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Interviewer: Har I talt om, hvad man skal gøre, når det
begynder at brænde?
Emilie: Ikke ret meget.
Louise: Så skal man hente noget vand og prøve at hælde det
ud over ilden.
Interviewer: Har I talt om det her i børnehaven?
Louise: Ja, det har vi.
Emilie: Ikke ret meget.
Louise: Emilie, kan du ikke huske, at vi har haft de der brandbøger, eller hvad man skal sige?
Emilie: (Ryster på hovedet).
Louise: Det har vi i hvert fald.
Interviewer: Har I haft nogle bøger om brande?
Louise: Ja, og så har vi også nogle bamser.
Interviewer: Har I også nogle bamser? Okay, kan I huske,
hvad bøgerne handler om?
Emilie: Nej.
Louise: Vi kan jo ikke læse.
Emilie og Louise på 5 år.
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Forord
I Børneulykkesfonden beskæftiger vi os i det daglige arbejde med børns sikkerhed og forebyggelse af ulykker. I udviklingen af vores kampagner og læringsmaterialer forsøger vi løbende
at formidle de rette budskaber til børn, deres forældre, institutioner og skoler rundt omkring
i landet, så børnene får forudsætningerne for at tilegne sig nogle gode sikkerhedsvaner,
som de kan bruge i hverdagen.
I vores arbejde med forebyggelse af børneulykker har vi primært beskæftiget os med de
voksnes syn på, hvad børnene kan og ved. Og på baggrund af det har vi udviklet vores materialer henvendt til børn i skoler og institutioner. Vi har dog erfaret hen ad vejen, at vi mangler
indblik i børnenes egne forståelser af deres sikkerhed. Vi har behov for at få viden om børnenes
adfærd fra børnene selv – med deres egne ord og syn på verden kan vi få en bedre forståelse
af de behov, som børnene har. På den måde kan vi forhåbentlig udforme vores materialer med
henblik på at gøre dem endnu bedre og ikke mindst mere målrettede til børnenes forståelsesramme og vidensniveau.
Derfor er vi i Børneulykkesfonden meget glade og stolte over, at vores Børnepanel endelig er
blevet en realitet. I vores Børnepanel har 425 børnehavebørn besvaret et spørgeskema indeholdende spørgsmål, der er relateret til områderne brand, førstehjælp og trafik. I forlængelse
heraf har vi interviewet 10 børn i samme aldersgruppe og har på den måde fået en fornemmelse
af børnenes viden og adfærdsmønstre inden for områderne. Med Børnepanelet kan vi altså få
indblik i børnenes verden via børnene selv. Og vi bliver opmærksomme på, hvor og hvordan vi
skal sætte ind for at skabe nogle endnu bedre sikkerhedsvaner hos børnene. Vi håber, at vi med
denne viden kan skabe et fundament for gode sikkerhedsvaner – også senere i børnenes liv.
Vi skylder en stor tak til Sundhedsstyrelsen for deres engagement og støtte til Børnepanelet.
Og tak til dig, fordi du vil læse med.
Venlig hilsen,
Henriette Madsen
Generalsekretær i Børneulykkesfonden.
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Sammenfatning
Denne undersøgelse belyser de adfærdsmønstre og den viden, som børnehavebørn har inden for
områderne brand, trafik og førstehjælp.
Undersøgelsen afspejler det vidensniveau, som børnene har inden for områderne, men også den
indflydelse, som de voksne omkring børnene har for børnenes tilegnelse af denne viden. På baggrund
af undersøgelsen er det bl.a. en tendens, at viden om trafikregler og tilegnelsen af gode trafikvaner har
en stor tilstedeværelse i børnenes bevidsthed. Børnene er bevidste om, hvordan man færdes sikkert
i trafikken, og er også klar over, hvordan man sikrer sin egen sikkerhed, herunder brug af cykelhjelm,
sikkerhedssele samt opmærksomhed på lyssignaler i trafikken.
Sammenlignet med området trafik, er børnenes forståelse af områderne brand og førstehjælp lidt
usikre. Særligt førstehjælp forekommer relativt abstrakt for børnene. Dog er de bevidste om, at de
kan hjælpe andre i en ulykkessituation – og de ved også, hvordan de kan hjælpe. I relation til området
brand giver børnene udtryk for en bevidsthed om, at man skal agere på en særlig måde og være
forsigtig mht. omgang med ild. Dog viser svarene også, at børnene ikke helt lever op til disse
handlemåder og ikke har lige så gode sikkerhedsvaner inden for dette område, som de måske burde.
Resultaterne viser endvidere, at det inden for de tre områder særligt er området trafik, hvori
forældrenes indflydelse er mest fremtrædende, mens snakken med børnene inden for alle tre områder
er hyppigere fremtrædende i børnehaven.
Undersøgelsen er gennemført i perioden fra januar til april 2017 og tager udgangspunkt i besvarelser af et spørgeskema (gennemført i januar-februar) og en række interviews (gennemført i april).
Undersøgelsen består af 425 deltagende børnehavebørn. Blandt børnene er der en ligelig fordeling
af drenge (49,6 %) og piger (50,4 %). Alle børnenes navne er ændret i interviewene af hensyn til deres
anonymitet.

7

Børnenes tanker og adfærdsmønstre
Børn skal have lov til at lege og have det sjovt. De skal være frie for bekymringer og blot være nysgerrige
på verden omkring sig. Det betyder dog ikke, at børn ikke kan reagere og gøre gavn, hvis der sker en
ulykke. Børn kan meget mere, end vi går og tror. Hvis uheldet er ude, og der sker en ulykke, kan børn
faktisk godt reagere og handle efter bedste evne for at afværge faren eller hjælpe en tilskadekommen.
Det er fordelagtigt, at børn er opmærksomme på deres egen og andres sikkerhed i hverdagen. Med
denne undersøgelse ønsker vi derfor at belyse de tanker og adfærdsmønstre, som børn i alderen
5-6 år har inden for områderne brand, førstehjælp og trafik.
Der bliver løbende lavet undersøgelser af børnefamiliers adfærdsmønstre og overvejelser i relation til
disse områder. Dog er resultaterne fra disse undersøgelser ofte baseret på udtalelser fra forældrene
og deres opfattelse af, hvad deres børn kan og ikke kan samt, hvad deres børn ved og evt. ikke ved.
Med børnenes egne udtalelser kan vi få en bedre – og måske ligefrem mere retvisende – fornemmelse af,
hvordan børnene selv forholder sig til de omtalte områder.

Hvem har deltaget i Børnepanelet?
I alt har 425 børn i aldersgruppen 5-6 år deltaget i Børnepanelet, hvoraf disse er fordelt på 46
forskellige institutioner. Blandt de 425 børn er der en relativt ligelig fordeling af drenge (49,6 %) og
piger (50,4 %), mens der er en overrepræsentation af 5-årige (83,3 %) sammenlignet med antallet af
6-årige (16,7 %). Af den grund er vi bevidste om, at vi på baggrund af dette Børnepanel ikke kan sige
noget repræsentativt i forhold til sammenhængen mellem type svar og alder.
Af de 46 deltagende institutioner er der tale om 63 % integrerede institutioner og 37 % børnehaver.
Herunder ses fordelingen af institutionerne alt afhængigt af, om de er kommunale, private eller
selvejende:

Figur 1: Fordeling af institutionstyperne

15%

Privat daginstitution

13%

Kommunal daginstitution
Selvejende daginstitution

72%

Ud af alle de deltagende institutioner er 50 % af disse beliggende i Jylland, mens de resterende 50 %
findes på Sjælland. Af den grund er institutioner fra Fyn desværre ikke repræsenteret i Børnepanelet.
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Interviewer: Hvad tror I en ildebrand er?
Hans: Det er ild.
Rune: Ja, det er ild.
Interviewer: Har I talt med nogen om, hvad man skal gøre, hvis der
opstår brand?
Rune: Ja.
Hans: Ja, man ringer til brandbilen. Og tilkalder hjælp, så de kan
slukke ildebranden.
Rune: Eller hvis det er en lillebitte brand, så kan man bare tage en
spand vand og hælde over.

Hvordan færdes man sikkert i trafikken?
Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man færdes i trafikken. At være bevidst om sin
egen og andres sikkerhed i trafikken kan derfor være en stor udfordring – for børn såvel som for voksne.
Inden for området trafik, har vi afgrænset vores spørgsmål til at handle om, hvad trafikregler egentlig
er samt besiddelsen af gode trafikvaner og brug af reflekser, når man færdes i trafikken, mens det er
mørkt. Samtidig finder vi det interessant at vide, om børnenes bevidsthed og viden om trafikregler
bliver etableret i børnehaven eller i hjemmet.

Figur 2: Har I snakket om trafikregler i børnehaven?
10%
Ja
Nej

36%

54%

Det kan jeg ikke huske

Figur 3: Har du snakket om trafikregler med dine forældre?
7%
Ja

41%

Nej

52%

Det kan jeg ikke huske

Når vi spørger børnene, om de har snakket om trafikregler i børnehaven og/eller i hjemmet er svarene
meget enslydende. Lidt over halvdelen svarer, at de har snakket om trafikregler, og at dette er sket i
hjemmet og/eller i børnehaven. Når vi sammenligner børnenes besvarelser af disse to spørgsmål, kan
vi dog samtidig se, at 22 % har svaret ”nej” til begge spørgsmål. Det betyder altså, at 22 % af børnene
hverken har snakket om trafikregler med deres forældre eller i børnehaven. Selvom der er relativt
mange børn, der svarer ”nej” til spørgsmålene, kan vi ikke konkludere, at der ikke har været snakke om
trafikregler med børnene. Faktisk udtrykker flere af børnene, som vi har interviewet, at de er bevidste
om, hvordan man færdes sikkert i trafikken, samt hvilke regler man skal overholde. I en samtale med
Louise og Emilie på 5 år, kommer de med en forklaring på, hvad trafik er, og hvad man skal gøre, når
man færdes i trafikken:
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Interviewer: Ved I, hvad trafik er?
Louise: Det er sådan noget, når bilerne skal køre.
Emilie: Ja, og når man ikke kører, så skal man kigge sig over vejen, hvis der ikke er trafiklys.
Trafiklysene, de er rigtig gode, for dem bruger man til, at bilerne kan stoppe, så vi ikke hele
tiden kører ind i hinanden.
Interviewer: Ja, det er helt rigtigt.
Louise: Og hvis det er rødt, skal man stoppe, og hvis det er grønt, så må man køre.
Selvom kun lidt over halvdelen af børnene svarer, at de har snakket om trafikregler i børnehaven og/
eller sammen med deres forældre, har børnene i interviewene en god forståelse af trafik og giver
udtryk for at have nogle gode trafikvaner. Som passagen fra samtalen med Louise og Emilie viser,
forklarer de helt umotiveret, hvilken funktion lyssignalerne har samt vigtigheden af dem. Denne bevidsthed gør sig også gældende for langt størstedelen af de øvrige børn i undersøgelsen:

Figur 4: Ved du, hvornår man må gå over fodgængergangen?
1%
6%
Når der er gult
Når der er grønt
Når der er rødt

93%

Som tallene viser er hele 93 % af de adspurgte børn klar over, at man skal være opmærksom på
lyssignalet i trafikken. Samtidig har børnene en forståelse af, at lyssignalet (grøn) giver tilladelse til,
at man må passere vejen uafhængigt af, om man er på gåben, cykel eller i bil. I relation til de gode
trafikvaner er børnene også opmærksomme på, hvordan man sikrer sin egen sikkerhed i bil og på cykel.
Næsten alle børnene (98 %) ved, at man skal huske sikkerhedsselen, når man kører bil. Samtidig svarer
alle de adspurgte børn i vores interviews, at man skal huske cykelhjelmen, når man cykler. Her er en
samtale mellem Christian på 5 år og Mia på 6 år om brugen af cykelhjelm:

Interviewer: Ja, hvad skal man huske, når man er ude og cykle?
Mia: Cykelhjelm.
Interviewer: Cykelhjelm.
Mia: Dem har jeg ikke nogen af.
Christian: Jeg har.
Interviewer: Du har (kigger på Christian)? Cykler du nogen gange (kigger på Mia)?
Mia: Ja.
Interviewer: Hvorfor skal man have cykelhjelm på?
Mia: Så man ikke slår sig og får hul i hovedet!

12

Det interessante i samtalen med Christian og Mia er, at Mia er tydeligt bevidst om vigtigheden af
cykelhjelmen på trods af, at hun ikke selv bruger cykelhjelm. Dette kan være et udtryk for, at brugen af
cykelhjelmen – eller i hvert fald bevidstheden om dens vigtige funktion – er noget, som børnene bliver
gjort opmærksomme på. Særligt vigtigheden af cykelhjelmen fremhæver Rune på 5 år i en samtale
med Hans på 6 år:

Interviewer: Bruger I selv cykelhjelm?
Hans: Ja, det gør jeg.
Interviewer: Gør du (kigger på Rune)?
Rune: Nogle gange.
(…)
Rune: Min mor gør ikke, for hun har ikke købt nogen.
Hans: Jeg bruger altid cykelhjelm.
Rune: Ved du hvad? Min far bruger ikke cykelhjelm, men han har en. Jeg siger: ”Du bliver
nødt til at tage din cykelhjelm på!”. Så bliver han hammergal på mig.
Interviewer: Gør han det? Hvorfor?
Rune: Selvom jeg prøver at passe på ham. Det er fordi, at HAN GIDER IKKE. Og også fordi jeg
skal have den på, og han ikke skal, siger han.
Det kan ikke udelukkes, at Rune finder det uretfærdigt, at han skal bruge cykelhjelm, mens hans
forældre ikke har nogen, og at det er dét, der kan ligge bag hans insisteren på, at faren skal bruge
cykelhjelm. Dog kan man også fornemme, at Rune ønsker, at hans far bruger cykelhjelm for at beskytte
hovedet. Der ligger altså også en beskyttelse og omsorg gemt bag Runes insisteren på brugen af
cykelhjelmen. Ydermere viser Runes udsagn, at forældrenes egen adfærd kan have stor betydning
for børnenes opfattelse af sikkerhed og, at forældrene i mange tilfælde er rollemodeller for deres
børn. I Runes tilfælde brugte hverken hans far eller mor cykelhjelm – og dette er Runes forældre ikke
ene om. I interviewene påpeger flere af børnene, at de skal have cykelhjelm på, mens deres forældre
ikke bruger cykelhjelm.
Ud fra vores interviews med børnene er det tydeligt, at de er klar over, at man skal bruge cykelhjelm
og er yderst bevidst om den vigtige funktion, som en cykelhjelm har. Dette kan også ligge til grund for,
at så mange børn anvender cykelhjelmen. Når vi spørger børnene, om de bruger cykelhjelm, svarer
knap 95 %, at de har cykelhjelm på, når de cykler. Det er derfor tydeligt, at brugen af cykelhjelmen
er stærkt prioriteret blandt børnene. Og noget tyder på, at det også er et emne, der bliver kraftigt
kommunikeret til børnene af de voksne omkring dem.
Udover cykelhjelmen er børnene også bevidste om, at det er vigtigt at være synlig i trafikken, når det
er mørkt. Her er det særligt reflekserne, som børnene finder nødvendige:
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Figur 5: Hvad er vigtigt at have på, når man er ude i trafikken, når der er mørkt?
5%

6%
Reflekser
Det ved jeg ikke
Knæbeskyttere

89%

Som tallene viser, er børnene godt klar over, at man skal bruge reflekser, når man færdes i trafikken,
når det er mørkt. Dog er der lidt uklarheder om, hvilken funktion en refleks rent faktisk har. Her er en
samtale mellem Yasmin og Thea, hvor de snakker om brugen af reflekser:

Interviewer: Kender I reflekser?
Thea og Yasmin: Ja.
Interviewer: Hvornår skal man have reflekser på?
Yasmin: Når det er aften.
Interviewer: Når det er aften, ja. Hvorfor tror du, at man har reflekser på?
Yasmin: Fordi så kan man se.
Interviewer: Er det så den, der har refleks på, der kan se?
Yasmin: Ja.
Thea: Nej. Det er, hvis man lyser, så kan de andre også se.
Ud fra denne samtale kan man fornemme, at Thea har en bedre forståelse af refleksernes funktion,
end Yasmin har. Yasmin er dog ikke ene om at have sådan en forståelse af, at refleksen er et redskab til
bedre at kunne se. Faktisk svarer flere af børnene i interviewene, at refleksen har til funktion at give et
bedre udsyn. Dog er det vigtigt at understrege, at alle de interviewede børn er bevidste om, at de skal
have refleks på, når det er mørkt. Og de giver også alle udtryk for, at refleksen har noget at gøre med
at lyse op, så man nemmere bliver set/kan se bedre.
På baggrund af interviewene med børnene forekommer resultaterne fra spørgeskemaet yderligere
interessante. Som resultaterne viser, svarer 89 % af børnene, at man skal bruge reflekser, når det er
mørkt. Men som samtalen mellem Yasmin og Thea viser, er det ikke givet, at alle 89 % af børnene
faktisk er klar over, hvilken funktion og effekt reflekserne reelt har.
Ud fra undersøgelsen og interviewene kan det konkluderes, at børnene generelt har en god forståelse
af trafik samt har nogle relativt gode trafikvaner. Af den grund kan man godt forestille sig, at der faktisk
er blevet snakket mere med børnene om trafik og trafikvaner i børnehaven og/eller hjemmet, end
børnene selv giver udtryk for.
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Interviewer: Hvorfor skal man huske at have cykelhjelm på?
Mia: Så man ikke slår sig og får hul i hovedet!
Christian: Men jeg falder aldrig. Jeg ligger bare mine ben
ned, når jeg er ved at falde.
Interviewer: Nå, så kan du bare lige sætte benene ned?
Christian: Ja, men jeg er faldet tre gange på min cykel.
Interviewer: Hvad skete der så?
Christian: Jeg brækkede ikke noget. Det gjorde bare lidt ondt.

Førstehjælp – hvad er det?
Førstehjælp er mange ting, men vigtigst af alt handler førstehjælp om at hjælpe andre. Derfor er det
også yderst relevant, at børn har en bevidsthed om, hvad førstehjælp er, og bliver klar over, at de
også kan hjælpe i en situation, hvor der er sket en ulykke. Derfor vil vi i det følgende koncentrere
os om børnenes adfærd i relation til førstehjælp, herunder hvilken forståelse de har af ulykker samt
1-1-2-opkald.
Når vi har spurgt børnene i vores interviews om, hvad førstehjælp er, har vi blandt nogle af børnene
kunne fornemme en vis usikkerhed:

Interviewer: Ved I, hvad det her er?
Christian: Åhåhåh! Det er en doktortaske.
Interviewer: Ja, en doktortaske. Ved I, hvad førstehjælp er?
Christian: Hmhm.
Mia: En doktortaske?
(…)
Interviewer: Har I talt om førstehjælp og om, hvordan man hjælper andre her i børnehaven?
Mia: Nej.
Christian: Nej.
Interviewer: Hvad skal man gøre, hvis der er en, der falder?
Christian: Så skal man hente en voksen.
Mia: Eller kramme dem.
Som samtalen med Mia og Christian viser, har de ikke en klar fornemmelse af, hvad ordet ”førstehjælp”
egentlig betyder. Til gengæld ved de godt, hvad det vil sige at give førstehjælp, da de begge udtrykker
at have en bevidsthed om, hvad man skal gøre, når der er en, der har brug for hjælp. Dette kan samtidig
være forklaringen på fordelingen af børnenes svar i spørgeskemaet:

Figur 6: Har I snakket om førstehjælp i din børnehave?

15%

Nej
Ja

56%
29%

Det kan jeg ikke huske
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Figur 7: Har du snakket om førstehjælp med dine forældre?

10%

Nej
Ja

42%
48%

Det kan jeg ikke huske

På baggrund af vores interviews med børnene, er der en sandsynlighed for, at selve ordet ”førstehjælp” har været for abstrakt for flere af børnene at forholde sig til i besvarelsen af spørgeskemaet.
Det kan være årsagen til, at så mange har svaret nej til spørgsmålet om, hvorvidt de har snakket om
førstehjælp med deres forældre og/eller i børnehaven. I den sammenhæng svarer hvert femte barn i
spørgeskemaet, at der hverken har været snakke om førstehjælp i børnehaven eller i hjemmet. Det kan
altså ikke udelukkes, at børnene givetvis har svaret nej, fordi de har været i tvivl om, hvad spørgsmålet
egentlig gik ud på. Når det er sagt, indikerer tallene dog, at der oftere er blevet talt om førstehjælp i
børnehaven fremfor i hjemmet.
På trods af, at så få giver udtryk for at have snakket om førstehjælp, viser tallene fra spørgeskemaet
endvidere, at langt størstedelen af børnene i undersøgelsen har en god forståelse af, hvad en ulykke er
(74 %) samt, hvordan man kan hjælpe en person, der har været ude for en ulykke (81 %):

Figur 8: Hvad tror du kan være en ulykke?

10%

16%

Det kan være, når man ikke har nogen at lege med
Det kan være, når man er faldet, og det bløder
Det kan være, når man får skældud

74%

Figur 9: Ved du, hvem du kan hente, hvis der sker en ulykke?
7%
12%

Man kan hente en voksen
Man kan hente et barn
Det ved jeg ikke

81%
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På baggrund af tallene fra spørgeskemaet og vores interviews er det tydeligt, at børnene godt kan
identificere en ulykke, når den sker, og samtidig ved, hvad de skal gøre i situationen. Særligt, hvad man
skal gøre i en situation, hvor en person er kommet ud for en ulykke, beskriver Louise og Emilie på 5 år
meget fint:

Interviewer: Hvad vil I gøre, hvis der er en, der falder ude på legepladsen? Hvad vil I så gøre?
Emilie: Så vil vi sige: ”Hvad er der sket? Er du okay?”. Og så vil vi gå over til en voksen og sige,
at der er en, der har slået sig. Eller måske vil vi først gå ind og tage en klud og så lige vaske
det af (…)
Louise: Ja, og så hente en voksen.
Emilie: (…) så der ikke er bakterier, og så tager vi plaster på.
Gældende for Louise og Emilie, og nok også mange af de andre børn, der har besvaret spørgsmålene
vedr. ulykker i spørgeskemaet, er, at de relaterer disse situationer til deres egen hverdag. Alle børnene
har uundgåeligt i en eller anden sammenhæng oplevet, at en anden er kommet til skade og har haft
brug for hjælp og trøst. Det er derfor ikke til at vide, om deres adfærd (med at hente en voksen) i en
ulykkessituation skyldes, at det er noget de har lært om, eller det er noget, der er en del af deres intuition i situationen. Dog kan man forestille sig, at børnene har haft nogle snakke om, at der er forskellige
måder at give førstehjælp på, selvom børnene ikke selv giver udtryk for det. Eksempelvis er Emilies
beskrivelse med rensning af sår og plaster meget detaljeret, hvilket kan tyde på, at det er noget, der er
blevet gennemgået med hende og de øvrige børn i børnehaven.
I forlængelse heraf tyder det på, at børnene har snakket og lært om førstehjælp, når vi spørger dem
om, hvem man skal ringe til, hvis der sker en alvorlig ulykke:

Figur 10: Ved du, hvem man skal ringe til, hvis der er sket en alvorlig ulykke?

21%
Man skal ringe 2-2-3
Man skal ringe 1-1-2

79%

Af de deltagende børn svarer 79 %, at man skal ringe 1-1-2 i tilfælde af en alvorlig ulykke. Dertil reagerer
samtlige af de børn, vi har interviewet, meget hurtigt, når snakken falder på 1-1-2-opkald til alarmcentralen. Børnene er fuldt ud bevidste om, at det er 1-1-2, man skal ringe til for at få hjælp. Her er en
samtale mellem Rune på 5 år og Hans på 6 år:
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Interviewer: Hvad skal man gøre, hvis man ser en ulykke?
Hans: Så ringer man.
Rune: Til brandvæsenet eller til sådan Falck.
Interviewer: Og hvad nummer var det, man ringede til ved en ulykke?
Hans og Rune: 1-1-2 (meget højt i kor)!

Det er antageligt, at børnene ikke har oplevet nær så mange ulykker, der kræver 1-1-2-opkald, som
de har oplevet ulykker på legepladsen, der kun kræver plaster og trøst fra en voksen. Derfor vidner
børnenes forståelse og viden om 1-1-2-opkald om, at de har haft samtaler med voksne om, hvordan
man ringer til alarmcentralen, og hvorfor man ringer. I den sammenhæng er det dog nødvendigt at
påpege, at vi ikke kan være sikre på, hvordan børnene reelt vil reagere i tilfælde af en ulykke. Selvom
børnene har kendskab til 1-1-2-opkald, kan det desværre ikke garanteres, at de faktisk kan gennemføre
et sådant opkald. Eksempelvis kan vi ikke vide med sikkerhed, om børnene er i stand til at forklare,
hvor ulykken er sket m.m. Endvidere er det ikke sikkert, at børnene ved,hvordan man ringer op fra
eksempelvis forældrenes telefoner. Med udviklingen af diverse smartphones i dag, hvoraf flere har
tastaturlås osv., er det ikke sikkert, at børnene ved, hvordan de skaber sig adgang til at kunne foretage
et 1-1-2-opkald.
Når man relaterer børnenes besvarelser af spørgsmålene vedr. ulykker og 1-1-2-opkald til besvarelserne i spørgeskemaet, der fokuserer på snak om førstehjælp i hjemmet og/eller institutionen (jf. figur
7 & 8), er der altså en sandsynlighed for, at børnene faktisk har snakket om førstehjælp, men at selve
ordet ”førstehjælp” ikke er nær så genkendeligt blandt børnene.

20

Må børn tænde ild?
Mange børn er fascineret af ild, hvilket er forståeligt, eftersom ild er både flot og en smule spændende
at beskæftige sig med. Men omgang med ild kan også være farligt. Derfor er det vigtigt, at børn har
nogle gode sikkerhedsvaner, når det kommer til ild. Dertil er det vigtigt, at børn ved, hvordan man skal
handle, når uheldet er ude, og der opstår brand. Derfor har vi i dette afsnit en interesse i at få et indblik
i, hvad børn ved om ild, samt hvilke adfærdsmønstre de har i relation til brand.
Når vi spørger børnene, om de har snakket om brand i børnehaven og med deres forældre, er svarene
relativt forskellige:

Figur 11: Har I snakket om brand i børnehaven?

9%
Ja

52%

39%

Nej
Det kan jeg ikke huske

Figur 12: Har du snakket om brand med dine forældre?

10%
Ja

45%

45%

Nej
Det kan jeg ikke huske

Det er bemærkelsesværdigt, at flere børn svarer, at de har snakket om sikkerhed og gode vaner
relateret til brand i børnehaven fremfor sammen med forældrene. På baggrund af besvarelserne af
spørgeskemaet kan vi samtidig se, at knap hvert fjerde barn i undersøgelsen (23 %) hverken har snakket
om brand i børnehaven eller i hjemmet. Dog giver tallene alligevel et billede af, at samtaler om gode
sikkerhedsvaner relateret til brand sker hyppigere i børnehaven fremfor i hjemmet.
Når vi spørger børnene i spørgeskemaet, om de har prøvet at tænde tændstikker eller en lighter, svarer
relativt mange børn ja (41,7 %). I den sammenhæng er det interessant, at børnene godt er klar over, at
det bør være voksne, der tænder ild og ikke børn:
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Figur 13: Ved du, hvem der må tænde ild – fx stearinlys eller lave et bål?

13%
Både de voksne og de ældste børn
Kun de voksne

87%

Der er altså en overvægt af børnene i undersøgelsen, der er bevidst om, at børn ikke bør være i omgang
med ild. Dette kommer også til udtryk i vores interviews. Her er en samtale mellem Mia på 6 år og
Christian på 5 år:

Interviewer: Ved I, hvem der må tænde ild?
Christian: Brandmændene.
Mia: Ja, de voksne.
Interviewer: Hvor gammel skal man være for at tænde ild?
Christian: 21.
Interviewer: Hvor gammel synes du, man skal være (henvendt til Mia)?
Mia: 21.
Interviewer: 21 år. Hvorfor synes I lige, at det er 21 år, man skal være?
Christian: Fordi så er man meget stor.
Interviewer: Ja.
Mia: Og man er en voksen.
Christian: Og man er en voksen.
Både Mia og Christian er af den overbevisning, at man skal være voksen for at kunne tænde ild. Det kan
ikke udelukkes, at Mia lader sig påvirke af Christians umiddelbare svar om, at man skal være 21 år. Men
ser man bort fra den specifikke alder, giver hun hurtigt udtryk for at være klar over, at man skal være
voksen for at kunne tænde ild, og ikke et barn, som hende selv.
I forlængelse heraf har vi spurgt børnene, om de har prøvet at tænde raketter eller andet fyrværkeri.
Her svarer 78 % nej, mens de resterende 22 % svarer ja. Disse 22 % er et overraskende resultat set i
lyset af, at børnene godt er klar over, at antænding af ild er forbeholdt voksne. I relation til antænding
af fyrværkeri svarer 87 % af børnene, at de bruger sikkerhedsbriller, når de ser på fyrværkeri, mens 13
% svarer, at de ikke bruger sikkerhedsbriller.
Udover børnenes erfaringer i forhold til antænding af ild, ønsker vi også at få et indblik i børnenes
adfærd i tilfælde af brand, herunder om børnene ved, hvordan de bør handle i situationen. Når vi
spørger børnene, hvordan børn skal reagere i tilfælde af brand i børnehaven, er 70 % af børnene klar
over, at man ikke selv skal begynde at slukke branden, men i stedet skal skynde sig ud af børnehaven:
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Figur 14: Ved du, hvad børn skal gøre, hvis der opstår brand i børnehaven?
3%
Børn skal begynde at slukke branden selv

27%

Børn skal skynde sig ud af børnehavnen
Jeg ved ikke, hvad man skal gøre

70%

Når vi spørger børnene i interviewene, hvordan man skal handle i tilfælde af brand, er svarene meget
enslydende. Her er en samtale mellem Yasmin og Thea:

Interviewer: Har I talt om, hvad man skal gøre, hvis det begynder at brænde i børnehaven?
Thea: Nej…
Yasmin: Men vi havde engang en alarm.
Interview: Havde I en brandalarm? Hvordan lyder en brandalarm?
Yasmin: Det ved jeg ikke?
Interviewer: Men I ved, hvad man skal gøre, når brandalarmen lyder?
Yasmin: Så skal man ringe til 1-1-2.
Interviewer: Og hvad skal I så gøre her i børnehaven, når I har ringet 1-1-2?
Yasmin: Så skal vi bare gå ud.
Langt størstedelen af børnene ved godt, at de ikke selv skal handle og forsøge at slukke ilden. Og de er
også opmærksomme på, hvad de kan gøre for at afværge fare – nemlig ringe 1-1-2. Yasmin er faktisk
ikke ene om at vide, hvordan man kommer i kontakt med alarmcentralen. Ligesom børnene (79 %) ved,
at man skal ringe 1-1-2, når der sker en ulykke, svarer 67 % af børnene, at de bevidste om, at det er
1-1-2, man skal ringe til for at komme i kontakt med brandmændene:

Figur 15: Ved du, hvordan man ringer til brandmændene?

33%

Man skal ringe 2-2-3
Man skal ringe 1-1-2

67%
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Tallene fra spørgeskemaet tyder endvidere på, at børnene har evnen til at kunne afkode et af faresignalerne i tilfælde af brand. Når vi har afspillet lyden af en røgalarm og derefter bedt børnene om at
vurdere, om det er lyden af en røgalarm eller en brandbil, er børnenes svar relativt overbevisende:
82 % af børnene genkender det nemlig som lyden af en røgalarm. Det er derfor legitimt at antage,
at børnene vil kunne genkende og forstå lyden, hvis alarmen går i gang som et resultat af brand i
bygningen.
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Det har vi lært …
Grundlæggende har børnene en god forståelse af sikkerhed inden for undersøgelsens tre områder. Det
er tydeligt, at børnene har en relativt god forståelse af trafiksikkerhed og agerer på baggrund af denne
viden i dagligdagen – dette kommer bl.a. til udtryk ved, at næsten alle deltagende børn fx bruger cykelhjelm. Dog forholder det sig lidt anderledes i forhold til børnenes viden om brand og sikkerhed, kontra
børnenes adfærd og sikkerhedsvaner i relation til brand. Dette kan derfor være et udtryk for, at der
skal laves initiativer, der fører børnenes viden til konkrete handlinger.
Hvad angår området førstehjælp forekommer selve meningen i ordet for abstrakt for børnene. Ledes
børnene derimod på vej, og spørges der ind til konkrete ulykkessituationer, udtrykker børnene en
bevidsthed om, hvordan de bør handle i selve situationen. Dertil har børnene en god forståelse af funktionen bag 1-1-2-opkald.
Endvidere er det interessant ved undersøgelsen, at områderne brand og førstehjælp ifølge børnene
oftere bliver gennemgået i børnehaven fremfor i samtaler mellem børnene og deres forældre. Hvad
angår samtaler og læren om trafik, er disse ligeligt fordelt mellem børnehaver (54 %) og i hjemmet
(52 %). Dog er tallene lidt mere skæve, når det drejer sig om samtaler vedr. førstehjælp og brand. 56
% af børnene svarer, at de har snakket om førstehjælp i børnehaven, mens kun 42 % svarer, at de har
snakket med deres forældre om det. Ligeledes svarer 52 % af børnene, at de har snakket om brand i
børnehaven, mens kun 45 % svarer, at de har haft lignende samtaler derhjemme. Der er derfor noget,
der tyder på, at det forekommer mere naturligt for forældrene at inddrage børnene i trafikregler,
fremfor sikkerhed ved brand samt gennemgang af førstehjælp. Dette kan bl.a. skyldes, at forældre
ofte færdes med deres børn i trafikken. Det at færdes i trafikken sker dagligt og er en naturlig del af
hverdagen – fx når familierne skal til og fra institution. Snakke om trafikregler kan derfor forekomme
relativt naturligt for forældrene at inddrage børnene i. I den sammenhæng kan det påpeges, at børnene,
sammenlignet med deres erfaringer i trafikken, sjældent oplever alvorlige ulykker, der kræver
førstehjælp, og situationer med opstået brand. Derfor kan det antages, at områderne brand og førstehjælp kræver nogle samtaler, som forældrene skal motiveres til at bringe på banen, eftersom disse
områder ikke er en naturlig del af hverdagen.
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Interviewer: Hvad skal man gøre, når man kommer til en
fodgængerovergang?
Yasmin: Så skal man bare gå over.
Thea: Nej. Der er sådan et lys. Hvis det er en rød mand, og
han står op, så skal man stoppe. Og hvis manden er grøn,
må man gå over vejen.

Om undersøgelsen
Denne rapport er udarbejdet på baggrund data fra et spørgeskema og en samling interviews. Formålet
med indsamlingen af disse data er at få indblik i børnenes viden og adfærdsmønstre i relation til
områderne brand, trafik og førstehjælp. På den måde bliver det muligt at gøre fremtidige læringsmaterialer, der er henvendt til børn, mere målrettede. Samtidig giver det en fornemmelse af børnenes
vidensniveau, hvorfor det ligeledes bliver muligt at forbedre allerede eksisterende læringsmaterialer
henvendt til målgruppen. I det følgende er der en nærmere beskrivelse af, hvorfor og hvordan vi har
tilegnet os data.

Det talende spørgeskema
Spørgeskemaet har været den primære kilde for data til denne rapport. Børnene har på baggrund af et
talende spørgeskema med tilhørende illustrationer skulle tage stilling til flere spørgsmål, der har med
sikkerhed at gøre (herunder brand, trafik og førstehjælp).
Spørgeskemaet blev sendt ud til 103 institutioner, hvoraf børn i 46 af institutionerne besvarede
skemaet. Dette giver en samlet svarprocent på knap 45 %. I alt har 425 børn besvaret spørgeskemaet.

Interviews
I forlængelse af spørgeskemaet har vi interviewet 10 børn fordelt på to forskellige institutioner beliggende i hver sin kommune. Formålet med disse interviews er at supplere svarene fra spørgeskemaet og
samtidig give et indblik i børnenes umiddelbare forståelse af de pågældende emner.
Børnene er blevet interviewet i par á to, så de har kunnet samtale med hinanden og intervieweren.
Dette er samtidig med til at skabe et mere trygt samtalerum for børnene at befinde sig i. Interviewene
var semistrukturerede1, forstået på den måde, at intervieweren har igangsat samtalerne og motiveret
børnene til at tale om de relevante områder for undersøgelsen. Dette har intervieweren bl.a. gjort på
baggrund af en række medbragte billeder samt en kuffert med forskellige genstande, der kan relateres
til de tre områder. Dertil har intervieweren skabt plads til, at børnene selv har kunnet fortælle og dele
deres umiddelbare tanker i interviewsituationen.
Alle børns navne er ændret i rapporten, og deres svar er citeret på en måde, så det er forståeligt og
læsbart uden at gå på kompromis med meningen i besvarelserne.

1

Brinkmann, Svend & Lene Tanggaard (2010): Kvalitative Metoder. En grundbog. Hans Reitzels Forlag.

28

Undersøgelsens proces
Fornemmelse
af børnenes
vidensniveau

Forinden udarbejdelsen af spørgeskemaet og spørgsmålene gennemføres der interviews med en række børn i målgruppen for at få
en fornemmelse af børnenes vidensniveau inden for de pågældende
områder.

Afprøvning af
spørgeskema og
spørgsmål

Første version af spørgeskemaet udarbejdes og sendes til en række børn
inden for målgruppen 5-6 år.

Reformulering
af spørgsmål

Efter modtagelsen af besvarelserne fra første version af spørgeskemaet
bliver besvarelserne analyseret med henblik på forbedring og reformulering af spørgsmålene, så disse bedre kan imødekomme børnenes
vidensniveau og forståelse.

Ny udsendelse
af spørgeskema

Udsendelse af ny og forbedret version af spørgeskema til en række børn
i målgruppen 5-6 år med henblik på yderligere tilpasning og forbedring
af spørgsmålene.

Det endelige
spørgeskema
sendes ud

Spørgeskemaet tilpasses en sidste gang og sendes endeligt ud til de 103
institutioner landet over.

Bearbejdning
af resultater fra
spørgeskema

Besvarelserne af spørgeskemaet er modtaget. Herefter analyseres
besvarelserne.

Gennemførelse
af supplerende
interviews

På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaet gennemføres der supplerende interviews med 10 børn fordelt på to forskellige institutioner.

Udarbejdelse
af rapport

Efter gennemførte interviews analyseres alle resultaterne, og rapporten
udarbejdes.
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