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Førstehjælp er en del af undervisningen i folkeskolen under det obligato-

riske emne færdselslære. Herudover skal førstehjælp også indgå i folke-

skolens idrætsundervisning.  

 

Af Fælles Mål for færdselslære, som er de nationale krav til undervisnin-

gens mål og indhold, fremgår det, at eleverne skal kende til forholdsreg-

ler i forbindelse med ulykker, herunder standsning af ulykker og livred-

dende førstehjælp. Førstehjælp har siden 2005 været en obligatorisk del 

af færdselslæreundervisningen i folkeskolen.  

 

Ifølge læseplanen for færdselslære skal førstehjælpsundervisningen tilret-

telægges progressivt i forhold til, hvad eleverne kan overskue og magte. 

Udgangspunktet for de yngste elever skal være hjælp og omsorg med 

enkelte elementer og håndgreb, fx i forbindelse med alarmering og hånd-

tering af små dagligdags uheld. På mellemtrinnet skal undervisningen 

endvidere omfatte elementer af førstehjælp i forbindelse med tilskade-

komst i trafikken. For de ældste elever kan undervisningen dreje sig om 

at handle mere direkte i forhold til tilskadekomne og ulykkessituationer, 

fx standsning af ulykker, sikkerhed i at anvende aflåst sideleje og kend-

skab til livreddende førstehjælp, herunder hjerte-lunge-redning. 

 

I de nye forenklede Fælles Mål, som træder i kraft fra skolestart 2015/16, 

præciseres kravene til førstehjælp. Det fremgår således under kompeten-

ceområdet ulykkeshåndtering, at eleverne skal kunne hjælpe i forbindelse 

med tilskadekomst på skolens område (efter 3. klassetrin), og at eleverne 

skal kunne give førstehjælp (efter 6. klasse) og livsreddende førstehjælp 

(efter 9. klasse) ved tilskadekomst i trafikken.  

 

De nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for det obli-

gatoriske emne færdselslære og faget idræt kan finde her:  

http://www.emu.dk/omraade/gsk. 

http://www.emu.dk/omraade/gsk
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Center for Interventionsforskning har i slutningen af sidste år lavet en 

undersøgelse, som viser, at mange skoler ikke i tilstrækkelig grad under-

viser i livreddende førstehjælp.  

 

Af de skoleledere, der har deltaget i undersøgelsen, har kun 60 pct. sva-

ret, at deres skoler har haft undervisning i hjerte-lunge-redning på 6.-9. 

klassetrin i skoleårene 2010/11, 2011/12 og/eller 2012/13. Ifølge de 

deltagende lærere har 37 pct. svaret, at der er gennemført eller planlagt 

undervisning i hjerte-lunge-redning på 6.-9. klassetrin. 

 

Se hele undersøgelsen her: 

http://www.interventionsforskning.dk/UserFiles/File/Tvaergaaende%2

0projekter/Foerstehjaelp%20i%20skolen/Foerstehjaelpsundervisning%2

0i%20folkeskolen.pdf 

 

Det er på den baggrund, at jeg finder anledning til at minde om, at hjer-

te-lunge-redning er en del af undervisningen på folkeskolens ældste klas-

setrin. Jeg forventer, at kommunalbestyrelsen, som er ansvarlig for un-

dervisningen i kommunens folkeskoler, sikrer, at alle skoler giver under-

visning i førstehjælp i overensstemmelse med Fælles Mål.    

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Christine Antorini 
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