
 

    Varför har brandmän hjälm? 

1. Ifall de krockar med brandbilen 

X.  Om de ska åka skateboard  

2. För att skydda huvudet mot fallande 

brinnande föremål 
 

Varför har brandmän yxa? 

 

1.  De har inte yxa  

X.  För att kunna bryta sig in i låsta        

     dörrar till exempel 

2.  För att hugga ved 
 

  Vad måste du enligt lag ha hemma? 

 

 

1. En brandbil  

X.  En brandvarnare 

2.  En brandslang 
 

   Vilken är den vanligaste orsaken                                      

   till bränder där människor dör? 

 

1.  Cigaretter/rökning  

X.  En bil exploderar 

2.  Elfel 
 

Hur släcker du bäst en brand i en 

kastrull? 

 

1.   Häller på vatten 

X.  Med brandsläckare 

2.  Lägger på ett lock 
 

Vilken är den vanligaste brandorsaken 

hemma? 

1.  Trasiga sladdar  

X.  Levande ljus 

2.  Glömt spisen på 

Vilket rum brinner oftast i ett hem? 

 

1.  Köket  

X.  Föräldrars sovrum 

2.  Badrum 
 

Vilket nummer ska du ringa om det 

börjar brinna? 

 

1. 114 14  

X.  112 

2.  911 
 

Vad använder man en brandfilt till? 

 

1. Vira om sig när man fryser  

X. Synas bra med när brandmännen     

    kommer 

2.  Släcka mindre bränder 
 

När bör man testa sin brandvarnare? 

 

1.  Vart 10:e år 

X.  När man precis har satt upp den 

2.  En gång i månaden och om man varit  

    bortrest 

 



 

  



 

Vilken typ av brandsläckare bör man ha 

hemma? 

 

1.  Kolsyresläckare 10 kilo  

X.  Skumsläckare 6 liter 

2.   Pulversläckare 6 kilo 
 

Om det brinner i en person och du ska 

släcka med en brandfilt, hur gör du bäst? 

 

1.  Från huvudet och ner 

X.  Från fötterna och upp 

2.  Täck hela personen samtidigt 
 

När är Brandvarnardagen? 

 

1.  1:a januari  

X.  1:a december 

2.   30:e juni 
 

Vad ska man göra på Brandvarnardagen? 

 

1.  Kasta sin gamla brandvarnare  

X. Testa brandvarnare hemma 

2.  Läsa instruktionen till brandvarnaren 
 

Var ska man sätta sin brandvarnare? 

 

1.  På ytterdörren 

X.  Nära golvet 

2.  I taket 
 

När man ringer 112 så kommer man inte 

till: 

 

1.  Brandskyddsföreningen 

X.  Brandkåren 

2.  Räddningstjänsten 
 

Hur gammal ska man vara för att få 

använda fyrverkerier? 

 

1. 18 år  

X.  5 år 

2.  30 år 
 

Vilken färg har brandbilen? 

 

1.   Blå  

X.  Röd 

2.   Gul 
 

Varför ska man stänga dörren till ett rum 

som det brinner i? 

 

1. För att hindra branden från att sprida sig 

genom att branden inte får syre 

X. För att komma ihåg vilket rum det brinner i 

2. För att slippa se när ens saker brinner upp 
 

Vilka svarar när man ringer 112? 

 

1. Polisen 

X. Brandkåren 

2. SOS Alarm 
 



  



 

Hur mycket vatten rymmer vanligtvis 

räddningstjänstens släckbil? 

 

1. 200 liter 

X. 3 000 liter 

2. 10 000 liter 
 

Hur många heltidsbrandmän finns det i 

hela Sverige 2019? 

 

1. Ca 10 000 st 

X. Ca 8 000 st 

2.   Ca 4 000 st 
 

Hur fortsätter ramsan:                          

” ETT – ETT – TVÅ…. 

 

1. …svårt att nå” 

X. …nu ska vi gå” 

2. …lätt att slå” 
 

Varför har vissa brandbilar stegar på 

taket? 

1. För att kunna hjälpa människor högt upp 

X.  För att brandmännen ska kunna se rök på 

långt håll 

2.  För att brandmännen ska nå att måla om 

brandstationen 

 

Vad ska man göra om man bränner sig 

på fingret? 

 

1. Sätta på ett plåster direkt 

X. Spola länge med svalt vatten 

2.  Doppa fingret snabbt i iskallt vatten 
 

Vad är farligast för oss människor vid en 

brand? 

1. Röken 

X. Värmen 

2. Elden 

 

 
 
 
 

Du har testat dina brandvarnare.  
 

Ta två extra steg framåt! 
 

 

Du ser en brand och larmar 
brandkåren. 

Gå tre steg framåt! 

 

 
Du hjälper din granne att sätta upp 

en brandvarnare. 
 

Slå ett extra slag! 
 

 

Du har glömt stänga av spisen. 

Gå tre steg bakåt! 



 

  



 

 

 

Det brinner framför dig på vägen.  
 

Du måste backa två steg tillbaka! 
 

 

 

Gå ett steg framåt! 
 

 

 

Gå två steg framåt! 
 

 

 

Gå tre steg framåt! 
 

 

 

Gå ett steg bakåt! 
 

 

 

Gå två steg bakåt! 
 

 

 

Gå tre steg bakåt! 
 

 

 
Du är noga och blåser ut ljusen 

innan du går ut. 
 

Gå ett steg framåt! 
 

 

 

Du har glömt att blåsa ut ljusen.  
 

Gå två steg bakåt! 
 

 

 

Du har glömt strykjärnet på.  
 

Gå ett steg bakåt! 
 



  



 

 

 
Du sprider dina brandkunskaper. 

 
Slå ett extra slag! 

 

 

 
Du leker med elden.  

 
Stå över ett kast! 

 

 

Du byter ut dina stearinljus mot 
batteriljus. 

Slå ett extra slag! 

 

 

 

 

Du byter inte batteri i 
brandvarnaren. 

Stå över ett kast! 

Vad är det första du ska berätta när du 

larmar? 

1. Hur gammal du är 

X. Var du bor 

2. Vad som har hänt 

 

Du använder trasiga ladd-sladdar. 

Stå över ett kast! 

Brandskyddsföreningen har en maskot, 

vad heter den? 

1. Lågan 

X.  Flammy 

2.  Brand-Björn 

Vad är Brandskyddsföreningens maskot 

för djur? 

1. Hund 

X.  Björn 

2.  Apa 

 

Vem gör rent skorstenen? 

 

1. Polisen 

X. Brandmannen 

2. Sotaren 

Vad ska du göra om det börjar brinna i 

kläderna? 

1. Lägga dig på marken och rulla runt 

X. Klä av dig allting snabbt 

2. Springa fort därifrån 



 

 
 


