
Reflexvandring  
med Lovisa och Faris



Bästa kompisarna Lovisa och Faris är båda fyra år,  
de bor på samma gata och leker ofta tillsammans.  
 
Lovisa älskar snö och att leka med tåg. Faris älskar  
sill och gillar att rita. Ibland möts de på väg till förskolan 
när de promenerar dit med sina föräldrar. 

 
Nu är det höst, löven har fina färger och på morgonen när 
Lovisa går till förskolan måste hon ha mössa på sig.

Vad händer mer på hösten?

1. Det är varmt på stranden
X. Det är mörkt på morgonen 
2. Vitsipporna blommar

Fråga 1



I november kan det fortfarande vara mörkt på morgonen 
när Lovisa och Faris går till förskolan med sina föräldrar.
På vägen dit brukar de möta flera bilar, mopeder och  
personer som cyklar.

Vad kan Lovisa och Faris göra för att de som kör bilar  
och de som cyklar ska se dem i mörkret?

1. Ha reflex på sig
X. Ta på en fin hatt
2. Ta med en hund som sällskap

Fråga 2



När Lovisa och Faris möts på gatan den här morgonen  
är det fortfarande mörkt. Faris säger: 
 
”När det är mörkt ute är det viktigt att ha reflex på sig  
för att synas. Jag fick en hjärtformad reflex av min  
mormor på min födelsedag förra veckan”.

Var är ett bra ställe för Faris att ha sin reflex?

1. Lägga den i sin hemliga låda på rummet
X. Fästa den i jackan eller overallen
2. Gömma den i fickan

Fråga 3



Faris reflex dinglar i ett snöre som hänger på jackan. 
De promenerar med Lovisas pappa nedför backen mot 
förskolan och Lovisa visar sin reflex, den är formad som 
en snöflinga.  
 
”Den fick jag av farfar i julklapp för några år sedan”  
berättar hon stolt och viftar med reflexen.

Kan en reflex bli gammal och sluta fungera?

1. Ja, det kan den 
X. Nej, det kan den inte
2.    Bara om den är blå

Fråga 4



Faris tycker Lovisas reflex är jättefin men lite gammal. 
”Jag älskar snöflingor, de glittrar så fint  
och har en bra form, men fungerar den?” frågar Faris.  
Precis då börjar stora snöflingor falla från himlen och 
smälter på deras mössor.

Hur kan du testa om en reflex fortfarande fungerar?

1. Lysa på reflexen med en ficklampa i ett mörkt  
 rum och se hur mycket den lyser
X. Känna om den blivit skrynklig
2. Se om den hänger kvar på jackan

Fråga 5



Faris testar att lysa på Lovisas reflex med sin  
ficklampa men reflexen lyser nästan ingenting.  
”Ojdå, vi får nog köpa en ny reflex till dig”, säger  
Lovisas pappa.  
 
”Tack Faris, vilken tur att vi upptäckte  
detta så tidigt på hösten”.

När på året är det viktigt med reflex?

1. På hösten och vintern
X. På sommaren
2. Bara på julafton

Fråga 6



Faris och Lovisa har en rolig dag på förskolan, de får  
lasagne till lunch och pärlar snögubbar. Lovisa ska följa 
med Faris hem idag. När Faris mamma kommer klär de på 
sig i hallen. Det är ljust ute nu, tänker Lovisa och lägger sin 
reflex i facket tillsammans med extrakläderna.

Varför ska du alltid ha din reflex med dig?

1. Någon kanske vill låna den

X. Den är rolig att leka med
2. På hösten och vintern kan det bli mörkt  
 innan du kommer hem

Fråga 7



”Ta med reflexen är du snäll Lovisa, det kan hinna  
bli mörkt innan vi kommer hem” säger Faris mamma.  
Lovisa fäster reflexen på sin jacka. Snön har smält när de 
går hem tillsammans. ”Hejdå förskolan, vi ses imorgon”.


