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Førstehjælp 
 

Varighed: 
80 min 

 
Forberedelsestid: 
20 min 

 
Fremgangsmåde: 
Eleverne lærer på en legende måde og med Pia Pindsvin både som “offer” og som den, 
der hjælper, hvordan det er hensigtsmæssigt at reagere i forskellige situationer. 
 
Børnenes hjælpe ABC:  
Snak med børnene om, hvad de skal gøre, hvis de oplever en ulykke. 
 
Aktivitet 1: Stands ulykken (10 min) 
Stands ulykken, så den ikke udvikler sig.  
Hvad gør man for at stoppe ulykken? 

• Hvis Pia Pindsvin har fået fingeren i klemme i en bildør? 
• Hvis der er gået ild i en gryde eller pande, mens Pia Pindsvin lavede mad 
• Hvis Pia Pindsvin har fået næseblod? 

 
Aktivitet 2: Tilkald hjælp (10 min) 
Tilkald hjælp. Kald på en voksen eller ring 112, hvis du er alene. 
Sådan husker du 112. Eleverne står I en cirkel og skal først sætte en finger på næsen (1), 
herefter en finger på næsen (1) og til sidst pege på sine øjne (2). Øv 1-1-2 ved at sige det i 
kor.  
 
Er der nogle af jer, der har prøvet at komme til skade? Hvad gjorde I for at standse 
ulykken? Var der brug for at tilkalde hjælp? Kunne du gøre noget for at hjælpe? 
 
Aktivitet 3: Prøv selv at hjælpe (30 min) 
Elevernes bamser er kommet til skade. 
Bamsen har slået poten - prøv at forbinde bamsens pote. 
Bamsen har skåret sig i fingeren - prøv at sætte plaster på. 
Bamsen har brændt sig - lad som om du skyller bamsens hånd under koldt vand. 
Bamsen er ked af det, hvad gør du? 
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Aktivitet 4: Kimsleg med førstehjælpskasse (30 min i alt)  
Laves med 2 patruljer ad gangen, de øvrige elever leger imens. 
Førstehjælpstaskens indhold tages ud og fordeles på et tørt underlag. Indholdet dækkes 
nu med et tæppe, lagen eller lignende. Når patruljerne kommer, får de f.eks. 3 min til at 
kigge på, og evt. røre ved tingene. Når tiden er gået, dækkes indholdet igen. Eleverne 
skal nu huske så mange af de ting som muligt, der er under tæppet. Bed patruljen 
nævne alle de ting, de kan huske. 
Tag en snak med eleverne om, hvad førstehjælpstasken indeholder, og hvad de 
forskellige ting bruges til, og hvor de finder førstehjælpstasken. 
 
 
Materialer fra krible-krable-rygsækken: 

• Pia Pindsvin 
 
Øvrige materialer: 

• Alle elever tager et tøjdyr med  
• Plaster 
• Førstehjælpskasse 
• 2 tæpper til kimsleg 
• Vandhane i nærheden 
• Print af Børnenes ABC: https://www.falck.dk/globalassets/privat/forstehjalp/gode-

rad/bornenes-hjalpeabc.pdf  
• Print Tilkald hjælp Husker 1-1-

2  https://www.falck.dk/globalassets/privat/forstehjalp/gode-rad/boernenes-
huskeregel-1-1-2-pdf.pdf  

 
Refleksionsspørgsmål: 
Bliver du bange, hvis der sker noget med andre?  
Kan du huske, hvad du skal gøre? 
 
Fælles mål: 
Krop og bevægelse, krop og hygiejne 
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