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Bakgrund och syfte 
Det är konstaterat att Sverige har en oacceptabel mängd anlagda skolbränder och därför finns 

det en nationell satsning på att förebygga och minska konsekvenserna av dessa. Forskning 

visar på när, var och av vem bränderna anläggs och den nationella strategins vision och mål 

fångar upp detta. Strategins område ”Kunskap och kommunikation” har åtta beskrivna 

insatser och där finns skolan och dess värld. Målgruppsanpassat utbildningsmaterial för 

skolan har funnits i många år och den nationella strategin konstaterar att materialet som MSB 

har för närvarande är mycket uppskattat och används av många skolor. 

På lokal nivå finns bla räddningstjänsten och skolan som, med stort engagemang och många 

arbetstimmar, arbetar från varsitt håll mot samma mål. Tack vare detta har en stor majoritet av 

svenska elever i årskurs 8 fått information och utbildning under många år. Allt med syfte att 

öka medvetandet hos unga och att minska antalet skolbränder.  

 

Har förväntat resultat uppnåtts? Antalet skolbränder är färre det senaste året men resultatet är 

fortfarande otillfredsställande. Varför? Är utbildningsmaterialet framtaget så att ungdomarna 

tar till sig budskapet? Vad kan göras bättre? Vad funkar bäst? Vem är det som uppskattar 

materialet mest? 

 

Lars Berg (dåvarande verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Skåne) sjösatte och 

utvecklade ett kommunikationsprojekt. Målet var att minska antalet anlagda skolbränder och 

minska konsekvenserna för dem som trots allt inträffar. En av 

målgrupperna har varit de unga, naturligtvis. Klippen på 

Youtube är en första fingervisning om att ungdomars sätt att 

kommunicera skiljer sig från vuxenvärldens. Där ligger bla 

många med tema skolbrand. Vissa av klippen har skyhöga 

visningar medan andra knappt några alls (exempelvis 

myndighetsvärldens informationsfilmer för unga). Varför? Vad 

lockar i vissa av klippen? Vad kan vuxna lära sig av svaren? 

 

Under sin praktik hos Brandingenjör Eva Ljungkvist, Sydöstra 

Skånes Räddningstjänst, fick Ida Buhre som uppgift att fundera 

över de filmer som finns på Youtube och svara på frågorna. 

Reflektionerna blev grunden till att fördjupa projektet och 

utifrån dessa ställde vi oss fyra stycken frågor: 

 

1. Hur funkar anti-brand föreläsningarna som 

räddningstjänsten håller för ungdomar? 

2. Hur ser anti-brand materialet ut för ungdomar och 

funkar det? 

3. Hur ska ungdomar göra för att prata skolbränder med 

vuxna? 

4. Hur ska anti-brand materialet packeteras för att 

ungdomar ska gilla det? 

 

I förarbetet kom vi i kontakt med Brandskyddsföreningen och deras 

arbete med undervisningsmaterial för årskurs 8. Under givande diskussioner växte 

nyfikenheten alltmer och inriktningen blev att stämma av både filmen ”Upp i rök” och 

bildspelet ”skolutbildning årskurs 8” på en referensgrupp. 

Tack vare Linda Olsson, lärare i samhällsorientering (Simrishamn) gavs det möjlighet till att 

projektet blev en del av Korsavadskolans ”elevens val” med mycket kort varsel. 
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Elevens val – ”Brand” 

Beskrivning och förutsättning 

Syftet med undervisningen i elevens val är att eleverna ska få tillfälle att fördjupa och bredda 

sina kunskaper i ämnen som ingår i timplanen. Det finns en fantastisk mängd fakta, forskning 

och erfarenheter vad gäller ungdomar och skolbränder. Eleverna fick fri tillgång till nätet och 

som underlag för föreläsningar, diskussioner och grupparbeten fanns material och filmer 

föreslaget (se bilaga för hela listan inklusive länkar): 

 Brandskyddsföreningens film ”Upp i rök” (15 min) med tillhörande studiehandledning 

 Bildspel ”Skolutbildning åk 8” (2 timmar) av Magnus 

Rudberg, Medelpads räddningstjänst, (ej färdig utgåva) 

 Filmer på Youtube, ex The Station Fire (13 min) och 

Hovsjöskolan och TAC Victoria 

 Eleverna får använda sig av all tillgänglig teknik på 

skolan.  

 Bildspel ”Har du koll” (3:45 min) av Martin Fredriksson, 

SÖRF 

 
 

Rundvandring på skolan (risker, trygga platser, skadegörelse), och praktik varvas med teori 

och grupparbete. Ungdomarna ska även lämna förslag på vilken typ av 

dokumentation/information som ungdomar skulle vilja ha i ämnet och på vilket sätt. 

Veckoschema 

Schemat anpassades till skolans upplägg för elevens val. Det innebar att 13 studietimmar 

skulle fördelas på fyra dagar med start 1030. Aktiviteterna var allt från att praktiskt få 

använda handbrandsläckare, prova larmställ och övrig utrustning till att diskutera lagtext, 

mediaanvändning och risker på den egna skolan. 
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Dokumentering 

Dokumenteringen av veckan gjordes på flera sätt: 

 Enkät 

 Minnesanteckningar från föreläsningar, diskussioner och grupparbeten 

 Fotografering (Medgivandeblankett) 

 Elevernas egna filmer och bildspel 

 

Resultat 

Deltagarna 

36 st elever från åk 7, 8, 9 Hemvist Södra på Korsavadskolan Simrishamn 

anmälde sig. 32 st påbörjade programmet och hade stor spridning vad gäller 

kön, ålder, favoritartist och favoritämne i skolan. Alla eleverna hade kommit 

med i gruppen på sitt första val. 26 st fyllde i enkäten. De 11 tjejerna och 15 

killarna hade tillsammans snittåldern 15.  
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Musiksmaken var mycket blandad med en stor grupp som gillade allt. De 10 eleverna hade 

alla fördelat sig på de olika favoritämnena i skolan. Se nedanstående spindeldiagram där blå 

färg markerar antalet elever inom respektive kategori 

 

Det fanns flera inriktningar på ”Elevens val” där några exempel är Musik, Bild, Bokklubb, 

Matte-NO. 36 st elever hade ”Brand” som sitt första val. 11 % började aldrig veckan. 17 % 

hoppade av efter en dag. Flera av dessa elever tyckte det var för mycket ”snack” och då 

syftade de på diskussionen som var efter filmen ”Upp i rök”. 8 % fortsatte närvara i 

programmet men med ett tydligt avståndstagande till aktiviteterna. Totalt var 72 % aktiva och 

engagerade. 50 % av de anmälda fullföljde programmet. 

 

Praktiska övningar 

De praktiska övningarna blev 

uppskattade. Det fanns två stationer. Den 

första handlade om brand, släckning och 

handbrandsläckare. Här fanns en viss 

besvikelse över att branden inte var 

större. Det var inte någon tillräckligt stor 

utmaning att släcka det lilla karet. På den 

andra stationen fick eleverna prova 

larmställ och andningsapparat. De som 

gillade utmaningar gjorde flertal 

armhävningar med utrustningen på. Många 

frågor om brandmannens vardag och förutsättningar vid en brand. 

 

Anmälda; 36 
Måndag fm; 32 

Måndag em; 29 
Tisdag; 26 Onsdag; 26 

Torsdag; 18 

Favoritämne i skola Favoritmusik 
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Enkäten och rundvandringen 

Enkäten delades ut vid inledningen på måndagen och tanken var att den skulle fyllas i och 

lämnas in på torsdagen. Redan efter en timme på måndagen så hade några tappats bort, 

använts för andra ändamål. Utsikterna mörknade vad gäller att få in tillräckligt många för 

analysen. Nya enkäter delades ut och på tisdagen när det var 10 minuter kvar kunde alla 

elever som lämnade in sin enkät sluta 10 minuter tidigare. Ifylld enkät innebar att eleven fick 

lämna lektionssalen. Tack vare den ”uppmuntran ”så lämnade alla 26 st in svarsblanketten. 

Svaren var både i +/- form och i beskrivande text. Underlaget blev över förväntan fylligt och 

konstruktivt. 

 

Skolans vaktmästare Mattias Lundin 

och tillika brandman berättade för 

gruppen om brandskyddet och 

skadegörelsen på skolan. I 

diskussionen togs olika exempel upp 

och vilka konsekvenser det fått, både 

ekonomiskt och säkerhetsmässigt. 

Därefter gick eleverna ut i mindre 

grupper med varsin ritning i handen. Alla grupperna lyckades med uppgiften att dokumentera 

brandskyddet och hitta brister/risker på skolan. En elev imponerade genom att peka ut platser 

där det saknades utrymningsskylt. Det visade sig att det var just den eleven som rivit ner den. 

Så när det gäller skadegörelse så fanns det i just det här fallet en kunskap om vad skylten var 

till för och insikt om konsekvenserna – likväl revs den ner. 

Bildspel  

En föreläsning genomfördes av styrkeledaren Jan-Åke Modig på måndagen efterföljd med 

bildspel ”Skolutbildning Åk 8. Bildspelet gjordes för hela gruppen på drygt en timme. Under 

den inledande informationen hade några elever svårt att hålla fokus och mobilerna lockade 

flera. Tydligt att ju större gruppen är och ju bredare den är med sina deltagare desto svårare 

att nå fram med syftet för föreläsningen. 

Bakgrund- och faktadelen fascinerade eleverna och fler bilder/färre siffror efterfrågades. 

Eleverna föredrog att summor visades som konsekvens, något eleverna inte kan få när skolan 

inte finns kvar. När den ekonomiska kostnaden för skolbränder i Sverige presenteras blir det 

svårgreppat med så många nollor. För några av eleverna så låter 1000 miljoner kronor mindre 

än 1 miljard.  

Överlag så föredrog eleverna att se mer film och göra mer praktiskt än att sitta och diskutera. 

Korvstoppning med fakta eller långsamma animeringar ska undvikas. När det gäller bränder 

så är det lokala exempel som ska tas fram. 

Skolan jobbar redan mycket med beteende och värderingar. Den stora frågan för eleverna var 

varför detta är med. Majoriteten ville att stycket skulle bort. 
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Nedan är sammanfattning från elevernas diskussion om bildspelet: 

 Dåligt Ok 

Inledning Tråkigt att lyssna på=tappat intresse när 

det viktiga kommer 

Inte så mycket text Alla behöver inte 

berätta vad de gillar/heter 

Roligt / bra= fokus 

Veta vad man ska göra 

Intresserad /Nyfiken bilder 

Kort personlig presentation 

Bakgrund Inte för mycket bara de viktigaste och 

tydligaste ex för mycket text mer bild 

och filmer 

Antal skolbränder viktigaste 

Tydligt pengar går åt – 

jämförelse=saker man vill ha 

Statistik bra 

Fakta Lagom, för det va för långt, lagar i en 

rimlig mängd 

Få reda hur ofta 

Kort om varje 

Lagar – kort genomgång 

Brandförlopp Säker ej så mycket med fakta, en annan 

och bättre film – tex modigs  

dåligt att det inte fanns ett ex närmare oss 

Filmer the station fire – lokalt 

Konsekvens 

liv 

Fakta tråkigt – film berör mer. För 

mycket prat – för långt 

På filmer – berörd 

Konsekvens 

egendom 

Tråkigt med siffror 

"överdriv siffrorna - säg 1 miljard 

istället för 1000 mkr" 

Bland siffror film bild diagram 

Beteende Tråkigt, behöver inte vara  Behövs svårare ord? 

 

Diskussion efter filmen ”Upp i rök” 

Hela gruppen tittade på filmen ”Upp i rök” och efteråt så följde läraren Linda den 

medföljande studiehandledningen. Först fick eleverna enskilt fundera på filmen och vad som 

var dåligt, ok och bra med de olika delarna. Därefter satt de parvis och diskuterade och 

avslutningsvis var det diskussion i hela gruppen. På de 30 minuterna så togs följande frågor 

upp: 

 

 Vad tycker du om skolbränder? 

 Hur har förhållandet förändrats t eld? 

 Använder eld i vardagen? 

 Varför anläggs det så mycket skolbränder? 

 Varför innebär en skolbrand fara för andra? 

 Hur reagerar ni vid brandlarm? 

 

När tiden var slut så återstod 30 st frågor och 

under diskussionen så var några elever 

rastlösa/trötta efter 10 min. Genomgående så 

upplevdes det som bra att träffa en brandman 

med egna erfarenheter, få möjlighet att fråga 

och få svar. 
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Större delen av filmen gillades av eleverna med störst intresse för delarna som handlade om 

”unga drabbade, brandrelaterat, risk/konsekvens och brandkår”. De delar som markerades 

som dåligt av flest var ”vuxna drabbade”, ”vuxen parodi” och ”ungdomar för trygghet” 

 
 

Nedan är några av elevernas åsikter om filmen ”Upp i rök”. 

Unga drabbade det är bra att en killgrupp diskutera bränder, hur unga drabbas är viktigt och ska fördjupas 

dom berättar hur hårt det tar för dem, vilket man nog inte tror innan det har hänt 

det blir liksom empati för de som är drabbade. Ungdomarna är ungdomar 

bra för att man får veta hur det är att bli drabbad 

jag tycker det är bra att unga får va med så dem lär sig 

Vuxna drabbade Vet inte riktigt. Barnen bryr sig inte riktigt 

unga bryr sig inte vad vuxna drabbas av, tråkigt 

jag tycker att det är bra att ha en blandning av barn och vuxna 

Brandanläggning intressant! bra att veta att det kan börja brinna 

de visar saker som brinner mycket vilket är bra 

att visa hur en brand kommer till kan både vara possitivt och negativt. Det kan vara bra 

och veta hur en brand kan starta men det kan oxkså trigga igång att prova själv 

det visar hur en liten sak kan bli så stor 

Brandförlopp det var bra, såg ej farligt ut men sen blev det farligt 

bra för att man får reda på hur snabbt det går 

njaa 

bra att veta men det kan också vara bra att veta hur man stopar förloppet 

bra för att man ser hur hårt det tar. Om man nu skulle tända en vätska så kan det bränna 

ner en hel skola 

Fakta 

Skolbränder 

ganska intressant 

jag tycker statistik är bra, folk behöver veta 

bra att veta men det kan också bli lite långtråkigt om det blir för mycket 

inte för mycket blir för tråkigt, man slutar lyssna 

Brandkåren bra att veta om brandkårens arbete, intressant 

för att göra saken bättre tror int ejag att man ska behöva gå in på hur brandkåren jobbar. I 

så fall egna erfarenheter 

Konsekvens 

anläggare 

Intressant, viktigt att vi får se konsekvenserna 

jag tycker det är bra att man får veta vad som händer om man anlägger en brand 

tråkigt man slutar lyssna. Hört det för många gånger 

folk vet  inte de stora riskerna 
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Lagen bra att få reda på lagen så man vet lite 

lagar är viktiga 

helt ok 

kan redan, onödigt i filmen,  man ska veta det, det vet de flesta redan 

Risker skolan folk dör, lärare blir av med jobb, riskerna får eleverna att hitta på att elda upp skolan 

får man veta riskerna så tar man riskerna för att förstöra 

sådär 

detta var bäst. Det såg inte farligt ut från början men det var det/blev det. 

om det finns risker tycker jag att man ska stoppa dem. Bra att vi fick gå runt på skolan. 

Vuxen parodi inte så roligt, det var bara tråkigt, inspererade inte ett dugg 

både roligt och tråkigt för det är brand 

det är inte roligt med parodi när det gäller bränder  

lite tramsigt, onödigt, jag tyckte inte var så kul och att skämta passar inte in här 

Ungdomar för 

trygghet 

alla har rätt till trygghet på skolan 

inte bra för där var ingen stor handling i det 

bra 

fattar inte 

sådär 

Gruppindelning 

Under veckan prövades flera olika gruppindelningar med syfte att få ett så aktivt arbete och 

diskussion som möjligt. Under föreläsningar, konceptdiskussioner och bildvisningar var det 

helgrupp som gällde. Under de praktiska övningarna var det halvgrupper som var slumpartat 

indelat. Vid förberedelserna inför konceptdiskussion så var det parning med närmsta 

bordsgranne – i flera fall blev det med bästa kompisen/-arna. Vid specifika arbetsuppgifter 

blev det inledningsvis indelat i blandade årskursgrupper. Därefter så delades eleverna in i 

följande grupperna (fortsatt årskursblandat): 

 Företrädesvis ”talare” 

 Företrädesvis ”lyssnare” 

 Enbart tjejer 

 Enbart killar 

 Närvarande men avståndstagande  

Redovisning från gruppen ” närvarande men avståndstagande” 

Efter 1½ dag var det flera elever som tydligt visade sitt avståndstagande till skolarbetet. Några 

stycken deltog enbart i måndagens aktiviteter och uteblev från resten av veckan. Några andra 

närvarade vid alla schemalagda aktiviteter men markerade antingen sitt missnöje högljutt eller 

med utstuderad yttre passivitet. Vid en av gruppindelningar skapades en grupp på tisdagens 

eftermiddag med en grupp närvarande men avståndstagande ungdomar. De gjorde ett mycket 

gott arbete med sina uppgifter. Gruppen tog fram ett veckoschema som skulle passa dem.  

 Mån Tis Ons Tors Fre 

0800-0845 Genomgång Inspektion av 

olika lokaler 

Inspektion av 

olika lokaler 

Brandövning Polis o Ambulans 

kommer o 

informerar om 

olycksplatser 

0855-0940 Film  Fakta/film Film  Fakta/film Film  

0945-1120 Praktiskt 

räddningstjänst 

Praktiskt 

räddningstjänst 

Praktiskt 

räddningstjänst 

Praktiskt 

räddningstjänst 

Praktiskt sjukvård 

livräddning 

30 min Lunch 

1150-1300 Grupparbete Grupparbete Grupparbete Grupparbete Redovisning 

1305-1400 x x 
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Redovisning från filmgrupperna 

19 st av ungdomarna hade fyllt i den tredje delen av svarsblanketten (”Vill jag veta mer? Vad 

och Hur? Från vem?”). I samband med att de fick fundera på om, hur och från vem de ville 

veta mera fick de även se flera olika filmer på Youtube. Målet var att ta reda på hur olika 

kommunikationsstrategier fungerade när man försöker få ut ett budskap. I bilagan finns hela 

listan på filmer vi föreslog, och som de flesta tog del av. Alla såg minst hälften av dessa och 

majoriteten tyckte att det var svårt att hitta egna filmer och såg därför endast dessa. Länkar till 

filmerna finns i bilagan. Nedan har vi samlat ihop några av filmerna samt reaktioner från 

eleverna: 

 

Don’t text and drive 

Det var väldigt blandade känslor på den här filmen. Dels tyckte de att den var lite äcklig, men 

väldigt verklighetstrogen och därför blev man berörd. Alla tyckte att filmen var bland de 

bättre, för de blev intresserade och ville titta vidare. 

 

The Station Fire  

Allihop var enade om att den här filmen var bra. Den var spännande speciellt för att det var en 

verklig händelse och filmat på plats, samtidigt som den var väldigt sorglig. De tyckte att det 

var helt sjukt att det kunde bli som det bli, och de blev berörda. Kopplingen och likheterna 

med branden på Backaplan blev starka. 

 

TAC - Think! Always wear a seatbelt 

“Usch! Öhh! Aaaa! Men gud vad äckligt!” 

”Det var ju rena skräckfilmen!” ”Den var inte bra” 

Nej, den här filmen var inte omtyckt, de tyckte den var för äcklig. Självklart fanns det de som 

satt och skrattade också – åt de andras avsmak. 

 

Hovsjöskolan brinner Augusti 2009 

Den här filmen jämförde manga med den 15min långa “Upp I Rök” som 

brandskyddsföreningen(?) gjort. De flesta var överens om att det är bättre att visa Upp i rök, 

för den handlar mer ingående om vad skolbränder ställer till med. 

Där var dock fortfarande någon som sa att den fick samma bild av branden på de båda 

filmerna, men att det var mycket häftigare på youtube-klippet. 

 

De flesta (11 st) berördes av filmen från TAC Victoria ”Don’t text and drive” och tycker det 

är ett bra exempel på filmer för ungdomar. Nästa grupp (4 st) tyckte inte någon film var bra 

och hittade inget själva som de gillade. Resten av gruppen antingen okejade filmerna men 

ville inte veta mer eller fann att alla filmerna kunde ha sin målgrupp. 
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Filmen ”Har du koll?” gillades och även ”Rumsbrand - ljus i soffan”. Filmen ”the Station 

Fire” grepp dem starkt och var något ungdomarna återkom till i diskussionerna. I jämförelse 

med materialet om ”Backaplan” så var det inte alls samma förståelse eller insikt om 

konsekvenserna. 

  

”Den första filmen var bra dom andra 

var mest äckliga men bra att veta 

eftersom man ser vad som händer när 

man gör saker som man inte ska göra. ” 

”Nej jag vill inte veta mera.” 

”hitta inga bra filmer” 

”Filmen om raketer som var tecknad var inte bra, 

om raketer så va den icke -tecknade filmen med 

killarna bäst. Man blir ytterligare intresserad och 

vil klicka vidare in på MSB och läsa. Men den 

tecknade gör inte mig mer intresserad. Den är 

tråkig och det är säkert fler som tycker så.” 

”Jag tycker att en del av filmerna var väldigt bra. 

Andra är mindre bra. En sådan här film ska inte 

vara så rolig eftersom man då inte tar dem på 

allvar. Vissa filmer var kanske inte så bra eftersom 

man hade nära till skratt. Andra var allvarliga och 

de filmerna tar man seriöst. Den sistafilmen vi såg 

tyckte jag var bra. Den första filmen var också bra 

de flesta i mitten skrattade man lite till.” 

”Dont text and drive. Den var redigt bra den. Den visade liksom hur roligt man kan ha 

men sen går allt dåligt. Det var bra att visa hela förloppet. Hon kände sig lite nere när 

detta skedde i med att hon körde bilen. ” 

”Man blir berörd av sådana filmer. När man blir berörd fastnar det i huvudet. ” 

”jag tycker filmen text and drive av tac victoria var den som rörde mig mest och fick en 

att tänka om, hur det skulle vara om jag själv suttit i den sitsen. Denna borde det visas 

mer av och andra filmer av denna stil bör skapas” 



12 

 

Analys och rekommendationer 
Skolbränder kostar samhället uppskattningsvis en miljard – genom att prata med varandra kan 

vi minska antalet bränder och minska konsekvenserna. Hur ska vi lyckas med en sådan 

dialog? Myndigheter och kommuner satsar mycket på förebyggande arbete och att försöka nå 

ut med budskapet till ungdomar. Vad tycker ungdomarna själva?  

 

Även om det statistiska underlaget i den här analysen varken är tillräckligt bred eller djup så 

går det att göra kvalificerade antaganden för att svara på: 

-Hur funkar anti-brand föreläsningarna som räddningstjänsten håller för ungdomar över hela 

Sverige? 

 

När det gäller föreläsningarna generellt så når troligen räddningstjänsten 50-70 % av de 

lyssnande ungdomarna. Nästa antagande är att de ungdomar som inte närvarar, hoppar av 

under gång, gör annat under tiden eller är direkt avståndstagande kommer inte att nås av 

informationen. Det är troligen i någon av de senare grupperna som vi hittar de ungdomar som 

anlägger skolbränder. Så svaret på frågan är tvådelad. Å ena sidan funkar föreläsningarna på 

majoriteten men å andra sidan så funkar de inte för minoriteten och det innebär att 

skolbränderna fortfarande är ett problem. 

 

Ungdomarna menar att den som föreläser behöver vara väldigt stark mentalt, lite skämtsam, 

och inger respekt för att nå killar och tjejer med dålig attityd. Ungdomarnas rekommendation 

för en bra föreläsning är att: 

•den hålls på brandstationen:  

”På skolan är det som vilken tråkig lektion som helst” 

•den hålls av en brandman: 

 ”Vi lyssnar aldrig annars på vad lärarna säger, varför skulle vi göra det nu?” 

 

Är föreläsaren i fråga är ”chill” enligt killarna att så kommer de att lyssna. Att vara ”chill” 

eller ”skön” som vuxen, innebär för ungdomarna: 

•Intressant person med mycket erfarenhet  

•Rappa kommentarer. (Inte vara rädd för lite att vara lite småretsam) 

•Ha humor. 

•Inte vara så himla överordentlig, utan vågar släppa loss lite. 

•Det är ett stort PLUS om personen öppet visar att den tycker något är skit. 

•”Säg precis det den tycker, för då fattar vi!” 

 

Inledningsvis var tanken att filmen ”Upp i rök” och bildspelet ”Skolutbildning Åk 8” skulle 

prövas på en mindre referensgrupp på Korsavadskolan under ett par timmar. Tack vare det 

otroliga gensvaret från Linda Ohlsson, lärare i samhällsorientering, öppnade sig den unika 

chansen att få pröva ännu mera material och pedagogik under flera dagar i samband med 

”Elevens val”.  

 

Förutsättningar var det bästa. Ansvarig lärare 

var engagerad och drivande. Alla eleverna 

förstod de flesta abstrakta och konkreta 

frågeställningar och hade förmågan att i 

varierande grad analysera och konkretisera i 

ämnet. Alla deltagarna hade fått sitt första val 

och vädret var bra. Av de 36 st som anmält sig 

var det 72 % som var aktiva och engagerade.  
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Tråkigt 
Mycket att läsa 

Mycket prat från ledaren 

För långa lektioner 

Ämnet är tråkigt 

Varmt i klassrummet 

Vi är många 
 

Redovisa det vi 

lärt oss 
Göra film och visa för de 

andra eleverna på skolan 

Aktiviteter 
Kolla brandsäkerhet – här och i 

andra byggnader tex skolor, affärer 

Testa att släcka 

Testa att utrymma med rökkanoner 

Göra en ”olycka” och testa att va 

först framme och hur man gör 

Lära sig första hjälpen och sen få 

Roligt – intressant 
Inte prata så mycket 

Mer bilder 

Mer aktiviteter tex kolla säkerhet 

på sin skola , brandstationen och 

andra byggnader 

Filmer är bättre men kan också va 

tråkigt 

Korta filmer gärna som 

Kul-förväntningar 
Åka brandbil. Lära sig hur man 

släcker eld – löjligt med liten eld 

Se hur det fungerar på en olycksplats 

Prova en brandslang 

Föll för grupptrycket och trodde det 

skulle bli roligare 

Upplägget 
2 intensiva dagar (problem om 

någon är sjuk och missar, jobbigt 

att fokusera i 2 dagar på detta) 

En vecka med korta – intensiva 

dagar (man orkar en vecka om det 

är roligt och korta dagar. Man lär 

sig bättre så här än sprida ut det) 

Det är de praktiska inslagen som gillas av ungdomarna. De teoretiska passen rekommenderas 

att vara kortare och varvas med praktiskt. Det ska inte bara vara diskussion, skriva och lyssna. 

Det bästa anser ungdomarna är om det går att välja mellan olika alternativ. Ett alternativ är att 

skapa en film i ämnet och att uppgiften ges redan i inledningen av programmet.  

 

Trots de goda förutsättningarna var det endast 50 % som var med alla fyra dagarna. När det 

gäller att utveckla konceptet ”Elevens val” gjorde eleverna som var närvarande och tydligt 

avståndstagande duktiga att ta fram ett alternativt program som var 28 timmar istället för de 

13 timmar de själva hade. Anpassad arbetsuppgift fick även den här gruppen konstruktiva 

med resultat. 

Eleverna sammanfattade alla sina åsikter om bildspelet ”Skolutbildning årskurs 8”. 
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Ungdomarna fick ta del av både svensk och internationell utbildningsmaterial och autentiska 

filmer på Youtube. Filmer är överlag mycket uppskattat och särskilt de som berör antingen 

med humor eller realism utifrån ungdomarnas värld. 

 

Filmer under 4 min behåller intresset (ex ”Har du koll?”) och är det längre speltid krävs ett 

mycket engagerande upplägg (ex TAC Victorias). De 15 min som ”Upp i rök” tar att se, är en 

utmaning för ungdomarnas koncentration. Filmen är mycket välgjord och de uppskattade 

delarna (unga drabbade, brandrelaterat, risk/konsekvens och brandkår) berör djupt. Tyvärr så 

tappar ungdomarna intresset för filmen när ex vuxna 

beskriver sina upplevelser. Slutsatsen är att allt anti-

brandmaterial för ungdomar måste ha en noga 

genomtänkt story board utifrån det som berör och 

engagerar ungdomar för att funka fullt ut.  

 

Studievägledningen till ”Upp i rök” skulle kunna 

rekommendera vilka frågor som är att prioritera och 

även rekommendera att diskussionen förs i mindre 

grupper med en gruppindelning utifrån respektive 

individ. Det kräver en duktig pedagog att bemöta 

”diskussioner suger” och finns det stöd i materialet är 

det en fördel. 

 

Eleverna har varit fantastiska och delat med sig av sina 

åsikter. Efter dessa fyra dagar så är det tydligt att det går 

att engagera alla ungdomar och få ut information och 

fakta om skolbränder. Nyckeln är att situationsanpassa 

både pedagogik och material till respektive målgrupp. 

Den uppgiften lämnas med varm hand till de som är 

bättre lämpade att omsätta dessa erfarenheter till praktisk pedagogik. 
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Reflektion av Ida Buhre 

Ungdomar och grupptryck 

Jag skulle tippa på att ungefär 1/3 av 9:orna  på min skola röker. Minst. Flera av dem har 

redan hunnit bli beroende och kan inte sluta fastän de försöker. Vad är det som lockar trots att 

det är dåligt för både hälsan och ekonomin? 

– Man känner sig som en i gänget. 

– Du behöver inte vara rädd för att bli kallad mes. 

 

I grund och botten handlar allt om det. Att få vara en i gänget, bli respekterad och allra helst 

bli populär. Vi bryr oss extremt mycket om vad kompisarna tycker. 

Så är det i skolan. Funkar det inte att bara vara en i mängden, då vill vi sticka ut. 

Kanske genom att göra något vi inte får? Som att sätta eld på en skola? Det finns en hel del 

som gör dumma saker bara för att visa hur självsäkra dem är, och att ingen kan säga åt 

henne/honom hur han/hon ska bete sig. 

Det är ett flertal som inte tycker om skolan, som gärna skulle se den brinna ner, men inte lika 

många som faktiskt skulle vilja vara den som sätter eld på den. 

Jag tror inte de som tar steget och startar en brand, förstår hur de kommer känna sig efteråt. 

Sedan är det ju alltid roligt att jäklas med folk. 

 
Död, elände och attityd 

Under Elevens val ”Brand” tittade vi tillsammans på TAC-Victoria filmerna som är gjorda för 

att folk ska: 

1. Använda säkerhetsbälten. 

2. Sänka hastigheten när man kör. 

 

En del filmer var väldigt verklighetstrogna och var 

både blodiga och omskakande. De fick väldigt 

blandade reaktioner. Några tyckte filmerna var 

super-bra, andra inte, men det jag tyckte var den 

mest tänkvärda kommentaren var ”Den var inte bra, 

för det var ju rena skräckfilmen”.  

Då tänkte jag: Har man inte förstått någonting? Att 

det är såhär verkligheten ser ut? Svaret är nej. Vi 

unga har inte en aning, för i vår värld händer inte så hemska saker, det är något man ser på 

filmer, bilder, spel etc. Samtidigt som ”skräcken” är ett utav de vanligare temana i vår 

vardagsunderhållning, så förblir den också just det, underhållning. 

 

Vi såg en film om andra världskriget i skolan, som hette ”pojken i randig pyjamas”. När man 

fick se i en scen hur judarna blev instängda i en gaskammare och rev med fingrarna mot 

väggarna i ett försök att ta sig ut hördes ett gäng kommentarer från mina klasskamrater, som 

då gick i 9:an: ”Nä, gud vad hemskt.” ”Va? Jag fattar inte. Varför river de på väggarna?” 

”Men de försöker ju ta sig ur smarthuve” ”Jaha” ”Haha, kolla hans min” ”Fy faaan vad sjukt! 

Så hemskt” ”Hahaha, kolla! Alla ligger på varandra!!” ”Neej, men de är ju döda” ”Shit vad 

sjukt” ”Sicken jävla böghög.” ”Asså detta är ju jätte sorgligt, jag börjar snart gråta” 

 

Hur man förhöll sig till huruvida det var sorgligt eller inte, gick som i en bergodalbana. 

Vad är hemskt och vad är roligt jämte spännande? Gränsen kan vara hårfin, och det är just det 

som är problemet, att en del av oss unga klarar inte själva av att urskilja den. Det är ert jobb 

att se till att den gränsen blir så tydlig som den bara kan bli. För att sätta eld på en skola är 

inte roligt, det är hemskt. 
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Hur pratar en tonåring med en vuxen? 

Hur ska man då göra för att fylla i den saknade linjen? För att ta reda på hur en vuxen ska 

prata med ungdomar tänkte jag ta det omvänt och svaren är: 

– Vi låter jätte smarta 

eller 

– Vi spelar så oskuldsfulla som det bara går 

 
Vi vill få de vuxna att förstå, och motargumenterar dem. Vi förstår egentligen att vi aldrig 

kommer att kunna övertala dem, men vi blir så förtvivlade av tanken att min åsikt är den som 

ska glömmas bort, bara för att jag enligt pappret inte är lika smart eller för att jag inte levt lika 

länge. ”Du är inte gammal nog för att veta vad som är rätt och inte.” 

Samtidigt som den vuxne blir mer frustrerade så höjer de tonen och glömmer bort det ologiska 

i sina resonemang. ”För att jag säger så”  

Det är det värsta man kan säga till ett barn, för vi går inte med på det. 

Vi tycker vi har minst lika rätt, så länge vi inte får en ordentlig förklaring. 

På samma sätt är det åt andra hållet, att den vuxne behöver en förklaring. De tycker dock 

oftast inte att våra resonemang heller håller.  

Då försöker vi förtvivlat få dem att sätta sig in i vår situation. Vårt problem är bara att vi inte 

vet hur vi ska få dem att förstå hur vi känner. 

”Mina kompisar får ju, så varför får inte jag? Jag är faktiskt en riktig ängel i jämförelse” 

 

Ändå får vi inte som vi vill. Det är då man väljer mellan två alternativ: 

I den första utgången gör man någonting väldigt dramatiskt för att sätta punkt för det hela.  

I den andra utgången håller man tyst och säger inte det den tycker till den vuxne. För när de 

vuxna tror att man håller med dem eller i alla fall tycker det som sagts är rimligt, det är då de 

tycker att man är en klok liten person. ”Kanske skulle man kunna tänka sig att lyssna på 

honom/henne i alla fall.” 

Trots att det verkar som att vi ändrat oss, så går vi iväg med vår egen önskan kvar. Det är rätt 

lätt att dölja vad man tycker och tänker. Det den här situationen skapar, är en nöjd förälder, 

men en ungdom vars tankar om den vuxne hela tiden smutsas ner och minskar i respekt. 

Alltså: Har vi bestämt oss för något så är det så, det går inte att få oss att ändra oss. Enda 

sättet är att SKAPA en ny uppfattning, inte påpeka att den befintliga är fel. 

 

Fokusera på att visa något nytt och undvik pekpinnen 

 

Ungdomar skämtar och skrattar för att hantera jobbiga saker. Varför inte göra samma sak? 

Humorserie? Hur är det med ICA-reklamen? Alla känner till ICA-Jerry, Stig och dem andra. 

Det är lättare att bli intresserad när det man uppmärksammar är underhållande samtidigt som 

det faktiskt ger något. Att få skratta lite är ju alltid roligt! Det kan dock bli väldigt bra också.  

 

Att först vara lite mer skämtsam för att visa att vi ligger på samma nivå, och sen börja med 

”de tunga sakerna” är en vinnande combo.  
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Min slutsats efter den här veckan är att alla tycker det är spännande när det händer något nytt 

och ovanligt. Varför inte då göra det hela till något stort och annorlunda, och inte bara en 90 

minuters föreläsning? 

 

De flesta filmer och broschyrer man kan hitta om skolbränder kommer från 

Brandskyddsföreningen. Minsta lilla kostnad för att ta del av materialet kanske gör att några 

avstår. Det här handlar ju helt klart om en förändring i informationsflödet, och att lära sig att 

vara lite nytänkande när det handlar om kommunikationen till unga. De vuxnas utmaning är 

att få unga att tycka samma utan att tvinga de till det. 

Ja, jag vet att jag bara är en sextonåring och ännu en utav de som ”inte är gamla nog till att för 

att ha sett världen o kunna bilda sig en ordentlig uppfattning”, men det är just det som gör mig 

så speciell. Första steget i att lära är att lyssna. Jag är en utav de ni vill nå ut till, så varför inte 

börja med att höra på min röst? 

 

 

 

Ida Buhre 

Kivik, 2012-07-26 
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Bilaga Länkar till visade filmer 
 

FILMER FRÅN YOUTUBE 
Rumsbrand – ljus i soffan http://www.youtube.com/watch?v=1ikxgl8uTG0 

Har du koll? http://youtu.be/-ot6T-uIwdI 

The Station Fire http://www.youtube.com/watch?v=_pXYKQYOXX

8  

Backaplan Flera på youtube 

Korsavadskolans egen film http://youtu.be/kaBUUtVFlRo 

Hovsjöskolan brinner Augusti 2009 http://www.youtube.com/watch?v=hrRFRlvRY9E 

Hovsjöskolan brinner 2 http://www.youtube.com/watch?v=hpMpvSoTA_k 

Södertälje brinner! Hovsjöskolan http://www.youtube.com/watch?v=H22nO3fE1Co 

När det oväntade händer http://www.youtube.com/watch?v=3lo1qnyqr8A&f

eature=relmfu 

På ett ögonblick http://www.youtube.com/watch?v=iO7lpZhAuys 

Fireworks in Sweden Gone Wrong http://www.youtube.com/watch?v=7XQ_vi-iV0c 

 

Tio råd för ett säkrare fyrverkeri http://www.youtube.com/watch?v=WHpja6bx4jU&

feature=BFa&list=PLC30065439492B727 

Just Say No To Peer Pressure. http://www.youtube.com/watch?v=swHb0GPRwnQ

&feature=related 

Drinking Beer and Smoking Cigarettes http://www.youtube.com/watch?v=KAGENje0zRk

&feature=g-u-

u&context=G2adb1ccFUAAAAAAADAA 

Varför kastar man sten mot polis och 

räddningstjänst? 

http://www.youtube.com/watch?v=qgZzwbQLD1s

&feature=relmfu 

"Little Bit Dead" TAC drink driving http://www.youtube.com/watch?v=r5hxzdwQ7HA 

"Never" TAC Drink Drive TV http://www.youtube.com/watch?v=otR8V7rlnjA&f

eature=relmfu 

"No Accident" TAC Speed TV http://www.youtube.com/watch?v=vLvkIFREZU8 

THINK! always wear a seatbelt http://www.youtube.com/watch?v=xaSqVlgKB6s 

Embrace Life - always wear your seat 

belt 

http://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM 

 

"Scooter Girl" TAC protective clothing http://www.youtube.com/watch?v=s7xOPTBaTbY 

Dont' Text & Drive Commercial http://www.youtube.com/watch?v=pubTiDCEVZ8

&feature=results_main&playnext=1&list=PLFCA7

642EA1577206 

Friends reklamfilm – Rödhårig http://www.youtube.com/watch?v=IM87nv08HOk 

Friends - Hårda ord http://www.youtube.com/watch?v=ktnIXiEUQt4&f

eature=related 

Friends reklamfilm - Som på 

Högstadiet 

http://www.youtube.com/watch?v=Fw1o8DE4wpk 
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