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”Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld”
– det är MSB:s vision
Ett brinnande ljus glöms bort. En vinterstorm sveper in. Ett elavbrott
inträffar. Bankkontot är kapat. Från fabriken läcker giftig gas. Vi lever
i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det o
 väntade
– och liv, hälsa, miljö, ekonomiska värden och grundläggande funktioner hotas. Då måste vi veta vad vi ska göra.
MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets och den enskildes
förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället
förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en
allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att
samhället lär sig av det inträffade. MSB arbetar över hela hotskalan,
från vardagens olyckor till nationella och internationella kriser.
Att stödja den enskilde i arbetet med att förhindra och hantera
olyckor och kriser är ett av våra viktigaste uppdrag. Syftet är att den
enskilde ska kunna förebygga och hantera olyckor i hem- och fritidsmiljö, förbereda sig inför och kunna hantera egna förhållanden vid
allvarliga händelser och kriser. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för
att förebygga dagens och morgondagens hot och risker.

Läs mer på www.msb.se

Kostnadsfritt utbildningsmaterial
MSB erbjuder kostnadsfritt utbildningsmaterial inom området samhällets och den enskildes säkerhet för skolans alla åldersgrupper.
Syftet är att öka barns och ungas riskmedvetande och att utveckla
deras kunskap och förmåga att hantera risker och olyckor i den egna
vardagen, samt ge dem kunskap om sårbarheter och hot i samhället.

LGR11
GY11

Innehållet i flera av materialen svarar upp mot Lgr11 och Gy11.

MSB:s utbildningsmaterial tar upp…
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			Farliga ämnen
			

Krisberedskap och försvar

			Naturolyckor
			Säkerhetspolitik
			Informationssäkerhet

…och omfattar elevmaterial, lärarhandledningar och faktafördjupningar.
Allt utbildningsmaterial hittar du på www.msb.se/skola.
Förutom de material som presenteras här i foldern, finns flera
instruktiva filmer i de olika ämnesmodulerna.

Tips!

Säkerhet vid bad
med barngrupp

Beställ gärna foldern som ger dig handfasta råd och tips om säkerhet vid bad
med barngrupper! (Publ.nr MSB427)
Din beställning gör du på: www.msb.se/publikationer
Ta med
till badet!

Åldersgrupp 4-7 år
Ellie och Jonas lär sig om eld
Ellie och Jonas
lär sig om eld

Utbildningsmaterialet består av ett elevhäfte samt en handledning
för dig som använder materialet. Handledningen rymmer även en fördjupad faktadel kopplad till respektive avsnitt i materialet. Häftet är
uppbyggt som en berättelse. Till varje avsnitt hör bilder som barnen
kan färglägga.
Materialet syftar till att ge barn grundläggande kunskaper om eld och
brand. Det övergripande 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. Materialet lär också ut hur man larmar 112.

Åldersgrupp 6-10 år
Vi lär oss om eld och brand
Vi lär oss om
eld och brand

Utbildningsmaterialet består av ett elevhäfte samt en handledning
för dig som använder materialet. Handledningen rymmer även en
fördjupad faktadel. I de olika avsnitten varvas kortare texter med
övningar. Materialet lämpar sig för arbete så väl i grupp som enskilt.
Materialet syftar till att ge barn grundläggande kunskaper om eld
och brand. Målet med materialet är att barn ska få en förståelse för
hur lätt eld kan utvecklas till brand och vad man ska göra om det
börjar brinna. Eleverna får också lära sig mer om den kommunala
räddningstjänsten och hur man larmar 112.

Åldersgrupp 9-13 år
En olycka händer så lätt
En olycka
händer så lätt

Utbildningsmaterialet består av ett elevhäfte samt en handledning för
dig som använder materialet. Handledningen rymmer även en fördjupad faktadel. I de olika avsnitten varvas kortare texter med övningar.
Materialet lämpar sig för arbete så väl i grupp som enskilt.
Materialet syftar till att ge barn och unga grundläggande kunskaper
om eld och brand. Det syftar även till att skapa en större medvetenhet och uppmärksamhet hos barn och unga om andra risker och
faror i deras vardag, som t ex farliga ämnen i hemmet, is- och vatten
samt hur man larmar 112. Materialet tar också upp problematiken
med anlagd brand.

Informationssäkerhetsskolan (ISA)
ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som främst riktar sig
till elever i årskurs 4 och 5. Då barn och ungdomar hanterar mycket
information och till stor del även digitalt är syftet med ISA att höja
elevers medvetenhet kring säker informationshantering.
Utbildningen är indelad i sex avsnitt och till varje del hör en film,
några scenarier och en lärarhandledning. ISA är kostnadsfritt, kräver
inga förkunskaper i informationssäkerhet och nås enkelt via MSB:s
webbplats.
ISA ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker
informationshantering enligt Lgr 11.

Åldersgrupp 12-16 år
Har du koll?
Det här PDF-materialet är uppdelat i fristående kapitel, som kan laddas
ner. Förutom elevmaterial, finns även lärarhandledning med tips på
diskussionsfrågor och övningar samt en separat faktafördjupning.
De olika kapitlen tar upp brandteori, anlagd brand, förebyggande
och agerande vid brand, larmnumret 112, farliga ämnen och farligt
gods, fyrverkerier, försvar, krisberedskap, naturolyckor, samhällets
räddningstjänst, säkerhetspolitik, vanliga olyckor, vatten- och issäkerhet
samt Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Blackout
BLACKOUT

Spelet om Elköping

Blackout är ett rollspel om samhällets och den enskildes beredskap
inför ett långvarigt elavbrott. Eleverna får utifrån olika familje
förhållanden hantera krisen för att tillgodose behovet av mat, vatten
och värme. I spelet får eleverna också fundera kring vilka beslut som
måste fattas för att kommunen ska kunna ta ansvar för sin verksamhet
även om samhället är utsatt för en svår påfrestning.
En utbildad spelledare kommer till klassrummet och genomför Blackout. För att få ut så mycket som möjligt av spelet finns det en enklare
lärarhandledning som kan användas innan respektive efter spelet.
Spelet är framtaget för både åldersgrupp 12-16 år och gymnasiet.

Åldersgrupp gymnasiet
www.sakerhetspolitik.se
Säkerhetspolitik.se tar upp frågor som rör vår gemensamma säkerhet.
Webbplatsen handlar om hot och risker – mot samhällets säkerhet
och mot freden i världen – och om de system som finns för att förhindra
krig och kriser. Här hittar du information om hur Sveriges samhällsskydd och beredskap fungerar samt hur vårt svenska försvar ser ut.
Du kan läsa om svenska civila och militära insatser runt om i världen
men också om bakgrunden till ett fyrtiotal pågående konflikter.
Materialet består bland annat av faktaartiklar, nyheter och intervjuer.
Här finns även en särskild ingång för dig som lärare.
På Säkerhetspolitik.se hittar du också det digitala kunskapsquizet
Isstormen. Med quizet kan du testa dina elevers kunskaper om samhällets och den egna beredskapen när Sverige drabbas av en kris.

Blackout
BLACKOUT

Spelet om Elköping

Blackout är ett rollspel om samhällets och den enskildes beredskap
inför ett långvarigt elavbrott. Eleverna får utifrån olika familje
förhållanden hantera krisen för att tillgodose behovet av mat, vatten
och värme. I spelet får eleverna också fundera kring vilka beslut som
måste fattas för att kommunen ska kunna ta ansvar för sin verksamhet
även om samhället är utsatt för en svår påfrestning.
En utbildad spelledare kommer till klassrummet och genomför Blackout. För att få ut så mycket som möjligt av spelet finns det en enklare
lärarhandledning som kan användas innan respektive efter spelet.
Spelet är framtaget för både åldersgrupp 12-16 år och gymnasiet.

OM RISKER I HEMMET & PÅ FRITIDEN

Du kan själv minska risken för olyckor!
På DinSäkerhet.se hittar du instruktiva filmer, checklistor, övningar och fakta.
Webbplatsen riktar sig till dig som privatperson och handlar om barnsäkerhet, äldresäkerhet, brandsäkerhet,
farliga ämnen hemma, naturens påverkan, säkerhet vid fritidsaktiviteter och resor, informationssäkerhet samt
om beredskapen vid olycka och kris. Webbplatsen kan också fungera som ett stöd och verktyg för dig som lärare
i din undervisning.
Bakom webbplatsen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Kontakt: redaktionen@dinsakerhet.se

Josefine Öqvist tipsar om hur du minskar risken för skador.

Johan Söderlund, Svenska livräddningssällskapet, lär dig
hur du agerar vid en nödsituation på isen.

Visste du att:
Varje år omkommer
omkring 3 000 personer i olyckor,
nästan 110 000 skadas svårt och
nästan 500 000 skadas lindrigt.
Filmen lär dig om hur du larmar nödnumret 112.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msb.se
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