
HASTIGHET OCH STOPPSTRÄCKA
Dessa övningar syftar till att göra eleverna medvetna om hastighetens betydelse 

för trafiksituationer.

1.  30 cm-banan 
Rita upp en bana som består av två parallella linjer som går rakt fram med 30 cm 
mellanrum. Förklara för eleverna att de först ska gå långsamt mellan strecken 
utan att nudda dem. Andra gången ska de gå fort och tredje gången springa. 
Eventuellt kan ni låta de elever som vill även pröva att cykla mellan linjerna. Be 
eleverna innan de börjar att diskutera två och två.
•  Vilket/vilka de tror att de kommer att klara (gå långsamt, gå fort, springa, cykla)?
• Vilket som kommer att vara lättast/svårast?
• Varför de tror att det kommer att vara lättast/svårast?

 Låt därefter alla elever pröva att gå, springa och diskutera hur det kändes. Blev 
det som de hade trott? Vilket var lättast/svårast?

2.  80 cm-banan 

Rita upp ytterligare en bana bredvid med 80 centimeter mellan de parallella linjerna. 
Dela upp eleverna så att de står hälften i var ände av banan. Eleverna ska gå 
längs banan och passera varandra innanför linjerna. Första gången ska de göra 
det gående, andra springandes och tredje cyklandes. Poängtera att de inte ska 
cykla fort och att de får cykla utanför linjerna om de inte klarar att mötas innanför. 
Vi är ute efter upplevelsen och inte efter att alla elever ska klara av att hålla sig 
innanför linjerna. De ska naturligtvis inte cykla så att de kan skada sig.

     Diskutera innan ni börjar.

• Vilket/vilka de tror att de kommer att klara (gå, springa, cykla)?
• Vilket som kommer att vara lättast/svårast?
• Varför de tror att det kommer att vara lättast/svårast?

Låt dem pröva och diskutera resultatet.

NI BEHÖVER
• Cyklar
• Tavelkritor
• Måttband
• Tidtagarur
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Diskutera också vad det är som avgör om det är svårt/lätt. Vilka skillnader upplever 
eleverna när de själva ska ta sig fram mellan två linjer med 30 centimeters mellan- 
rum och när de ska mötas två stycken mellan två linjer som är mer än dubbelt så 
långt från varandra. Är det lättare eller svårare. Vilka skillnader upplever de och 
vad kan dessa bero på?

3.  Stoppsträcka 
Hur lång tid tar det att stanna (stoppsträcka)?
Här kan eleverna arbeta två och två. Se till att de är utspridda så de inte krockar 
eller skadar varandra. En elev går, springer eller cyklar och den andra eleven 
ropar stopp vid ett speciellt ställe. Eleverna mäter hur lång sträcka de behöver  
på sig för att stanna när de går, springer, cyklar sakta och när de cyklar fort. Låt 
dem anteckna sträckorna för de olika färdsätten.

Avsluta med en diskussion i klassrummet där ni tar upp vilka faktorer som påverkar 
stoppsträckan; sulor på skorna, strumpor, däckmönster, halt golv, asfalt, grus, vått, 
torrt osv. Överför sedan diskussionen till bilar och mopeder; farten, underlaget, 
däck med mera. Vilka konsekvenser olika hastigheter ger.
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CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)

Idrott och hälsa

• Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
Centralt innehåll:

•  Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, 
idrott, natur- och utevistelser.

Matematik

•  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala 
om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll: 

•  Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräk-
ningar i vardagliga situationer.

•  Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, 
volym, massa, tid och vinkel med vanliga mått enheter. 
Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

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.

Fysik

•  Använda kunskaper i fysik för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, 
teknik, miljö och samhälle.

• Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
•  Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för 

att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen 
och samhället.

Centralt innehåll:

•  Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de 
upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

•  Enkla systematiska undersökningar. Planering, 
 utförande och utvärdering.

•  Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, mått-
band och vågar och hur de används i  undersökningar.

•  Dokumentation av enkla undersökningar med  tabeller, 
bilder och enkla skriftliga rapporter.


