
Tävla om Lilla Säkerhetspriset 
2016/17



MTR (som driver tunnelbanan, snabbtåg och 
från och med december 2016 också Stockholms 
pendeltåg) bjuder in din klass att tävla om Lilla 
Säkerhetspriset, Stockholms enda säkerhetspris 
för skolbarn. Det är en årligt återkommande täv-
ling där alla som deltar vinner klokskap och några 
lyckliga också vinner ära och pokal. 

”Lilla Säkerhetspriset” är ett lekfullt sätt för barn 
att lära sig att resa säkert och reflektera över sitt 
eget beteende i kollektivtrafiken. Årets inriktning 
för tävlingen är just ”det egna ansvaret”. Vi söker 
skolbarnens tankar kring hur man som resenär i 
tunnelbanan kan bidra till en trygg och säker resa.
 
Vi vet att studieplanen i skolan är väldigt full-
späckad och har därför frågat lärare om hur de 
vävt in tävlingen i den ”vanliga” undervisningen: 
Några har använt tillfället för i ett mindre projekt-
arbete med tema Stockholms lokaltrafik. Flera har 
låtit barnen får rita sina tankar (exempelvis som en 
tecknad serieremsa) och andra har valt att ta det 
som en del av svenskundervisningen där barnen 
utvecklat sina tankar i skrift (ofta tillsammans med 
en teckning). Alla bidrag är välkomna!

Här kommer några förslag på områden att utgå 
ifrån:

• Såhär kan jag bidra till att passera spärrarna 
på ett säkert sätt. 

• Exempel på hur man åker rulltrappa/använder 
i de vanliga trapporna säkert utifrån barnets 
perspektiv.

• När ska man välja att ta hissen?
• Hur beter jag mig säkert på plattformen?
• Vad gör jag om jag kommer ifrån mina föräld-

rar eller min klass? 

Här finns kortfattad och bra information om sta-
tionssäkerhet: 
www.mtrnordic.se/stationssakerhet 

Det går både att tävla som klass eller årskurs. 
2014 vann en förskoleklass från Blåsut och förra 
året var det årskurs fyra på Skarpnäcks skola som 
kammade hem priset.

Det går att skicka in bidrag fram till och med den 30 april 2017 via någon av följande alternativ: 

Vem vinner 
Lilla Säkerhetspriset 2016/17?

MTR Stockholm AB 
Att: Kommunikationsavdelningen
Rålambsvägen 17 
112 60 Stockholm

eller   lillasakerhetspriset@mtr.se 

Märk försändelsen med ”Lilla Säkerhetspriset 
2016/17”


