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Skolmaterial från MSB
Liksom många andra myndigheter har man hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 
MSB, tagit fram undervisningsmaterial för alla åldrar. Som ett led i MSB:s arbete med att stödja 
den enskilde att förhindra och hantera olyckor och kriser, tillhandahåller MSB kostnadsfria utbild-
ningsmaterial till barn och unga inom skolans alla åldersgrupper. 

Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder får 
möjlighet att utveckla sitt riskmedvetande och 
sina kunskaper, för att öka sin förmåga att hante-
ra olyckor och risker i sin vardag liksom allvarliga 
händelser och kriser.

För att människor inte ska omkomma eller ska-
das allvarligt vid en brand har förmågan hos den 
enskilde stor betydelse. Förmågan är dels beroen-
de av kunskap om hur man förebygger brand, dels 
kunskap om hur man ska agera om något ändå 
händer. Alla i Sverige bör ha grundläggande kun-
skap om hur man skyddar sig mot brand och hur 
man agerar om det börjar brinna.

För några generationer sedan var eld ingenting 
man lekte med. Elden behövdes för den dagliga 
överlevnaden. Redan som små fick barnen lära sig 
hur de skulle använda elden på ett nyttigt sätt. 
Farorna fanns där, lika naturligt. I dag däremot 
är öppen eld ingenting som var och en möter i sin 
vardag. Numera kallar vi barnens eldhantering för 
”lek med eld”. Så skulle ingen ha sagt för 100 år 
sedan. I Sverige är cirka var femte brand anlagd. 
Många av dessa bränder anläggs av barn och ung-
domar. Dagens barn leker emellanåt med eld och 
de flesta bränder som anläggs av barn är troligen 
inte avsiktliga, de börjar som lek.  Det är viktigt 
att barn tidigt får kunskap om hur man skyddar 
sig mot brand och hur man agerar om det börjar 
brinna.

MSB:s skolmaterial som behandlar brand be-
står av olika delar som vänder sig till olika åldrar. 
”Ellie och Jonas lär sig om eld” riktar sig till ålders-
gruppen 4-7 år och syftar till att ge barn grundläg-
gande kunskaper om eld och brand. Det övergri-
pande målet är att barnen ska ta sig ut snabbt och 
stanna ute om det brinner. De ska också lära sig att 
umgås med eld och att inte leka med den.

”Vi lär oss om eld och brand” vänder sig till 
åldersgruppen 6-10 år och syftar till att ge barn 
grundläggande kunskaper om eld och brand. Må-
let med materialet är att barn ska få en förståelse 
för hur lätt eld kan bli brand och vad man ska göra 
om det börjar brinna.  Barnen får också lära sig mer 
om räddningstjänsten och om hur man larmar 112.

”En olycka händer så lätt” syftar till att ge barn 
i åldern 9-13 år grundläggande kunskaper om eld 
och brand. Materialet ska även skapa en större 
medvetenhet och uppmärksamhet hos barn och 
unga om andra risker och faror i deras vardag, som 
t ex farliga ämnen, is- och vatten samt hur man 
larmar 112.  Materialet syftar också till att barnen 

ska bli mer medvetna om vilka konsekvenser ett 
specifikt handlande kan få och att många problem 
kan undvikas genom att man tänker efter före.

För åldrarna 12-16 år och gymnasieungdomar 
finns instruktiva filmer om brand som visar hur du 
ska agera om det brinner i din lägenhet eller i ditt 
hus.

Samtliga material har tillhörande lärarhand-
ledningar som går igenom kunskapsmål och ger 
förslag på extraövningar och diskussionsfrågor.

Skolmaterialet som endast tillhandahålls i digital 
form finns på www.msb.se/skola. 
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Undervisningsmaterialen som finns att hämta som pdf 
på MSB´s hemsida.


