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KAMRATERNAS SKOLVÄG
Den här övningen är till för att aktualisera elevernas trafiksäkerhetstänkande och 
göra dem uppmärksamma på platser i trafiken där de behöver vara extra uppmärk-
samma. Samtidigt är det en kartövning som tränar eleverna i att hitta runt skolan.

Alla klasser som deltar i På egna ben bör genomföra trafiksäkerhetsövningen  
– Startövning. Har man deltagit tidigare i På egna ben eller vill arbeta mer med 
trafik säkerhetsfrågorna kan man göra följande övning.

Dela in eleverna i par som helst bor nära varandra. Sätt ihop paren till grupper om 
fyra elever. Paren bör bo åt olika håll från skolan. Låt dem sätta sig tillsammans och 
rita ut alla fyras väg till skolan på var sin karta så alla har allas vägar utritade. Låt dem 
sedan två och två gå hela eller delar av de två andra kamraternas skolväg/ar.

Deras uppgift blir att observera trafiksituationer och markera ställen de tycker att 
kamraten ska vara extra uppmärksam på. Det kan till exempel vara ställen där det 
lätt skulle kunna hända olyckor och ställen som kanske är extra trevliga, alternativ 
som kamraterna skulle kunna välja, trafikmärken de inte förstår osv.

När de kommer tillbaka till skolan jämförs deras observationer med hur det andra 
paret upplever sin skolväg. Uppgiften blir då att diskutera trafik utifrån de  
egna skolvägarna.

Som avslutning låter ni grupperna redovisa sina tankar och diskussioner vid en  
stor karta i klassrummet inför övriga elever.

NI BEHÖVER
• Cyklar
• Tavelkritor
• Måttband
• Tidtagarur
•  Karta och flygfoto på  

väggen eller på OH över  
 närområdet (finns att skriva  
ut från www.eniro.se eller  
www.hitta.se)

•  Karta i A4 format till varje 
grupp

Idrott och hälsa
•  Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nöd-

situationer på land och i vatten.
Centralt innehåll:
•  Att orientera i den närliggande natur-och utemiljön 

med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
•  Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, 

idrott, natur- och utevistelser.

Svenska och svenska som andraspråk
•  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll:
•  Muntliga presentationer och muntligt berättande  

för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag 
och skola. Stödord, bilder och digitala medier som 
hjälpmedel för att planera och genomföra en  
muntlig presentation.

I denna övning ser vi möjlighet att arbeta mot följande mål och 
centralt innehåll för åk 4–6. Texterna från Lgr 11 redovisas i sin 
helhet även om arbetet bara syftar till delar av dem.

Geografi
•  Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera 

resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska 
källor, teorier, metoder och tekniker.

Centralt innehåll: 
•  Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler 

och skala. Topografiska och tematiska kartor.
•  Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna 

läsa, skriva och samtala om geografi.

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)


