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Hej!

Nu ska vi berätta om en dag när det hände många olika saker. 

Den här dagen lärde vi oss en massa nyttiga saker om elden och vad man ska 
göra för att det inte ska börja brinna. Vi lärde oss också vad man ska göra om 
det börjar brinna. 

Nu vet vi vad man ska tänka på när man tänder levande ljus eller grillar korv. 
Det är mysigt men om man inte är försiktig kan det bli farligt också. 

Man ska alltid ha en vuxen med sig när man tänder ljus eller grillar korv.  
Elden ska man inte leka med, det är jätteviktigt!

Om du också vill lära dig allt som vi lärde oss den här dagen så kan du lyssna 
till berättelsen och måla bilderna! 

Hej då!

Ellie och Jonas

Så här gick det till >>>



Det är tidig morgon på förskolan. Ellie och Jonas 
 sitter tillsammans med de andra barnen runt det 
stora bordet och pratar och skrattar. Plötsligt släcker 
fröken alla lampor och tänder ett levande ljus.

– Idag blir det en liten överraskning, säger hon. Vi 
ska få ett spännande besök!

I samma stund knackar det på dörren och två brand-
män kliver in.

– Hej, säger de. Vi heter Per och Sofia och vi tänkte 
prata lite med er om eld idag!

Barnen fnissar och kikar på brandmännen, som 
snabbt ser ganska varma ut i sina larmkläder.

– Är du verkligen brandman? ropar Ellie till Sofia. Jag 
tycker du ser ut som en brandtjej!

Då skrattar Sofia och säger att de gärna får kalla 
henne brandtjej om de vill.

Sen går alla och sätter sig på golvet i lekrummet. 
Fröken sätter sig också, men hon flyger upp direkt 
igen och ropar:

– Nej, nu glömde vi något viktigt! Vad tror ni det är?

Det blir alldeles tyst en stund, men så räcker Jonas 
upp handen och säger: - Vi skulle kanske ha blåst ut 
ljuset?

– Vad bra! säger brandman Per. Precis så är det! Man 
måste alltid släcka levande ljus när man går ut ur 
rummet.



Kom ihåg att släcka levande ljus!



Ta dig ut! Ropa: Det brinner! Stanna ute!

Fröken släcker det glömda ljuset och brandmännen 
börjar berätta.

– Ni vet väl att eld kan vara farligt, säger brandman 
Per. Barnen nickar.

– Vet ni vad ni ska göra om det börjar brinna? fortsät-
ter Per.

– Skynda oss ut! ropar Ellie.

– Och så ska man skrika: Det brinner! ropar en annan 
tjej.

– Helt rätt, säger brandman Sofia. Skynda er ut och 
ropa att det brinner! Och sen är det viktigt att ni stan-
nar ute och absolut inte springer in igen!

Sofia berättar att när det brinner samlas den varma 
röken i taket. Den är giftig och gör det svårt att se. 
Därför ska man krypa ut under röken.

– Så här! visar Sofia, kryp som jag! Långt nere vid 
golvet! Där är det lättare att se och andas.



Ta dig ut! Ropa: Det brinner! Stanna ute!



Ring 112 om det behövs hjälp från räddnings- 
tjänsten, polisen eller ambulansen!

– Om det brinner ska man larma räddningstjänsten 
så att de kan komma och släcka. Är det någon som 
vet vilket nummer man ska ringa då? frågar Per.

Då viftar både Ellie och Jonas med armarna och 
berättar att man ska ringa 112. Det gjorde deras 
mamma en gång när det började brinna i bilen.

– Just det, 112 ringer man! säger Per och fortsätter: 
Så här kan man komma ihåg det. Man har ju en 
mun, en näsa och två ögon. Det blir 112.

Barnen övar en liten stund och pekar på munnen, 
näsan och sist ögonen samtidigt som de säger 112.

– Bra! säger Per. Ni verkar kunna det här. Då tycker 
jag att vi går ut och grillar korv.



Ring 112 om det behövs hjälp från räddnings- 
tjänsten, polisen eller ambulansen!



Lek inte med eld!

När de kommer ut hjälps alla åt att stapla ved till 
brasan. Plötsligt hörs höga rop från skogsdungen en 
bit bort och några större barn kommer springande.

– Hjälp! skriker de. Det brinner!

Alla vänder sig om. Upp bakom träden stiger ett 
rökmoln!

– Snälla kom… vi kan inte släcka… det var inte me-
ningen… snyftar en flicka.

Per och Sofia rusar iväg med en vattenkanna i högsta 
hugg. Förskolebarnen vill springa efter för att titta, 
men fröken säger till dem att stanna.

– Det kan vara farligt och vi kan vara i vägen.

Efter en stund är branden släckt och brandmännen 
kommer tillbaka.

– Det här hade kunnat sluta riktigt illa, säger Per 
strängt till de stora barnen. Det är jättefarligt att leka 
med tändstickor. Det vet ni, eller hur?

De stora barnen nickar och ser väldigt skamsna ut. En 
av pojkarna drar långsamt fram tändsticksasken ur 
fickan och ger den till Per.

– Men en sak gjorde ni ändå bra, säger Per. Det var 
att ni sprang direkt och hämtade hjälp när ni såg att 
det behövdes! Tack vare det hann inte branden bli så 
stor.



Lek inte med eld!



– Efter det här tror jag vi behöver en korv allesam-
mans! säger Per. Nu grillar vi!

Runt brasan pratar de om vad som kunde ha hänt 
om branden spridit sig. Per berättar att en liten eld 
snabbt kan växa till en stor brand som är svår att 
släcka.

– Ja, vilken tur att ni var här och kunde hjälpa till! 
säger fröken till brandmännen.

Det luktar gott från korvarna de grillar och det värmer 
härligt från elden som sprakar. Vad konstigt egentligen 
– att eld faktiskt kan vara både mysig och farlig!

När korvarna är uppätna hjälps fröken och brandmän-
nen åt att släcka ordentligt. Det fräser och ryker när de 
häller vatten på den varma glöden.

Ellie råkar gå lite för nära och får rök i ögonen. Först 
svider det ordentligt, men efter en stund känns det 
bättre.

När man har eldat är det  
viktigt att släcka ordentligt!



När man har eldat är det  
viktigt att släcka ordentligt!



Spola länge med svalt  
vatten om du har bränt dig!

Sent på eftermiddagen kommer pappa och hämtar 
Ellie och Jonas på förskolan.

– Kör fort! Jag är hungrig! säger Ellie när hon hoppar 
in i baksätet.

När de kommer hem lagar pappa lasagne, Jonas 
favoriträtt. Maten är klar precis när mamma kommer 
hem.

– Jag först! säger Ellie när lasagnen kommer på 
bordet.

– Nej, jag! säger Jonas och drar snabbt till sig den 

heta ugnsformen. Han bränner sig rejält och det gör 
så ont att han skriker rakt ut.

– Jösses! säger pappa. Kom fort, Jonas! Han får med 
sig Jonas till diskbänken och spolar vatten över den 
brända handen.

Efter en stund slutar Jonas skrika och gråta. Det svala 
vattnet gör faktiskt att det inte gör lika ont!

Under resten av middagen får Jonas ha handen i en 
skål med vatten. Det är lite krångligt att äta så, men 
är det ens favoriträtt klarar man allt!



Spola länge med svalt  
vatten om du har bränt dig!



Det är jättevi ktigt att  
ha brandvarnare hemma!

Under middagen berättar barnen om allt som hänt 
under dagen. När de ätit upp ser Jonas plötsligt 
fundersam ut och säger:

– Men tänk om det börjar brinna här hemma då?

– Det får vi hoppas att det aldrig gör, säger mam-
ma. Men det kan ju hända och det är därför vi har 
brandvarnare och brandsläckare.

– Har vi? säger Ellie och Jonas. Var är dom?

Då går de och tittar allesammans. Ja, det sitter ju 
faktiskt brandvarnare i taket på båda våningarna! 
Och en brandsläckare under trappan i hallen!

Pappa berättar att om det börjar brinna så tjuter brand-
varnaren. Den låter så högt att man skulle vakna om man 
sover också. Då vet man att man måste skynda sig ut.

Han visar att brandvarnaren har en knapp som man kan 
trycka på för att prova om den fungerar. 

Mamma lyfter upp Ellie och Jonas så att de får prova. 
Brandvarnaren tjuter jättehögt.

– Vad bra! säger pappa. Då vet vi att den fungerar!



Det är jättevi ktigt att  
ha brandvarnare hemma!



Det är kväll. Ellie och Jonas ligger i sina sängar och har fått godnattkramar av mamma och pappa.

– Jag ska bli en sån där brandtjej när jag blir stor, säger Ellie och gäspar.

– Det ska jag med! säger Jonas och fnissar.

Sen somnar de gott och drömmer om allt som hänt under dagen.
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