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Om undervisningsopplegget 
Dette undervisningsopplegget om brann- og elsikkerhet er først og fremst tilpasset 6. klasse, 

men kan også brukes i resten av mellomtrinnet. Materiellet er et supplement til temaet 

elektrisitet i læreplanens kompetansemål for naturfag, men kan også benyttes til f.eks. 

språkfag, matematikk og samfunnsfag. 

Undervisningsopplegget er gratis tilgjengelig med nettressurser på brannvernskolen.no og 

elevhefter som kan bestilles fritt fra brannvernforeningen.no. Opplegget er utarbeidet av 

Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med 

støtte fra Gjensidige og «Det store brannløftet» til Gjensidigestiftelsen, og i samarbeid med 

kampanjen «Alt vi kan mot brann» og Brannbamsen Bjørnis. Materiellet erstatter det 

tidligere undervisningsopplegget «Eldar & Vanja om elektrisitet og brann». 

 

Innhold 
Undervisningsopplegget består av følgende elementer: 

Elevhefte 

Elevheftet «Sjekk brannsikkerheten med Team Bjørnis» er et hefte på 8 sider i A5-format. 

Heftet er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk, og kan bestilles gratis fra 

brannvernforeningen.no. Direktelenke finnes på lærersiden på brannvernskolen.no. Heftet 

kan også lastes ned i PDF-format fra samme nettsted. Les mer om heftet på side 3-4 i denne 

lærerveiledningen. 

Brannvernspillet 

Brannvernspillet på brannvernskolen.no er et dataspill som spilles i datamaskinens nettleser. 

Les mer om Brannvernspillet på side 5-6. 

Brannsikkerhetssjekken 

Brannvernskolen.no har en egen side der klassen kan registrere sine funn i 

brannsikkerhetssjekken som de har utført hjemme. Blant alle klasser som deltar, trekker vi 

tre heldige vinnerklasser i mai hvert år. Vinnerne får en fin premie! Les mer om dette på side 

7-8. 

Kahoot 

Som et tilleggselement er det laget en egen Kahoot-quiz som kan benyttes som en interaktiv 

del av undervisningen. Les mer om dette på side 8-9. 

Besøk av brannvesen og/eller Det lokale eltilsyn 

Mange brannvesen og DLE tilbyr skolebesøk med undervisning om brann- og elsikkerhet, 

noe som kan være en fin forsterkning til dette undervisningsopplegget. Les mer om dette på 

side 9. 
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Elevheftet 
I elevheftet møter elevene Ella Eltilsyn, Filip Feier, Farid Forebygger og Rikke Røykdykker. 

De er kollegene til Brannbamsen Bjørnis, som mange barn kjenner fra før gjennom blant 

annet barnebøker, musikkvideoer på YouTube og åpen dag på brannstasjonen. 

De fire karakterene har hvert sitt tema som de er opptatt av, og som de vil lære elevene mer 

om. I tillegg har de hvert sitt tilknyttede sjekklistepunkt som de vil at elevene skal sjekke 

hjemme. Det kan være lurt å snakke gjennom temaene på forhånd sammen med elevene, og 

gjerne bruke dataspillet på brannvernskolen.no som interessevekker.  

Ella Eltilsyn (side 3 i elevheftet) 

Ella er så klart ekstra opptatt av elektrisitet og brannfare. Hun tar opp temaet lading, siden vi 

omgir oss med stadig flere ting som går på batteri. Vanligvis er det helt trygt, men av og til 

oppstår det branner og branntilløp knyttet til enten bruk eller lading av slike duppeditter. 

Som oftest skyldes dette fysiske skader på batterier eller ladere, produksjonsfeil eller dårlig 

kvalitet, at man bruker ting på feil måte, eller at dingsene overopphetes på grunn av 

tildekking av dyner, pledd, klær og annet. 

Oppgaven fra Ella til elevene er at de skal sjekke alle rom i huset og se om de finner ladere 

med synlige skader eller slitasje. Dette kan være slitte/løse ledninger, utvendige 

brister/sprekker eller svimerker. Slike ladere bør ikke brukes, men skiftes ut med nye. Om 

elevene finner slike hjemme, krysser de av for «Ikke OK» i skjemaet på side 7 i elevheftet. 

Filip Feier (side 4 i elevheftet) 

Filip har røykvarslere som tema. Han framhever at røykvarsleren er hjemmets viktigste 

livredder, fordi den vekker oss hvis det begynner å brenne mens vi sover. Alle boliger skal ha 

minst én røykvarsler i hver etasje, eller et brannalarmanlegg. Røykvarslerne bør helst være 

sammenkoblet slik at alle varsler samtidig i hele huset, og ikke bare de som er nærmest der 

det brenner. De fleste røykvarslerne går på batteri. Eldre røykvarslere har ofte batteri som 

må byttes årlig, mens mange nyere har batteri som varer i to-tre eller flere år. For å være 

trygge på at røykvarslerne virker, er det viktig at vi tester de jevnlig – helst en gang i 

måneden. 

Oppgaven fra Filip til elevene er at de skal teste minst én røykvarsler hjemme. Dette gjør 

man ved å trykke og holde inne testknappen på røykvarsleren i noen sekunder. 

Røykvarsleren skal da gi fra seg en høy pipelyd. Om den ikke piper, er enten batteriet utladet 

eller røykvarsleren er defekt. Da må elevene gi beskjed til en voksen, slik at det blir rettet på. 

Dersom røykvarsleren piper, krysser elevene av for «OK» i skjemaet på side 7 i elevheftet. 

Merk: I flere og flere hjem er det vanlig med alarmanlegg fra ulike alarmleverandører. Disse 

har ofte tilknyttede røykvarslere, og med direkte varsling til alarmselskapet. Her er det 

gjerne egne framgangsmåter for testing, og elever som har slike røykvarslere hjemme må 

gjøre testen i samarbeid med en voksen. 
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Farid Forebygger (side 5 i elevheftet) 

Farid er opptatt av forebygging. Han innleder med å si at brannvern er to ting; det er både å 

gjøre alt vi kan for å unngå brann, og å passe på at følgene blir minst mulig hvis det likevel 

brenner. Farid mener derfor at vi må ha brannøvelser også hjemme, ikke bare på skolen der 

brannøvelser er pålagt. Som et eksempel trekker han fram hvor viktig det er å ha en trygg 

møteplass utenfor huset i tilfelle en nødssituasjon som brann. Det har skjedd i enkelte 

boligbranner at familiemedlemmer har kommet bort fra hverandre, og ikke funnet 

hverandre igjen på utsiden av huset. Har man en avtalt møteplass, slipper man å lure på om 

alle har kommet seg ut. 

Oppgaven fra Farid til elevene er derfor å undersøke om familien har en slik avtalt 

møteplass. Dersom alle i familien husker møteplassen, kan elvene krysse av for «OK» i 

skjemaet på side 7 i elevheftet. 

Rikke Røykdykker (side 6 i elevheftet) 

Rikke er selv brannskadet, og er derfor svært opptatt av riktig førstehjelp dersom noen 

brenner seg. Hvert år må svært mange barn, voksne og eldre ha lege- eller 

sykehusbehandling på grunn av brannskader. Slike brannskader kan man få ved nærkontakt 

med flammer/aske, varme overflater (f.eks. ovner og kokeplater) eller væsker (f.eks. 

kokende vann). Mange av disse skadene kunne hatt mindre omfang hvis man fikk riktig 

førstehjelp umiddelbart etter brannskaden. Huskeregelen her er 20/20. Man skal kjøle ned 

den brente kroppsdelen i vann som holder cirka 20 grader i cirka 20 minutter, f.eks. i 

vannspringen eller i dusjen. Ved mistanke om alvorlig brannskade skal man i tillegg alltid 

ringe medisinsk nødtelefon med nødnummer 1-1-3. 

Oppgaven fra Rikke til elevene er å undersøke om de/den voksne hjemme kan 20/20-regelen 

for førstehjelp ved brannskade. Hvis ja, krysser elevene av for «OK» i skjemaet på side 7 i 

elevheftet. 

Brannsikkerhetssjekken 

Disse fire sjekkpunktene er altså elevenes hjemmelekse i dette undervisningsopplegget. Når 

elevene har gjort oppgaven, samler klassen inn funnene sine og summerer opp, før 

resultatene registreres på Brannvernskolen.no. Mer om dette på side 7-8 i 

lærerveiledningen. 
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Brannvernspillet 
På Brannvernskolen.no/spill finnes det et dataspill som spilles i datamaskinens nettleser. 

Spillet er laget for nyere PC-er og Mac, og er ikke tilpasset mobil eller nettbrett/iPad. Det 

anbefales at man bruker mus, og ikke pekeflater på bærbare PC-er. Datamaskinen må ha en 

oppdatert nettleser (fortrinnsvis Chrome eller Firefox) med støtte for applikasjoner i Unity 

WebGL. Kontakt skolens IT-ansvarlige dersom du trenger hjelp. Lyd er anbefalt, men ikke 

nødvendig. 

Slik spiller du 

 

Gå til Brannvernskolen.no/spill og klikk på 

###. Vent i noen sekunder. Det tar nemlig 

litt tid å laste spillet, dels avhengig av 

hvilken internetthastighet skolen har.  

Velg språkform. Du kan starte spillet på 

bokmål, nynorsk, nordsamisk eller engelsk. 

Innstillingen kan også endres senere når 

du har kommet inn i spillet. 

Du kommer nå til hovedmenyen der du 

kan velge mellom fire temaer; elektrisitet, 

røykvarslere, rømningsveier og førstehjelp 

– altså de samme temaene som Ella, Filip, 

Farid og Rikke presenterer i elevheftet. Her 

kan du også velge «Innstillinger» for å 

endre lydvolum og språkform. Merk at du 

også kan klikke på «Fullscreen» for å få 

spillet til å dekke hele skjermen. Tast 

Escape-tasten for å avslutte 

fullskjermsvisning. Bak de tre knappene 

«Elektrisitet», «Røykvarslere» og «Rømningsveier» ligger det interaktive spill, mens det bak 

knappen «Førstehjelp» ligger en påminnelse om 20/20-regelen. 

Elektrisitet 

I elektrisitetsspillet skal elevene finne 

ladere som er brannfarlige. Ella forklarer 

underveis. Klikk på dialogen for å fortsette. 

Laderne er gjemt rundt omkring i huset til 

familien Askehaug. For å finne ut om de er 

brukbare eller brannfarlige, må de kobles 

til ulike elektriske og elektroniske ting. 

Dette går på tid, og jo raskere man klarer å 

finne alle ladere, jo flere poeng får man. 

Ladere plukkes opp med venstre 
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museknapp, og slippes/festes/kastes med høyre museknapp. Defekte ladere skal kastes i 

søppelkassen for elretur. 

Røykvarslere 

I røykvarslerspillet skal elevene teste 

røykvarslerne hjemme hos familien 

Askehaug. Filip forklarer underveis. Klikk 

på dialogen for å fortsette. Venstreklikk på 

en røykvarsler for å velge den. Klikk på 

testknappen for å teste, og deretter for å 

skifte batteri om nødvendig. Test 

røykvarsleren på nytt om den har fått nytt 

batteri. Også her går det på tid, og jo 

raskere du klarer det, jo flere poeng får 

du. 

Rømningsveier 

I rømningsveispillet skal elevene hjelpe 

familien Askehaug ut mens de har 

brannøvelse. Utfordringen er at 

rømningsveiene er sperret av esker som 

må flyttes for at familien skal kunne 

kommet seg ut til møteplassen. Farid 

forklarer underveis. Klikk på dialogen for å 

fortsette. Venstreklikk på en eske for å 

løfte den, og høyreklikk for å sette den fra 

deg. Jo raskere familien kommer seg ut til 

møteplassen, jo flere poeng får du. 

Bruk av Brannvernspillet 

Dataspillet kan brukes på ulike måter, alt etter hva som passer dere best. Det kan brukes 

som interessevekker mens man snakker om de fire sjekkpunktene før hjemmeleksen i 

elevheftet. Det kan også brukes etter at resultatene fra brannsikkerhetssjekken er registrert 

på nettsiden. I tillegg kan elevene spille det på PC eller Mac hjemme, om de ønsker det. 

Brukerstøtte? 

Spillet er grundig testet på PC og Mac, og skal fungere med normalinnstillinger i oppdaterte 

versjoner av nettleserne Chrome og Firefox som har støtte for Unity WebGL. Eventuelle feil 

kan meldes inn til info@brannvernforeningen.no, men vi har dessverre ikke anledning til å gi 

brukerstøtte. Har du problemer, anbefaler vi å prøve på andre datamaskiner og/eller søke 

hjelp hos skolens IT-ansvarlige. 

  

mailto:info@brannvernforeningen.no
mailto:info@brannvernforeningen.no
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Brannsikkerhetssjekken 
Blant alle skoleklasser som deltar i brannsikkerhetssjekken, trekker vi tre vinnerklasser i 

mai hvert år. Vinnerne får et tilskudd på 5 000 kroner som kan brukes til en klassetur eller 

en annet sosial fellesaktivitet. Vinnerne offentliggjøres per e-post til alle deltakere. 

Slik deltar dere: 

Når elevene har gjennomført brannsikkerhetssjekken hjemme, summerer klassen sine funn 

og registrerer resultatene på brannvernskolen.no/registrer. Direktelenken finner du på 

lærersiden på skolenettsiden. 

 

I feltet «e-post» oppgis lærerens e-postadresse. Adressen vil ikke bli benyttet til annet enn å 

sende ut informasjon knyttet til brannsikkerhetssjekken. 

I feltet «Skole» velger dere skolens navn. Dersom skolen ikke står oppført, send en e-post til 

webmaster@brannvernforeningen.no, så legger vi den til i oversikten. 

I feltet «Klasse» skriver dere hvilken klasse registreringen gjelder, f.eks. 6A eller 6B. 

I feltet «Totalt antall gjennomførte kontroller» skriver dere hvor mange 

brannsikkerhetssjekker klassen har gjennomført. Skriv kun tall. Om klassen f.eks. består av 

24 elever, og alle har gjort én brannsikkerhetssjekk hver, skriv «24».  

 

mailto:webmaster@brannvernforeningen.no
mailto:webmaster@brannvernforeningen.no
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Deretter registrerer dere antall «OK» og «Ikke OK» for hvert av de fire sjekkpunktene. 

Dobbeltsjekk at tallene er riktig ført inn, og klikk på «Send resultat». 

Resultatsiden 

Etter registrering kommer dere til resultatsiden på Brannvernskolen.no/resultater. 

 

Her kan dere sammenligne klassens resultater med andre. Hvordan er klassens funn 

sammenlignet med f.eks. hele landet? Dette er en fin ting å diskutere hvis klassen får besøk 

av brannvesenet eller Det lokale el-tilsyn (se side 10). 

 

Kahoot-quiz om brannvern og elsikkerhet 
Kahoot er et populært nettbasert verktøy for gjennomføring av quiz. For å bruke dette i 

klassen, kreves det at elevene har tilgang til mobiltelefon, nettbrett/iPad eller PC. 

Quizen består av ti spørsmål med fire alternativer til hvert spørsmål. Elevene får poeng etter 

riktig svar og hvor lang tid man bruker på å svare. Som standardinnstilling autogenereres det 

liksomnavn til elevene, slik at alle kan delta anonymt. Slik bruker du Kahoot: 

Gå til Kahoot via https://create.kahoot.it/share/brannvernskolen/7869bad0-8355-4ca5-

80f0-a71d67015e6d. Direktelenken finnes også på lærersiden på Brannvernskolen.no. 

Klikk på «Play» for å starte quizen dersom du allerede er logget inn i en Kahoot-

brukerkonto. Alternativt kan du velge «Play as guest» for å kjøre quizen uten brukerkonto. 

Normalt vil du velge «Classic» og la innstillingene nedenfor være, men du kan gjøre 

endringer om du vil. Vis nettleseren på projektor eller smarttavle. 

Elevene går inn på www.kahoot.it på sine enheter, og oppgir tallkoden «Game PIN» som 

står på projektoren/smarttavlen. Antall påloggede elever vil vise på skjermen, og når alle er 

klare klikker du på «Start». Følg anvisningene på skjermen, og dere er i gang. 

https://create.kahoot.it/share/brannvernskolen/7869bad0-8355-4ca5-80f0-a71d67015e6d
https://create.kahoot.it/share/brannvernskolen/7869bad0-8355-4ca5-80f0-a71d67015e6d
https://create.kahoot.it/share/brannvernskolen/7869bad0-8355-4ca5-80f0-a71d67015e6d
https://create.kahoot.it/share/brannvernskolen/7869bad0-8355-4ca5-80f0-a71d67015e6d
http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.it/
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Spørsmålene vises i noen sekunder før alternativene kommer opp. Elevene må da klikke på 

riktig farge/symbol på sine enheter for å registrere sine svar. Jo raskere man svarer riktig, jo 

flere poeng får man. 

Bruk av Kahoot 

Quizen kan brukes på ulike måter, alt etter hva som passer dere best. Den kan brukes som 

interessevekker mens man snakker om de fire sjekkpunktene før hjemmeleksen i elevheftet. 

Den kan også brukes etter at resultatene fra brannsikkerhetssjekken er registrert på 

nettsiden. Alternativt kan den brukes ved skolebesøk fra brannvesenet eller Det lokale 

eltilsynet. 

 

Besøk av brannvesen og/eller Det lokale eltilsyn (DLE) 
Mange brannvesen og DLE tilbyr skolebesøk med undervisning om brann- og elsikkerhet, 

noe som kan være en fin forsterkning til dette undervisningsopplegget. 

Tilbud og innhold i undervisningen varierer fra kommune til kommune. Kontakt ditt 

nærmeste brannvesen eller DLE for nærmere informasjon. Alle brannvesen og DLE er 

informert om dette undervisningsopplegget, og har tilgang på en egen PowerPoint-

presentasjon der man går litt mer i dybden på temaet brannvern og elsikkerhet. 

Undervisningen tar normalt en skoletime, men det enkelte brannvesen/DLE står fritt til å 

tilpasse dette etter skolens ønsker og egne prioriteringer.  
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Spørsmål og innspill 
Har du spørsmål eller innspill om dette undervisningsopplegget, send gjerne en e-post til 

info@brannvernforeningen.no. 

Lykke til! 

 

Lærerveiledning versjon 1.4 (oktober 2019) 
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