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Användningsmöjligheter

• grundskola
• grundsärskola
• gymnasiesärskola
• svenska som andraspråk/sfi 

Användningsförslag
Arbeta systematiskt igenom bilderna eller 
välj individuella kort för att tillgodose dina 
elevers behov.
Bilderna belyser många viktiga synpunkter 
på säkerhet och ansvarsfullt beteende i 
det dagliga livet. 

Farliga Situationer
Art.nr. 7762-880-2

Korten i den här lådan visar en mängd olika situationer i vilka människor löper en risk, 
antingen på grund av sitt eget eller andras beteende. Eleverna uppmuntras till att disku-
tera orsakerna till risksituationen och sätt att undvika den.

Diskussionsunderlaget kan innefatta följande 
samtalsämnen:
• Att skydda yngre barn från farliga situationer.
• Att lära barn och ungdomar om vanliga faror.
• Att vara försiktig när man använder verktyg, 

utrustning och maskiner.
• Att förstå behovet av säkerhet och hygien i 

köket.
• Att uppföra sig ansvarsfullt i trafi k vara sig 

man är förare, passagerare eller fotgängare.
• Att klä sig lämpligt för vissa aktiviteter.
• Att förstå hur man använder el på ett säkert 

sätt.
• Det nödvändiga i att låsa in gifter och kemi-

kalier.

Innehåll:
44 bildkort i A5-storlek.
 

• Att lära sig att vara vaksam när man är 
ensam och när man är i sällskap med 
främlingar.

• Att anpassa sig till förändrade utomhus-
förhållanden som sol och mörker.

• Att vara noga med att inte utsätta barn 
och sårbara vuxna för fara.

• Att förstå effekterna av alkohol och nar-
kotika och det nödvändiga i att motstå 
frestelse och påtryckning från andra.

• Det nödvändiga att förvara pengar och 
värdeföremål säkert.

• Ansvarsfull användning av eld och 
bränsle.
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Bildlista: 

Varje kort visar platsen, aktiviteten som äger rum och hur risken uppstår.

 1. Att köra bil med barn som bråkar i baksätet.
 2. Att bära olämpliga kläder på bergsvandring.
 3. Unga människor som röker.
 4. Att åka rulltrappa med ett barn i vagn.
 5. Att lasta för mycket på en bagagehylla ovanför huvudet.
 6. Att leka på en byggplats.
 7. Ett ohygieniskt kök.
 8. Att gå över en trafikerad väg.
 9. En synlig plånbok i en bakficka.
10. En blockerad brandutgång på en offentlig plats.
11. Att köpa och sälja droger.
12. Att närma sig en okänd i en bil.
13. Elledningar som ligger tilltrasslade på golvet.
14. Att slänga skräp över bord.
15. Att leka på gatan.
16. Att lämna värdesaker framme.
17. Att leka med fyrverkeripjäser.
18. Att använda en vass kniv vårdslöst.
19. Att blockera en trottoar.
20. Att leka nära kemikalier och gifter.
21. Att inte tvätta händerna efter toalettbesök.
22. Att köra alltför nära en häst och dess ryttare.
23. Att överbelasta eluttag.
24. Att åka moped utan skyddande kläder.
25. Att inte bevaka en het och rykande stekpanna.
26. Att köra bil med alkohol i sig.
27. Att sitta mycket nära en TV-skärm.
28. Dålig övervakning av barn som leker vid bassängkanten.
29. Att köra bil med passagerare som sitter osäkert.
30. Att lasta en skåpbil på ett riskabelt sätt.
31. Att lämna städutrustning obevakat på en offentlig plats.
32. Att ligga i solen utan solskydd.
33. Att åka skateboard i ett shoppingområde.
34. Att resa utan säkerhetsbälte i en buss.
35. Att dricka vatten direkt från en bäck.
36. Att sitta för länge vid datorn.
37. Att bära mörka kläder på kvällen.
38. Att använda en stege på ett osäkert sätt.
39. Att använda kontokortsautomat ensam på natten.
40. Att klippa gräset nära en elsladd.
41. Att lämna ett barn utan tillsyn på ett snabbköp.
42. Att gå in i en hiss med okända.
43. Att slappa inomhus och äta för mycket.
44. Att cykla på en gågata.
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