
Gåprøve i 0-1.klasse



Hvorfor lave 

gåprøve.

børnene lærer at færdes i trafikken.

bedre trafikanter og mere tryghed for alle. 

gode trafikvaner grundlægges tidligt i barndommen. 

skole og forældre samarbejder om at give børnene nogle gode 

trafikvaner.

færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra 

børnehaveklasse til 9. klasse.

fælles læseplan for skolerne i Gribskov kommune.

en fælles oplevelse for klassen.



Læseplan for skolerne i 

Gribskov komunne
  

0. klassetrin 

MÅLGRUPPE :  Klassen 

INDHOLD : Gåprøve, hvor der anvendes elementerne: -Fortov med overkørsler 

-Fodgængerfelt m/u  cykelsti .-Lysreguleret kryds. -Krydse vej ved parkeret bil. 

MÅL:   At eleven udviser klar forståelse for anvendelse af sikker trafikadfærd 

EVALUERING : Eleverne testes ved prøven. 

ANSVARLIG : klasselæreren 

TID : Nødvendig tid afsættes til prøven og transport 

PRIORITET : Skal gennemføres enten i 0. klasse eller 1. klasse 

.



Overvejelser og planlægning 

af det teoretiske og praktiske 

omkring pøven

Gåprøven er en aktivitet, der er praksisnær.

Inden Gåprøven er det nødvendigt med gennemgang af gå 

regler.

Fokus på trafiksikkerhed bredt ud over skoleåret og afsluttes med 

en Gåprøve lokalt.

                           -fagdage  

                           -skolestartkampagnen "sikkertrafik".  

                           -klassens færdes sammen i trafikken på ture           

                           -temauge i maj-juni med terori der lægger op til 

                             en praktisk gåprøve lokalt. 



Når børn begynder at færdes alene i trafikken, er det oftest som 

fodgængere. Derfor skal vores forløb og gåprøven lægge vægt på 

eleven som fodgænger i trafikken lokalt, som de færdes i dagligt. 

masser praktisk træning i trafikken og gennem leg.

færdselsregler gennemgås og bliver efterbearbejdet i klassen.

opmærksomhed på  deres færden på fortov - stop ved 

kantstenen - kryds kørebanen og orientere sig  til højre og 

venstre , holde fokus,  m.m. 

   

Færdselslære i indskolingen  

har hovedvægt på eleven som 

fodgænger 



Hvordan kan man træne og 

afholde en gåprøve for elever 

i 0-1 klasse og hvordan der 

bygges et forløb op. 

"På gåtur med Albert og Rose" 

er klar til brug uden forberedelse. 

Det eneste du skal overveje er, 

hvor mange kapitler du vil tage 

ad gangen. Det anbefales at dele 

teorien i to.  

https://www.sikkertrafik.dk/boern-

unge/skole/0-3-klasse/gaaproeve 

n 

TEORIDELEN

Du skal bruge en kort 

gårute, som giver eleverne 

mulighed for at 

demonstrere deres viden 

og færdigheder i praksis. 

Nogle skoler har en rute, 

som de genbruger hvert år.

PLANLÆG EN GÅRUTE

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven


Træningsøvelser 

i trafikken 
Øv jer på at gå parvis på række med hinanden i hånden. Find et godt 

sted, hvor I kan øve jer på at krydse vejen. Lad eleverne øve sig på at: 

    -stoppe ved kantstenen. 

    -orientere sig til begge sider 

    -vurdere hvornår, de kan krydse vejen 

    -gå lige over vejen 

    -fortsat orientere sig, mens de krydser vejen 

Lad dem gøre det både to og to og enkeltvis. Når de har styr på det, 

kan I gå videre og finde andre steder at krydse vejen. 



Planlæg Gåprøven med 

opmærksomhed på børnenes færden.
Tage udgangspunkt i huskelisten fra Sikker trafik "hvad der kan 

være på ruten, og hvilken regler, der gælder." 

At stoppe ved kantstenen. 

At krydse kørebanen rigtigt efter at have set sig grundigt for til 

begge sider. 

Kendetegn for en sikker rute: Hvor er det bedst at gå, og hvor er det 

mest sikkert at krydse kørebanen? 

Færdselstavler, som findes i nærmiljøet. 

At færdes på løbehjul, rulleskøjter og skateboard. 

Hvem skal jeg særligt passe på og hvornår? Hvor langt er de fra mig, 

og hvor længe er jeg om at komme over gaden? 

Stoler barnet blindt på, at andre trafikanter gør det rigtige og 

overholder reglerne. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



Kort over rute i 

Helsinge.

 GOOGLEMAHTTPS://WWW.GOOGLE.DK/MAPS/

@56.1020928,12.3918148,15Z 

https://www.google.dk/maps/@56.1020928,12.3918148,15z


          Gåprøven 

         Trin for trin
1.Forældremondul: 

forældrebrev og en konkret opgave, de skal løse hjemme 

med deres barn. "Gå en tur med dit barn" og "Find en sikker skolevej" 

2.Teorimodul: 

Gennemgå det digitale forløb "På tur med Albert og Rose" 

til dialogbaseret klasseundervisning med billeder. 

Synlighed i trafikken-hvem høre til hvor-hvordan man krydser en vej-hvordan går man

over et kryds og se og blive set. 

3.Praktiskmondul: 

Tag eleverne med ud og træne til fods og gennemfør den praktiske gåprøve i 

trafikken. To og to på række, men en og en når de skal over en vej eller et kryds. 

Mindst to voksne med. klassen deles i to grupper, hvor grupperne sendes af sted med 

3 min interval. 

4.Afslutning: 

Vi afslutter med en is ved Helsinge gadekær og tager bussen hjem til skolen. 

Alle elever består prøven og for et diplom og gåkort. 

Hvis en elev har været særligt udfordret er det vigtigt at både elven og forældrene for 

besked. 



Gåprøven i trafikken

Eleverne går den planlagte 

rute, hvor de demonstrer 

deres viden og færdigheder i 

praksis.

. 











Afholdelse af gåprøve er en måde at evaluere 

undervisningen på, og den kan give et indblik i, 

hvad den enkelte elev kan og ikke kan som 

fodgænger. Dette kan eventuelt danne baggrund 

for undervisningsdifferentiering ved kommende 

forløb gennem indskolingen. 

"min uddannelse" 

Janni Thulin Chrisensen færdselskontaktlærer på Gribskolen.


