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Vägledning för lärare 
Kära lärare, samordnare av ungdomsorganisationer och/eller förälder, 
 
Vi är mycket glada över att du är intresserad av vår kreativa kampanj. Vi hoppas att vårt paket kommer att hjälpa dig att 
genomföra denna aktivitet med dina tonåringar, ungdomsmedlemmar eller studenter och fortsätta dina ansträngningar 
att engagera unga människor i hållbarhetsfrågor. 
 
Den här aktiviteten har fått stöd från Nordiska ministerrådet och Europeiska institutet för innovation och teknik. Genom 
aktiviteten hoppas vi få kontakt med nordiska och baltiska ungdomsorganisationer och skapa ett pågående samtal om 
hur EITs verksamhet för rörlighet i städerna bättre kan involvera yngre människor i den gröna omställningen. Vi hoppas 
att ni efter detta kreativa initiativ kommer att kunna stödja era ungdomar mot att bli aktiva medborgare med en önskan 
om att bli hörda och involverade.  
 
Vi vill gärna höra din feedback och dina idéer (använd formuläret HÄR), och vi uppmuntrar dig att genomföra (och 
upprepa) denna aktivitet även efter det att tävlingen har avslutats.  
 
Beroende på tid och resurser kan den här aktiviteten hjälpa dig att uppnå inlärningsmål som rör:  
 

• Ökad medvetenhet om olika typer av medborgare och deras dagliga behov (diskussioner om vad människor i 

olika åldrar och med olika tillgänglighet behöver ur ett designperspektiv).  

• Ökad medvetenhet om nuvarande rörlighet och transportteknik och framtida möjligheter.  

• Ökad medvetenhet om möjligheterna till stadsgrönska och sätt att öka den biologiska mångfalden i städerna. 

• Ökad förmåga att tala inför publik - om presentationen av deras arbete ingår i din lärandemålsuppgift. 

Om ungdomarna har svårt att komma igång eller fastnar i sin designprocess kan dessa diskussionsfrågor vara 
användbara för processen:  
 

• Vilka faktorer tror du är viktiga för att städerna ska bli mer "beboeliga"? 

• Vem gynnas av dina val av gatuomvandling och varför? 

• När ni höll på att skapa detta, var det något som ni beslutade att inte ta med och varför? 

• Ökar eller minskar din utformning tillgängligheten för följande personer och varför är det viktigt att ta hänsyn 

till detta? 

o Tillgänglighet för äldre medborgare. 

o Luftkvalitet.  

o Bullernivåer. 

o Lokal biologisk mångfald.  

Tack så mycket för att du deltar i vår kampanj. Vi önskar dig all lycka till med dina initiativ!  
 

Praktiska länkar  
 
Landningssida för kampanjen: HÄR 

https://engage.eiturbanmobility.eu/processes/transformyourstreet
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Kampanjsida för ungdomar med en guide för att skapa collage: kolla kampanjsidan. 
En samling mönster för ett fysiskt collage: ladda ner från kampanjsidan. 
Formulär för inlämning: HÄR, sista inlämningsdag: 17 februari 2023. 
 
Om EIT Urban Mobility 
EIT Urban Mobility är ett initiativ från Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), ett organ inom Europeiska 
unionen och Europas största nätverk för transportinnovation i städer. Vårt uppdrag är att påskynda förändringen mot en 
hållbar modell för rörlighet i städerna och livskraftiga stadsrum. Vi kopplar samman offentliga och privata aktörer och 
ger dem tillgång till marknader, talanger, finansiering och kunskap.  

 

https://eiturbanmobility.typeform.com/to/mcDCqcBD

