
O.-3. klasse 4.- 6. klasse 7.-9. klasse

Gåprøven
0.-1. klasse / Dansk, Tra�k / 6-8 lektioner
Med Gåprøven lærer dine elever reglerne for fodgængere. 
Start med at tage ’På gåtur med Albert og Rose’ i en 
digital billedby og fortsæt træningen ude i tra�kken. Eleverne 
får praktisk erfaring med at færdes sikkert i �ok, og bliver 
forberedt på at tage på tur med klassen.

Den lille Cyklistprøve
2.-3. klasse / Idræt, Tra�k / 6-8 lektioner
Eleverne lærer om cykelregler og træner 
deres cykelfærdigheder gennem leg og 
øvelser i skolegården. Med til forløbet hører 
forslag til cykelbaner, som eleverne selv 
bygger og afprøver.

Brug minihjelmen
til at vise hvorfor 
cykelhjelmen er 
vigtig!

Testpiloter
4.-5. klasse / Matematik, Natur/Teknologi, 
Tra�k / 4-12 lektioner
Eleverne tester sig selv og deres egne 
transportmidler, fx cykel eller løbehjul. 
De opstiller hypoteser, tester og 
indsamler resultater, som de bagefter
behandler.

Cyklistprøven
6. klasse / Idræt, Tra�k / 10-12 lektioner
Cyklistprøven er et eftersyn af klassen som cyklister.
Materialet har fokus på fællesskabet, og eleverne opnår 
forståelse af både egne og klassekammeraternes evner 
som cyklister, både i teori og praksis. Undervisningen er 
aktiv og involverende – fx skal eleverne både undervise 
og kontrollere hinanden.

Mens vi lever
8.-9. klasse / Dansk, Kristendom, 
Samfundsfag, Tra�k /  8-12 lektioner
Brug den danske spille�lm ’Mens vi lever’
til at arbejde temabaseret med emner 
som valg, tilgivelse og ungdomsliv. 
Gennem analyse og involverende øvelser 
skal eleverne forholde sig til de mange 
konsekvenser, en tra�kulykke har.  

Sikker Trafik
8.-9. klasse / Samfundsfag, 
Tra�k / 2 lektioner
Klassen får besøg af en person, der lever 
med varige mén efter en alvorlig tra�k-
ulykke. Gennem involvering, dialog og 
ligefrem kommunikation får dine elever 
indblik i konsekvenserne af ulykken. 
Sidste år besøgte Sikker Tra�k LIVE mere 
end 36.000 elever, og 74 % af eleverne 
siger, at de passer bedre på sig selv i 
tra�kken efter besøget.

360 º 
8.-9. klasse / Dansk, Tra�k / 2 lektioner
Lad dine elever tage stilling til ansvar, konsekvenser og adfærd 
ved at arbejde med en virkelig tra�kulykke. Materialet består af 
korte videoklip og billedmateriale. Til august udkommer en ny 
lærervejledning med �ere idéer til, hvordan du kan arbejde 
med materialet. 

Trafik og tværfaglighed
Tra�k er et alsidigt emne, der nemt 
kan tænkes ind i de obligatoriske fag. 
Brug fx idrætstimerne til at træne til 
Cyklistprøven eller arbejd med 
Testpiloter i Natur/Teknologi. 

Trafik og kampagner
Lad eleverne arbejde med analyse 
og fortolkning med udgangspunkt i 
Rådet for Sikker Tra�ks kampagne�lm. 
Få gode ideer til hvordan du kan gribe 
undervisningen an på sikkertra�k.dk/
udskoling

Trafik og bevægelse
Tra�k og bevægelse hænger naturligt 
sammen. Oplevelsesbaseret læring er en 
god tilgang til tra�kundervisning, så tag 
dine elever med på tur. Brug turen til 
at se, høre og tale om tra�k. Læg mobilen

– så er du lægger



Gratis undervisnings-
materialer til 0.-9. klasse

sikkertrafik.dk/SKOLE
– din genvej til trafiksikre elever

Undervisningsmaterialer
Gratis materialer og supplerende aktiviteter til alle klassetrin. 
Materialerne er med tilhørende lærervejledning, opgaveark 
og forældrebreve. 

Skolepatrulje 
Find alt til arbejdet med skolepatruljen – materialer til uddannelse,
udstyr, konkurrencer og fester.

Færdselskontaktlærer
Redskaber til dig der er færdselskontaktlærer – bl.a. nyhedsbreve, 
information om kurser samt inspirerende �lm, du kan dele med 
kolleger og forældre.
 
Trafikpolitik
Skoler med tra�kpolitikker har mere tra�kundervisning og 
mere opbakning til færdselskontaktlærerne. Få inspiration til 
at komme i gang med processen eller til at revidere jeres 
eksisterende tra�kpolitik.

Har du husket 
trafikundervisningen 
i årsplanen?
Vi har gjort det nemt. En stor del 
af vores undervisningsmaterialer 
ligger som færdige forløb på Clio, 
Meebook og MinUddannelse.


