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Aktive barnehagereiser

• En 4-ukers atferdsendringskampanje med en rekke 
holdningspåvirkende og tilretteleggende tiltak 

• Utviklet av Syklistenes Landsforening, med 
inspirasjon fra ny svensk skoleforskning og fra dansk 
barnehagevirksomhet. 

• Fem pilot-barnehager i Østfold høsten 2022
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Nøkkelord

• Empowerment». Barnas egen vilje til å bevege seg 
blir utgangspunktet for hele prosjektet. 

• «Rammeplanintegrering». Den aktive skolereisen blir 
en ressurs for de ansattes pedagogiske arbeid, og ikke 
en belasting. 

• «Påvirke holdning gjennom atferd; ikke omvendt». 
Effektivt holdningsarbeid retter seg mot 
atferdsforandring og nudgende tilrettelegging. 

Sandra Koren



Tiltak 1: Workshop

• Her gis barna en inspirerende plattform for diskusjon 
og idémyldring. 

• Mål: formidling av sykkelglede
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Tiltak 2: Informasjon til 
foreldrene
• De gis informasjon om hvordan helse, miljø og 

trafikksikkerhet påvirkes av hvordan vi reiser, og 
vekten av fysisk bevegelse for barn. 

Sandra Koren



Tiltak 3: Sykkelfiks

• Sykler med mangler kan være et stort hinder for å 
sykle. 

• Det blir gjennomført enkel service av sykler, hvor 
barn og foreldre har mulighet til å få fikset syklene 
sine til lovmessig standard. 

• Barna deltar. 

• Det blir utdelt sykkellykter slik at de kan sykle trygt 
gjennom hele året.
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Tiltak 4: Sykkelleker

• For å bli trafikksikker må du først bli sykkelsikker.

• Gjennom lek trener barnet balanse, motorikk, 
avstandsbedømming og fartsvurdering, koordinasjon, 
rom- og retningssans og ulike teknikker på sykkelen. 

• Vi tar med sykler slik at barn som ikke har egen 
sykkel kan låne.



Tiltak 5: 
Observasjonsoppgaver
• De ansatte får rådgivning om hvordan de kan bruke 

aktive barnehagereiser til å samle inn materiell til 
deres pedagogiske arbeid. 

• Det kan for eksempel handle om barna, på vei til 
barnehagen, samler løv for å lære om årstidene, eller 
at de observerer dyr de ser på veien. 

• Oppgaveforslagene tilpasses rammeplan for 
barnehagen. 
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Tiltak 6: Feiring

• Prosjektet avsluttes med en feiring hvor barna får 
diplom og utmerkelser for å ha deltatt i prosjektet.
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Tiltak 7: Evaluering

• Gjennom prosjektet setter barna opp klistremerker 
på en "progress board" for å synliggjøre 
kampanjeperioden og lage statistikk over reisene. 

• Prosjektet blir også evaluert med en undersøkelse til 
foreldrene om deres holdning. 

Diana Rensvala



Bli med oss å lek sykkelleker i 2023!
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