
Brumbassen 
– gør lastbiler til en leg 

Denne guide er til pædago-
ger og lærere i indskolingen. 
Sæt lastbiler og transport på 
dagsordenen. Læs På tur med 
Brumbassen og gå på opda-
gelse i Magdas huskebog.

De store lastbiler fylder 
både på vejene og i børne-
nes bevidsthed. Men det er 
også lastbilerne, som kom-
mer med alt det, vi bruger i 
hverdagen. 
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Børn elsker trafik
Med denne guide er der mulighed for at arbejde 
med legen og oplevelsen omkring emnet transport 
og trafik. Det kan man gøre i dansk, matematik, bil-
ledkunst og naturfag i både skole og i SFO.

Lastbiler transporterer alle de ting, vi har brug 
for i dagligdagen. Det skal børnene vide. Samtidig 
er det også vigtigt, at børnene får en oplevelse af, 
hvor store lastbiler faktisk er.

På tur med Brumbassen
Når børnene hører historien om lastbilen Brumbas-
sen, følger de hovedpersonen Kalles tur med chauf-
føren Magda. Her lærer de, hvordan en lastbil flyt-
ter en masse varer rundt i landet. Børnene oplever 
trafikken fra chaufførens vinkel og får en forståelse 
for, hvad chaufføren skal have styr på, og hvilke 
opgaver hun har.

De fleste børn synes, at lastbiler er spændende. 
Biler og lastbiler indgår i mange trafiklege. Bogens 
sidste afsnit Magdas huskebog sætter fokus på, hvor-
dan en lastbil virker, hvor meget den kan laste, og 
hvordan man kan undgå ulykker. Her vil der være 
inspiration til matematik- og naturfagsundervisnin-
gen og til undervisning i trafiksikkerhed.

Læs På tur med Brumbassen 
Gør børnenes forældre opmærksomme på, at 
bogen På tur med Brumbassen ligger på  
www.lastbiltransport.dk  – både i en bladre-
udgave, hvor bogen bliver læst op af  en skue-
spiller – og som en almindelig pdf  til at printe.

Fra hjemmesiden kan I også printe en malebog, 
som børnene kan hygge sig med, mens de får 
læst højt. Der er tegninger af  mange forskellige 
lastbiler – og der er noget for enhver smag.
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Gæt, hvad lastbilen kører med?
Tænk på alle de ting lastbilerne transporterer rundt 
i hele landet hver eneste dag. 

Hæng plakaten af  Brumbassen op på væggen, 
og tal med børnene om alt det, Brumbassen kører 
med. Kig jer rundt i lokalet. Kan I finde på andet, 

der er blevet transporteret på lastbil?

Mål op i skolegården 
Tegn omridset af  en lastbil med trailer. Brumbassen 
er 2,5 meter bred og 16 meter lang. Hvor mange 
børn kan der være i omridset af  traileren?

Få besøg af  en lastbil 
Kontakt en lokal vognmand, og få en aftale. Bør-
nene kan få lov til at klatre op i førerhuset, sidde 

bag rattet og kigge i alle spejlene. Stil et barn eller 
en cykel i lastbilens blinde 
vinkel. Hvad kan bør-
nene i førerhuset se?  

Leg trafik
Det er på legepladsen, at børnene får de første er-
faringer med trafik. Her er der også færdselsregler. 
Her skal man også passe på, når legen går stærkt. 
Her kører masser af  små biler, traktorer og lastbiler 
rundt. Det er på legepladsen og i skolegården, at 
de grundlæggende færdselsregler indlæres, når der 
køres på rulleskøjter, cykler, løbehjul og mooncars. 

I kan tegne veje og fodgængerfelter op med 
kridt, så børnene får deres eget træningsanlæg.

Del erfaringer 
Snak med børnene om deres egne erfaringer fra 
trafikken – både som passager i biler og busser og 
som fodgængere og cyklister.

Leg fuldt stop 
Det kan være svært at forstå, hvor tung en lastbil 
er. Denne leg giver børnene en oplevelse af, at jo 
mere der er på en lastbil, jo tungere bliver den. Det 
betyder noget for bremselængden.

Et barn er lastbilchauffør og kører ud af  lande-



vejen og hører musik. Pædagogen/læreren stopper 
musikken og råber ”fuldt stop”. Så kobles der et barn 
mere på. De begynder at køre igen, og ”stop” råber 
pædagogen/læreren. Der kobles endnu et barn på 
… Efterhånden som vogntoget bliver større og større  
– ja, så bliver det sværere og sværere at stoppe!  

Tegn dækmønster
Der skal være mønster på et dæk for at give bedre 
modstand, når man bremser. Det gælder for alle 
køretøjer – også lastbiler. Tag billeder med mobil-
telefonen af  dækmønstre på fx cykler, trækvogne, en 
bil, en traktor og en lastbil. Lad børnene tegne de 
flotte mønstre.

Byg en genbrugslastbil 
Byg en lastbil af  genbrugsmaterialer. Kig jer om-
kring – der er masser af  ting i skraldespanden, der 
kan bruges til at bygge en lastbil. En mælkekarton, 
en papkasse, en dåse, et låg fra marmeladen, en 
ispind, et paprør – alt kan limes sammen til en fin 
lastbil og males eller dekoreres. Lad børnene med-
bringe ”reservedele” hjemmefra. 

Byg en trafikpark 
Børnene kan lave deres egen trafikpark på et stort 
stykke pap, der lægges på gulvet. Find lokalområdet 
på www.krak.dk. Det giver inspiration til at tegne 
veje, fortove og lyskryds på pappet. Byg huse af  

mælkekartoner eller andre genbrugsmaterialer.
Lad børnene køre rundt på det store kort med de-
res egne hjemmebyggede lastbiler og smarte gen-
brugskøretøjer, og brug trafikparken til at snakke 
om færdselsregler. Trafikparken kan også bruges til 
at ”gennemspille” nogle af  de oplevelser, børnene 
selv har haft i trafikken.

Man kan også bygge små biler, lastbiler, motor-
cykler og fodgængere af  modellervoks og bruge 
dem på mindre bykort. Projektet er oplagt som en 
tværfaglig udfordring.

Tæl biler
Børnene elsker at tælle ting og sager. Eleverne 
laver en trafiktælling ved skolen over en eller flere 
dage på forskellige tidspunkter af  dagen. De tæller 
forskellige typer af  køretøjer. De indsamlede data 
skrives ind i et regneark, og læreren laver en graf  af  
resultatet. På den måde kan trafik blive til matema-
tik og matematik gjort forståeligt. 

Tænk videre
Der er mange muligheder for at gøre lastbiltrafik 
til en leg med mening. Vi håber, at kampagnen 
Holder DK kørende har givet børnene 
indtryk af, hvor meget lastbiler 
transporterer hver 
dag året rundt.


