
 

 

Material: 
PP-presentation: 5 stora papper t.ex. blädderblocksblad, 
hushållsplast, mugg med vatten och vask eller balja 
Arbetsblad: Orsaker till brännskador 
Brännskador – frågor  
Behandla brännskador 
Behandlingskort Brännskador 

. 
 

 

Datum:     Lektion:     Klass: 
 

Lektionsplan 

Eleverna lär sig: 

a. vad som kan orsaka brännskador 
b. hur man behandlar brännskador 
c. när man behöver söka sjukvård för en 

brännskada. 

Lektionsplanering: 

Detta avsnitt är planerat för en lektion mellan 30 och 90 minuter. Använd lektionsplanen vid planering av 
lektionens upplägg och val av aktiviteter. För t.ex. en 30 minuters lektion: introduktion, en 10 minuters 
aktivitet från Aktivitet 1, en 10 minuters aktivitet från Aktivitet 2 och en 5 minuters summering. 

 

Introduktion – Brännskador 
 

> Eleverna arbetar i grupper med att anteckna eller rita olika saker som kan orsaka brännskador. 
Följ instruktionerna på bild 3. Arbetsblad: Orsaker till brännskador 

(Tidsåtgång: 5 minuter) 

 

Aktivitet 1 – Första hjälpen vid en brännskada 
Välj bland aktiviteterna: 
 

> Eleverna placerar behandlingskort i rätt ordning – Behandlingskort Brännskador. 

Följ instruktionerna på bild 5. (Tidsåtgång: 10 minuter) 
       
> Eleverna spelar “jeopardy”, gissar frågor till svaren på hur man behandlar brännskador – Arbetsblad 

Behandla brännskador alternativt fyller i saknade ord, arbetsblad Brännskador – frågor. 

Följ instruktionerna på bild 6. (Tidsåtgång: 10 minuter) 

 

> Eleverna diskuterar lämpliga sätt att behandla en brännskada -  

Arbetsblad Behandla brännskador, Följ instruktionerna på bild 7. (Tidsåtgång: 10 minuter) 

 

> Eleverna föreslår olika sätt att behandla när man bränt sig i solen. Följ instruktionerna på bild 9. 

(Tidsåtgång: 5 minuter) 
 

 

Aktivitet 2 – När man behöver söka sjukvård för en brännskada 
Välj bland aktiviteterna: 
 

> Eleverna spelar ett rollspel om hur man behandlar en brännskada och ringer 112 

Följ instruktionerna på bild 11. (Tidsåtgång: 25 minuter) 
 

> Eleverna föreslår argument för att övertala en brännskadad att söka hjälp. 

Följ instruktionerna på bild 12. (Tidsåtgång: 10 minuter) 
 

 
 

Fler övningar: 

> Yngre elever – Rita bilder med pratbubblor för att göra en beskrivning av hur man behandlar en 
brännskada. 

> Äldre elever – gör ett faktablad för barn som beskriver olika typer av brännskador. 


