AKTIVA SKOLTRANSPORTER
Hej och välkommen till Aktiva skoltransporter, ett projekt och en utmaning som främjar
klimatsmarta och aktiva skoltransporter, alltså som att gå eller cykla till skolan.

OM PROJEKTET

EN STEG-FÖR-STEG-GUIDE

Projektet Aktiva skoltransporter. handlar om att cykla eller gå

Till din hjälp har du en animerad steg-för-steg-guide som

hela eller del av vägen till och från skolan i fyra veckor. Under

du kan se innan projektet startar.

projektets gång mäter och räknar ni hur långt eleverna
tillsammans har cyklat eller gått. Varje vecka utför också
eleverna ”spelifierande” och motiverande uppdrag om
exempelvis miljö, hälsa och trafiksäkerhet – som enkelt knyts
an och vävs in i den vanliga undervisningen, skol- och
fritidshemstiden. Aktiva skoltransporter kan genomföras i
årskurs två och fem. I årskurs fem kan projektet äga rum på
vintern.

ETT PROJEKT – MÅNGA VINSTER
Projektet har redan visat sig kunna stärka barnens hälsa och

GUIDEN BESTÅR AV FÖLJANDE STEG:
1.
2.
3.
4.
5.

Föräldramöte
Fakta och argument
Bestäm veckouppdrag
Börja gå eller cykla och lös uppdragen
Fira!

lärande, självständighet och personlig utveckling, samt den så
värdefulla sammanhållningen i barngruppen. Det här blir något
som eleverna tar sig an tillsammans! Projektet har utformats av
forskare vid Luleå tekniska universitet och utvecklats och
genomförts på skolor i flera kommuner

ETT PROJEKT SOM LEVER

ELEVERNA I CENTRUM
Elevernas delaktighet, inflytande och medskapande
genomsyrar hela projektet. Ju fler barn, föräldrar, pedagoger
och forskare som är delaktiga och engagerade i projektet,
desto bättre blir det!

Vi vill ha din hjälp att utveckla och omforma
projektet vidare. Du/ni pedagoger och eleverna får
gärna komma med reflektioner, synpunkter och
inspel under projektets gång.

VI FÖRESLÅR – DU HAR FRIHET
Vi har i samarbete med elever och pedagoger utformat ett
tydligt projektupplägg i fem steg, med förslag på uppdrag och
pedagogiska ämnesinslag. Här har du som pedagog frihet att
tillsammans med eleverna anpassa, utveckla och skruva i
projektet som ni vill. Endast fantasin sätter gränser!

www.aktivaskoltransporter.se

