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TEMA – BARN OCH 
UNGDOMAR I TRAFIKEN 
 
 
 
Detta temablad innehåller förslag på filmer, radioprogram, pussel & spel samt några länktips 
från Internet. Här finns vårt material samlat och ni kan välja vad ni vill använda i er 
undervisningen eller i projektet ni jobbar med. Allt material är indelat efter respektive målgrupp 
och de lånas som vanligt avgiftsfritt från Mediecenter Värmland!  
OBS! På vissa filmer är lånetiden begränsad!  
Under länktipsen hittar ni tips på sidor som kan vara nyttiga att samla information ifrån inför 
temaarbetet. 
 
Hur beställer man? 
Beställ på det sätt som passar dig! Via telefon, e-mail, brev eller via vår internetkatalog. Du är 
givetvis även välkommen hit på ett personligt besök! Längst ned på sidan finner du alla 
uppgifter om oss! 
 
Ett tips… 
är att beställa fler ex – t ex en klassuppsättning av vissa program under temaperioden. OBS! 
Detta gäller endast filmer och CD med kopieringsrätt! 
 
Pussel & spel… 
Vi har i samarbete med en rad leverantörer en försöksverksamhet där vi fått tillgång till en 
mängd pussel & spel som vi får låna ut 2 veckor för utvärdering. Efter lånetiden ska 
spelet/pusslet returneras till oss och om ni är intresserade kan ni köpa produkten direkt från 
leverantören. Det är alltså inte produkter ni kan låna om och om igen. 
 
Förslag… 
på hur dessa medier kan användas och bearbetas i klassen hittar Du i slutet av temapaketet. 
 
Har Du tips… 
på andra temaområden som Du skulle vilja jobba med? Hör gärna av Dig, så hjälper vi till att 
söka bland våra egna medier och vi kan även hjälpa till med lämpliga länkar via Internet. 
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*)Finns även som strömmande media! 

Förskola – 12 år 
 
Filmer 
 
U102478/01-05 Gatsmart – Samlings-DVD 
Att börja röra sig i trafiken på egen hand, om det så är till fots, på cykel eller i kollektivtrafiken, 
kan upplevas som en ny frihet men det är också ett nytt ansvar. Vi möter barn som berättar om 
sina erfarenheter av trafiksituationen där de bor. Hur ser vägen till skolan ut? Vilka trafikfaror 
finns? Vad skulle kunna göra vägen säkrare, och hur kan man påverka dem som bestämmer? 
Programmen tar också upp trafikregler och beteenden. Produktionsår: 2012. Speltid: 5x13min. 
Målgrupp: 6-9 år. 
Innehåller följande delar: 
U102478-01 Gatsmart: Korsa gatan *) 
Olivia måste ta sig över en trafikerad gata på sin väg till och från skolan. I skolan har eleverna 
fått ge förslag till kommunen om hur skolvägen kan bli säkrare. Vi följer med till trafikkontoret 
och ser hur kommunen gått vidare med elevernas idéer. Det handlar också om uppmärksamhet, 
om att använda ögon och öron i trafiken. Gurgîn Bakircioglu testar oss på några varningsljud i 
trafiken. Missy Gatsmart har fullt upp med att få Herr Stress att förstå hur han ska bete sig när 
han ska gå över en gata.  
U102478-02 Gatsmart: Cykla *) 
Vad är det för regler som gäller när man cyklar? Vi träffar Ture som skadade huvudet i en 
cykelolycka och fick ligga på sjukhus. Ture och hans bror Gusten tar oss med till skogsdungen 
där olyckan hände. Vi träffar också cykelreparatören Fuad Mehinagic och får veta vad som 
måste funka på en cykel och hur den ska vara utrustad för att vara säker att cykla på. Missy 
Gatsmart har fullt upp med att få Herr Stress att förstå hur viktigt det är att använda cykelhjälm 
när han cyklar 
U102478-03 Gatsmart: Åka skolskjuts *) 
Jonna tar skolbuss varje dag till plugget. Hon är med och testar ett nytt system som ska göra 
resan till skolan säkrare, bland annat genom en sändare hon bär i väskan. Vi möter syskon som 
åker taxi varje dag till skolan. Vi får också se hur barn i andra delar av världen tar sig till skolan. 
U102478-04 Gatsmart: Åka tåg*) 
Amanda bor och går i skolan nära en pendeltågslinje. Att åka tåg går snabbt och är kul men att 
korsa spår är farligt. Amanda van vid att åka tåg och vet vad man ska tänka på när man åker 
själv. Det handlar både om att ha koll på biljetter och om att vara försiktig i närheten av tåg och 
spår. Missy Gatsmart visar Herr Stress hur han ska bete sig vid nedfällda tågbommar.  
U102478-05 Gatsmart: Mörker och reflexer *) 
Jesses väg till skolan går längs en mörk och trafikerad landsväg. Vi följer honom en 
vintermorgon när han körs om av timmerbilar och bussar i höga hastigheter. Vägen ska byggas 
om men det dröjer. Jesse och hans skolkompis Lovisa åker till Trafikverket i Luleå för att ta reda 
på vad som händer och varför det tar så lång tid att göra vägen säkrare. Det handlar också om 
att synas i mörker. Hur mycket bättre syns man om man använder reflexer? Missy Gatsmart har 
fullt upp med att få Herr Stress att förstå hur han ska bete sig i trafiken när det är mörkt.  
 
 
V8760 Enkla trafikregler 
Vår trafikmiljö är snabb och intensiv. Det är mycket att tänka på för att man ska klara sig bra i 
trafiken som ung. Filmen lär barn att uppträda rätt i trafiken. De får lära sig trafikregler, viktiga 
trafikskyltar och hur man uppträder i trafiken på ett säkert sätt. Filmen är indelad i sex avsnitt: 
Till fots, På cykel, Vid järnvägar, Åka buss, Vägskyltar, Reflexer. Produktionsår: 2012. Speltid: 
18 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: DVD. 
 
 

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&availonly=false&sort=SORT_REL&search=gatsmart
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8760
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8760
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V714 Trafikfilmen med Jack och tvillingarna 
Jack är 3 meter lång och håller ett vakande öga på tvillingarna Alices och Jonathans promenad 
hem från ett besök på cirkus. Jack berättar och visar i bild hur man ska bete sig i vissa 
situationer. Han kommenterar tydligt Alices och Jonathans samt deras kamraters uppträdande i 
trafiken. Här finns även roliga inslag som "kvinnan med hunden" och "mannen på cykel". I slutet 
får tittaren friska upp sitt minne med en kort repetition av innehållet. Produktionsår: 2003. 
Speltid: 13 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD. 
 
V8213 Reflex – din säkerhet i trafiken *)  
När man blir tonåring är det viktigt att vara tuff och "inne". Att gå runt med 
reflexer känns inte coolt alls . . . Det här upptäcker lillebror Anton när han ser 
sin svartklädda storebror i hallen, på väg ut i mörkret. Anton berättar för 
storebror hur farligt det är att gå ut i mörker, och vi får se vad som hände den 
dagen då han fick träffa en polis som berättade allt om reflexer. Men som den 
envisa tonåring storebror är vill han bara ut, och struntar i lillebrors kloka 
tankar. Då kommer Anton på hur han ska få sin bror att lyssna, och plötsligt 
befinner sig de båda i en fartfylld musikvideo. Där Anton med sång, dans och 
hip-hop- moves äntligen lyckas få sin bror att lyssna till varför reflexer är så 
viktigt. Filmens syfte: - Att visa hur viktigt det är att bära reflex - Att visa hur 
man ska bära dem - Tydliggöra hur dåligt man syns utan reflexer. 
Produktionsår: 2009. Speltid: 12 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: DVD. 
 
V7219 Bangos resa 
Bango är vaktmästare på Banverkets hemsida och väldigt intresserad av tåg och järnväg. Hans 
lärare Martin tar honom med på en resa i järnvägens värld där han får lära sig att det är farligt 
att leka i närhet av järnvägsspår, hur det går till att lägga räls, hur lokföraren kör ett tåg och 
mycket annat.  Deponerad av Banverket. Produktionsår: 2002. Speltid: 17 min. Målgrupp: 6-10 
år. Utförande: DVD. 
 
V7428 Cykeldetektiven 
Tim har sett en mystisk figur cykla omkring i staden och han och hans kompisar kommer 
överens om att ta reda på vad det är han håller på med. I jakten på den mystiske figuren får vi 
veta vad man bör tänka på när man cyklar i trafiken och hur olika trafikmärken ser ut. Är det 
lämpligt att skjutsa och hur viktigt är det med hjälm och reflexer? Hur ska en cykel vara utrustad 
för att vara säker? Produktionsår: 2004. Speltid: 14 min. Målgrupp: 8-10 år. Utförande: DVD. 
 
V7839 Lokors gåta 
Tåget är kanske det säkraste och miljövänligaste transportmedlet vi har. Ändå 
skadas och förolyckas barn varje år i samband med lek på bangårdar eller oförsiktiga 
passager över spåren. De flesta olyckor hade kunnat undvikas om barnen kände till 
riskerna... 
Lokors gåta är en dramatiserad informationsfilm som vill ge ökad kunskap om miljö, 
säkerhet och teknik på ett lättbegripligt och lite spännande sätt. Förhoppningen är att 
barnen ska förstå fördelarna med järnvägen och samtidigt känna respekt för den. 
Deponerad av Banverket. Produktionsår: 2007. Speltid: 16 min. Målgrupp: 10-12 år. 
Utförande: DVD. 
  
V7340 Som från ingenstans 
Om två olyckor vid järnvägsspåret. 1. Plötsligt ser Robin ett blixtrande vitt ljus och några 
sekunder senare hörs en kraftig duns. När han springer runt vagnen finner han sin kompis Jens 
brännskadad och livlös på marken. 2. Tina står med ryggen mot spåret och eftersom hon har 
sin freestyle på sig hör hon inte när tåget kommer. Olyckorna berättas genom utsagor från de 
personer som var med när det hände. Deponerad av Banverket. Produktionsår: 2002. Speltid: 
16 min Målgrupp: 11-16 år. Utförande: DVD. 
 
Radioprogram 
 
L100877-06 Småsagor: Lilla Björn och lilla Tiger i trafiken *) 
Jag är björn. En björn är inte en fotgängare. Lilla Björn och lilla Tiger försöker lära sig hur man 
ska gå över gatan. De tränar på hur man gör i trafiken när man är fotgängare. Kjell Andersson 
läser Janoschs bok. Produktionsår: 2008. Speltid: 11 min. Målgrupp: 0-5 år. 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V714
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V714
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8213
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8213
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7219
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7219
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7438
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7438
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7839
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7340
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7340
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&availonly=false&sort=SORT_REL&search=l100877-06
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Pussel & spel 
 
MM228 Trafikant 
Trafikspelet som bidrar till ökade trafikkunskaper. Innehåller 240 trafikfrågor och 210 
vägmärkesfrågor. För alla från 7 års ålder. 
OBS!!! Kontakta Mediecenter Värmland om ni bestämmer er för att köpa spelet, så skickar vi er 
en rabattkod!!  OBS! Endast för utvärdering!  Se leverantörens hemsida http://www.wilekia.se 
för mer info! 
 
MM229 Trafik! 
Trafiken är en del av både barns och vuxnas vardag och spelet tar upp många av dessa 
situationer som både barn och vuxna råkar ut för i trafiken, framför allt när de går och cyklar. 
Genom Trafik! kommer du kunna testa dina och dina elevers trafikkunskaper på ett lekfullt sätt, 
och förhoppningsvis kommer ni också att lära er nya saker. Spelet riktar sig till elever i årskurs 
4-6 och kan användas i skolan som en del av trafikundervisningen, exempelvis under 
temadagar och temaveckor. OBS! Endast för utvärdering!  Se leverantörens hemsida 
http://www.malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafiksakra-
skolan/Trafikmaterial.html för mer info! 

 
 
Från 13 år 
 
Filmer 
 
V8760 Enkla trafikregler 
Vår trafikmiljö är snabb och intensiv. Det är mycket att tänka på för att man ska klara sig bra i 
trafiken som ung. Filmen lär barn att uppträda rätt i trafiken. De får lära sig trafikregler, viktiga 
trafikskyltar och hur man uppträder i trafiken på ett säkert sätt. Filmen är indelad i sex avsnitt: 
Till fots, På cykel, Vid järnvägar, Åka buss, Vägskyltar, Reflexer. Produktionsår: 2012. Speltid: 
18 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: DVD. 
 
V7340 Som från ingenstans 
Om två olyckor vid järnvägsspåret.1. Plötsligt ser Robin ett blixtrande vitt ljus och några 
sekunder senare hörs en kraftig duns. När han springer runt vagnen finner han sin kompis Jens 
brännskadad och livlös på marken. 2. Tina står med ryggen mot spåret och eftersom hon har 
sin freestyle på sig hör hon inte när tåget kommer. Olyckorna berättas genom utsagor från de 
personer som var med när det hände. Deponerad av Banverket. Produktionsår: 2002. Speltid: 
16 min Målgrupp: 11-16 år. Utförande: DVD. 
 
V7972 Gräsmark var så tyst och stilla 
Berättelsen i den här filmen är sann - allt blev så tyst och stilla... Den där dagen då 
livet förändrades i lilla Gräsmark i Värmland. Vi möter ungdomar som var med den 
ödesdigra midsommarnatten, när det som inte fick hända hände. På grund av att 
man gjorde det dåliga valet att köra moped berusad. De skulle bara ta en sväng 
ner mot samhället, de hade druckit... Startpunkt för diskussioner om mopedkörning 
och risker. Dialogunderlag som ger tips och idéer inför samtal samt exempel på 
värderingsövningar medföljer. Deponerad av Vägverket. Produktionsår: 2008. 
Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD. 
 
V8116 Säkra barn i bil 
Lär oss varför det är så viktigt att åka bakåtvänt i bilen. Tar upp frågan om passagerar-
krockkudde samt hur större barn ska sitta fastspända. Produktionsår: 2007. Speltid: 5 min. 
Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD. 
  

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=MM228
http://www.wilekia.se/
http://www.malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafiksakra-skolan/Trafikmaterial.html
http://www.malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafiksakra-skolan/Trafikmaterial.html
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8760
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7340
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7972
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8116
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Tips på länkar 
 
http://www.cykelframjandet.a.se/ 
Här kan du läsa om hur man arbetar med att främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få 
en säker trafikmiljö i hela landet. 
 
http://www.svenska-cykelsallskapet.se/ 
Vilka cykelförhållanden finns i Sverige? Hur man kan använda cykeln som ett arbetsredskap 
och ett semesterfordon? 
 
http://www.goodies.nu/barn/trafik.htm 
Pysselblad med trafikmärken. Skriv ut bladen och försök lista ut vad märkena innebär. 
 
http://transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken/ 
Sveriges vägmärken och andra anordningar. 
 
http://www.trivia.se/Trafikm%C3%A4rken,1,2715.html 
Frågesport där du kan lära dig lite olika trafikmärken. 
 
http://www.ntf.se/ 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. NTF:s mål är en säker trafik där ingen 
dödas eller skadas allvarligt. De ska också öka insikten om trafiksäkerhetens betydelse för 
folkhälsan. 
 
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/ 
Den här sidan riktar sig till barn eller ungdomar. Här kan du lära dig mer om järnvägen, träffa 
den lustiga figuren Bango som svarar på dina frågor eller trollkarlen Lokor som ställer kluriga 
gåtor. Spel, filmer, tävlingar, nyheter och reportage är annat som du kan ta del av här.Här finns 
också information till lärare, föräldrar och andra som tycker att det är viktigt med 
säkerhetsinformation till barn och ungdomar.  
På HitoDit får du som barn lära dig om säkerhet i vägtrafiken och hur vägar byggs. Hä kan du 
också fråga om trafik eller berätta om hur du tycker att det ska vara i trafiken. Du kan rita din 
drömväg och få tips på roliga lekar i bilen. HitoDit riktar sig främst till barn mellan 6 och 12 år 
men det finns även information och länkar som föräldrar och lärare kan ha nytta av. 
 
http://www.trafikkalendern.se/ 
Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del 
av lärandet för hållbar utveckling. Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar 
att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och 
trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras 
framtid. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande. 
 
http://algen.se/se/junior 
Älgskadefondsförenings sida med spel och pyssel kopplat till djur i trafiken. 
 
 
 
Förslag på hur dessa medier kan användas och bearbetas i klassen 
 
Via filmerna och Internetlänkarna kan man få många tips och förslag på hur man kan jobba 
vidare i klassen. Ett besök från någon trafikpolis som kan berätta om sitt arbete kan också vara  
bra. 

http://www.cykelframjandet.a.se/
http://www.svenska-cykelsallskapet.se/
http://www.goodies.nu/barn/
http://transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken/
http://www.trivia.se/Trafikm%C3%A4rken,1,2715.html
http://www.ntf.se/
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/
http://www.trafikkalendern.se/
http://algen.se/se/junior

