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Förord 
 
Det finns många anledningar att använda trafik i undervisningen. Den är ämnesöverskridande, flexibel, elevcentrerad och ligger nära allas 
vår vardag på olika sätt. Trafiken bör finnas med både som en integrerad del i skolarbetet och även som egna delar i kurser. Det är viktigt att 
varje år arbeta med, undersöka och diskutera trafik i skolan eftersom beteenden och attityder rörande trafiken ständigt omformar oss som 
trafikanter och eftersom barn inte är små vuxna med förutsättningar att klara samma trafikmiljöer.  

De biologiska förutsättningarna för att visa ett trafiksäkert beteende saknas upp till cirka tio års ålder. Barnens syn och hörsel är tillexempel 
inte färdigutvecklade vilket innebär att de inte kan tränas till ett säkert beteende. De har svårt att bedöma risker samt kan ha svårt med 
riktning, avstånd och hastighet och är dessutom mindre till växten vilket gör att de inte kan se över bilar och att de själva inte alltid syns. 
Däremot ger löpande kunskapsinhämtning rätt förutsättningar till att trafikmognaden påskyndas och barns säkerhet ute i trafiken ökar.  

Historiskt har trafik i skolan främst handlat om trafiksäkerhet. Idag ska arbetet även behandla andra frågor inom hållbar utveckling såsom 
miljö och samhällsplanering. Det kunskapsövergripande ämnesområdet trafik har över tid blivit en allt mer eftersatt del i skolan under de 
senaste åren enligt flertalet källor. Rektorerna har enligt läroplanen (LP 2011) ett ansvar att integrera trafiken i undervisningen. Ett steg i rätt 
riktning kan vara att ge pedagogerna inspiration, material och kunskap så att de ska känna sig trygga med att arbeta med trafik i skolan. 

Därför har Värmdö kommun sammanfattat och hänvisar till en del av det material som finns tillgängligt. Det innefattar bland annat: 

- Lektionsförslag  

- Teman och projekt 

- Videofilmer 

- Rollspel, värderingsmetodiker mm. 

- Kalendrar, intyg mm. 

- Hur man kan väva in trafik i andra ämnen 

Detta dokument ska vara en handledning och ett stöd till Värmdö kommuns grundskolors arbete med trafik i utbildningen. Dokumentet är 
uppdelat i två delar. Den första delen innehåller ett antal förslag på teman skolorna kan driva (hämtat från SKL) och den andra delen är en 
sammanfattning av tips på olika sorters utbildningsmaterial som kan användas för årskursspannen: F-3, 4-6, 7-9 samt särskola.     

 

 

Exempel: Cykelhjälm som tema 
I Östhammar undersökte mellanstadieelever hur hjälm använts ur ett historiskt perspektiv och i vilka sammanhang hjälm är obligatoriskt 
idag. De fortsatte med att undersöka hur många som skadats och om hjälmen skulle kunnat förhindra skadan. Även cykelsäkerhet ur ett 

vidare perspektiv studerades, allt från inventering av närmiljön till intervjuer med sjukvårdspersonal, polisen, föräldrar och lärare. 
Resultaten visades på en utställning på biblioteket. Föräldrar involverades i arbetet och informerades om elevernas studier. 

 

Exempel: Trafik och miljömedveten skola 
Jönköpings kommun har genomfört ett projekt med fokus på trafiksäkerhet i klasserna F-9. Syftet har varit att trafiksäkerhetsfrågorna ska 

vara naturliga och kontinuerliga inslag det vardagliga arbetet i skolan. Målet har varit att öka samarbetet mellan skolorna, föräldrarna och 
olika aktörer inom trafikområdet. Själva innehållet i arbetet har varierat mellan skolorna, men fokuserat på barnens närmiljö och trafik i de 

lägre åldrarna i samarbete med barnens föräldrar. I de högre åldrarna har fokus varit på områden som säker cykel, mopedsäkerhet och 
alkohol. Ett handlednings- och inspirationsmaterial finns framtaget. Projektet har utvärderats som visar att alla rektorsområden har 

deltagit samt att skolans arbete med trafikfrågor fått en starkare roll genom bland annat systematisk fortbildning, konkreta 
handlingsplaner och involvering av de lokala styrelserna. 
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 Tema forts. 

Trafiken vid skolan 

 

 



Tema forts. 

Trafiken i kommunen 
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Tema forts. 

Trafiken i Sverige 

   

  



Tema forts. 

Trafiken i världen  



Åk F-3 

 
SKL – Sveriges Kommuner och landsting 

 
Tips på var trafik och transporter passar in i det centrala innehållet i olika ämnen:  
Idrott och hälsa 
”Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.” 
Matematik 
”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.” 
Naturorienterande ämnen 
”Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.” 
”Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.” 
Samhällsorienterande ämnen 
”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.” * 
”Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.” 
”Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar.” 
Teknik 
”Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.” 
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Åk F-3 forts. 

NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

 
 
Reflexlektion åk F-3 och fritids: 

http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/reflexlektioner/reflexlektion-ak-f-3-fritids/  

 

Åk 1 Skolans utemiljö (40 minuters lektion): 

http://trafikeniskolan.ntf.se/media/37585/skolans-utemiljo-_rev.pdf  
 

Åk 3 Säker som cyklist (2*40 min lektion, bildspel, manus till bildspel): 

http://trafikeniskolan.ntf.se/media/37589/sa-ker-cyklist_rev.pdf  

http://trafikeniskolan.ntf.se/media/37557/bildspel_sa-ker-som-cyklist.pdf  

http://trafikeniskolan.ntf.se/media/37584/manus_sa-ker-cyklist_rev.pdf  

 

Fler lektionsförslag kommer publiceras under 2018 på:  

http://trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag/  
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Åk F-3 forts. 

 

Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik 

 
Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och 

utvecklande. Varje månad arrangeras aktiviteter där elever och 

skolor har möjlighet att delta och vinna priser.  Utöver 

undervisningsmaterialet som finns på webbsidan finns även gratis 

trycksaker och material att beställa eller hämta hem för skolorna. 

Det finns allt från affischer till Värmdö kommun är med och sponsrar Trafikkalendern.  

http://www.trafikkalendern.se/  
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Åk F-3 forts. 

 

UR – Utbildningsradion ”Gatsmart” 

 
Fem Gatsmartvideos för F-3  
 
Avsnitt 1 - Korsa gatan 
http://urskola.se/Produkter/171737-Gatsmart-Korsa-gatan  
 
Avsnitt 2 - Cykla 
http://urskola.se/Produkter/171738-Gatsmart-Cykla  
 
Avsnitt 3 - Åka skolskjuts  
http://urskola.se/Produkter/171739-Gatsmart-Aka-skolskjuts  
 
Avsnitt 4 – Åka tåg 
http://urskola.se/Produkter/171740-Gatsmart-Aka-tag  
 
Avsnitt 5 – Mörker och reflexer 
http://urskola.se/Produkter/171741-Gatsmart-Morker-och-reflexer  
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Åk F-3 forts. 

 

Trafikskyddet 

 
Material i samband med skolstart – Det är viktigt att träna på att gå skolvägen. 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Svenska/Larare/brev_till_foraldrarna2016.pdf  

 

Åk F-2 Materialpaket ”Fotgängarkort” 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Svenska/Larare/jalankulkijankortti_swe.pdf  

 

Ål F-2 Finslipning av sinnen 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/finslipning-av-sinnen  

 

Åk 1-3 Trafiksäkerhetsveckan 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Svenska/Larare/trafiksakerhetsveckan_lagstadiet_2015.pdf  

 

Läs och hitta mer på: 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/arskurserna-1-6  
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Åk 4-6 

 
SKL – Sveriges Kommuner och landsting 

 
Tips på var trafik och transporter passar in i det centrala innehållet i olika ämnen:  
Bild 
”Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.” 
Idrott och hälsa 
”Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.” 
Matematik 
”Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.” 
”Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.” 
Biologi 
”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.” 
”Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.” 
Fysik 
”Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.” 
Kemi 
”Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändningen och påverkan på klimatet.” 
Geografi 
”Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.” 
”Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.” 
Samhällskunskap 
”Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.” 
”Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut.” 
Svenska 
”Beskrivande förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.” 
Teknik 
”Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.” 
”Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystemet, vatten- och avloppssystemet samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de fungerar.” 
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZzoHDvtLYAhUJCSwKHeKDC8cQjRwIBw&url=https://skl.se/&psig=AOvVaw2yYz6qdkhxE0OSGpejLyrk&ust=1515848652069020


 

Åk 4-6 forts. 

 
NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

 
 

Projekt #minskolväg: 

https://minskolvag.se/  

 

Reflexlektion åk 4-5 samt nyanlända åk 3-9: 

http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/reflexlektioner/reflexlektion-ak-4-5/  

 

Skolväg och trafik åk 5-6 (lektion 60 min): 

http://trafikeniskolan.ntf.se/media/37586/skolva-g-och-trafik_rev.pdf  

Temadag i trafik åk 5-6 (halvdag/heldag): 

http://trafikeniskolan.ntf.se/media/37595/temadag-i-trafik_171103.pdf  

 

Forumspel (konflikthanteringsmetod): 

http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/forumspel/  

 

Värderingsmetodik: 

http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/varderingsmetodik/  
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Åk 4-6 forts. 

 

Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik 

 
Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och 

utvecklande. Varje månad arrangeras aktiviteter där elever och 

skolor har möjlighet att delta och vinna priser.  Utöver 

undervisningsmaterialet som finns på webbsidan finns även gratis 

trycksaker och material att beställa eller hämta hem för skolorna. 

Det finns allt från affischer till Värmdö kommun är med och sponsrar Trafikkalendern.  

http://www.trafikkalendern.se/  
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Åk 4-6 forts. 

 

Trafikskyddet 

 
 

Åk 4-6 Trafiksäkerhetsveckan 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Svenska/Larare/trafiksakerhetsveckan_lagstadiet_2015.pdf  

 

Simultanförmåga 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/klarar-du-av-att-kora-skickligt-aven-nar-du-blir-stord  

 

Gemensamt spel 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/upptack-en-trafikgarning  

 

Läs mer på: 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/arskurserna-1-6  
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Åk 7-9 

 
SKL – Sveriges Kommuner och landsting 

 
Tips på var trafik och transporter passar in i det centrala innehållet i olika ämnen:  
Bild 
”Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.” 
”Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.” 
Hem- och konsumentkunskap 
”Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.” 
Idrott och hälsa 
”Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.” 
”Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.” 
Matematik 
”Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan 
användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.” 
Biologi 
”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.” 
”Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.” 
Fysik 
”Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.” 
Kemi 
”Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.” 
Geografi 
”Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.” 
”Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.” 
”Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.” 
”Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.” 
Religionskunskap 
”Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.” 
Samhällskunskap 
”Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.” 
”Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.” 
”Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.” 
Svenska 
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Åk 7-9 forts. 

 
”Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.” 
Teknik 
”Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.” 
”Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränsle och krigsmateriel.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Åk 7-9 forts. 

 
NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

 
 
Klassens egen resepolicy åk 7-9: 
http://trafikeniskolan.ntf.se/media/1601/klassens-egen-resepolicy_lararhandledning.pdf  
 
Höghuset (hastighet och fall från våning, bild): 
http://trafikeniskolan.ntf.se/media/1602/hoghuset.pdf  
 
 
http://trafikeniskolan.ntf.se/media/1603/orebro_trafikenplusipluspraktikenplus6-9.pdf  
 
Reflexlektion åk 6-9: 
http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/reflexlektioner/reflexlektion-6-9/  
 
Alkohol och droger: 
http://trafikeniskolan.ntf.se/trafikteman/akolhol-och-droger/  
 
Försäkringar: 
http://trafikeniskolan.ntf.se/trafikteman/forsakringar/  
 
Forumspel (konflikthanteringsmetod): 
http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/forumspel/  
 
Värderingsmetodik: 
http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/varderingsmetodik/  
 
Webbquest (grupparbete): 
http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/webbquest/  
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Åk 7-9 forts. 

 
Trafikverket 
 

 
Trafikverkets videofilmer ”Don’t drink & drive”: 
https://www.youtube.com/user/dontdrinkanddrivese  
 
Startsida: 
https://www.trafikverket.se/dont-drink-and-drive--utbildningsmaterial/hogstadiet/skolmaterial-for-hogstadiet---dont-drink-and-drive/ 
 
Lärarhandledning högstadiet:  
https://www.trafikverket.se/contentassets/e3de372844274ea2ab46bed39c0ba768/ddd_lararhandledning_hogstadiet.pdf  
 
Vad säger lagen: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/e3de372844274ea2ab46bed39c0ba768/fakta_alkohol_droger.pdf  

 
Fyra hörn (övning där du ska ta ställning till vad som stämmer bäst med hur du själv skulle ha reagerat i en viss situation): 
https://www.trafikverket.se/dont-drink-and-drive--utbildningsmaterial/material-till-andra-yrkesgrupper/fyra-horn/ 
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https://www.trafikverket.se/dont-drink-and-drive--utbildningsmaterial/material-till-andra-yrkesgrupper/fyra-horn/


Åk 7-9 forts. 

Åk 7 
Här hittar du de tre passen som riktar sig till elever i årskurs 7. Passen handlar om olika begrepp som attityd och respekt, att våga säga nej samt om grupptryck och vad som påverkar oss. 
Till varje lektionspass finns en presentation med fakta och diskussionsfrågor. En lärarhandling finns på varje lektionssida. 
Under fliken Övrigt finns presentation och talarmanus till föräldramöte. 
https://www.trafikverket.se/dont-drink-and-drive--utbildningsmaterial/hogstadiet/hogstadiet-ak-7-dont-drink-and-drive-skolmaterial/  

 
Åk 8 
Här hittar du de tre passen som riktar sig till elever i årskurs 8. Passen handlar om att stå upp för det man tycker, att ta ansvar och att påverka andra att ta ställning mot alkohol och droger i trafiken. 
Till varje lektionspass finns en presentation med fakta och diskussionsfrågor. En lärarhandling finns på varje lektionssida. 
Under fliken Övrigt finns presentation och talarmanus till föräldramöte. 
https://www.trafikverket.se/dont-drink-and-drive--utbildningsmaterial/hogstadiet/hogstadiet-ak-8-dont-drink-and-drive-skolmaterial/  

 
Åk 9 
Här hittar du de tre passen som riktar sig till elever i årskurs 9. Passen handlar om val och konsekvenser, att vara en förebild och hur eleverna kan påverka sina skolkamrater att ta ställning mot alkohol och droger i 
trafiken.  
Till varje lektionspass finns en presentation med fakta och diskussionsfrågor. En lärarhandling finns på varje lektionssida. 
Under fliken Övrigt finns presentation och talarmanus till föräldramöte. 
https://www.trafikverket.se/dont-drink-and-drive--utbildningsmaterial/hogstadiet/hogstadiet-ak-9---dont-drink-and-drive-skolmaterial/  
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Åk 7-9 forts. 

 

Trafikskyddet 

 
 

Avgörande femsekundersspel 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/avgorande-fem-sekunder-spel  

 

Uppmärksamhet 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/stilflygning  

 

Vad missade du? Gör videoklipp 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/vad-missade-du-videoklipp  

 

Läs mer på: 

https://www.liikenneturva.fi/sv/larare/arskurserna-7-9     
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Särskola 
 

 
Använd lämpligt material utifrån elevernas förutsättningar från ovan presenterat material. 
 

 

 

NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

 
 
Reflexlektion särskola: 

http://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/reflexlektioner/reflexlektion-sarskola/  
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Mer information 
 

 

Lektion.se – sajt med lektioner för elever F-9, sökord ”trafik”, ”cykel” mm. 
http://www.lektion.se/  
 
NTF- ”Trafiken i skolan 
http://trafikeniskolan.ntf.se/  
 
SKL – ”Trafiksmart - om trafik i lärande för hållbar utveckling” 
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/trafiksmart-om-trafik-i-larande-for-hallbar-utveckling.html 
 
Trafikverket – ”Stöd till skolans arbete med trafik” 
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/barn-och-unga-i-trafiken/barn-och-narsamhalle/skolans-arbete-med-trafikfragor/  
 
Trafikkalendern 
www.trafikkalendern.com  
 
Transportstyrelsen – ”Cykla säkert” 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Cykel/ 
 
Trafikverket – ”Stöd till skolans arbete med trafik” 
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/barn-och-unga-i-trafiken/barn-och-narsamhalle/skolans-arbete-med-trafikfragor/ 
 
Webbmagistern – vägmärkesutbildning  
www.webbmagistern.se  

 

 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Svenska/Larare/trafiksakerhetsveckan_lagstadiet_2015.pdf  
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