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FARA OCH FÄRDE
Uppdraget handlar om att eleverna ska konstruera en trafikskylt. Bra övningar att ha 
gjort innan ni tar er an uppdraget:

• Trafiksäkerhet - Trafikmärken
• Trafiksäkerhet - Kamraternas skolväg

UNDERSÖK PROBLEMET
Hitta en plats i trafiken i skolans närområde, där elever passerar för att ta sig till och 
från skolan. Hur ser platsen ut och varför känns den farlig? Kör bilarna för fort? Finns 
det inget övergångsställe? Upphör cykelbanan? Är belysningen nattetid för dålig? 

KOM PÅ EN NY VÄGSKYLT
Dela in klassen i mindre grupper. Varje grupp ska tillverka sin egen trafikskylt. Det 
finns många slags material eleverna kan använda såsom papper, tyg eller målarfärg.

Be eleverna komma på ett namn eller en benämning på skylten. Sedan ska de förklara 
för de övriga i klassen vad den handlar om, en grupp i taget. Övriga elever kan be-
rätta om de tyckte något med skylten var bra, eller om den kan bli tydligare. 

Om ni har möjlighet kan ni också gå tillbaka till platsen och fotografera elevgrupperna 
med deras respektiva skyltar (men kom ihåg att ta ner skylten efteråt, då det är för-
bjudet att sätta upp egna trafikskyltar).

NI BEHÖVER
•  Färgpennor
• Papper storlek A3
•  Eventuellt papp eller kartong 

om skylten ska stabiliseras



Bild 
Bildframställning
•  Framställning av berättande och informativa bilder,  

till exempel serier och illustrationer till text. 
•  Bildframställning genom teckning, måleri,  

och fotografering. 
Bildanalys
•  Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och  

samtala om bilders utformning och budskap.

Geografi 
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
•  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka 

miljön och bidra till en hållbar utveckling. 

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 del av den.

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)
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Matematik 
Geometri
•  Grundläggande geometriska objekt däribland poly- 

goner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rät-
block samt deras inbördes relationer. Grundläggande 
geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

•  Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess 
användning i vardagliga situationer.


