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STARTÖVNING
Eleverna i din klass kommer förmodligen röra sig mer i trafiken på egen hand under 
utmaningen än innan. Därför är det viktigt att redan innan projektet startar fokusera 
på trafiksäkerheten för att förbereda eleverna och visa föräldrarna att ni tar trafik-
säkerheten på allvar. Det är viktigt att ni informerar föräldrarna och att de involveras 
i val av färdsätt och väg.

Se till att ni har en karta eller ett flygfoto över skolans närområde. Helst både och för 
att hjälpa elevera att se på vilket sätt kartan representerar verkligheten. Om ni inte 
har datorprojektor i klassrummet kan ni ha bilderna som overhead eller som plansch 
på väggen. Diskutera kartan med eleverna. Vad ser de? Vad känner de igen? Kan de 
hitta sitt eget hus? Sin busshållplats? Skolan? Låt alla elever pricka in var de bor – 
eller var de kommer in i kartans område, om ni har resande elever.

INDIVIDUELLT
Ge varje elev en karta i A4 storlek. På denna ska de pricka in sitt hus samt rita in den 
väg de brukar ta till skolan. För att man ska kunna se vilket färdsätt eleverna  använder 
för olika sträckor kan de rita olika färger för olika färdsätt. (Ex: Först  kanske man går till 
bussen – den sträckan blir då grön, därefter ritar man blått för den sträcka man åker 
buss och grönt igen när man stigit av bussen och går sista biten till skolan).

• Rött för bil
• Blått för buss/spårvagn
• Grönt för promenad
• Gult för cykel

Låt eleverna fundera kring följande frågor:

• Varför har du/ni valt den vägen?
• Varför har du/ni valt det färdsättet?
•  Finns det några ställen där du känner dig osäker? Ringa in dem  

med rött. Varför?

NI BEHÖVER
•  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 elev
•  Karta i A4 format till varje 

grupp om tre elever
• Papper
•  Kritor och pennor



GRUPPER OM TRE
Dela in eleverna i grupper om tre elever. Helst ska dessa elever bo nära  
varandra. Låt eleverna i grupperna berätta om sin skolväg utifrån sina kartor  
och frågorna ovan.

HELKLASSDISKUSSION
Lyft gruppernas diskussioner. 

• Vilket färdsätt är vanligast? Varför?
• Varför väljer man den väg man gör?
•  Finns det några ställen där flera elever tror att det kan ske olyckor? (markera 

gärna dem på den gemensamma kartan) 
• Kan man välja andra vägar?
•  Om man måste välja dessa vägar – hur ska vi i så fall bete oss för att det ska 

bli så säkert som möjligt?

Om ni hittar ställen där eleverna känner sig osäkra eller där det sker många till-
bud eller olyckor så arbeta vidare med den frågan. Kanske är det en fråga som 
kan hänskjutas till rektorn, kanske ska klassen skriva brev till trafikkontoret om de 
är  ansvariga, kanske är det ett företag vars åkare är oförsiktiga. Det är viktigt att 
 eleverna känner att de kan hitta vägar att påverka.

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

Idrott och hälsa
•  planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och 

andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, 
rörelse och livsstil.

•  genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter 
olika förhållanden och miljöer.

Centralt innehåll:
•  Att orientera i den närliggande natur-och utemiljön 

med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.

Matematik
• föra och följa matematiska resonemang.
Centralt innehåll:
•  Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, 

volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. 
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 del av den.

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.

Svenska och svenska som andraspråk
•  formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll:
•  Att argumentera i olika samtalssituationer och  

beslutsprocesser.
•  Muntliga presentationer och muntligt berättande  

för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag 
och skola.
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