


1–3 år Aktiviteter

3–5 år Tema og aktiviteter

Tegne/fargelegge ulike transportmidler. Fokus på sanger som handler 
om transport, f. eks. Hjulene på bussen, Nede på stasjonen osv.  

Lek om og med transportmidler. Arrangere «ha med dag» hvor barna 
har med en transportleke, f. eks. tog, fly eller sykkel. Snakk om hvorfor 
de forskjellige transportmidlene er bra eller mindre bra for miljøet. 
Tomgangskjøring er forbudt. Lag skilt som kan henges opp utenfor 
barnehagen. Snakk om temaet med både barna og de voksne. 

Bil, buss, tog, sykkel,  
gå, fly, lyd, lukt. 

Transport, bil, buss, 
tog, fly, sykkel,  

gå, støy. 

5–7 år Diskusjonstemaer

  Aktiviteter

Hvilke transporttyper har vi? Hva er de mest miljøvennlige 
transporttypene? Hvorfor? Elevene kan diskutere fordeler og ulemper 
ved de ulike transportmidlene. Hva er fordeler og ulemper ved å kjøre 
flere i samme bil? 

La elevene observere kjøretøy, og registrere type og antall passasjerer 
i hvert kjøretøy. Snakk med familiemedlemmer og finn ut hvordan de 
kom seg til skolen da de var yngre. Ved å forske på sine egne, foreldrenes 
og besteforeldrenes reisevaner finner elevene ut hvordan transporten 
har forandret seg gjennom generasjoner. Ha en dag om vinteren der de 
voksne blir påminnet på å skru av motoren. Snakk med barna om hvorfor. 

Voksengreier

TransporT og uTslipp
Hva er transport? 
Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, 
motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 

Vi reiser tre ganger så mye i dag som vi gjorde for 25 år siden. Vi kjører til butikken og på kino, og vi reiser til Syden 

i vinterferien. Det er mye lettere og billigere å reise enn tidligere, og vi reiser hele tiden. Transport forurenser mye. 

Transportsektoren har store klimagassutslipp, og bidrar til regional og lokal luftforurensning og støy. Sektoren påvirker  

også mangfoldet i naturen, ved at leveområder for planter og dyr splittes opp. 





1–3 år Aktiviteter

3–5 år Tema og aktiviteter

Lek at dere kjører tog eller buss. Snakk om hvor dere skal, og hva dere 
kan gjøre der. Fokus på sanger om buss og tog. 

Hvorfor er det lurt å kjøre kollektivt? 

Tegne en opplevelse eller et kollektivkjøretøy. Reis på «busstur» eller 
«togtur». Arrangere en utstilling hvor kollektivtrafikk er tema.

Buss, tog.  

Buss, tog, 
trikk, sykkel,  

andre kjøretøyer

5–7 år Diskusjonstemaer

  Aktiviteter

Opplevelser med buss og tog. Hvor går toget og bussen? 

Sjekk de ulike holdeplassene i nærheten av skolen. 

Lag rollespill med kollektivtransport som tema.

Voksengreier

TransporT og uTslipp
Kjøre kollektivt
Veitrafikken er en stor kilde til klimagassutslipp. Hvis flere av oss går, sykler, tar tog eller buss til jobb, 
barnehage og skole kan vi redusere norske klimagassutslipp.

Hvorfor bruke bærekraftig transport?

Bærekraftig transport er alle transportmidler som har liten innvirkning på miljøet og som er drivstoffeffektive,

plassbesparende og som fremmer sunn livsstil.

Begrepet «bærekraftig transport» omfatter:

	 •	Mobilitet	basert	på	menneskeprodusert	energi	som	gåing	og	sykling

	 •	Kollektivtransport

	 •		Energieffektiv	bruk	av	motorkjøretøy	(øko-kjøring	og	alternative	drivstoffer,	men	også	 

andre «individualiserte» typer transport som bilkollektiv eller bildeling)

 Bruk kollektiv transport til opplevelser når dette er praktisk mulig.





1–3 år Aktiviteter

3–5 år Tema og aktiviteter

Gå eller trille en tur i nærmiljø.  Snakk om det dere ser. 

Bruk kroppen, gjør ulike bevegelser.

Gå tur! Fokus på sikkerhet i trafikken. Selv om du ser kjøretøyet er det 
ikke sikkert at sjåføren ser deg. 

Lek med ulike typer bevegelse, både inne og ute. Lag en hinderløype. 

Arrangere en sykkeldag i barnehagen hvor alle barna tar med seg sykkel 
eller sparkesykkel. 

Ha en skidag, eller en turdag. 

Krabbe,	rulle,	gå,	 
løpe, hoppe. 

Sykkel, trafikk, å 
krysse veien. 

5–7 år Diskusjonstemaer

  Aktiviteter

Hvorfor er det bra å gå eller sykle? Hva må man passe på i trafikken? 

Arrangere en «gå til skolen» dag. Fokus på trafikksikkerhet. Selv om du 
ser kjøretøyet er det ikke sikkert at sjåføren ser deg. 

Lek med ulike typer bevegelser, ute og inne. 

Voksengreier

TransporT og uTslipp
Sykle og gå
Du opplever mer når du sykler eller går enn når du kjører bil. Å gå eller sykle er bra for miljøet og helsa!

Husk den bilfrie dagen 22. september. 

For mer informasjon om dette temaet besøk www.larvik.kommune.no/miljoportal


