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• Samarbete mellan LTU och Luleå kommun
• Flerårigt projekt som sprids till fler skolor

AKTIVA SKOLTRANSPORTER I LULEÅ



• Bakgrunden till Aktiva skoltransporter
• Pilotprojekt med fokus på vintercykling
• Koppling till andra projekt för ökad vintercykling

INNEHÅLL



PROBLEMET

13 %              9 % 52 %
60 min

Dagens barn är de första med lägre 
förväntad medellivslängd än sina föräldrar.



• Många beteenden skapas under 
ungdomsåren och följer med individen 
upp i vuxen ålder

• Hälsobeteenden kommer i kluster
• Vi ärver även våra föräldrars beteende i 

stor utsträckning

PROBLEMET



VAD KAN DET LEDA TILL?





VAD STIMULERAR BARN TILL ATT VARA 
FYSISKT AKTIVA?



PEERS AND PARENTS – SOCIALT STÖD
• Socialt stöd från kompisar och föräldrar
• Gruppaktiviteter stärker motivationen



MODELLING - FÖREBILDER



BELÖNINGAR



SELF-EFFICACY – TILLTRO TILL SIN EGEN 
FÖRMÅGA



SELF-EFFICACY

• Mastery experience – få uppleva att jag kan
• Vicarious experience – se någon annan göra det
• Social persuasion – stöd från andra



MÄTNINGAR ÄR MOTIVERANDE



DRÖMMAR OCH FANTASIER



ROLIGT

• Det måsta vara roligt för att man vill vara med
• Gäller i alla åldrar
• Olika saker är roliga för olika människor



HUR SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGAR TILL 
FÖRÄNDRING?



LÖSNINGEN
• En skolbaserad insats som ökar barns fysiska 

aktivitet och lärande, skapar gemenskap och 
förändrar föräldrars attityder till aktiva 
skoltransporter.



INNOVATIV STRATEGI
• Empowerment
• Gamification



EMPOWERMENT

• Att låta slutanvändarna vara med redan från 
början och genom hela projektet.



GAMIFICATION

• Använda sig av spelmoment i något som inte är 
ett spel

• Badges, levels, poäng, progress bar, vitual
goods/valuta, leaderboards, Avatars, 
mål/utmaningar, snabb feedback, valmöjligheter, 
tidspress, socialt engagemang



INBLICK I PROJEKTET

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/cykling-
ska-g%C3%B6ra-skolbarnen-piggare-
3368652

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/cykling-ska-g%C3%B6ra-skolbarnen-piggare-3368652


AKTIVA SKOLTRANSPORTER VINTERTID
”DET ÄR VARMARE ATT CYKLA TILLSAMMANS”

Årets vintercykel innovation 2018

Ormbergsskolan årskurs 6



VILKA HINDER/MÖJLIGHETER SER NI MED 
ETT SÅDANT PROJEKT?

PÅ VILKET SÄTT KAN DETTA VARA 
ANVÄNDBART I ER KOMMUN?



AXPLOCK FRÅN EN UNIK METOD
• Empowerment från start 
• Information till föräldrarna
• Kungliga vinterdäck och hjälmkontrakt
• Prova på aktivitet i samarbete med Cykelfrämjandet
• Gamification och integrering i ordinarie lektioner



EMPOWERMENT FRÅN START
• Workshop för utformning av projektet
• Säkerhet med vinterdäck och hjälm
• Gemensamma mål
• Betoning på det sociala och mysiga
• Vikten av att övertyga föräldrarna för att få deltaga



INFORMATION TILL FÖRÄLDRARNA
• Tillräckligt stor motivation ökar möjligheten att få med 

föräldrarna
• Fokus på ”hälsa”, ”Trafiksäkerhet”, ”miljö” och 

”gemenskap och mys”
• Eleverna är bästa förhandlarna!



KUNGLIGA VINTERDÄCK OCH 
HJÄLMKONTRAKT

• Alla erbjöds kungliga vinterdäck
• Individuellt kontrakt om att bära hjälm
• Prova på aktivitet tillsammans med Cykelfrämjandet 



GAMIFICATION

• Gemensam progress bar
• Gemensamma uppdrag kopplade till ämnen i skolan



GEMENSKAP

• Gemensam grupp på facebook
• Varm choklad en dag i veckan, en bra start på dagen.
• ”Cykelhjältar” – Gav guldkant för hela skolan



RESULTAT
• Hög användning av aktiva skoltransporter
• Föräldrarna påverkades av barnen 
• Analog prototyp för ett digitalt spel
• Photovoice – en bild säger mer än tusen ord
• Dubbdäck ger trygghet
• Facebookgrupp - positivt



GEMENSKAP OCH UPPDRAG GÖR DET 
ROLIGT

”När jag kommer till skolan och ser alla cyklar känner 
jag gemenskapen med de andra som också cyklar 

och känner en tillhörighet till något större.” 



VINTERCYKLING KRÄVER ANSTRÄNGNING 
MEN GER KÄNSLA AV STOLTHET

”Jag känner mig stolt och nöjd att jag har 
cyklat varje dag till skolan fast jag har 3 
km enkel väg. På det här sättet har jag 
bidragit till en bättre miljö.”



FORTSATT ARBETE MED AKTIVA 
SKOLTRANSPORTER

• Förändra attityder i samhället till aktiva 
skoltransporter

• Fler skolor ska involveras
• Sprida aktiva skoltransporter
• Skapa ett digitalt spel utifrån en analog idé



SPELUTVECKLING INSPIRERAD AV 
ELEVERNAS IDÉER

• Öka användningen av aktiva skoltransporter vintertid
• Uppdrag som kopplar till läroplanen
• Gemenskap
• Säkerhetshänsyn
• Tillgänglighet



LAST MAN STANDING AT 
ORMBERGSSKOLAN



ANDRA PROJEKT RIKTAT TILL 
VINTERCYKLING

• Cykelforum i Luleå 2017
• Vintertramparna 2017/2018
• Invigning av ny cykelväg
• Cykelparkering inomhus i parkeringshus



CYKELFORUM

• Lyfta olika aspekter av 
vintercykling

• Information om 
vintercykling och 
vinterväghållning



VINTERTRAMPARNA



VINTERTRAMPARNA

• Kvalitativt angreppsätt
• Olika åldrar och behov
• Månadsvisa träffar med olika tema
• Marknadsföring, en viktig del
• Samarbete med universitetet



VINTERTRAMPARNA



VINTERTRAMPARNA

• Familjedag på isen
https://www.youtube.com/watch?v=vUAky31q
mHw

https://www.youtube.com/watch?v=vUAky31qmHw


CYKELPARKERING INOMHUS



INVIGNING AV NY CYKELVÄG
27 feb 
-20°



FRÅGOR?

Foto: Helena Holm



Kontaktuppgifter:
Per Westermark
Per.westermark@lulea.se
072-4502691

Anna-Karin Lindqvist
Anna-Karin.Lindqvist@ltu.se
072-5390660

mailto:Per.westermark@lulea.se
mailto:Anna-Karin.Lindqvist@ltu.se


FORSKNING
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