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SAMMANSTÄLLNING FÖR KLASSEN
Skola: ........................................................................................................................ Klass: ...........................................................  

ÖvningarRapportera poäng varje måndag!
Eleverna samlar sina poäng på de poängkort de fått. Den här 
klas samman ställningen kan du använda för att summera klas-
sens poäng. Senast måndag efter genomförd vecka rappor-
terar du in klassens poäng och genomförda övningar på www.
paegnaben.se med din mail adress och tilldelade lösenord. Lo-
gin hittar du längst upp till  vänster på hemsidan. Varje tisdag 
utses veckans vinnare, därför är det viktigt att du rapporterar 
in poängen i tid.

Datorn räknar ut klassens medelpoäng
För att olika stora klasser ska kunna tävla mot varandra tar 
vi hjälp av datorn och räknar om poängen. När du rappor-
terar klassens poäng på webbsidan omvandlas dessa alltså 
automatiskt till en medelpoäng (klassens poäng/antal elever 
x 25). På så sätt har antalet elever i klassen inte någon bety-
delse i jämförelsen med de andra klasserna. Klassens poäng 
illustreras även som sträcka på en karta. Varje poäng gene-
rerar 0,5 kilometer. På klassens sida på webben kan dina 
elever se hur långt klassen kommit i Europa, er placering och 
hur mycket koldioxid ni har sparat genom att inte åka bil.

Lika stor chans varje vecka
Tävlingen är indelad i fyra deletapper och en måletapp, en 
för varje vecka utmaningen pågår. Klassen har under deletap-
perna möjlighet att kvalificera sig för utlottningen av priser. 
Målen är relativt högt ställda – har klassen gått, cyklat eller 
åkt kollektivt och dessutom samlat bonuspoäng fyra av fem 
dagar är de med i utlottningen.  
När den sista etappen är avklarad kan en totalsegrare utses. 
Det blir den klass som fått ihop flest poäng sett över samtliga 
fem  etapper. Under Om utmaningen – Priser på webbsidan 
kan ni se vilka priser ni tävlar om i er kommun.

Kontakt
Om du har några frågor eller tekniska problem, så hittar du 
kontakt uppgifter under Kontakt på www.paegnaben.se.

Trafiksäkerhetsövningar

  Startövning

  Trafikmärken

  Hastighet och 
s toppsträcka

  Kamraternas skolväg

  Ägget

  Reflex

  Värderingsövning om  
trafiksäkerhet

  Laga en punktering

 Hur får man cykla  
  egentligen?

Hälsoövningar

  Hur mår du?

  Jonna, Jens och jag

  Värderingsövning  
om hälsa

 Vad är bäst och säkrast?

Miljöövningar

  Koldioxidutsläpp

  Vilket fordon ska  
man välja?

  Förstå och förklara  
växthuseffekten

  Värderingsövning  
om miljö

  Måste vi ta flyget?

Hållbar utveckling

  Var kommer  
varorna ifrån?

  Vårt ekologiska  
fotavtryck

  Vem bestämmer  
egentligen?

  Kritiskt tänkande

  Problemlösning

  Hållbar utveckling  
på skolan

  Tidsresan

Övergripande övningar

  Att motivera andra

  Vad kan jag göra?

  Hur kan man veta?

Uppdrag

  Aktivera mera

  Fara och färde

  Framtidens fordon

  Framtidskampanjen

  Miljömanual

  Personalens resvanor



TÄVLINGSREGLER
 
Alla som går, cyklar eller åker kollektivt / skolskjuts till skolan får poäng 
I utmaningen uppmuntras alla elever att samla poäng till klassen genom att inte åka bil till skolan. 
Eleverna har även möjlighet att samla bonuspoäng om de lyckas få syskon, kompisar och vuxna att 
inte åka bil. 
 
Elevpoäng, max 2 poäng / dag / elev (1 poäng till skolan + 1 poäng från skolan)
Elev som går, cyklar eller åker kollektivt  / skolskjuts till och från skolan. 
 
Bonuspoäng, max 1 poäng / dag / elev
Elev som påverkar ett syskon, en kamrat eller en vuxen att inte åka bil utan istället gå, cykla eller åka 
kollektivtrafik till skola / arbete eller motsvarande får 1 bonuspoäng per dag. Den personen får dock inte 
bidra med poäng till flera deltagare i utmaningen och får inte heller själv delta i tävlingen. Att ta följe är 
inget hinder! De elever som har ett syskon, en kamrat eller vuxen anhörig som redan innan reste på ett 
hållbart sätt får tillgodoräkna sig bonus poäng i utmaningen då de fortsätter att gå, cykla eller åka kollek-
tivt till skola / arbete eller motsvarande. 
 
Övningspoäng, 10 poäng per övning
Klassen kan samla poäng genom att göra övningar. Max 10 genomförda 
övningar ger poäng, d.v.s. man kan sammanlagt få 100 poäng genom att göra övningar.

Övriga regler
• Poäng samlas under skoldagar.
• Maxpoäng en normal vecka är 15 poäng per elev.
• Elever som måste bli skjutsade med bil kan också delta genom att de  

blir avlämnade eller hämtade på en bestämd plats ca 500 meter från skolan och därefter går den 
sista biten.

• Om eleven är sjuk eller ledig kan pedagogen anmäla detta vid poängrapporteringen och därmed 
undvika att gå miste om viktiga poäng. 

• För att klassen inte ska drabbas negativt vid studiedagar så får man under studiedagarna tillgodo-
räkna sig det antal poäng som kvalificerar klassen för kvalgränsen (80% av maxpoängen).

• Under exempelvis prao kan eleven samla poäng på samma sätt som under skoldagar.
• Ni får poäng för max 10 genomförda övningar, totalt 100 poäng till klassen. Det är förstås fritt fram att 

göra fler övningar, även om de inte ger poäng.
• Ska klassen åka på resa måste eleven ta sig till samlingsplatsen genom att gå, cykla eller åka kol-

lektivt / skolskjuts för att få poäng.
• Elever som cyklar måste använda cykelhjälm.
• Om flera klasser hamnar på samma vinnande poäng lottas vinnaren av förstapriset mellan dessa 

klasser. Klassen / klasserna som inte vinner förstapriset placeras då på andra- och tredjeplats.


