
Vejledning til  
undervisere

4.-6. klasse

Fyrværkeriundervisning



Fyrværkeri er til stor glæde 
for mange mennesker i for-
bindelse med nytåret. Men 
hvert eneste år bliver glæde 
vendt til en ærgerlig eller 
endog ulykkelig oplevelse 
for nogen. Derfor skal alle 
kende de fem fyrværkeriråd. 
Og især børnene skal opfla-
skes med, hvordan man skal 
håndtere fyrværkeri. 

Gennem mange år har vi i 
Sikkerhedsstyrelsen stillet 
gratis undervisningsmateria-
le til rådighed. Dette materia-
le er fortsat tilgængeligt, 
men nu er der lavet nyt ma-
teriale, der enten egner sig til 
en hel temadag eller til en 
enkelt undervisningstime. 
Det er udformet i powerpoint 
med fakta, video og spørgs-
mål/opgaver til eleverne, og 
materialet kan bruges både 
af lærere og pædagoger i et 
bredt udvalg af fag. Til de 
undervisere som ikke kan 
bruge powerpoint, har vi sat 
en webside op med slides. 
Denne side finder I her: 
https://www.sik.dk/fyrvaer-
kerisikkerhed-skolen

Materialet, som kan gen-
nemgås på en lektion, tager 
udgangspunkt i de fem vigti-
ge fyrværkeriråd. Rådene 
gennemgås et for et, og lø-
bende bliver en række 
spørgsmål stillet. Materialet 
er mere eller mindre selvfor-
klarende, men her følger en 
vejledning med svar til de 
spørgsmål, der evt. kan op-
stå tvivl om. Desuden er der 
uddybende svar på de fak-
ta-spørgsmål, eleverne bli-
ver stillet i materialet.

Hvis I ønsker at arbejde mere 
i dybden med fyrværkerisik-
kerhed, har vi et oplæg til at 
lade eleverne lave stop-mo-
tion-videoer med udgangs-
punkt i et eller flere fyrvær-
keriråd. Det kan I for 
eksempel bruge på en 
temadag. Oplægget til et 
heldagsprogram finder I her: 
https://www.sik.dk/fyrvaer-
kerisikkerhed-skolen
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Når I får at vide, at I skal holde afstand, hvor langt tror I så, I skal gå væk fra fyrværkeriet?
Det står altid på fyrværkeriet eller i en brugsvejledning, der følger med, hvor stor afstanden skal 
være. Hvis der er tale om børnefyrværkeri (købt specielt til børn), er der en sikkerhedsafstand på 
1 meter, mens de fleste raketter og batterier kræver, at man går 8 meter væk.

Svar til spørgsmål: 

Har I nogensinde oplevet uheld eller set nogen komme til skade med fyrværkeri?
De elever, som har oplevet noget, fortæller.

Svar til spørgsmål: 

Kunne skaden være undgået, hvis et af de fem fyrværkeriråd var blevet fulgt? 
Hvilket af rådene?
Tal om og diskutér, hvilke af rådene man kunne have fulgt, for at skaden kunne være undgået.

Svar til spørgsmål: 

Ved I, hvad der er lovligt fyrværkeri?
I har størst sikkerhed for, at fyrværkeri er lovligt, hvis det købes i en butik i Danmark. Fyrværke-
riet skal altid have et CE-mærke og have en brugsvejledning, enten trykt på fyrværkeriet eller 
som I får sammen med fyrværkeriet. Et CE-mærke betyder, at producenten bag fyrværkeriet 
siger, at det overholder alle krav og regler. En producent må kun CE-mærke det enkelte stykke 
fyrværkeri, hvis han har fået det testet og har sikret sig, at det overholder reglerne.

Svar til spørgsmål: 

Er der noget fyrværkeri, I gerne må holde i hånden?
Ja, I må fx gerne holde en stjernekaster i hånden. Det står altid på fyrværkeriet, hvis I gerne må 
holde det i hånden. 

Svar til spørgsmål: 

Hvad vil I gøre, hvis I brænder jer på fyrværkeri?
Hvis I brænder jer – eller hvis nogen af jeres venner brænder sig – skal I altid skynde jer at sige 
det til en voksen. Hvis I har brændt jer meget, skal I måske en tur på hospitalet. Og I skal under 
alle omstændigheder have det sted, I har brændt jer, under koldt vand.

Svar til spørgsmål: 

Eleverne ser, hvor mange skridt de hver især skal bruge for at gå 8 meter.Øvelse: 

Det lovlige fyrværkeri er det til venstre.

Optag en video med telefonen eller tegn en plakat hvor I forklarer de 5 fyrværkeriråd.

Øvelse: 

Øvelse: 

Hvis man mister alle fingrene eller mister synet, kan det blive svært at…
Eleverne taler om, hvad der kan blive svært at foretage sig, hvis man mister fingrene eller synet i 
en fyrværkeriulykke.

Øvelse: 

Øvelser og svar til spørgsmålene

Sikkerhedsstyrelsen Fyrværkeriundervisning - 4.-6. klasse3


