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BARN FÖRE START:

BARN VID START – mån vecka 6:

BARN VID SLUT – mån vecka 12:

Barnen får information i
klassrummet och får med
sig skriftlig information
och samtyckesblankett för
påskrift hem.

1. Barnen svarar på frågeformulär i
klassrummet

1. Barnen svarar på frågeformulä
i klassrummet

2. Barnen svarar på dagliga frågor
om sin skolväg på SMS efter varje
skoldag under veckan

2. Barnen svarar på dagliga frågo
om er skolväg på SMS efter varje
skoldag under en vecka

FÖRE START föräldrar:
äldrar får information vid
italt föräldramöte.
er och skriver under samtycke
att ni ska kunna delta.

VID START föräldrar vecka 6:

VID SLUT föräldrar vecka 12:

Föräldrar svarar på enkät som
skickas ut och fylls i elektroniskt.
Länk för ifyllande skickas via
Unikum

Föräldrar svarar på enkät som
skickas ut och fylls i elektronisk
Länk för ifyllande skickas via
Unikum

• Barnen har fått blanketterna av sina lärare:
• En till barnen ”Information till forskningspersoner”
• En till föräldrar/vårdnadshavare ”Information till föräldrar”
• Viktigt att dessa lämnas in påskrivna inför datainsamling måndag v 6

BARN

FÖRÄLDRAR

• Enkät med frågor om hur man som förälder förhåller sig till
aktiva skoltransporter
• Skickas ut via Unikum och fylls i elektroniskt via dator eller
mobil
• Skickas ut en gång vid studiestart (vecka 6) och en gång vid
studieslut (vecka 12)
• Viktigt att skriva in barnets Forskar ID på angivet ställe i
formuläret.
• Barnets Forskar ID står på samtycket samt på deras visitkort
• Hittar ni inte barnets Forskar ID, maila oss!

• Vid studiestart och studieslut: måndag vecka 6 och vecka 12
• 4 frågeformulär:
- 1 om hälsa
- 3 om tankar och funderingar kring hur man tar sig till skola

• Vid studiestart måndag vecka 6 går vi igenom detta
tillsammans i klassrummet med barnen
• Barnen använder Chromebooks i klassrummet
• Vi berättar och visar hur de loggar in och hur det går till
• Barnen kommer att fylla i varje dag efter skolan den
veckan och likadant vecka 12

aktivaskoltransporter.du.se

Två steg:
1. Skolinloggning
(eller Googlekonto)
2. Aktiveringskod

du.se/aktivaskoltransporter

Kontaktuppgift

Inloggning
webbformulär
Samtycken

• Viktigt att läsa informationen och skriva under samtycket

• Koden till föräldraformuläret finns på samtycket och på
barnens visitkort

• Information och kontaktuppgifter på hemsidan:
du.se/aktivaskoltransporter

Kontaktuppgifter
Annie Palstam
apl@du.se
Mathias Andersson maae@du.se

