Välkommen till
Skoltävling 2005!
Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur
viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm.
Tävlingen består av tre olika delmoment. Samtliga delmoment är obligatoriska
för dem som deltar i tävlingen.
De två första momenten är till för att Vägverket ska få information om hur det
ser ut i landet när det gäller cykling och cykelhjälm.
Delmoment tre ”Reklamkampanj” är det moment som kommer att bedömas
och som är själva tävlingsmomentet.
Sista anmälningsdag är 11 mars 2005.
Tävlingsbidrag ska ha inkommit senast den 13 maj 2005 till den
Vägverksregion som skolan tillhör. Se adresslista nedan.
Syfte med tävlingen
Tävlingen syftar till att engagera lärare och elever i cykelfrågan. Vägverket
hoppas att tävlingen ska bidra till följande:
• Skapa engagemang bland barnen att cykla och använda cykelhjälm.
• Skapa en påverkan som de bär med sig till nästa klass och skolstadium.
• Ge Vägverket information om vilka budskap som barnen själva vill att
Vägverket och andra ska lyfta fram.

Detta blir möjligt genom att barnen tillsammans
• söker fakta
• diskuterar frågorna
• utforskar hur säker deras närmiljö är för cykling
• genomför en enkätundersökning på skolan
• kreativt och fritt lämnar idéer.
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Målgrupp – Årskurs 6
Målgrupp för satsningen är årskurs 6, alltså barn i åldern 11-13 år.

Tävlingens delmoment
Tävlingen består av följande moment:
1. Cyklande

2. Cykelhjälm

3. Tävling

1.1 Fakta
1.2 Säkra cykelvägar

2.1 Fakta
2.2 Enkät

3.1 Reklamkampanj
3.2 Klassens cykelhjälm

1. Cyklande
Momentet ska stimulera barnen att cykla mer på ett säkert sätt.
1.1 Fakta
Barnen söker fakta om varför det är bra att röra på sig från hälsosynpunkt.
Barnen kan även söka fakta om vilka deras rättigheter är att fritt kunna röra sig
i samhället. Vad innebär exempelvis FN:s barnkonvention?
Som stöd i detta arbete kan de använda Vägverkets broschyrer och söka
information på Vägverkets hemsida - www.vv.se. En del av hemsidan är
direkt riktad till barn - Hitodit, www.vv.se/hitodit.
Barnombudsmannen (BO) har också en bra hemsida – www.bo.se.
Vi ser gärna att även annat informationsmaterial används, exempelvis från
Folkhälsoinstitutet, NTF och dagspressen.
1.2 Säkra cykelvägar
Barnen funderar och söker fakta runt begreppet säkerhet relaterat till sin
skolväg. Vad betyder begreppet säkerhet? Vad är en säker skolväg?
Barnen inventerar sin närmiljö. Finns gång- och cykelvägar till och från
skolan? Behöver barnen gå och cykla längs trafikerade vägar eller korsa dem?
Hur många barn kan cykla till skolan utan att behöva cykla längs med eller
korsa väg utan gupp?
Om det inte finns några säkra cykelvägar, så berätta det.
Redovisning av 1.1 och 1.2:
• Redovisning sker som bilaga till delmoment tre.
• Kan bestå av teckningar, foton och texter.
• Maximalt fyra sidor.
• A4-format.
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2. Cykelhjälm
2.1 Fakta
Barnen söker fakta om varför det är bra att använda cykelhjälm.
Som stöd i detta arbete kan de exempelvis använda Vägverkets framtagna
broschyrer och söka information på Vägverkets hemsida - www.vv.se. En del
av hemsidan är direkt riktad till barn - Hitodit, www.vv.se/hitodit.
Även Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har en hemsida med bra
fakta, www.vti.se, liksom Skyddsnätet – www.skyddsnatet.nu.

2.2 Enkät
Barnen genomför en enkät på skolan i yngre klasser. Hur mycket cyklar de
olika eleverna? Hur många använder hjälm? Hur många cyklar till och från
skolan?
Redovisning av 2.1 och 2.2:
• Redovisning sker som bilaga till delmoment tre.
• Kan bestå av teckningar och texter samt enkäten.
• Enkäten bör utföras så att minst 30 barn från skolan besvarar den.
Sammanställ gärna i diagram. ( Som hjälp finns en mall på
www.vv.se/cykla2005 under ”Skoltävling”)
• Maximalt fyra sidor.
• A4-format.
3. Tävling
Detta delmoment är själva tävlingsmomentet.
3.1 Reklamkampanj
Barnen skapar själva en reklamkampanj och en slogan om varför man ska
cykla och använda cykelhjälm. Genom detta får Vägverket information om
vilket budskap som barnen själva vill att Vägverket och andra ska lyfta fram.
Använd informationen från del 1 och 2 som inspiration.
3.2 Designa klassens cykelhjälm
Tävlingens andrapris är egendesignade cykelhjälmar. I detta moment ska
barnen därför rita och designa hur just deras klasshjälm ska se ut.
Cykelhjälmsskalet finns redan. Vad barnen ska göra är att rita det mönster som
de önskar på sina hjälmar. Max ett förslag får skickas in per klass.
Mall till cykelhjälmen finns att hämta på www.vv.se/cykla2005
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Redovisning av 3.1 och 3.2:
• Redovisning kan ske med teckningar, foton och texter.
• Maximalt fyra sidor.
• A4/A3-format.
Gör gärna en egen utställning på skolan med klassens material. Kanske kan
övriga elever rösta fram ”bästa” bidraget?
Tävlingsregler
Delmoment 1 och 2 ska dokumenteras och läggas som bilaga till
tävlingsmomentet. Tävlingsmomentet utgörs av moment 3.
Varje klass kan bara skicka in ett bidrag.
Tävlingsbidraget ska vara Vägverket tillhanda senast 13 maj 2005.
Bidraget kan skickas in på papper eller på CD-rom.
Priser
Vägverket kommer att utse sju vinnande skolklasser i Sverige, en i varje
Vägverksregion. Första pris är nya cyklar och cykelhjälm till alla i klassen,
även klassläraren.
Cyklarna delas ut före skolavslutningen 2005.
Även sju andrapristagare kommer att utses. Dessa klasser får klassens egen
designade cykelhjälm.
Hjälmarna måste utformas enligt förslaget från respektive klass. Det innebär
att hjälmarna delas ut så snart de är klara – dock senast till midsommar 2005.
Anmälan
Intresserade klasser anmäler sig på www.vv.se/cykel2005
Sista anmälningsdag: 11 mars 2005
Vinnare och andrapristagare meddelas under vecka 22.
De vinnande bidragen kommer att publiceras på Vägverkets webbplats.
Kontaktpersoner
Har ni frågor, hör av er till:
Åsa Viklund, Vägverket Region Norr 0771-119119
asa.viklund.@vv.se
eller
Gunilla Björklund, Vägverket Konsult 0771-119119
gunilla.bjorklund@vv.se
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Administration
Varje deltagande klass skickar in sitt tävlingsbidrag till den Vägverksregion
skolan tillhör. Adresser finner ni nedan.
En jury på varje region utser sedan en vinnande klass samt en andrapristagare.
Allt material som skickas in ska märkas med skola, klass, kontaktperson och
telefonnummer.
Region Norr: Norrbottens och Västerbottens län
Vägverket Region Norr
Åsa Viklund
Box 809
971 75 LULEÅ
Region Mitt: Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län
Vägverket Region Mitt
Lars-Erik Höjland
Box 186
871 24 HÄRNÖSAND
Region Mälardalen: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro
län
Vägverket Region Mälardalen
Anna Gudmundsson
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA
Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län
Vägverket Region Stockholm
Jonas Thörnqvist
171 90 SOLNA
Region Sydöst: Östergötlands, Blekinge, Jönköpings, Kalmar och
Kronobergs län
Vägverket Region Sydöst
Jesper Kallhed
551 91 JÖNKÖPING
Region Väst: Hallands, Värmlands och Västra Götalands län
Vägverket Region Väst
Jenny Ekeblad
Box 14033
400 20 GÖTEBORG
Region Skåne: Skåne län
Vägverket Region Skåne
Andréas Hall
Box 543
291 25 KRISTIANSTAD

