrån
marken snabbt kyler ner personen.

Sidan4ielevhäftet.
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Öva med klassen 
Skolvägarna

Låtbarnenfunderaochdiskuterakringhurderasskolvägserut.Finnsdetnågot
somskullekunnaåtgärdasförattfåensäkrareskolväg?

Larma

DramatiseraettsamtalmedSOSAlarmutifråndetniserpåbilderna.Delain
elevernatvåochtvå.Enelevfårvaraoperatörochenfårlarma.Densomlarmar
förberedersigpåföljandefrågor:

-Vadharhänt?

-Varnågonstansharolyckaninträffat?

-Vilkettelefonnummerringerduifrån?

-Vilkentypavskadorhardeskadade?

DensomskavaraSOS-operatörenövarindehärfrågorna:

-SOS112,vadharinträffat?

-Vadharhänt?

-Varnågonstansbehövshjälpen?

-Vemärdusomringer?

-Vilkettelefonnummerringerduifrån?

Hittapåandrasituationernärmanskaringa112ochlåtelevernadramatisera
dem också. 

Ägghjälm

DubehöverettokoktäggochenminihjälmsomfinnsattköpaavNTF(förvidare
informationochlänktillNTFsewww.msb.se/skola).Dukanävenanvändaen
vanligcykelhjälmsomduklärmedskumgummiinvändigt.

Visaförelevernavilkennyttaenhjälmgör.Taettfärsktäggochmålaettansikte
pådet.Sätthjälmenpåäggetochfästordentligt.Släppsedanäggetigolvet.Ägget
kommeratthålla.Visasedanvadsomhänderomäggetinteharnågonhjälm,
genomattsläppadetigolvetutanhjälmenpå.Nugåräggetsönder.Dukan
stoppaäggetiengenomskinligplastpåsesåblirdetintesåkladdigt.Vemvillvara
ettägghuvud?

Använda hjälmar

Delainklassenilagochsevilketlagsomkommerpåflesttillfällennärmanska
hahjälmpåsig.Detkanvarapåfritiden,närmanidrottarellerpåjobbet.

Första hjälpen

Tränapågrundernaiförstahjälpen.Låtelevernatränatvåochtvåpåattkontrol-
leraomdenskadadeärvidmedvetandeochomluftvägarnaärfria.Meromdetta
finnerduidenseparatafaktadelen,iavsnittet”Haalltidsällskapnärdubadar”.

RödaKorsetgerutbildningiförstahjälpen.

Möjlig  
extrauppgift

Möjlig  
extrauppgift

Öva med  
klassen

Möjlig  
extrauppgift

Möjlig  
extrauppgift

Sidan5ielevhäftet.
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2. Varför blir det bränder?

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Vetahurenbranduppstår.

•Vetahurmankanförebyggasåattdetintebörjarbrinna(beteendeochteknik).

Repeteragärnaskillnadenmellaneldochbrand(eld=mysigt,brand=farligt)

Arbeta med bilden
Bilden visar brandtriangeln. Det vill säga vilka tre komponenter som måste 
finnasförattdetskabrinna(sevidareidenfördjupadefaktadelen).

Kommentar till ”Vet du att”

De brandfarliga materialen fleece och nylon finns i annat än kläder, till exempel i filtar. Tänk på det både när 

ni talar om brandfaror och när ni går igenom hur man kan släcka en eld genom att kväva den. 

Öva med klassen
Förebygga bränder

Detärviktigtattbarnenblirmedvetnaombrandriskerochomattdesjälvakan
göramycketförattminskariskerna.Låtbarnenfunderaochkommamedförslag
tillflersakerändesomärnämndaihäftet,somkanvarabraförattförebygga
bränder.

Brännbara material

Olikamaterialbrinnerolikabra.Provaattbrännaolikasakerienmetallskål,
gärnaiettdragskåp.Sehurbratillexempelpapper,bomullstyg,fleeceochen
glasspinne brinner. 

Provaocksåattbrännanågotavplasttillexempelplastbestickellerenoh-film.När
plastbrinnerkanrökenbliannorlunda,fåenannanfärgochblirmerstickande.
(OBS! Tänk på eventuella automatlarm som kan finnas i skolan när ni utför experiment.)

Tända och släcka

Tändettvärmeljusochbeelevernaförklarahurförsttändstickanochsedanljuset
kanbörjabrinna.

Bedemsedanomförslagpåhurmankansläckaljuset.Provaderasidéer,omde
ärrimligaursäkerhetssynpunkt.

Bränder förr

Harnihaftnågrastoraoch/ellerhistoriskabränderiertsamhälleellererstad?
Forska! 

Källorkanvarabiblioteket,länsmuseet,mor-ochfarföräldrar,kommunens
räddningstjänstochInternet.Låtelevernaforskaochsedanberättaiordoch
bild om branden.

Diskuteravadsomskullehändaomsammasakinträffaridag.

Möjlig  
extrauppgift

Öva med  
klassen

Möjlig  
extrauppgift

Möjlig  
extrauppgift

Sidan6ielevhäftet.
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3. Bränder sprids snabbt!

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Vetaattbrandförloppetkangåväldigtsnabbt.

•Vetaattdetärviktigtattstängadörrentilldetrumsombrinner.

•Vetaattrökenärmycketgiftig.

Arbeta med bilderna
Bildernavisarhursnabbtettheltrumkanövertändas.Brandenkanbörjamed
enbortglömdspisplattaellerattengardinfladdrartillöverenljuslåga.Sedan
spriderdensigblixtsnabbt.

Vadskulleniiklassengöraomnibefanneriettrumdärdetbörjadebrinna?
Låtelevernadiskuteraomdeskullegörapåolikasättberoendepåhurmycket
det brann - utgå från brandförloppet i de fyra bilderna. 

Betonahurviktigtdetärattstängadörrentilldetrumdärdetbrinner.Då
spridsintedenfarligarökensåfort.Dessutomfårbrandenmindresyreoch
utvecklas inte lika snabbt. Det är viktigt att vara tydlig med att man måste vara 
absolut säker på att ingen är kvar inne i rummet när man stänger dörren!

Öva med klassen
Hitta saker gjorda av plast

Låtelevernaletaiklassrummeteftersakersomärgjordaavplast.

Syftetmedövningenärattuppmärksammabarnenpåhurmycketplastdet
finnsivårnärmiljö,vilketbidrartillettmycketsnabbtbrandförloppviden
brand. 

Tillverka en ljusstake

Såhärkandugöraenrelativtsäkerochmysigljusstake:Taenskålochfyllmedfin
sand.Ställvärmeljusisanden,inteförnäravarandra,dåblirdeförvarma.Dekorera
medvackrastenarochsnäckorellernågotannatsomintebrinner.

Diskutera
Brandspridning utomhus

•Fårmangöraupplägereldarvarsomhelstochnärsomhelst?Kontaktarädd-
ningstjänstenochtaredapåvadsomgällerierkommun.

•Vadskamantänkapåommaneldarlövochtorrakvistariträdgården?Kanske
atthaenvattenslanginärheten,attdetinteärförtorrtigräsetochattdetinte
blåser,samtattmanintefåreldavadsomhelstellernärsomhelst.Räddnings-
tjänstenkansvarapåfrågoromdetta.

Ovannämndasituationerförutsätterattnågonvuxenfinnsmedochtaransvar,
det är dock ändå bra för barnen att känna till vad som kan vara viktigt att tänka 
på när det eldas i trädgården m. m.

Möjlig  
extrauppgift

Öva med  
klassen

Sidan 8 i elevboken.

Sidan 9 i elevboken.
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4. Hur upptäcker du att det brinner? 

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Hakunskapombrandvarnare;hurdelåter,vardeskasittaochattdereagerar
påröken,samthurmantestarattdefungerar.

•Vetaattdekanblivarnadeavutrymningslarmpåoffentligaplatsersomi
skolan,påbioellerpådisco.

Öva med klassen
Hur blir du varnad.....?

Detärviktigtattlåtabarnenfåklarhetihurdeblirvarnadeomdetbrinner
såvälhemmasomiskolan.

Brandvarnare

Visagärnahurenbrandvarnarefungerarochhurdenlåter,genomatttryckapå
testknappen.

Möjlig  
extrauppgift

Öva med 
klassen

Sidan10ielevhäftet.
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5. Hur gör du om det brinner?

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaelevernavetaattdetärviktigtatt:

•Agerasnabbtomdetbrinner.

•Ropaförattvarnaandra.

•Stängadörrentillettrumsombrinner.

•Väljadenminströkigavägenut.

•Krypautunderrökenomdemåstetasigutdärdetärrökigt.

•Någonsnabbtskalarma112.

•Kännatillutrymningsvägar.

Arbeta med bilden
Bildenvisarnågrabarniengymnastiksal.Vadskullehändaomdetbörjade
brinnaigymnastiksalen?Diskuteragärnakringföljande:

•Hurupptäckerelevernaattdetbrinner?

•Vadtrorniattdegörnärdeupptäckerattdetbrinner?

•Hurkommerdeut?

•Ärdetnågonsomhjälperflickanirullstolen?Hurgördedå?

•Varttardevägennärdekommituturgymnastiksalen?

•Vadgördesen?

•Hurärdetpåerskola?Hurskullenigöraomnihadeidrottochbrandlarmet 
gick?

Detärviktigtattlyftaframendiskussionomattdemänniskorsomharnågot
funktionshinderkanbehövamerhjälpänandravidutrymningochvidandra
nödsituationer.Diskuteragärnahurmankanunderlättautrymningfördem
sombehöverextrahjälp.

Diskutera i klassen
Utrymning

•Varförskamankännaomdörrenärvarmupptill?

•Finnsdetnågotsomärviktigtatttamedsignärmanutrymmerenlokal 
därdetbrinner?

Öva med klassen
Utrymningsplan i skolan

Varfinnsutrymningsvägarnaiskolan?Ritaenutrymningsplansåsomnitycker
attdenbordeseut.Jämförsedanmeddensomfinns.

Öva med  
klassen

Sidan11ielevhäftet.
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Tränapåutrymning.Låtsasattdetbrinneriklassrummet.Vadgöreleverna?Var
samlasdenärdekommerut?Görsammasakiandralokaleriskolan,tillexempel
matsalen,slöjdsalarnaochgymnastiksalen.

Intervjuaeleveriandraklasser.Vetdevaddeskagöraomdetbörjarbrinnai
skolan?Kännerdetillutrymningsvägarna?

Utrymningsplan hemma

Gegärnabarnenihemuppgiftatt,tillsammansmednågonvuxen,taredapå
hurdegöromdetbörjarbrinnahemma.

Följandepunkterskavaramed:

•Såhärupptäckerviattdetbrinner.

•Såhärvarnarviandraochkallarpåhjälp(larmarräddningstjänsten).

•Såhärutrymmervibostaden.

•Härsamlasviutanförhuset.

Påpekaattalltsomkananvändassomutrymningsvägskaritasiniplanen, 
dörrar,fönster,balkongerm.m.

Brandinspektion

Gåpåbrandinspektion!Kollasåattutrymningsvägarnainteärblockerade,att
handbrandsläckareärkontrolleradeochmärkta,attdetfinnsskyltarsomvisar
redskapochutgångar,taredapåhuretteventuelltlarmlåter,attutrymnings-
planerfinnsuppsattaochattallakännertillåtersamlingsplatsen.

Du kan också utvidga uppgiften till att låta eleverna leta brandrisker! De kan 
letaefterblinkandelysrör,trasigasladdaretc.Uppgiftenkanavslutasmedett
åtgärdsförslagförattförbättrabrandsäkerheteniskolan!

Öva med  
klassen

Möjlig  
extrauppgift
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6. Hur släcker du?

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Vetaattdetbaraärsmåbrändermankanförsökasläckasjälva.

•Kännatillhurmansläckerolikatyperavmindrebränder.

•Vetaattsläckutrustningblirverkningslösommanbusarmedden.

•Vetaattdeskakylalättarebrännskadorundersvaltvattenochvarförde 
   ska göra det.

•Vetahurdeageraromdetbrinneriderasellernågonannanskläder.

Diskutera med klassen
Lyftframviktenavattinte”busa”medhandbrandsläckare.Diskuterakonse-
kvensernasomkanbliavattnågonbusat(ingenkännertill,denfyllsintepå,
denkaninteanvändasomdetbörjarbrinna,enlitenbrandkanväxaochbli 
stor etc.)

Öva med klassen
Kryssa över det som försvinner i triangeln

Härskabarnen,kopplattilltidigaregenomgångavbrandtriangeln,kryssaöver
den komponent som försvinner när man släcker. 

Facit:

Ljusstake›Vatten 
(vattenkylerochtarbortvärmen)

Kastrull     ›    Lock 
(locketkväverochtarbortsyret)

Kläder     ›    Mot marken 
(Trycketmotmarkenkväverochtarbortsyret)

Elektrisk apparat     ›1.Draurkontakten2.Vatten 
(Vattenkylerochtarbortvärmen)

Varförskadualltidförstdraurkontaktenomenelektriskapparatbrinner?

SVAR:Ommanhällervattenpånågotsomfortfarandeäranslutettillel-nätet,
kan vattnet leda strömmen in i kroppen på den som försöker släcka. Att dra ur 
kontakten kan dessutom ofta räcka för att en liten brand ska slockna.

Öva med  
klassen

Sidan12ielevhäftet.

Sidan13ielevhäftet.
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Öva/diskutera med klassen
Olika beteenden

Markerafyrahörniklassrummetmedskyltar.Frågahurelevernaskullegöra
omdevarmedomföljande:

Detbrinnerientravepapperienkorridoriskolan.Duvetvemdetärsomhar
täntpå.Justnurykerdetbaralite.Vadgördu:

1.Jaggårnågonannanstansochhoppasattdetslocknaravsigsjälvt.

2.Jagroparattdetbrinnerochförsökerhittanågonvuxensomkansläcka.

3.Jagringer112ochsägerattdetbrinner.

4.Förstsläckerjageldensjälv,sedanpratarjagmeddesomtäntpå.

Närallaställtsigidethörnsommotsvararhurdesjälvaskullegöra,fårdebörja
berättavarfördevaldejustdethörnet.Defårargumenteraförsinsakochstå
försinåsikt,menkanocksåbliövertygadeavnågonannansargument.Närde
diskuteratklartfrågarduomdetärnågonsomvillbytahörn.

Varför brinner det fortare åt det ena hållet?

Visahurforteldenslukardetsomärvertikalt,somenmänniskasomstårupp,
jämförtmeddetsomärhorisontellt.

Tatillexempelentändsticka,englasspinneellerettpapper.Varförbrinnerdet
fortareåtdetenahållet?Varmluftärlättochstigeruppåt,såävenlågorna.En
brandihängandetygspridersigmångagångerlättareuppåtänisidled.Föratt
hindrabrandensspridning,ochskyddaansiktetomdetbrinnerikläderna,bör
du därför genast kasta dig omkull.

Diskuteravarfördetärfarligareattblistående,ellerbörjaspringa,omdetbrinneri
kläderna. 

OBS! Se till att ha en handbrandsläckare eller en hink med vatten till hands när du genomför den här typen 

av experiment. 

Brännskada

Låtelevernaprovaatthållahandenunderiskalltrespektivesvaltvatten,föratt
kännaskillnadenochförståvarförmanskaspolasvaltvattenpåbrännskadan.

Möjlig  
extrauppgift

Möjlig  
extrauppgift

Möjlig  
extrauppgift
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7. Att arbeta som brandman

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaelevernakännatill:

•Hurräddningstjänstenarbetar.

•Någraavdearbetsuppgifterräddningstjänstpersonalharförutomattsläcka
bränder.

Kommentar till ”Vet du att”

Diskutera konsekvenser av lek med eld. Sist i handledningen finns två autentiska berättelser som är relaterade 

till ungdomars lek med eld. De kan användas som utgångspunkt för diskussioner antingen i samband med 

detta avsnitt eller nästa; ”När leken blir allvar”.

Öva med klassen
Så mycket kostar anlagda bränder

Kostnadenföranlagdabränderärstor(ca1miljardkronor/år).Förattbarnen
lättareskaförståochtatillsighurmycketpengardethandlarom,kandenna
övning vara ett sätt att göra det mer konkret.  

Låtelevernaanvändasinamatematikkunskaperochräknauthurmångacyklar
manskullekunnaköpaförpengarnasomdetkostarmedanlagdabrändervarje
år.Hurmångabarnskullekunnafåenfinmountainbikeistället?Hittagärna
påfleregnaliknelser!

FACIT:1 000 000 000  kr  =200000stcyklar
                   5 000 kr

Svar:200000barnskulleiställetkunnafåvarsinfinmountainbike!

        200000barn =8000skolklasser
25barn/klass

Svar: Det innebär att samtliga elever i 8 000 skolklasser skulle kunna få varsin 
cykel.

Öva med  
klassen

Sidan14ielevhäftet.

Sidan15ielevhäftet.
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8. När leken blir allvar

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Vetaattmaninteskalekamedeldochattlekmedeldärenvanligbrandorsak.

•Förståattdemåstetalaomattdetbrinnerävenomdetärdesjälvasomhar
 råkat orsaka en brand.

•Varamedvetnaomkonsekvenseravlekmedeld(atteldenspridersig,attdet
kanblisvårtatttakörkort,attdetkostarmycket,vemsomäransvarigföratt
betalakostnaderna,vadsomhändervidfalsklarm).

•Vetaattdetärettallvarligtbrottattanläggabränder.

•Kännatillförbudenkringfyrverkerierochsmällare.

Arbeta med bilden 
Förslag till frågeställningar att starta upp diskussionen kring bilden med:

•Vadhänderpåbilden?

•Vilkakonsekvenserkanbrandenfå?

•Hurtrornibarnenkännersigomeldenskullespridasigtillhuset?

•Vadskulledegöradå?

•Hurtrornibrandenblirsläckt?

•Harnieldatpåbusnågongång?Hurgickdetdå?

•Vadskulledugöraomdinakompisarvillebuselda?

Diskutera med klassen
Sakergåroftaattköpanya,menvissaärsåspeciellaattdeäroersättliga.Vad
detär,ärolikaförvarjemänniska.Förmångaärtillexempelfotografier,dag-
böckerochandraminessakerovärderliga.

Ettparavfrågornasomtasuppihäftetlyfterframproblematikenkringgrupp-
tryck,vilketärjätteviktigtattpratamedbarnen/ungdomarnaom.Härföljerför-
slagtillflerdiskussionsfrågorattarbetamed:

•Varförlekerendelungdomarmedeld?

•Vadhänderomnågonblirertappadmedatttändaeldpånågot?

•Vemblirersättningsskyldigomnågotblirförstört?

•Hurkännersigdensomstartateneldsomutvecklatstillenstorbrand?

Glöminteattpratamedbarnenomhurviktigtdetärattlarmaävenomman
självråkatstartabranden!

Sidan16ielevhäftet.
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Autentiska  berättelser

Sistihäftetfinnstvåautentiskaberättelsersomärrelateradetillungdomarslek
medeld.Dekananvändassomutgångspunktförytterligarediskussioneroch/
eller rollspel.

Kommentar till ”Vet du att”

Diskutera gärna:

• Vem kan köpa raketer? Vad säger lagen?

• Varför är det så farligt? Vad kan hända? Vilka skador kan man få?

• Hur påverkas djur av fyrverkerier?

Möjlig  
extrauppgift
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9. Det går inte att se om isen håller

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Kännatillderiskersomfinnsvidisar.

•Vetaattingenskagåutpåisenutansällskapochattbarnochungdomarmåste
hanågonvuxenmedsig.

•Vetavilkenutrustningdeskahamedsignärdegersigutpåisen.

•Vetaattdeförstochfrämstskalarmaomnågongåttigenomisen.

•Vetahurdekanhjälpanågonsomhamnatienvak.

•Vetahurdeskagöraomdesjälvaråkargåigenomisen.

Arbeta med bilderna
Denenabildenvisarhurenflickaförsökerhjälpaenmansomgåttgenomisen.
Diskutera situationen som illustreras på bilden. Utgå gärna från dessa frågor:

•Vadhänderpåbilden?

•Hurtrorniattdethärslutar?

•Harflickanringt112innanhonförsökerräddamannen?

•Hurkännersigflickannärhonkryperutpåisen?

•Vadhändermedmannennärhankommituppurvaken?

•Varförhållerflickanfastvidbojen?

•Varförliggerhonner?

•Harmannenivakennågonutrustningförattvistaspåisar?

•Hurkännersigflickanefterlivräddningen?

•Vilkaställenpåbildenärextrafarliga?

Denandrabildenvisarettbarnsomärutepåisenisällskapmedenvuxen.

Utgåfrånbildenochdiskuterautrustningm.m.Begärnaelevernaberättavad
deharisinaryggsäckarnärdegårpåutflykt.Görgärnaenlistapåtavlanöver
detsomelevernatarupp.Ärdetnågonskillnadomdehållersigpålandeller
skagåutpåisen?

Allasombegersigutpåisarbörha:

•Isdubbar(fästadehögtuppunderhakansåattdeärlättaattnåomdebehövs).

•Vindtätakläder.

•Ryggsäckmedgrenremellerflytväst/flytoverall.

•Livlinairyggsäckensomgårattkommaåtutanattmanbehövertaavsigrygg
   säcken.

Sidan17ielevhäftet.
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•Torrakläderivattentätapåsar.

•Visselpipa.

•Varmdryck.

Kommentar till ”Vet du att”

Rätt klädd kan en frisk, vuxen person ligga i nollgradigt vatten i upp till 15 minuter utan att bli medvetslös 

eller få allvarliga skador. Genom att ligga stilla behåller man värmen längre. Om man rör på sig pumpar man 

ut det varma vattnet ur kläderna och nytt, kallt vatten strömmar in. Tidsfaktorn beror på personens ålder, 

storlek m. m.

Öva med klassen 
Utrustning

Dukanlåtaelevernaundersökaomdeharrättutrustningförisarhemma.Be
gärnanågontamedutrustningentillskolanochvisaiklassen.

Kasta livlina

Du kan låta eleverna träna på att kasta livlina. Markera gärna ett mål eller om-
rådesommanskaträffa.Detärlättareattkastaommanharnågotattsiktapå.

Livräddning

Görgärnaettrollspeldärelevernaärutepåisenochenavdemgårigenom.Alla
harisdubbarochlivlinormedsig.Hurskapersonenkommauppurvaken?

Tränadettavintertidochgärnapånågotställedärmankandrasigframpå
markenmedhjälpavisdubbarna.

Möjlig  
extrauppgift

Möjlig  
extrauppgift

Möjlig  
extrauppgift
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10. Ha alltid sällskap när du badar

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Kännatillderiskerochfarorsomfinnsvidvatten.

•Vetaattmanaldrigskabadaensam.

•Förståattävenommanärduktigattsimmafinnsdetfaktorersompåverkar
simförmåganochattmankanbehövahjälp.

•Kännatilldevanligastetypernaavlivräddningsutrustningochhurdekan 
   användas. 

•Förståattdeinteskalekamedlivräddningsredskapen.

•Förståhurviktigtdetärattanvändaflytväst.

•Kännatillenkeltbåtvett.

•Kännatillattmanalltidskahanågotmellansigochdenmanskarädda- 
”förlängda armen”.

Arbeta med bilden
Diskutera gärna utifrån bilden. Förslag på frågor att utgå ifrån:

•Ärdetnågrapersonerpåbildensomutsättersigföronödigafaror?

•Skullenågon/någrakunnaageraannorlundaförattminskariskenförfara? 
Isåfallhur?

Öva med klassen
Faktorer som påverkar simförmågan

Låtbarnenfunderapåochskrivanerflerfaktorersomkanpåverkasimförmågan,
tex.ommanskadatsig,fåttkramp,tungavåtakläderetc.

Kommentar till ”Vet du att”

Definitionen av ”simkunnig” varierar. Svenska Livräddningssällskapets definition lyder: Simkunnig är den 

som kan falla i på djupt vatten, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig upp till ytan kunna simma 

200 meter i en följd, varav 50 meter på rygg. Många kommuner definierar på samma sätt. 

Hur många av eleverna är enligt den definitionen simkunniga? Är det någon som tagit Simborgarmärket?

Öva med  
klassen

Sidan18ielevhäftet.

Sidan19ielevhäftet.
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Diskutera i klassen
Någradiskussionsfrågorärangivnaielevhäftet.Härärflerfrågorsomkanan-
vändas i diskussion. 

Vadfinnsdetförfarordärnibrukarbada?Vilkalivräddningsredskapfinnsdär?

Pratamedelevernaochlåtdemsjälvakommapåsvarenpåfrågornaiboken.Ni
kangöraenlistapåtavlanöveranledningaratthaflytvästochsakersomkan
användas som ”förlängda armen”. Utgå från bilden eller en badplats nära skolan 
som alla känner till. 

Autentiska berättelser

Detärbraomdukanfåframautentiskahändelseromolyckoriellervidvatten
somkandiskuterasiklassen.Någonavelevernakanskesjälvharvaritmedom
en olycka/tillbud vid vatten.
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11. Farliga ämnen finns överallt

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Hakännedomomvilkavanliga,farligakemikaliersomkanfinnasihemmet
ochsomkanfinnaspåvåravägaritrafiken.

•Kännatillhurfarosymbolerkanseutochvaddekanbetyda.

•Kännatillvarmankanvändasigförattfåhjälpommansjälvellernågon 
annanharfåttettfarligtämneiellerpåsig.

•Kännatillvadfarligtgodsär,hurmankanseattettfordoninnehållerfarligt
godssamtattdetärviktigtatthållasigpåavståndomenolyckaskettmed 
fordon som är lastat med farligt gods.

Arbeta med bilden s 20
Utgåfrånbildenochdiskuteragärnaförvaringavfarligaämnen(låstaskåp,
högtuppetc.)samtbarnsäkraförpackningar,korkarm.m.Frågabarnenomde
kännertillnågotfarligtdeharhemmaochvardetbrukarförvaras.

Öva med klassen
Olika symbolers betydelse

Förattgörabarnenmermedvetnaomolikafarosymbolerkandehärsjälvasöka
informationomdemochsvaraihäftet.Exempelgespåfyraolikasymbolersom
återfinnspåolikaförpackningar/varor.Rättwebbadresstillkemikalieinspektionen
finnerdupåwww.msb.se/skola.

Öva med  
klassen

Sidan20ielevhäftet.

Sidan21ielevhäftet.

Diskutera i klassen
Pratagärnaomvadmanska/bör/kangöraommansjälvellernågonannanfått
någotfarligtämneiellerpåsig.Dettakanvarakompliceratdådetärolikahur
manskaageraberoendepåvilketämnesomäraktuelltochvadsomharhänt.
InformeraomvadGiftinformationscentralenärförnågotochvartmankanvända
sigförattfåhjälp.(Förmerinformation-sedenseparatafaktadelen)

Brandfarligt Hälsofarligt

Frätande Giftigt
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12. Larmet Viktigt meddelande 

Kunskapsmål
Efteratthagåttigenomavsnittetskaeleverna:

•Vetahurlarmetlåter.

•Vetanärdetärtestochnärdetär”skarpt”.

•Kännatillinnebördenavlarmetochhurdeskaagera.

Informerabarnenomattdetärvidsvåraolyckorsomhotarattskadamånga
människorsomdettalarmkananvändas.Exempelpåvaddetkanvarasamt 
ytterligareinformationfinnerduifaktadelen.

Lyssna på larmet
Merinformationomlarmethittardupåwww.dinsakerhet.se.Därkanduäven
lyssnapålarmetviaenMP3-ljudfil.Låtgärnaelevernalyssna.

Öva med klassen
Larmetviktigtmeddelandefinnsinteiallakommuner.Detärbraomnitar
redapåomdetfinnsierkommun.KontaktaRäddningstjänstenförmerinfor-
mation.

Sidan22ielevhäftet.

Öva med  
klassen
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13. Facit till korsordet

Sidan23ielevhäftet.
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Summera
Dukandelainklassenigrupperochlåtagruppernautvecklaföljandehistorier
ellerhittapåheltandra.Rita,måla,skrivochdramatisera!Somlärarekandugå
inochstyrahistoriernaochbestämmaattdetbrinnerbakomendörr,attnågot
liggerochpyrpåettställedäringenser,attkontantkortetpåtelefonenärslut
eller annat.

•Tvåkompisarharordnatdisco.Helaklassenärdärochenväldigmassaandra
också.Plötsligtgårbrandlarmet.Varför?Vadtrornihändernu?Hurserdetut
pådiscot?Vilkautrymningsvägarfinns?Ärdeblockerade?Varbrinnerdet?

•Entjejharbörjattjuvröka.Enrastnärhonstårbakomknutenpåskolanoch
rökerserhonhurenklasskompismammanärmarsig.Honvillinteattmamman
skaseatthonröker,såhonkastarfimpenigräset.Vadtrornihänder?

•Endagefterskolangårhelaklassennertillbadplatsen.Beskrivhurdetserut
därochvadsomhänder.Vilkalivräddningsredskapfinnsvidbadplatsen?Klarar
manattdykamedhuvudetförefrånbryggan?Detkanfinnasettlitetskären
bitutivattnetsomnågravilltasiguttill.Hurgörde?
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Autentiska berättelser 
Härföljertvåberättelserrelateradetill”Närlekenblirallvar”,somärhämtadefrån
verklighetenochkananvändassomdiskussionsunderlagalternativtrollspel.

Brand i ett bibliotek
Undervinterlovethadetvåtolvårigapojkarfåtttagienförpackningnyårssmällare.
Förattdetskullesmällaordentligtstoppadedenerdemibrevlådorochandra
utrymmensomförstärkteljudet.Ipojkarnasskolafannsettbibliotek.Biblioteket
hadeenluckatillenplåtlådaavseddföråterlämnadeböcker.Därstoppadede
nerensmällare.Detsmallordentligtochsamtidigttogdeteldiböckernailådan.
Pojkarnaförsöktesläckagenomattpetainsnömendethjälpteinte.Branden
spredsigochdeblevräddaochstackhemåtpåsinacyklar.Enavdemvarför-
ståndignogattstannavidentelefonkioskochringaSOSAlarm.Hansaintevad
hanhette,baraattdetbranniskolan.Dåhadedetautomatiskabrandlarmetredan
löstutochräddningstjänstenvarpåväg.

Brandenblevomfattandeochrökenspredsiginästanheladenstorabyggnaden.
Skadornakostademellanenochtvåmiljonerattreparera.Polisenkundesnabbtta
redapåattdetvarpojkarnasomvållatbranden.Eftersomdevarunderfemtonår
blevdetingetåtal,utanärendetlämnadesövertilldesocialamyndigheterna.

Försäkringsbolagetvilledockhaersättningförsinakostnader.Meneftersom
pojkarnaintehadeföravsiktattvållabrandochdessutomfaktisktlarmatom
olyckan,reduceradesdetekonomiskakravet.

Brand i skola
Tvåfemtonårigapojkarhadetråkigt.Trotsattdetvarenfinkvällmittunder
sommarlovethadedeingetattgöra.Aventillfällighetpasseradedeenskoladär
devaritelevertidigare.Påenaltanpåbaksidanstodettparsofforochettbord.
Därfannsocksånågrasittdynoravskumgummi.Pojkarnafickeningivelseatt
ställaenavdynornamotskolansytterväggochtändaeldpåden.Sedangickde
därifrån.

Enstundsenarehördedesirenerochsågettrökmolnfråndethålldärskolan
låg.Deförstodattdehadevållatenomfattandebrand.Lågornafråndenbrinn-
andedynanhadeträngtinundertakfotenochspriditsigtillvindenöverden
stora enplansbyggnaden.

Pojkarnavarkändaavpolisensedantidigare.Deblevsnabbtavslöjadeocherkände
att det var de som tänt eld på sittdynan. Däremot sa de att de inte begripit att 
branden kunde sprida sig in i byggnaden. Det trodde dock inte domstolen på. 
Domarenmenadeattommantändereldpåendynaavskumgummiochställer
denmotenträvägg,måstemanförståattbrandenkanspridasig.Pojkarnadömdes
därförtillmordbrand.Straffetärnormaltminsttvåochhögstsexårsfängelse.

Pågrundavsinlågaålderslapppojkarnafängelsestraff.Däremotblevdeersätt-
ningsskyldigaförskadorna,sammanlagtdrygtfemmiljonerkronor.Trotsatt
beloppet senare reducerades innebär det förmodligen att de kan få svårt att få 
banklån,hyraegenlägenhetellerensskaffaetttelefonabonnemang.
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Mer information
PåMSB:swebbplatswww.msb.se/skolahittarduytterligareinformation,för-
djupadfakta,länkartillandramyndigheterochorganisationer,aktuella
forsknings rapporter inom området med mera.
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Faktafördjupning
Härharvisamlatbakgrundsfaktafördigsomskajobbamedutbildningsmate-
rialet En olycka händer så lätt. Faktasomdukommeratthanyttaavnärnijobbar
medarbetshäftet.
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1.  Ring 112 om det hänt en olycka

SOS Alarm

SOS-operatörernapåSOSAlarmjobbaroftatvåochtvå.Närdetkommerettlarm
svarardenenaavdetvå.Hanellerhonställerfrågortilldensomringerochbe-
dömerlarmet.Omdenförstaoperatörenvill,kandenandrakopplainsigpå
samtalet som lyssnare. Medan den första operatören ger råd till den som ringer 
kan den andra larma. 

Mankanringa112frånmobiltelefonävenomkontantkortetärslut.Manbehöver
intehelleranvändanågotriktnummernärmanringer112!

Mångaringer112ionödan.Hälftenavallasamtalärfelringningarellerbusring-
ningar. 

AllaländeriEUanvändersammalarmnummer:112.ISverigeharvihaftdet
sedan 1996. 

Hjälmen hjälper

Detärbaramellan15och20%avallacyklistersomanvänderhjälm.9av10
cyklistersomdöritrafikenharhuvudskador.Studiervisaratthälftenavdem
somomkommertroligenskullehaöverlevtomdehadehafthjälm.

Varjeårhamnarca4000cyklisteriSverigepåsjukhus.Ungefärentredjedelhar
huvudskador.

Detfinns,sedan1januari2005,enlagomcykelhjälmsomsägerattallabarn
ochungdomarunder15årskaanvändahjälmnärdecyklarellerblirskjutsade
påcykel.Barnochungdomarunder15årsominteanvänderhjälm,kanstoppas
avpolisen,menintebötfällas.Föräldrarellerandrapersonersomfyllt15årkan
däremotbötfällasomdepåsincykelskjutsarettbarnsominteharcykelhjälm.
MerinformationfinnspåTrafikverkets1hemsida.(Länkartillaktuellawebbplatser
finnerdupåwww.msb.se/skola)

Första hjälpen

Medkunskapomförstahjälpenkanalla,storasomsmå,hjälpaenskadad.

Ärmanförstpåplatsvidenolyckabörmanbörjamedatttaredapåhurmånga
somärskadade,hurmångavuxnaochhurmångabarndetärochvilkentypav
skadordehar.Därefterringerman112förattfådenhjälpsombehövs.

Merfaktaomförstahjälpenfinnerduunderavsnittet”Haalltidsällskapnärdu
badar”.

Barnolycksfall

Sverigebeskrivsoftasomettföregångslandnärdetgällerbarnsäkerhet.Statistiskt
settärantaletbarnolyckorblanddelägstaivärlden.Omkring60-80barndöri
olyckoriSverigevarjeår,enförhållandevislågnivåsomgälltunder2000-talet.
Källa:”Barnochungassäkerhet”MSB,2011.

1	 Den	1	april	2010	startade	Trafikverket.	Samtidigt	avvecklades	Banverket,	Vägverket	och	SIKA.
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2.  Varför blir det bränder?
Detbehövstresakerförattdetskakunnabrinna:

1. Syre  

Luftenomkringossinnehåller21%syre.Ommantillförmersyrebrinnerdet
ännubättre.Jämförattblåsapåglödenförattfåenbrasaatttasigochattblåsa
ut elden så den slocknar.

2. Värme  

Olikaämnenbehöverolikahögvärmeförattantändas.Närbrandenvälstartat
gene rerar den värme i sig som gör att den kan sprida sig. 

3. Bränsle

Detmestakanbörjabrinna,baradetblirtillräckligtvarmt.Bränsletkanvara
fastsomträdgrenar,papperochplast,detkanvaraflytandesombensinellerigas-
formsomgasolellerdegasersomutvecklasjustvidbrand.

Devanligastebrandorsakernaihemmenärattmaneldarpåfelsättochdetbörjar
brinnaiskorstenen,torrkokningpåspisen,tekniskafel,levandeljus,rökning
ochbarnslekmedeld.

Fotogendunkarochreservdunkarmedbensinärandrabrandrisker,liksom
glödandefimparsomkastasisoppåsenellerpapperskorgen.

Allraflestbränderinträffaridecemberochjanuari.

Varjeårdörrunt100personervidbränderochungefär1000skadas.Kost-
nadernaförbränderiSverigeuppgårtillfleramiljarderkronorvarjeår.

3.  Bränder sprids snabbt!

Brand inomhus

Attbrandspridersigsåfortinomhusberorblandannatpåattviharsåmycket
sakersomärgjordaavplast.Plastbrinneroftabraochfort.Dessutombildasdet
väldigt mycket giftig rök av plast. 

Detärmycketomkringosssomärgjortavplast!Detfinnst.ex.plastikablar,möb-
ler,tyger,leksaker,datorerochandraelektriskasaker.Vissahushardörrkarmar
ochinnertakavplast.

Röken är farligast

Rökenväckerinte,densöverochdödar.Detärocksårökensomstårförde
flestaskadornaochdödsfallenisambandmedbränder.Ilindrigafallrinnerdet
urögonochnäsa.Skadornaförvärrasdocksnabbtvidinandningavdegiftiga
gaserna.Ommanmisstänkerattdenskadadeandatsingiftigagaserskaläkare
omedelbart kontaktas.

Brand utomhus

Utomhusbränderbetersigannorlundaäninomhusbränder.Härärrökeninte
likafarligeftersomdenförsvinneruppåtochintestängsin.
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Allemansrättengerossmöjlighetattgörauppelduteinaturen.Menbaraomdet
skerundersäkraförhållanden.Vissaplatserfårmanejeldapåoavsettbrandrisk. 
Taalltidredapåomdetrådereldningsförbudinnanduplanerarattgörauppeld
(kontrolleramedkommunensräddningstjänst).

Manmåstevaramycketnoganärmansläckereneld.Görsåhär:

1.Låteldenbrinnautheltochhållet.

2.Släckordentligtmedvatten.

3. Rör om så att glöden slocknar.

4.Grävuppmarkenunderaskanochhällpåvattenävenhärtillsingenglödeller
rökfinnskvar.

4.  Hur upptäcker du att det brinner? 
Enligtlagenomskyddmotolyckorskaallasomägerellernyttjarenbyggnadsetill
attdetfinnsutrustningförattkunnasläckabränderochräddaliv.Ägarenellernytt-
janderättshavarenskaocksåimöjligastemånförebyggabrandochsetillattskador
tillföljdavbränderbegränsas.Hithörtillexempelattinstallerabrandvarnarei
bostäderochutrymningslarmistörreoffentligalokaler.

Brandvarnare hemma

Manbehöverhaminstenbrandvarnarepåvarjevåning,gärnafler.Brandvarnarens
övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två 
brandvarnareintevarastörreän12meter.Denbörplacerasitaketochminst50cm
frånväggen.Detärbraattplacerabrandvarnarenutanförsovrummet,gärnaihallen.
Merinformationombrandvarnarehittardupåwww.dinsakerhet.se.

Utrymningslarm i offentliga lokaler

Ioffentligalokalerfinnsdetoftautrymningslarmsomvarnaromdetbörjarbrinna.
Dekanlåtapåmångaolikasätt,tillexempelsombrandvarnarenhemmaellersom
en ringklocka. Det kan också vara en röst som säger något. Ibland aktiveras larmet 
avdetektorerochiblandmåstemantryckainenknapp.

Endelskolorharinstalleratautomatiskabrandlarm.Dehardetektorersomreagerar
förrökellervärmeitaket.Närdereagerarpånågotgårettlarmautomatiskttill
räddningstjänsten(ellerSOSAlarm).Automatlarmkanävenaktiverautrymnings-
larmiskolan.Såhärfungerardetintepåallaskolor.Tagärnaredapåhurdetfung-
erar på er skola.

5.  Hur gör du om det brinner?
Det viktigaste barnen ska lära sig är att de snabbt ska ta sig ut. De ska ropa att det 
brinnersåattandrablirvarnade,samtidigtsomdesåsnabbtsommöjligttarsigut
själva.Väluteskadesjälva,ellernågonannan,ringa112.

Ommanvetattdetintefinnsnågonkvarskamanstängadörreneftersig,förattpå
så sätt stänga in branden. Det dämpar brandförloppet eftersom branden inte får lika 
mycketsyre,ochgörocksåattbrandenspridersiglitelångsammaretillandrarum.
Självklartmåstemanvaraabsolutsäkerpåattdetintefinnsnågonkvarirummet
innan man stänger dörrarna till det.
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Detärviktigtattmanserattallaiklassenellerfamiljenharkommitut.Vid
återsamlingsplatsenskaallastannakvartillslärarenellernågonannanvuxenbe-
rättarvadbarnenskagöra.Detärviktigtattlärarenalltidharenaktuellklass-
listatillhandsiskolan,förattlättarekunnaseomnågonfattasvidåtersamling
efter utrymning.

Bostäderochlokalerdärpersonervistasmeräntillfälligt,skahaminsttvåav
varandraoberoendeutrymningsvägar.Ombostadenellerlokalenharfleränett
våningsplan,skadetfinnasminstenutrymningsvägfrånvarjeplan.Ivissafall
får en av utrymningsvägarna vara ett fönster under förutsättning att utrym-
ningen kan ske på ett betryggande sätt.

En ytterdörr får vara den enda utrymningsvägen från en mindre lokal i mark-
plan.Förutsättningenärdockattlokalenärlättattöverblickaochattmax30
personerförväntasvistasiden.MerinformationfinnspåBoverketshemsidaunder
Byggregler.(Länkartillaktuellawebbplatserfinnerdupåwww.msb.se/skola.)

6. Hur släcker du?
Tilldeallraenklastebrandredskapenhörenhinkmedvattenellerenträdgårds-
slang.Sealltidtillattdetfinnstillgångtillvattenianslutningtilldenplatsdär
ni eldar.

Detfinnsspeciellabrandfiltar,menävenvanligafiltarkananvändasförattkväva
enbrand.Tänkdockpåattaldriganvändafleeceellerannatkonstmaterial!
Sådanaärgjordaavplastsomärbrandfarligt.

Enhandbrandsläckaresommananväntmåstelämnasinföröversynochpåfyll-
ning. Det gäller även om man bara ”provsprutat” lite. Handbrandsläckare släcker 
olika typer av bränder beroende på vad de är fyllda med. 

Handbrandsläckaresominnehåller:

Vatten släckerträ,papper,textilier

Skum  släckerträ,papper,textilier,vätskor,oljor

Pulver släckerträ,papper,textilier,vätskor,oljor,el-utrustning

Kolsyra släckervätskor,oljor,el-utrustning

Görsåhärnärduanvänderenhandbrandsläckare:

1. Dra ur säkringen

2.Lossaslangen

3. Rikta munstycket mot materialet som brinner

4.Gåsånärabrandendukanochhukadigner

5.Tryckinhandtaget

6. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt

El-utrustning

Omdetbrinnerielektriskaapparaterskamanalltidbörjamedattdraurkon-
takten. Det kan ofta räcka för att en liten brand ska slockna. Släck sedan med 
vattenellergenomattkvävabranden.Tänkpåattvattenlederström-mankan
få ström i sig om appa raten fortfarande är ansluten till elnätet!
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Brännskador

Ommanbräntsigärdetviktigtattkylaskadanmedsvalt,inteiskallt,vattensåfort
sommöjligtiminst10minuter.Underdeförstaminuternaavnedkylningenavstannar
skadansutbredningivävnaden.Svaltvattenharocksåensmärtstillandeeffekt.

Enstorbrännskadaböralltidbehandlasavläkare.Skadanbetraktassomstoromden
tillytanärstörreändenskadadeshandflataelleromskadanäriansiktet,skreveteller
överleder.Ävendjupabrännskadorbörbehandlasavläkare.

Brand i kläder 

Omdetbrinnerinågonsklädersläckermanbästgenomattkvävaelden.Görsåhär:

1.  Lägg personen ner på golvet eller marken. Det måste gå snabbt. Använd tvång om 
detbehövs.Ommanståruppslickarsiglågornauppåtochansikteochandnings-
vägarkanskadas.Omnågonspringerruntfåreldenmersyreochbrandenblir
snabbt värre.

2.Försökkvävabrandenmotmarkenellermeddetduhartillhands,tillexempelen
jacka,enfilt,enmatta,vattenellersnö.Tänkpåatttygersomnylonochfleeceär
brandfarliga!

3.Försökattsläckasåsnabbtsommöjligt!Springinteochhämtanågotsomkanskeär
bättreändetsomfinnsnärmasttillhands.Detärviktigareattdetgårfort.Attrulla
runt personen så att branden kvävs mot marken är ett effektivt sätt.

4.Kvävbrandenfrånhuvudetochnedåtsåattlågornainteslåruppmotansiktet.

5.Närbrandenärsläcktmåstebrännskadornagenastkylasner.Seovanunder”bränn-
skador”. 

Omdetbrunnitikläderna-försökintetaavdemomdeverkarsittafastipersonens
hud.Däremotärdetbraattklippabortdettygiklädernasomintefastnatihuden,för
attunderlättavidarebehandlingavskadan.

7.  Att arbeta som brandman

Om räddningstjänsten 

Allra bäst vore naturligtvis att det inte skedde några olyckor. Därför arbetar räddnings-
tjänstenmycketmedattförebyggaskadorocholyckor.Brandmäntartillexempelofta
handomskolklasser.Antingengenomattinformeraiskolanellernärklasserkommer
på studiebesök till brandstationen. 

Räddningstjänstenryckerutvidbränder,menocksåvidtillexempelsvåratrafikolyckor
ocholyckormedkemikalieutsläpp.Mellanutryckningarnaarbetarräddningstjänsten
mycketmedinformationombrandskydd,tillexempeliskolorochpåarbetsplatser.
Dessutomvidareutbildardesig,tränar,vårdarsinutrustningochlärsighittatillolika
platser i området.

Inomtätorttardetoftastmellan10och20minuterfråndetattlarmetgår,tillsdess
att bilarna är på plats på olycks- eller brandplatsen. 

Sedannågraårharbrandkårenideflestakommunerbyttnamntillräddningstjänsten.
Anledningenäratträddningstjänstenintebaraarbetarmedbränderutangörenhel
del annat räddningsarbete också.



34

8. När leken blir allvar

Barn och anlagda bränder

Varjeårstartasca10000anlagdabränderiSverige.Minsthälftenavdessastartasav
barnochungaunder21år.

Barnochungdomarlekeroftastmedeldförattdeärnyfiknaelleruttråkade.Inte
för att de vill förstöra. I mellanstadiet leker runt 40 procent av barnen med eld. Det 
är vanligast att barnen leker med eld när de är tillsammans med andra. De vill gärna 
väckauppmärksamhetmensällanskada.Devillvisaattdevågaröverträdagränser,
spela tuffa eller bara vara med om något spännande. Eldlekar som sker i grupp kan 
minskasgenomattbarnenfårförståelsefördeeventuellaföljdersom”leken”kanfå.
Demåstefålärasigattvarjeenskildindividharettegetansvarförvadsomsker,oavsett
hurmångasomdeltar.

Detärmycketviktigtattbarnenförstårattdemåstekallapåhjälpävenomdetärde
självasomorsakatbranden.

Barnharoftaenövertropåsinförmågaattklaraavvissasituationer.Forskningenhar
ocksåvisatattävenföräldrarharövertropåbarnensförmågaattklaravissasituationer
ochattföräldrarnaintegerbarnenkunskapomeldocheldhantering.Enanledningtill
dettaverkarvaraattdeheltenkeltinteärmedvetnaombarnseldhantering,omhur
vanligtdetärattbarnlekermedeldochomhuravanceratmångabarnhanterareld.
Frånvaroavhandledning,avaktivtengagemangochintresseförbarnenärenriskfaktor
närdetgällereldochbrand.Eftersomnyfikenhetinföreldstartarvidcirkatvå-treårs
ålderärdetviktigtattbarnenlärsigatthanteraeldpåettsäkertsätt,detvillsägaunder
föräldrarnashandledning.Atthakunskapomeldkanförhindrafarligaeldlekar.Därför
måstevivuxnaförsökagedennakunskap.Forskaresundersökningarvisarattbarnenoch
ungdomarnakanmycketliteomolikamaterialsocholikavätskorsbrännbarhet.Detvet
intehellerhurmanhanterareld.

MerinformationomMSB:sforskningombarnochbränderfinnerdupå 
www.msb.se/skola. 

Brottsbalken

Brottsbalkensägerattdensomanläggerenbrandsominnebärfaraförliv,hälsaeller
omfattandeförstörelseskadömasförmordbrandtillfängelseilägstettochhögsttre
år.Ombrandenanläggsdärdenkaninnebärafaraförmångamänniskor,tillexempel
ietttättbebyggtområde,dömermantillgrovmordbrand.Detinnebärfängelseilägst
sexochhögsttioår.

Skadeståndslagen 

Skadeståndslagensägerattdensomskadarnågonellernågotmedavsikt,oaktsamhet
ellermedvårdslöshetharmedverkattillskadankandömasförbrottochsamtidigtbli
tvungenattbetalaskadestånd,dvsersättaskadanmedt.ex.läkarkostnader,sjuk-
frånvaro,begravningskostnader,sakensvärde,reparationskostnaderetc.Grundregeln
ärattävenbarnfårbetalaskadestånd,vilketkanjämkas-anpassasefteråldern-om
familjeninteharansvarighetsförsäkring,s.k.drulleförsäkringellerallriskförsäkring.
Ju äldre ett barn är desto starkare är skälen för att barnet kan bli skadeståndsskyldig. 
Närdetgällermindreochmycketsmåbarnkanföräldrarnablitvungnaattbetala
skadeståndetistället.Observeraattdetinteenbarthandlaromnågotmangjortmed
renavsikt,utanattdetocksågällerommanvaritoaktsamellervårdslös.
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Fyrverkerier

Varjeårskadascirka200människorsåallvarligtavfyrverkerierattdebehöveruppsöka
enakutmottagning.Deflestaärmänochmångaärunder18år.Devanligasteskadorna
frånfyrverkerierärbränn-ochsårskador.Skadorpåhuvudet(ögon,öron)ärvanligast
följtavskadorpåhänderochfingrar.Avdemsomärtvungnaattuppsökaenakutmot-
tagningärca30personersåallvarligtskadadeattdebehöverläggasinpåsjukhusför
fortsatt vård. 

EnligtMSB:sstatistikorsakarfyrverkerierimedeltalca250brändervarjeår.

Införårsskiftet2000/2001infördessmällarförbudet,dvsattfyrverkeriartiklarmed
knallsomfrämstaeffektintelängrefårsäljaselleranvändasförkonsumentbruk.Ett
årsenare,1december2001,höjdesenavåldersgränsernaförinköpavfyrverkerier-
från 15 till 18 år. Det innebär att den som är yngre än 18 år inte får vare sig köpa eller 
användafyrverkeripjäser.Skäletärattminskaskaderiskernaocholägenheternamed
fyrverkerier.

Åldersgränsenförtomteblossär12år.

Merinformationomfyrverkerierfinnspåwww.dinsakerhet.se.

9.  Det går inte att se om isen håller
Enenkelregelärattkärnisenbörvara10centimetertjockföratthålla.Menallaisar
ärolika.Detberorintebarapåtemperaturenochvädret,utanocksåpåblandannat
strömmar,vindochvågorivattnet,ochomdetärsötvattenellersaltvatten.

Isenssvagaområdenfinnsdärvärmeninteledsbortfrånisenochdärvattnetrörsig.
Exempelvisvidbroar,bryggor,vass,snö,grund,uddar,sundochutflöden.

Om man går igenom isen

Gårmanigenomisenskamanalltidförsökatasiguppåtdethållmankomifrån,där
vetmanattisenhöllnyss.Åtandrahålletvetmanintehurstarkisenär.

Kroppenvärmeruppvattnetnärmasthuden.Rörmansigkommerdetkalltvattenmot
kroppen,därförskamanliggasåstillamankannärmanhamnatienisvak.

Detärviktigtattlarmasåtidigtsommöjligtsåhjälpenkommersnabbt.Ommaninte
klararattdrauppdennödställdeochblirsenmedattlarmafårdennödställdeligga
mycketlängretididetkallavattnet.Dåärdetintesäkertattpersonenorkarhållasiguppe.

Utrustning

Isdubbar Detärviktigtattdesitterordentligtfastochhögtunderhakan.Utan 
isdubbarharmanlitenchansatttasiguppurenisvak.

Visselpipa Detärsvårtattskrikatillräckligthögt.Detgåråtmindrekraftochhörs
mycket bättre med en visselpipa.

Livlina    Kan användas om man blir räddad eller ska rädda någon annan.  
Den fungerar som en mycket lång ”förlängda armen”.

Ryggsäck Ryggsäckenärintetillräckligtvattentät.Denkanfungerasomflythjälp
ommanharpackatextrakläderiplastpåsar.Menryggsäckenmåsteha
ettgrenbandsomärfastsattannarsflyterdenuppochmankanblined-
trycktavden.Närmanärutepåisenkanmanharäddnings-ellerseglar-
västpåsig.Detfinnsocksåbraflytjackorochflytoverallersomärvarma
ochbekväma.
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Ispik  Förattkunnaslåhålpåisenochkontrollerahurtjockdenär.

Rätt klädsel Detärettskyddmotkylanäveniiskalltvatten.Detärbraattha
vindtätaplaggytterst.Dåhindrasdetkallavattnetattfrittströmma
genom de värmande kläderna närmast kroppen.

10.  Ha alltid sällskap när du badar

Drunkningsolyckor

Drunkningärdentredjevanligastedödsorsakeneftertrafikolyckorochsjälvtill-
fogadskadablandbarnochunga.Varjeåromkommerca100personer(varavca
tio barn) i drunkningsolyckor i Sverige. Drunkningsolyckor sker under alla års-
tiderochsåvälinomhussomutomhus.Deflestaavbarnensomomkommer,gör
detpåbadplatserellerienpoolellerdammnärahemmet.Drunkningarnasker
snabbtochtyst.Ca40procentavtonåringarnasomdrunknar,haralkoholiblodet.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Simkunnighet

Attkunnasimma,ökadvattensäkerhetochövervakningavsmåbarnärdet
absolutviktigasteförattförhindradrunkningsolyckor.Attkunnasimmaären
baskunskapisäkerhetochvarjebarniSverigeharrättattfålärasigsimma.
Detframgåravkursplanenförämnetidrottochhälsaigrundskolan.Detär
kommunernaochhuvudmännenfördefriståendeskolornasomansvararför
attkursplanenföljsochförattelevergesförutsättningarförattnåupptill
målen.Avkursplanenframgårattelevernaislutetavsjätteskolåretskakunna
simmaochhanteranödsituationervidvatten.

Devanligasteorsakernatillatteleverintekansimmaärmedicinskaochsociala
skälsåsomallergierochrädslaförvatten.Därefterkommerreligiösaochkultu-
rellaorsakersomtexbarntillasylsökandesomendastvistatsenkortaretidi
landet. 

MerinformationomsimkunnighetfinnsienrapportpåSkolverketshemsida
samtpåSLShemsida.PåSLSsidakanduävenfinnametodstegenförsimkunnig-
het.(Länkartillaktuellawebbplatserfinnerdupåwww.msb.se/skola)

Forskning

YvonneTerjestamvisarienforskningsrapportattdetfinnsenöverdriventillit
tillsimförmåganhossåvälföräldrarsombarn,vilketantyderenrelativomed-
vetenhetomolikafarorsomtillexempelnedkylning,panikreaktioneroch
strömmar.Liksombarnensjälva,såöverskattarmångaföräldrarbarnensför-
mågaatthanteratillbudiellervidvatten.Simkunnighetkansannoliktjäm-
ställasmed”säkerhetsutrustning”somingerenfalskkänslaavtrygghetoch
kompetensochdärmedökarriskexponeringen.Pojkariårskursfemframträder
somensärskildriskgrupp.Knappthälften(44%)avelevernaiåk5ansågatt
djuptvatteninteärfarligtochmajoritetenavdesomansågattdjuptvattenvar
farligt förklarade att detta bara gäller om man inte kan simma. 

Rapporten”Säkerhetivatten”(intervjuermedgrundskoleeleverochderasföräldrar)
avYvonneTerjestam,kanbeställasgenomMSB.Merinformationomdennaoch
andraforskningsrapportersomfinns,finnerdupåwww.msb.se/skola.
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Flytvästar

Enflytvästskapassabäraren-manskaaldrigköpaenflytvästattväxai!Självklart
skaallabandvaraspändaochspännenknäppta.

Detfinnsolikaslagsflytvästar.Devanligasteärräddningsvästochflytplagg.En
räddningsvästskavändabärarenpårygginomtiosekunderfråndetatthaneller
honfallitivattnet.Denhållersedanbärarenflytandepåryggmednäsanoch
munnenovanförvattenytan.Ettflytplagg,t.ex.enseglarväst,ärsmidigareattbära
ochmåstehatillräckligkraftföratthållaenpersonflytande.Menmanmåste
varasimkunnigommananvänderflytplagg,fördevänderintebärarenpårygg
ochhållerintenäsanochmunnenovanförvattenytanpåsammasättsomenrädd-
ningsväst. 

Runtomilandetfinnsflytvästdepåerdärmankanlånaflytvästargratisellertill
enlågkostnad.SvenskaLivräddningssällskapetslänsförbundvetvardetfinnsen
depåinärhetenaverskola.

Förlängda armen 

Detärviktigtattalltidhanågotmellansigochdenmanförsökerrädda.Närman
hamnarinödblirmanräddochförsökertatagidetsomfinnsväldigthårt.En
nödställdpersonkanklamrasigfastvidräddarensåhårtattbådasjunker.Har
mannågotattsträckaframkanmansläppatagetomdetskullebehövas.

Detbästaärenlivbojellernågotannatsomflyter.Manskaförststräckaframden
förlängdaarmenochlåtadennödställdetatagomden.Enpersonsomserutatt
varamedvetslöskan”vaknatillliv”närmankommerfram,ochtatagiräddaren.

Harmanenlivbojmedsiguttillenmedvetslöspersonvältermanbojenöver
huvudetpåpersonen,draruppdennödställdesarmar,läggerdennödställdeså
attbakhuvudetvilarmotbojen,hålleriöverarmarnapådennödställdeoch
bogserariland.Manmåstedåsimmaryggbentagsjälv.Dettamåstemanträna
innan man klarar av det.

Medvetandekontroll

Mankanförsökapratamedpersonenochprövaattskakalättiaxlarnaeller
armarna för att se om man får svar. Får man inget svar så räknas personen som 
medvetslös. Man kontrollerar andningen genom att sätta örat mot personens mun 
ochtittapåmagensamtidigt.Mankanbådesepåmagen,lyssnapåandningen
ochkännamotkindenompersonenandas.

Göra fria luftvägar

Omenmedvetslöspersoninteandasgörmanfrialuftvägargenomattböjahuvudet
försiktigtbakåt(föratttunganinteskahindraluftenattpassera).Manskaförst
läggaenhandpåpersonenspannaochtryckahuvudetbakåtsamtidigtsomman
medandrahandenlyfteruppåtunderkäkbenet.Manbörse,lyssna,kännaomden
medvetslösepersonenandassjälvnärmangjortfrialuftvägar.Skulledenmedvetslöse
fortfarandeinteandassåbehöverhan/honhjälpattandas(mun-till-mun-andning).

Mun-till-mun-andning

Närmangjortfrialuftvägarskamanklämmaihopnäsborrarnapådenperson
manskagemun-till-mun-andning.Detärbraattanvändatummenochpekfingret
pådenhandsommanlagtpåpersonenspanna.Sedanöppnarmansinegenmun,
tarettdjuptandetagochläggersinaläpparruntpersonensmunochblåserin.
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Manblåsertillspersonensbröstkorghöjersig.Sedanvridermansitthuvudåtsidan
ochtarettnyttandetag.Manblåserinigenochtittarsåattbröstkorgenhöjersig.Detta
skanuupprepasidentaktsommansjälvnormaltandasi.

Manskahållapåmedmun-till-mun-andningtillspersonenandassjälvellertillläkare
ellerannantaröveransvaret.Närpersonenandassjälvläggermanhenne/honomi
stabilt sidoläge.

En person som fått vatten i lungorna ska alltid till läkare. Ibland uppträder inga 
komplikationerförränefternågratimmar.Ommanmisstänkerattennödställd
fåttvattenilungornaochskabörjamun-till-mun-andningbehövermaninte”tömma”
utvattnetförst.Detkommeruppavsigsjälvtnärmangörmun-till-mun-andning.
Manbehöverbaravridadennödställdeshuvudåtsidanochlåtavattnetrinnaut
ochsedanfortsättatillsdennödställdeandassjälvellerannanhjälpkommer.

Hjärt-lungräddning

Innanmanbörjargehjärt-lungräddningskamanringa112.

•Setillattpersonenliggerpårygg,helstpåetthårtunderlag,tillexempelgolveteller
marken.

•Placerahändernamittpåbröstetochtrycknerbröstkorgencirkafyratillfemcenti-
metermedrakaarmar,såkalladebröstkompressioner.Tryckhårtochsnabbt.

•Tryck30gångermedenungefärlighastighetpå100gångerperminut.

•Växlasedantillattgörainblåsningarmedmuntillmun-metoden.Öppnaförstluft-
vägen (se stycket Gör fria luftvägar).

•Tasedanettvanligtandetagochlåtdenegnamunnentäckadenmedvetslöseper-
sonensmun.Blåslångsamtochförsiktigtinlufttillsdetsynsattbröstkorgenhöjer
sig.Manskaalltidgöra2inblåsningareftervarandra.

•Växlamellanattge30bröstkompressioneroch2inblåsningaravluft.Fortsättså
tillssjukvårdspersonalkommertillhjälp.

Ommantyckerattdetkännsobehagligtattgemuntillmun-andningkanmanlägga
entunnaretygbit,tillexempelennäsdukellerenT-shirt,övermunnen.Mankanockså
användaettspecielltmunskyddsomfinnsattköpapåapotek.

Källa:www.1177.se

Hjärt-lungräddning av barn

Vissamomentihjärt-lungräddningavbarnskiljersignågotfrånhjärt-lungräddning
avvuxna.Därförrekommenderasmanattförstgåenkursilivräddandeförstahjälp
till barn. 

Ienakutsituationärdetdäremotbättreattgehjärt-lungräddningförvuxnatillett
barn än att inte göra något alls. 

Källa:www.1177.se

Stabilt sidoläge

Detfinnsflerafördelarmedattläggaenskadadpersonistabiltsidoläge.Detsäker-
ställer fria luftvägar. Faran med att tungan blockerar luftstrupen försvinner. Skulle 
denskadademåillaochbehövakräkas,kanvätskanfrittrinnautursvalgochmun,
alltså ingen risk för kvävning.
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Så här lägger man någon i stabilt sidoläge:

1.  Man ställer sig på knä vid sidan av den med-

vetslöse, som ska ligga på rygg.

2.  Man lägger den ena armen på bröstet, den 

andra armen bakåt utåt med handflatan 

bredvid huvudet (översidan av handen ner 

mot marken). 

3.  Man tar tag i axeln och i benet (knävecket) 

och rullar över den medvetslöse på sidan.

4.  Ena benet ska läggas lätt böjt över det andra 

benet.

5.  Handen som förut var på bröstet ska sedan 

placeras med ovansidan handen under kin-

den (handflatan mot marken). 

Nack- och ryggskador

Viddykningpågruntvattenfinnsalltidriskförnack-ochryggskadorsomkanmedföra
förlamningar.Detärmycketviktigtattenpersonsommanmisstänkerharfåttsådan
skadainteflyttasomdetinteärheltnödvändigt.Måstemanflyttahenne/honomska
mansetillattryggochnackehållsiabsolutsammaläge.Manfåralltsåintevridapå
huvudellerrygg.

Omdenskadadeärvidmedvetandeochklagarpåontihuvudetellernacken,känner
krypningar,domningarellerförloratkänselnibenellerarmarsåskamaninteflytta
henne/honom.Manskahellerintelägganågotunderhuvudellernacke.

Ommanträffarpåenmedvetslöspersonsommanmisstänkerharfåttnack-ellerrygg-
skadasåskamanbörjamedattkontrolleraandningen.Andaspersonenlugntochjämt
såskamaninterörahenne.Hörmaningenandning,sågörmanfrialuftvägargenom
attförsiktigtböjahuvudetbakåt,utanattflyttapersonen.Hörmanfortfarandeingen
andning måste man försiktigt lägga över personen på rygg. Man stöttar ordentligt så 
man inte får någon onödig vridning på kroppen. Skulle man inte lägga över personen 
påryggochpåbörjamun-till-mun-andningkommerdenskadadeattavlidaavsyrebrist.

Varjeårskadasmellan5och30personervidfallellerdykpågruntvatten.Fleraav
dessafårbeståendeförlamningar.Endelavdessaförlamningarhadekunnatundvikas
omdefåtträttbehandlingfrånbörjan,alltsåfåttliggaifredtillsambulanspersonal
anlänt. 

Meromsimkunnighet,flytvästar,förlängdaarmen,mun-till-mun-andningm.m.finns
i arbetsmaterialet ”Barnens Livräddningsskola” som kan beställas av Svenska Livrädd-
ningssällskapet.(Aktuelllänktillderaswebbplatsfinnerdupåwww.msb.se/skola.)



40

Redskap

Devanligastelivräddningsredskapenärlivboj,hakeochstegepåenlivräddningspost.

Ommanserentrasiglivbojskamanringatilldensomäransvarigförlivbojen.
Detståroftastlängstnerpålivbojenvemdetärochvilkettelefonnummermanska
ringa. 

Faktauppgifteriavsnittensomberöris-ochvattensäkerhet,ärtillstordelhämtad
från material som tagits fram av Svenska Livräddningssällskapet. För mer informa-
tionochbeställningavutbildningsmaterialinomområdetis-ochvattensäkerhet,
kontaktaSLS.(Aktuellalänkarfinnerdupåwww.msb.se/skola.)

11.  Farliga ämnen finns överallt
Detfinnsenmängdfarligaämnensåvälihemmetsomuteisamhället.Viblirpå
olika sätt uppmärksammade på detta genom olika märkningar på produkter m m.

Farliga ämnen i hemmet

Penseltvätt,målarsoda,målartvätt,avfettningochalg-ochmögeltvättärexempelpå
giftigaämnenmanoftaharhemma.Ävenskmiljövänligaprodukterkanvarafarliga.

Detfinnsfarosymbolersomvisasienvitrutamedenrödram2.Såhärkandeseut:

 Gas under tryck Brandfarligt Explosivt

 

 

 
 

 Frätande Giftigt Miljöfarligt

MerinformationomfarligaämnenochfarosymbolerkanduhittapåKemikalie-
inspektionenshemsida.(Aktuellalänkarfinnerdupåwww.msb.se/skola.)

2	 Dessa	symboler	är	nya	fr.o.m.	20	januari	2009.	De	gamla	symbolerna,	som	visas	på	en	orange	
fyrkant,	kommer	att	leva	kvar	parallellt	med	de	nya	under	en	övergångsperiod.
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Giftinformationscentralen

Ommanfåttiellerpåsignågotfarligtämneochsituationenärakut-Ring112och
begär Giftinformation.

Vidövrigafrågoromförgiftningar,imindrebrådskandefall-Ring08-331231.

Giftinformationscentralen(GIC)fårårligenca75000samtal.Blanddessaåterfinns
mångafrågeställningarrörandeallvarligaförgiftningar,somkräversjukhusvård,men
änflergällertillbudsomkanåtgärdasutanattsjukvårdenbehövertasibruk.

Drygt13000personerläggsvarjeårinpåsjukhuspågrundavförgiftning.Majoriteten
avdessaärvuxnasomhartagitläkemedeliöverdos.

Knappt800personeravliderårligentillföljdavförgiftning,deflestaavdessadödsfall
orsakasavsjälvmordellermissbruk.Detärmycketovanligtattbarndöravförgiftning.

Källa: Giftinformationscentralens webbplats. 

MerinformationfinnspåGiftinformationenswebbplats.(Aktuellalänkarfinnerdupå
www.msb.se/skola)

Farligt gods

Farligtgodsärämnenochföremålsompågrundavsinakemiskaellerfysikaliska
egenskaperkanorsakaskadorpåmänniskor,djur,miljöochegendom.Dekantill
exempelvaraexplosiva,brandfarliga,giftiga,radioaktivaellerfrätande.

Varjeårtransporterasstoramängderfarligtgodspåvåravägar.Omkring70procent
utgörsavpetroleumproduktersomtillexempeleldningsoljaochbensin.Annatfarligt
godskanvara;färg,tändstickor,kaustiksoda,fyrverkerier,sprayburkar,krockkuddar
ochmiljöfarligaämnen.

Föratthanteringenavfarligtgodsskavarasåsäkersommöjligtställskravpåbåde
avsändare,transportörochmottagare.Skyltarochetiketterärframförallttillföratt
geinformationtillräddningstjänstenvidenolycka,mendegerävenmedtrafikanter
viktiga upplysningar.

Skyltarna på fordonen är alltid orange med svart ram. En del skyltar är delade på mitten 
medettstreckochnumrerade.Denövresifferkombinationen,detsåkalladefarlig-
hetsnumret,kanhatvåellertresiffror.Denförstasiffranidetövrefältetvisarvilken
klassämnettillhör,menvanligtvisocksådendominerandefaran.Ärandrasiffran0
harämnetbaraenfarligegenskap.Dådenförstaochandrasiffranärlikainnebärdet
iallmänhetenförstärkningavfaran.Ettexempelärbensinmedfarlighetsnummer
33,somvisarattbensinärmerbrandfarligtäntillexempelfotogen,somharfarlig-
hetsnummer30.Ombokstaven”X”stårföresiffrornainnebärdetattämnetreagerar
farligt med vatten. 

Siffrorna betyder:

2 Gasutvecklingpågrundavtryckellerkemiskreaktion

3Brandfarlighethosvätskor(ångor)ochgaser,ellersjälvupphettandevätska

4 Brandfarlighethosfastaämnenellersjälvupphettandefastämne

5Oxiderande(brandunderstödjande)verkan(påskyndarbrand)

6 Giftighetellersmittfara



42

7 Radioaktivitet

8  Frätande egenskaper

9 Riskförspontan,häftigreaktion(närsiffran9föregåsavnågonavdeövriga
siffrorna)

Siffrornaidetundrefältet,detinternationellaUN-numret,visarvilketämne
somtransporteras.EttexempelärUN1203somärbensin.

MerinformationomfarligtgodsfinnerdupåMSB:shemsidawww.msb.se.Där
finnsocksåuppgifterominformationsbroschyrersomkanbeställas.

12.  Larmet Viktigt meddelande 
Varnings-ochinformationssystemet,VMA,viktigtmeddelandetillallmänheten,
harsedanslutetpå1980-taletfunnitssomettmycketviktigtredskapförstatlig
ochkommunalräddningstjänst.Systemetanvändsförattvarnaochinformera
allmänhetenvidolyckorochdådetärriskförolyckor.Systemetanvändsäven
vidandraallvarligahändelser,somkanledatillenkrisisamhället.

LarmetViktigtmeddelande:(7sekundertonoch14sekundertystadiminst 
2minuter)användsnärfarahotarochmänniskorsnabbtmåstevarnas.Detkan
varavidexempelvis:

•utsläppavfarliggas

•utsläppavradioaktivtämne

Detärdenansvarigeräddningsledareninomräddningstjänstensombestämmer
omochhurallmänhetenskavarnas.

MerinformationomVarnings-ochinformationssystemethittardupå 
www.dinsakerhet.seochpåMSB:shemsidawww.msb.se.Informationomhem-
skyddochsjälvskyddfinnsocksåpåwww.msb.se,menävenpåCivilförsvars-
förbundetsochRödaKorsetshemsidor.(Aktuellalänkarfinnerdupå 
www.msb.se/skola.)

Mer information 
Påwebbplatsenwww.dinsakerhet.sehittardufakta,tipsochråd,checklistor,
filmerochannaninformationomhurdukanförebyggaochhanteraolikarisker
i vardagen.
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