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Förord
Enligt FN:s Konvention om barnets rättigheter ska barnets bästa komma i främsta rummet. Barn är fullvärdiga
medborgare vars åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.
Det framtida arbetet för ett hållbart och miljövänligt transportsystem måste bygga på en dialog mellan myndigheter och medborgare. Det är därför viktigt att utveckla insikter och kunskaper i dessa frågor. Skolan och
barnomsorgen har en betydelsefull roll i detta arbete.
Utifrån sina behov och förutsättningar ska barn tillförsäkras bästa möjliga villkor när det gäller att förflytta sig
och att resa säkert inom vägtransportsystemet. Genom att utforma vägmiljön och gaturummet så att barns
rörelsefrihet förbättras kan samhället bidra till att skapa goda levnadsvillkor samt god tillgänglighet, miljö och
säkerhet för barn.
Samhällets syn på barn och miljöns betydelse för barns utveckling samt kunskap om barns lärande måste ligga
till grund för arbetet. Det är viktigt att arbetet med trafik- och miljöfrågor utvecklas i enlighet med skolans och
barnomsorgens mål. Vägverket ser det som angeläget att på olika sätt stödja skolans verksamheter inom trafik,
miljö och samhällsplanering.
Underlaget till föreliggande referensmaterial är bl.a. hämtat från utredningen Skolans arbete med trafikfrågor.
I utredningen ingick Elizabeth Salomonsson, kommunalråd i Köping, ordförande. Erik Bergström, skolhälsoöverläkare, Umeå, Lennart Bexenius, rektor, Österbybruk, Pia Björklid, bitr. professor, institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, Bertil Fredriksson, Rikspolisstyrelsen, Britt Freiholz, Vägverket, Gunnar
Heide, Svenska Kommunförbundet, Britt Nilsson, NTF, Birgitta Malmberg, Naturvårdsverket, Johan Nord,
Vägverket Region Sydöst, Birgitta Qvarsell, professor, pedagogiska institutionen, Stockholms universitet och
Anita Åsard-Lunner, Skolverket, Margit Gummesson, skolutvecklare och expert, Mats Gummesson och Thomas Larsson, Vägverket. I en referensgrupp ingick skolledare och lärare samt Vägverkets barn- och ungdomshandläggare.
Referensmaterialet vänder sig i första hand till pedagoger och ledningspersonal inom skola och barnomsorg,
men även till beslutsfattare, planerare, föräldrar och andra som engagerar sig i frågor om barn, trafik, miljö och
samhällsplanering. Vår förhoppning är att detta material med fakta och exempel från olika projekt ska ge
inspiration till fortsatt arbete med trafik, miljö och samhällsplanering i skolan.

Jan Brandborn
Generaldirektör
Vägverket

Mats Ekholm
Generaldirektör
Skolverket
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Sammanfattning
Transportpolitik - ur ett barnperspektiv

Det övergripande målet för transportpolitiken är att åstadkomma ett transportsystem som är miljömässigt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart och som på sikt uppfyller mål om tillgänglighet, transportkvalitet, säkerhet, god miljö och positiv regional utveckling. De transportpolitiska målen tolkas med hänsyn till Konventionen
om barnets rättigheter. Vägverket avser att verka för att planering och förbättring av vägtransportsystemet sker
utifrån barnens behov i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter

Trafik, miljö och samhällsplanering - från ett läroplansperspektiv

Trafik och miljö tillhör enligt läroplanen de ämnesövergripande kunskapsområden som ska integreras i olika
ämnen så att eleverna får möjlighet att uppfatta området som en helhet. I skolan finns det möjligheter att låta
eleverna bedriva långsiktiga och målmedvetna studier så att de kan skaffa sig en miljömedvetenhet och handlingskompetens, en vilja och ett engagemang för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

En tillgänglig skola - trafikmiljön och vägar runt skolan

Många skolor omges av en farlig trafikmiljö. Den ökande skolskjutstrafiken och det faktum att många föräldrar
skjutsar och hämtar sina barn vid skolan innebär att barnen utsätts för olycksrisker när de där blandas med
biltrafiken. Numera åligger det varje kommun att ordna säkerheten runt skolan. Därför har det blivit allt viktigare att vuxna och barn i skolan tillsammans med föräldrar och i samarbete med kommunens planerare arbetar
för säkra och miljövänliga skolgårdar, skolvägar och miljöer runt skolan. I detta avsnitt ges exempel från skolor
där lärare och elever i samarbete med närsamhället arbetat för att förbättra miljön.

Barnen på Kungsladugårdsskolan - erövrar Kungaparken

Elever och personal på Kungsladugårdsskolan utformade tillsammans med en konstnär en modell som visade
hur skolgården kunde utvidgas och kopplas ihop med plaskdammen vid Älvsborgsplan. Klasserna lade fram ett
gemensamt förslag på trafikförändringar till kommen, bl.a. avstängning del av gata och flyttning av parkeringsplats. Det tog fem år för att genomföra förändringen. Exemplet visar framförallt att åtgärder som kräver förändringar i stadsplanen kräver tid och är svåra att få tillstånd. Det krävs stöd från det omgivande samhället. Skolan
fick ett starkt stöd av trafikingenjören, politiker, Hem och Skola-föreningen m.fl. Barnen blev delaktiga i den
demokratiska beslutsprocessen.

Att studera den byggda miljön  och livet mellan husen

Exemplen från projektet Forska och lära visar att det finns många infallsvinklar när det gäller att studera den
byggda miljön. Skolans fysiska, sociala och kulturella miljö utgör grund för studierna. I kapitlet beskrivs hur
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man kan utgå från barnens rum, deras hus och sedan gå vidare på upptäcktsfärd i närsamhället. På Idalaskolan
studerade barn och pedagoger samhället från storkarnas perspektiv. Eleverna på Byskolan som ligger mitt i
staden valde torget som arena för sina undersökningar. Fageråsbarnen lever i en hårt trafikerad miljö. Rakt
genom Fagerås går riksvägarna 45 och 61 och stambanan Stockholm - Oslo. Långt tillbaka i tiden gick pilgrimslederna genom byggden. Elever och lärare valde vägarna runt Fagerås som tema.

Vår stad Västervik  förr, nu och i framtiden

Projektarbetet från Norra Högstadiet ger en beskrivning i ord, bild och modeller av hur elever 13-16 år studerat
den byggda miljön i staden Västervik. De har redovisat sina undersökningar i två utställningar på kulturhuset.
Genom att elever och lärare är organiserade i 6 arbetslag med 80 elever och 5-6 lärare i varje lag har eleverna
fått tid till ämnesfördjupning och ämnesövergripande studier. Lärarna anser att det viktigt att eleverna får känna
sin stad och att känna gemenskap med invånarna i staden även om man är invandrare eller nyinflyttad.

Samverkan - skola, föräldrar och närsamhälle

Huvudansvaret för lokalsamhällets miljö och säkerhet har kommunen men skolan och föräldrarna kan i samverkan med övriga trafik- och miljöintressenter bidra till att barnen får en tryggare och säkrare miljö. För att
skolans arbete med trafik och miljö ska ge resultat krävs en nära samverkan med det omgivande samhället,
främst föräldrarna men också med föreningar, närpolis, planerare, politiker m.fl. Närsamhället är en gemensam
angelägenhet för barn, föräldrar, skola, boendegrupper och föreningar.

Barns rätt till inflytande - kommunens ansvar

Kommunen har det övergripande ansvaret för barns trafiksäkerhet. En del kommuner har antagit handlingsprogram där inriktningen på trafiksäkerhetsarbetet för barn och ungdomar har lagts fast. Genom ett sådant handlingsprogram skapas bättre förutsättningar för att tillgänglighet, god miljö och säker trafik för barn beaktas vid
utformningen av trafikmiljön vid bostadsområden, skolor, förskolor, fritidshem, idrottsanläggningar, bibliotek
m.m.
Inom den tekniska sektorn finns kunskap om planeringsprinciper och tekniska lösningar. Social- och skolsektorn har kunskap om den sociala planeringen (skolvägar, skolskjutsar m.m.). Kultur och fritid har kontakter
med föreningar och lokala boendegrupper, som arbetar med aktiviteter för barn i närmiljön.

Trafikundervisningens - ur ett historiskt perspektiv

Samhället har genom åren avsatt omfattande ekonomiska och personella resurser till trafiksäkerhetsintressenter för trafikundervisning och trafiksäkerhetsinformation i skolan. Den övergripande idén har varit att träna och
anpassa barnen till trafiken. Trots dessa resurser gav trafikundervisningen inte önskat resultat. Undersökningar
visar att lärare och elever visat ett ointresse för en undervisning om trafikregler, vägmärken och beteendeträning i trafiken. Detta har förmodligen bidragit till att trafikundervisningen inte integrerats som en naturlig
del inom ämnen och temastudier i barnomsorg och skola utan setts som en fråga för särskilda experter.
Kapitlet visar några huvuddrag i de anvisningar, rekommendationer och andra åtgärder som utformats från
centralt håll från 1920-talet fram till nutid. Avsikten är att skapa en större medvetenhet om trafikundervisningens roll i skola och samhälle och peka på de punkter där det krävs förändringar.
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Erfarenheter från utvecklingsarbete och fortbildning

Vägverket har under 90-talet gett stöd till ett stort antal skolor för utvecklingsarbete inom projektet Forska och
lära i närsamhället. Vägverket ger också stöd till dialogprojekt. I en del sådana projekt har skolbarnen deltagit.
Dialogprojekten syftar till att utveckla en dialog med barn och vuxna, pedagoger och planerare, politiker och
övriga brukare. De genomförs i anslutning till kommunens förbättringar av vägtransportsystemet.
Fortbildning ingår som en del i projektet Forska och lära genom nätverksbildning och i form av kurser och
konferenser. I utvecklingsarbetet ingår att pedagogerna delar med sig av sina erfarenheter till andra. För att nå
ut till många skolor dokumenteras kunskaperna i en form som möjliggör spridning. Kapitlet tar även upp några
av de svårigheter och möjligheter som elever och lärare upplevt under arbetets gång.

Barnen och trafikmiljön - några forskningsrön

I detta avsnitt presenteras avslutningsvis några viktiga svenska och utländska forskningsrön om barnen och
trafikmiljön. Resultaten visar bl.a. att för några generationer sedan hade barn mycket större frihet att utforska
sin omgivning. Föräldrar i dag känner sig tvungna att övervaka sina barn allt mer och högre upp i åldrarna. Att
barn har förlorat sin självständiga rörelsefrihet innebär ett hot mot deras livskvalitet. (Kapitlet är en sammanfattning av en mer omfattande forskningsöversikt av Pia Björklid, Lärarhögskolan i Stockholm.)
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Hur man bygger en väg
- barnen följer ett vägbygge
Några barn i Köping 6-9 år, bestämde sig för att följa det nya motorvägsbygget mellan
Köping och Arboga. De följde arbetet från när vägen började stakas ut till att vara med
om invigningen med landshövdingen.
Vår miljö
Vår miljö, vår miljö
den ska vi ta vara på
annars dör, annars dör
vi och alla djuren då.

Våran luft, våran luft
måste vara ren och klar
annars, mår, annars mår
skogen inte alls så bra.

Vattnet vårt, vattnet vårt
måste vara rent och fint.
Då kan vi, då kan vi
dricka det och bada i´t.

Vår miljö, vår miljö
den ska vi ta vara på.
Så det gör, så det gör
så att jorden kan bestå.

Sång från miljömusikalen

Under vägbyggets gång blev
barnen intresserade av hur
man rent tekniskt konstruerar
en väg. De kontaktade Vägverket och fick mycket material.
Barnen tog med sig videokameran för att dokumentera vägbygget. I skolan samtalade de om hur ett vägbygge påverkar vår miljö på olika sätt. De bestämde
sig för att göra en miljömusikal och för att få stoff till
texterna gjorde barnen en del undersökningar.

Tyvärr var materialet för
svårt för barnen och de förstod inte beskrivningarna.
Barnen bestämde sig då för
att göra en egen beskrivning
som alla kan förstå.
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Först av allt sitter man och planerar
vad vägen ska gå och ser till att
den inte förstör miljö och natur allt
för mycket. Sen efter många års
planering kan arbetet börja.

Då måste man ut och ta flygfoton
av området där vägen ska gå så
man kan göra kartor av fotona.

Kartorna som man gör ser ut ungefär så här.

Man måste nu markera med rör
och pinnar vart vägen ska gå. Den
här vägarbetaren slår ner pinnarna
med slägga i marken.
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Man måste ta dit arbetsredskap,
maskiner av olika slag och bodar
för att byta om och äta i.

När man nu vet vart vägen ska gå
måste man röja och hugga ner alla
träd som står i vägen. Om det finns
stora stenar och berg måste man
spränga bort dom så vägen kan gå
rakt fram.

Då börjar man gräva diken och köra
dit grus och bygga upp vägen med
så den håller. Man plattar sedan till
allt och lägger på asfalt sist.

Nu är vägen färdig och bilarna kan
börja åka.

11

Transportpolitik
- ur ett barnperspektiv
Enligt prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling utgör barnens behov utgångspunkterna för beslut om transportsystemet: Sverige har ratificerat FN:s konvention om
barns rättigheter. Enligt konventionen skall alla åtgärder, som rör barn, sätta barnets bästa i
främsta rummet. Förutom barn är även äldre och funktionshindrade starkt beroende av transportsystemets egenskaper och effekter. Mot denna bakgrund anser regeringen att dessa gruppers
behov, framför allt med avseende på tillgänglighet, säker trafik och god miljö bör vara vägledande för transportsystemets utformning och funktion.
Intentionerna i FN:s konvention om barnets rättigheter ska genomsyra all verksamhet som
berör barn. Myndigheter bör så långt som möjligt ha försäkrat sig om att barnets bästa har
beaktats i beslutsprocessen.
som grupp. Att ha ett barnperspektiv innebär vidare
att den vuxne ser barnet som expert på sin egen situation. Men det är i sista hand den vuxne som utifrån ett
vuxet perspektiv, kunskaper och erfarenheter måste
fatta beslut och ta ansvar för beslutet.

I prop. 1997/98:56 Strategi för att förverkliga FN:s
konvention om barnens rättigheter i Sverige framhåller man att barnperspektivet ska utvecklas så att barnets bästa verkligen sätts i centrum. En av förutsättningarna för att stärka barnets rättigheter som samhällsmedborgare är att alla beslut som rör barn
genomsyras av ett barnperspektiv.

I Barnkonventionens artikel 3 behandlas principen om
barnets bästa: Vid alla åtgärder som rör barn, vare
sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter
eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i
främsta rummet.

Enligt Vägverkets inriktningsdokument Barn (Vägverket, 1998) ska man verka för att planering och förbättringar av vägtransportsystemet sker utifrån barnens
behov. Barnperspektivet ska beaktas vid översyn och
utarbetande av alla styrande dokument.

Artikel 6 tar upp barnets rätt till liv och utveckling.
Det innebär att vid tolkningen och förverkligandet av
andra sakartiklar ska barnets rätt till liv och utveckling vara vägledande. I alla beslut som rör barn ska
frågan ställas om beslutet gynnar barnets utveckling
eller om barnet hindras i sin utveckling. Rätten till utveckling inbegriper den mentala, emotionella, andliga,
kulturella och sociala utvecklingen.

Begreppet barnperspektiv tas upp i Barnkommitténs
slutbetänkande Barnets bästa i främsta rummet, SOU
1997:116. Begreppet innebär att vuxna bör sätta sig in
i och försöka förstå barns situation. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att se olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel och att noga analysera
vilka följder ett beslut kan få för ett barn eller för barn
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Betoningen på begreppet utveckling får dock inte förstås som att barnets livsvärden endast består i utvecklingen mot att bli vuxen. Tvärtom betonar barnkonventionen barndomens egenvärde. Barndomen är inte
bara en träningsperiod inför det vuxna livet utan barnoch ungdomstiden har ett egenvärde, vilket inte minst
betonas i bestämmelserna om barnets rätt till lek, fritid och kultur.

Ett tillgängligt transportsystem

Mot denna bakgrund redovisas i detta avsnitt ett försök att anföra ett barnperspektiv på transportpolitiken
genom en tolkning av de transportpolitiska målen utifrån barns behov och FN:s konvention om barnets rättigheter. Tolkningen är ett försök att bryta ner målen
så att de kan hanteras med barnets situation som utgångspunkt.

Enligt Kommunikationskommittén är tillgängligheten
till olika aktiviteter sämre för människor som inte har
tillgång till bil jämfört med de som har bil. Hindren
gäller framförallt för barn och ungdomar, men också
för äldre, funktionshindrade eller för de - oftast kvinnor - som inte har tillgång till bilen för att den används
av någon annan i hushållet. Trots bilens positiva egenskaper och stora betydelse finns det enligt regeringens
mening starka skäl att motverka en utveckling mot ett
ensidigt bilberoende, där allt deltagande i samhällslivet förutsätter bilinnehav:

Det transportpolitiska delmålet om tillgänglighet handlar om att samhällets verksamheter och transportsystemet ska vara tillgängliga för alla: Transportsystemet ska utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.
(Prop. 1997/98:56)

Övergripande
transportpolitiska mål

Erfarenheterna från många storstadsområden
runt om i världen visar att en sådan utveckling
vid sidan av miljö- och trafiksäkerhetsproblemen även medverkar till en successiv
utarmning av stadslivet, förfulning av stadsmiljön, skapande av barriärer och en segregering mellan olika befolkningsgrupper. Ett exempel är hur barnens tillgång till sin närmiljö
kan försvåras och kringskäras av trafikapparaternas barriäreffekter.

Regering och riksdag har, i enlighet med Regeringens
proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling, fastställt fem delmål för trafikpolitiken:
1. Ett tillgängligt transportsystem. 2. En hög transportkvalitet. 3. En säker trafik. 4. En god miljö. 5. En positiv regional utveckling.
Det övergripande målet för transportpolitiken är att
åstadkomma ett transportsystem som är miljömässigt,
ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart och som på
sikt uppfyller alla delmål om tillgänglighet, transportkvalitet, säkerhet, god miljö och positiv regional
utveckling.

Transportsystemet bör utformas så att alla
människor har en god tillgänglighet till de
transporter som krävs för att de skall kunna ha
ett arbete, upprätthålla goda sociala kontakter
och utföra vardagslivets bestyr och så att den
personliga integriteten och friheten främjas.
Transportsystemet kan dock inte ensamt skapa
tillgänglighet till livets viktiga funktioner. Hur
bebyggelse och verksamheter utformas och lokaliseras är t.ex. också centralt för möjligheterna att skapa god tillgänglighet. (Prop. 1997/
98:56)

Sett på lång sikt finns det ingen genuin konflikt mellan dessa olika mål. Ett transportsystem som genom
hög transportkvalitet skapar tillväxt och sysselsättning
bidrar också till de resurser som krävs för att klara
miljöproblemen och upprätthålla höga ambitioner i
fördelningspolitiken. Samtidigt är högt ställda krav på
säkerhet och miljöanpassning förutsättningar för att i
det långa loppet kunna upprätthålla kvaliteten och
effektiviteten i transportsystemet.
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Ett barnperspektiv på målet om ett
tillgängligt transportsystem

När man anpassar transportsystemet för barns behov
handlar det bl.a. om att samhället ska bli tillgängligt
för barn, dvs. att barnet kan ta sig fram på egen hand i
samhället utan att vara hänvisade till att bli skjutsade
av vuxna.

Artikel 31 i konventionen handlar om barnets rätt till
fritid och lek samt att delta i samhällslivet:
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till
vila och fritid, till lek och rekreation anpassad
till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det
kulturella och konstnärliga livet.

En hög transportkvalitet
I den transportpolitiska propositionen betonas att en
hög transportkvalitet syftar till att uppnå överordnade
välfärdsmål. Denna vidgade syn på transporternas
funktion i samhället markeras genom att begreppet trafikpolitik ersätts med transportpolitik. Propositionen
betonar att transporterna utförs för att tillgodose behov utanför transportområdet, bl.a. för att förbättra
människors livskvalitet. Transportpolitiken ska bidra

Konventionsstaterna skall respektera och
främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.
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till att uppnå övergripande samhällsmål med yttersta
syfte att bibehålla och utveckla välfärden:

ligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. (Prop.
1997/98:56)

Centrala samhällsmål som solidaritet, arbete
för alla, möjlighet att bo och verka i hela landet, jämlikhet, jämställdhet, säkerhet och en
bra miljö är därför viktiga utgångspunkter även
för transportpolitiken.

Regeringen anger att med den s.k. nollvisionen som
det långsiktiga målet blir omsorgen om människors
liv och hälsa ett grundläggande krav vid transportsystemets utformning och funktion. Allvarliga olyckor
eller skadefall ska undvikas genom att risken minskas
för mänskliga misstag och att konsekvenserna av dem
blir mindre allvarliga i de fall de sker.

Enligt propositionen förutsätter ett socialt hållbart
transportsystem en god tillgänglighet för alla befolkningsgrupper i hela landet och att transporterna är säkra
så att liv och hälsa inte riskeras.

Transportsystemet måste anpassas till människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Olyckor
och skador kan förhindras om man förbättrar
infrastrukturens aktiva säkerhet öka genom fysiska
åtgärder, drift- och underhållsåtgärder m.m. Infrastrukturens säkerhetsstandard beror på i vilken utsträckning gång- och cykeltrafiken är separerad från
biltrafiken, hur korsningar och vägens sidoområden
är utformade, biltrafikens faktiska hastighet m.m.

Ett barnperspektiv på målet om en hög
transportkvalitet

Enligt artikel 3 i konventionen om barnets rättigheter
ska särskilda åtgärder vidtas för barnets välfärd:
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet
sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för
dess välfärd.
Artikel 27 beskriver barnets rätt till sådana livsvillkor
som befrämjar deras utveckling. Konventionsstaterna
erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard
som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.

Ett barnperspektiv på målet om en säker
trafik

Artikel 6 i FN:s konvention om barnets rättigheter
handlar om varje barns rätt till livet. Enligt artikeln
ska konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga
säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Det
finns skäl att påpeka att man kan uppnå nästan full
säkerhet för barnen genom att begränsa barnens rörelsefrihet. Men en sådan lösning ger knappast säkerhet i
god mening.

Ur ett barnperspektiv kan transportpolitikens mål om
välfärd och livskvalitet betyda att barnen ska kunna
leka och röra sig fritt utomhus i närsamhället, på egen
hand träffa kamrater och vuxna, gå eller cykla till skolan, fritidsverksamheter och kulturaktiviteter.
Det är också viktigt att varje grannskap ordnas så att
barnens förflyttningar på egen hand kan öka i förhållande till skjutsning och eskorterade förflyttningar.

Det transportpolitiska målet om ett säkert transportsystem för skolbarn kan konkretiseras till att inget barn
ska dö eller åsamkas en långvarig hälsoförlust eller
uppleva otrygghet på väg till och från skolan p.g.a.
brister i vägtransportsystemet. Särskilda åtgärder måste
därför vidtas för att förbättra säkerheten utmed skolvägarna.

En säker trafik
Det transportpolitiska målet om säker trafik utgår från
att dödsfall och allvarliga skador är oacceptabla:
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall
vara att ingen skall dödas eller skadas allvar-
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Transportsystemets måste utformas så att det inte försämrar människors livsmiljö och möjligheter till ett
rörligt friluftsliv och så att uppsplittring av bebyggelse
och rekreationsområden begränsas.
Kommunikationskommittén pekar på landskapets stora
betydelse för trygghet och trivsel och framhåller att
gator och vägar kan minska barnens möjligheter att ta
sig till näraliggande naturområden och parker:
Framför allt har barnen drabbats av dessa
barriäreffekter och fått sin rörlighet kraftigt beskuren under de senaste årtiondena. I den lilla
skalan finns barriäreffekter ofta i barnens omedelbara närhet genom att t.ex. bilparkering och
trafikerade gator finns i nära anslutning till
bostäder och lekplatser. (SOU 1997:35)

Ett barnperspektiv på målet om en god miljö

I artikel 24 behandlar Barnkonventionen barnets rätt
till hälsa: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt
att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Artikel 31 handlar
om barnets rätt till fritid och lek. Barnkommittén konstaterar att om barn ska få tillfälle till lek krävs att det
finns tillräckligt med utrymme och att den miljö där
barn leker är säker. Delmålet om god miljö betyder att
transportsystemet ska befrämja skolbarnens miljö och
tillgång till natur- och friluftsområden. Bullerstörningar
och luftföroreningar från trafiken i barnets närmiljö
ska minskas till ofarliga nivåer.

En god miljö
Kraven på långsiktig hållbarhet inom transportsektorn
innebär enligt den transportpolitiska propositionen att
transporter inte ska försämra människors hälsa.

En positiv regional utveckling
Det transportpolitiska delmålet som gäller en positiv
regional utveckling har stor betydelse för de barn som
inte bor i tätort:

Transportsystemets utformning och funktion
skall anpassas till krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning
med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas.

Transportsystemet skall främja en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet
att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa
transportavstånd. (Prop. 1997/98:56)

Utsläppen från trafiken av ämnen som framkallar cancer, allergi, astma och annan ohälsa ska på sikt minskas till ofarliga nivåer. Buller, intrång eller andra effekter av transporter ska minimeras.
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Målet om en positiv regional utveckling ur ett
barnperspektiv

t.ex. barnomsorg, skola, vuxenutbildningar, studiecirkelverksamhet lokala/regionala kompetenscentra etc.
samlokaliseras för att begränsa resandet och öka sysselsättningen lokalt.

Det är viktigt att tillgängligheten är god inom regionerna. Därmed kan de lokala och regionala förutsättningarna för företagsamhet, arbete och service stärkas. Enligt den transportpolitiska propositionen ska
människor och företag inte tvingas flytta på grund av
brister i transportsystemet.

Målet om regional balans kan i barnkonventionens
anda tolkas så att: varje barn ska kunna gå i skolan och
delta i kultur- och fritidsaktiviteter utan långa resor
och utan att behöva bo utanför hemorten.

Transportpolitiken bör bidra till att förhindra att
levnadsförutsättningarna urholkas genom att befolkningsunderlag, samhällsservice och samhällskapital
minskar. Men flera andra politikområden har också
stor betydelse för den regionala utvecklingen: En viktig strävan i regionalpolitiken är också att ta till vara
de synergieffekter som kan finnas mellan insatser inom
skilda politikområden.

Barnets rätt till inflytande och
delaktighet
Enligt artikel 12 i barnkonventionen ska varje barn ges
möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i frågor
som rör barnet varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad.

Detta skulle kunna innebära att man istället för att centralisera vissa verksamheter i en region verkar för att
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att de ges nödvändiga förutsättningar för detta. I skolan bör barn och ungdomar få möjligheter att utveckla
ett intresse för planeringen av närsamhället. Kunskaper om miljön ger möjlighet att påverka och förändra
den. Skolbarnens arbete kan utgöra en del av kommunens planeringsunderlag.

Enligt SOU 1997:116 ska barnet ses som en samhällsmedborgare, en individ med rätt att själv uttrycka sina
åsikter. Det finns ingen nedre åldersgräns för när barnet har rätt att delta och fritt uttrycka sina åsikter. Det
centrala i yttrandefriheten är att barn och unga utvecklar sin kompetens i att kunna uttrycka tankar, åsikter
och känslor.

Ett mål för barns och ungas delaktighet och inflytande
kan mot denna bakgrund formuleras som att barnen
ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i transportpolitiska frågor som rör dem, som t.ex. planärenden,
utformningen av den yttre miljön, trafikmiljöåtgärder
och lokalisering av verksamheter.

Ju fler uttrycksformer som bild, musik och dans som
barn och unga behärskar desto mer varierad och nyanserad blir deras uttrycksförmåga och ju lättare blir det
för dem att göra sina röster hörda.
En förutsättning för att barns och ungdomars inflytande i samhälls- och trafikplaneringen ska stärkas är
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Trafik, miljö och samhällsplanering
- från ett läroplansperspektiv

Biltrafiken påverkar barnens liv och hälsa. Trafiksystemet kan göras begripligt för barnen
genom att de studerar sitt närsamhälle, hur det är planerat, varför det ser ut som det gör, vilka
förändringar som pågår och genom att de kan vara med och påverka inriktningen av förändringarna.
Biltrafiken har under 1900-talet påverkat närmiljöerna, människors sätt att bo och arbeta samt
deras fritid. Varje lokalsamhälle har en synlig historia vad gäller bebyggelse och fysisk miljö.
Planeringsprocesserna i kommunerna pågår ständigt. Nya områden planeras och byggs. Befintliga områden planeras om och förändras.
Nya forskningsrön om barns möjligheter att klara trafiken i det moderna samhället och nya samhälleliga
mål har skapat behov av ett förnyat innehåll och arbetssätt för studier av trafikfrågorna i skolan.

bete i arbetslag. De kan bedrivas i den nära miljön.
Barnens eget engagemang, delaktighet och inflytande
blir viktigt. Trafik- och miljöfrågorna kan på så sätt
leda fram till samhälleliga och ekologiska insikter.

Forskning om barn och trafik visar att det är angeläget
att trafikundervisning med inriktning mot inlärning av
beteendeträning och trafikregler ersätts med studier
som utformas så att eleverna utvecklar insikter och
förståelse samt ser mönster och sammanhang i hur
samhället är uppbyggt och hur trafiksystemet fungerar.

Trafik, miljö och samhällsplanering i läroplanen
Enligt läroplanen tillhör trafik- och miljöfrågor de
större kunskapsområden som rektor har ett särskilt
ansvar för att samordna så att eleverna får möjlighet
att uppfatta dem som en helhet. Rektor har även ansvaret för att sådana kunskapsområden integreras i
undervisningen i olika ämnen.

Samhällets mål för trafik- och miljöfrågor och samhällsplanering har samma inriktning. I skolan finns det
möjligheter att bedriva långsiktiga och målmedvetna
studier så att eleverna kan skaffa sig en miljömedvetenhet och handlingskompetens samt ett engagemang för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Begreppet trafikundervisning har här bytts ut mot
studier i trafik, miljö och samhällsplanering.

Studieområdet trafik, miljö och samhällsplanering skiljer sig på en viktig punkt från de flesta andra genom
att det berör barnens liv och hälsa. Kunskaper om detta
studieområde är särskilt viktiga eftersom trafik- och
miljöproblem kommer att följa barn och ungdomar
genom hela livet.

Studier i trafik, miljö och samhällsplanering knyter an
till den aktuella verkligheten. De inriktas på problem,
kräver tvärvetenskaplig ämnessamverkan och samar-
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Läroplanen anger fyra övergripande perspektiv som
är angelägna att uppmärksamma inom alla ämnen i
skolan:

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall
kunna orientera sig i en komplex verklighet
med ett stort informationsflöde och en snabb
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap
blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. (Lpo 94)

Ett historiskt perspektiv

Genom det historiska perspektivet kan eleverna
utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
(Lpo 94)

I en tid när bilismen ökar kraftigt samtidigt som stat
och kommun försöker dämpa dess skadeverkningar är
studier av historien viktiga. Historiestudier kan ge tydliga bilder av hur trafik- miljöproblemen sett ut under
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Här kan t.ex. frågor om barns rörelsefrihet på skolgården, miljön omkring skolan samt skol- och fritidsvägarna tas upp. Ytterst gäller frågan konflikten mellan barnens och bilisternas framkomlighet. Diskussionerna kan knytas till barnkonventionen, Agenda 21 och
de transportpolitiska målen.

olika tidpunkter och hur man sökt lösa dem. De flesta
av våra städer och byar planerades och byggdes före
bilismens tid.

Ett miljöperspektiv

Genom miljöperspektivet får de möjligheter
både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen bör belysa
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling. (Lpo 94)

Kursplanernas bärande idéer
Kursplanerna i Lpo 94 anger målen för ämnet samt
den struktur som bär upp ämnet dvs. den kärna som
undervisningen ska utgå ifrån.
Kursplanerna är utformade för att både klargöra vad alla elever behöver lära sig och samtidigt lämna stort utrymme för läraren att välja
stoff och arbetsmetod. Däremot lägger de fast
det innehåll av grundläggande och bestående
kunskaper som undervisningen skall förmedla
och ger därmed förutsättningar för det stoffurval som måste göras lokalt. (Kursplaner för
grundskolan)

Eleverna har erfarenheter och kunskaper om sin lokala miljö som kan utvecklas vidare. Föräldrar och
andra kan göras delaktiga. Förbättringar av trafikmiljön
kan ske genom att elever och lärare i samarbete med
experter och politiker studerar och analyserar miljöproblemen. När man har fått mera kunskaper kan man
säkrare bedöma hur problemen ska åtgärdas. Skolan
kan medverka till en bättre lokal miljö.

Ett internationellt perspektiv

Det internationella perspektivet är viktigt för
att kunna se den egna verkligheten i ett globalt
sammanhang och för att kunna skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och
nationsgränserna. (Lpo 94)

Även om val av metod är upp till lärare och elever,
föreskriver läroplanen att undervisningen utformas så
att den utgör en strukturerad helhet, som främjar
skolbarnens allsidiga utveckling. Inget hindrar att
ämnena behandlas ämnesövergripande eller som teman.

Med närsamhället som plattform blir det naturligt att
de äldre eleverna fortsätter studierna i trafik, miljö och
samhälle inom kommunen, landet och i världen. Studier i den lokala miljön kan ge ett engagemang i den
globala miljön.

Skolans arbete med trafik, miljö och samhällsplanering handlar ytterst om att ge eleverna samhälleliga
och ekologiska insikter och kunskaper om hur vi skapar ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem och ett
långsiktigt hållbart samhälle.

Ett etiskt perspektiv

Kursplanerna ger stöd för studier i
trafik, miljö och samhällplanering

Det etiska perspektivet är av betydelse för
många av de frågor som tas upp i skolan. Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla
detta perspektiv och ge grund för och främja
elevernas förmåga till personliga ställningstagande. (Lpo 94)

I kursplanerna finner man stöd för övergripande
kunskapsområden som trafik, miljö och samhällsplanering framförallt inom studier av ämnena samhällskunskap och historia. Inom ämnena biologi, fysik och
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kemi samt geografi, finns formuleringar som ger tid
och vägledning för undersökningar i närmiljön. Inom
ämnen som svenska, bild, matematik slöjd m.fl. kan
man bearbeta och dokumentera studierna.

Eleverna kan stimuleras till att värdera vad som behövs för att skapa trivsel och trygghet i sin närmiljö.
Delaktighet i planeringsprocessen kan bidra till detta.
Barnen kan samla, bearbeta och diskutera information,
delta i planeringen för att bevara verksamheter i närmiljön.

Samhällskunskap och historia

Dessa ämnen har en anknytning till studier i närsamhället. För att förstå hur trafiksystemet och samhällsplaneringen fungerar är det nästan nödvändigt att
blicka bakåt i tiden och se efter hur vägar och hus m.m.
kommit till. Ett vanligt tema inom närsamhällsstudier
är Förr, nu och framtid i närsamhället.

Ämnet skall ge eleverna så djupa och breda
kunskaper att de kan reflektera över och självständigt ta ställning till såväl nationella som
internationella samhällsförhållanden och deras
bakgrund och aktivt delta i samhällslivet. Därvid blir både de kunskaper, som eleven utvecklar, och processen på väg till kunskaperna av
central betydelse. Att formulera frågor, att använda olika kunskapskällor, att sammanställa,
att göra analyser och bedömningar är viktiga
delar av ämnet. (Kursplanerna)

Studier i lokal historia är ett bra sätt att väcka intresse
för ämnena historia och samhällskunskap. Det förflutna
kan vi lära oss åtskilligt av. Kunskap om förändringar
från i går till i dag kan hjälpa oss att möta morgondagen.
Samhällskunskapsämnets kärna är förståelse
av nutiden, en förståelse som samtidigt skall
ge möjlighet att söka bedöma och påverka
framtiden. Men denna förståelse av nutiden
sker genom att det historiska perspektivet ständigt är närvarande. (Kursplanerna)

Bland målen för ämnets anges att skolan ska sträva
efter att eleven

Frågor om hur trafiken planeras och hur den påverkar
miljön är betydelsefulla inte bara för dagens människor. Trafikmiljön kommer att påverka människors levnadsförhållanden under överskådlig tid framåt.
Eleverna behöver lära sig att uppmärksamma och beskriva trafikproblemen och kritiskt granska och bedöma sin närmiljö. Genom att diskutera fram lösningar
i samarbete med kommunens planerare skaffar de sig
kunskaper så att de kan och vill förbättra trafikmiljön.
Elevernas arbete kan på så sätt utgöra en del av kommunens planeringsunderlag i frågor som berör trafik,
miljö och samhällsplanering.

utvecklar goda färdigheter att använda olika
kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta och kritiskt granska uppgifter och åsikter om samhället,

Det är viktigt att eleverna får kunskaper om planläggning, hur samhällsplanering fungerar och bakgrunden
för att närmiljön fungerar som den gör. De behöver
insikter vilka processer som skapar, vidmakthåller och
styr närmiljön.

utvecklar sin förmåga att argumentera och
självständigt uttrycka ståndpunkter och därmed
få tilltro till den egna förmågan att som medborgare påverka samhällsutvecklingen.

känner till och förstår hur det svenska samhället har vuxit fram och är organiserat, hur män,
kvinnor och barn lever, bor och arbetar. . . .

får insikter om samspelet mellan samhälle och
natur i ett utvecklingshistoriskt och samhälleligt perspektiv samt att de blir medvetna om
ekonomiska och politiska aspekter på miljöfrågor,
får kunskaper om samhällsförhållanden, rättigheter och skyldigheter samt barns och
ungdomars villkor i samhället,
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Den historiska dimensionen ökar i
betydelse.

Intresset för historia har under senare år ökat.
Praktiska exempel från skolan visar att eleverna
blir mycket engagerade av att arbeta med stoff
hämtat från närsamhällets historia.
Undervisningen i historia skall ge eleverna
sådana kunskaper att de kan se sig själva
och företeelser i nutiden som ett led i ett
historiskt skeende. Den skall stimulera
elevernas nyfikenhet och lust att utvidga
sin omvärld i en tidsdimension och ge dem
möjligheter att leva sig in i gångna tider
och de förutsättningar som då funnits för
människans liv och verksamhet.
(Kursplanerna)
Undervisningen i historia skall lägga en
grund för elevernas vilja att granska, påverka och utveckla samhället och kulturen.
Genom studierna skall eleverna få ett instrument för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt. (Kursplanerna)

Att se motsättningarna och konflikterna i samhället skapar förutsättningar för att förstå dynamiken i samhällsutvecklingen. Konflikter
och konkurrerande bilder av olika fenomen i
samhället skall därför lyftas fram och behandlas i undervisningen. (Kursplanerna)

Ämnen som samhällskunskap och historia lämpar sig för berättelseformen. Med hjälp av
berättelseformens kraft och magi kan innehållet
bli mer engagerande och meningsfullt. Det finns
många sägner i bygderna om jättar, troll och andra sagofigurer knutna till ett berg, en stor sten, den
gamla skogvägen eller som i Ramsåsa till ortsnamnet.
När skolbarnen hörde berättas om jätten Ram som åkte
i guldvagn blev de så fascinerade att de skapade en
musikal kring sagan. De olika transportmedlens utveckling utgör i sig en intressant historia.

Teman kring vägtransportsystem och vägtransportpolitik innehåller konflikter och motsättningar som Vad
är ekologiskt nödvändigt? Vad är tekniskt rimligt? Vad
är ekonomiskt möjligt? Inom temat berörs trafikplanering, luftföroreningar och buller liksom natur- och
kulturvård i vid bemärkelse.

Undervisningen i historia skall stimulera och
utveckla elevernas berättarglädje och förmåga
att göra framställningar i tal och skrift. Den
skall bygga på elevernas upptäckarglädje och
lust att vidga kunskaperna om sin omvärld i
tiden och rummet. (Kursplanerna)

24

När det gäller barnens miljö saknas ofta läroböcker
och många pedagoger känner inte till barnens närmiljö
tillräckligt bra. Det kan också vara tvärtom så att pedagogerna bott länge i området och att barnen och deras familjer är nyinflyttade. I samhällen med stark
omflyttning kan en samverkan mellan skola och föräldrar utgöra en start för ett ökat intresse för närsamhället. Det har visat sig att när mor- och farföräldrar vill delta har mycket kunskap om närsamhället tillförts. De äldre har ofta mer tid än föräldrarna, bra lokalkännedom och ett stort kontaktnät.

påverkar i miljön. Luftföroreningssituationen i våra
tätorter framstår alltmer som ett allvarligt hälsohot mot
människor i allmänhet och barn i synnerhet. Numera
står det klart att trafikavgaser svarar för den helt dominerande andelen av de luftföroreningar människor
ofrivilligt utsätts för vid utomhusvistelse. Det är då
naturligt att avgasfrågan får en central plats i frågor
som rör barn, trafik, miljö och samhällsplanering.
Många uppgifter ställer i dag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en - inte
minst gäller detta miljöfrågorna. Miljöfaktorer, som är skadliga för hälsa och välbefinnande, uppfattas inte alltid omedelbart av
sinnesorganen. Ett viktigt syfte med undervisningen i naturvetenskap är att ge eleverna insikter och kunskaper för att ta ställning i miljöfrågor. Undervisningen ska också hjälpa till att
utveckla vanor och handlingsmönster, som
sparar naturresurser och skonar miljön.
(Kursplanerna)

Användning av databaser, hembygdsmuseer,
tidningar och andra medier är en naturlig del
av historieundervisningen. Eleverna får därmed bekanta sig med historiska källor liksom
att dokumentera, berätta om och beskriva historiska företeelser och händelser. Undervisningen skall också stimulera och utveckla elevernas förmåga att berätta i tal och skrift.
(Kursplanerna)
Många samhällen har växt fram eller förändrats när
transportsystemen förändrats. Många samhällen har
anlagts i anslutning till en järnvägslinje. I nutid kan
byggen av förbifarter för biltrafiken ha både positiva
och negativa effekter för invånarna i ett samhälle.

Att utveckla och gestalta språket
Den språkliga utvecklingen börjar långt innan barnet
börjar skolan. För att upprätthålla och vidareutveckla
den krävs kontinuerlig och meningsfull språkanvändning under hela skoltiden och i alla ämnen och
vidare genom utbildning, kultur-, samhälls- och yrkesliv.

Ämnet skall ge övergripande sammanhang och
historisk bakgrund till de olika företeelser som
eleverna möter i skolan och i samhället i övrigt. Eleverna skall bli medvetna om att de lever i tiden: då - nu - sedan. De har själva tillsammans med sin familj, sin släkt, sin hembygd, sitt land en historia. Kunskapen om detta
ger dem förståelse för människor och livsvillkor under skilda epoker och därmed referensramar för förståelse av skeenden i nuet och
förväntningar inför framtiden.

Studierna inom trafik, miljö och samhälle kan stimulera en mångsidig språkutveckling där barnen får uttrycka och gestalta sina undersökningar i tal och skrift,
bild, musik och drama etc. Den kollektiva språkproduktionen där barnen lär av varandra är viktig. Stöd
för att utveckla dessa färdigheter ger bl.a. kursplanerna i svenska, matematik, bild, slöjd och musik.
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som
de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva

Ämnena biologi, fysik och kemi

Inom ämnen biologi fysik och kemi finns stöd för undersökningar av hur luftföroreningar från biltrafiken
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skolan, också mätt med traditionella mått, om
de får utgå från sina kulturella förutsättningar,
om de får använda sin närmiljö och sitt sätt att
leva i undervisningen. (Prop. 1997/98:94)

olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva
känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och form
skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk bildningsgång omfattar inslag av såväl manuellt som intellektuellt arbete. Förmåga
till eget skapande hör till det som eleverna skall
tillägna sig. (Lpo 94)

Skolans uppgift blir därför i första hand att visa närområdet utifrån nya utsiktspunkter, att hjälpa barnen
att se samband och få översikt över hur trafiksystemet
och bebyggelsen fungerar. Skolan kan visa på de problem och konflikter som finns mellan barnens framkomlighet och framkomlighet för motortrafiken.

Språket är både en förutsättning och ett medel för lärande. Det utvecklar en människas tänkande och kreativitet, hennes relationer till andra samt hennes personliga och kulturella identitet. Genom språket blir
kunskap synlig och hanterbar. Språkförmågan har alltså
stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas
fortsatta liv och verksamhet.

Barnens eget engagemang i samhälls- miljöfrågorna
kan leda fram till ekologiska insikter och kunskaper.
En av skolans viktigaste uppgifter är att ge struktur åt
elevernas kunskaper.

Medbestämmande kräver ett kritiskt
tänkande

Språket utvecklas i socialt samspel. Det utvecklas om
man aktivt deltar i samtal, gestaltar, improviserar, berättar och redogör inför andra människor, läser och
förstår, skriver för att uttrycka känslor, tankar och idéer.

Forskaren Colin Ward betonar att för att nå ett verkligt medbestämmande måste man börja med att utveckla sitt kritiska tänkande:
Vårt långsiktiga mål är att folk borde vara
bättre förberedda på att spela en mer kreativ
och deltagande roll i att forma sin miljö. Men
deltagande kräver en högre medvetandenivå,
intresse för, omsorg om och förståelse av miljön. Det tvingar oss att tänka kritiskt. (Colin
Ward, 1982).

Inom studier i närsamhället har eleverna möjligheter
att utveckla en sådan språklig säkerhet i tal och skrift
att de med respekt för andra kan, vill och vågar uttrycka sig tydligt i många olika sammanhang, Genom
att göra det till en vana att skriva tillägnar sig eleven
en verksam metod för kontakt och påverkan.

Inflytande och delaktighet

Närmiljöstudier ger möjligheter till
inflytande och delaktighet

Att utgå från barns erfarenheter

Elevernas aktiva medverkan, nyfikenhet, allvar, glädje
och engagemang är nyckeln till en framgångsrik förändring. Det måste vara meningsfullt och roligt i skolan, dvs. det måste finnas stimulerande och kreativa
lärmiljöer med utrymme för olika kulturella uttrycksformer. (Prop. 1997/98:94)

Arbetet med trafikfrågorna ska liksom annan undervisning utgå från barns erfarenheter. Barnen har erfarenheter av sitt närsamhälle som studierna kan utgå
från. Eleverna lär sig mer och mer när de går och cyklar, umgås och leker i sitt närsamhälle. De registrerar
upplevelser hemmavid, på skolvägen, på skolgården,
i affärscentrum etc.

Elevers inflytande är starkt framskrivet i skollag och
läroplan. Motivering ges i Utvecklingsplan Skr. 1996/
97:112 enligt följande:

Elevers lärande måste förankras i deras egen
kultur och erfarenhet. Elever lyckas bättre i
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Elever skall ha inflytande, därför att det ingår i skolans uppgifter
att fostra demokratiska
medborgare. Det förutsätter att eleverna får
praktisera demokrati i
skolan.
Elever skall ha inflytande, därför att delaktighet är en förutsättning
för lärande. Om det
eleverna arbetar med i
skolan skall kunna införlivas med deras tidigare
erfarenheter och kunskaper, krävs det att de
har inflytande över vad
och hur man lär sig. Utan
inflytande  sämre kunskaper.

miljö, det större sammanhang i vilket lärandet sker.
Hur skolarbetet organiseras och hur miljön är utformad är avgörande för vad och hur eleverna lär sig.
Man lär sig alltid i ett sammanhang och det man lär
sig påverkas av sammanhanget. En sådan syn på elevers lärande får konsekvenser för skolans innehåll och
arbetssätt.

Eleverna skall ha inflytande, därför att det är
en mänsklig rättighet.
Det viktigaste för eleverna är att få inflytande
i klassrummet över undervisningen och det
egna lärandet. Elevernas möjligheter att ta
makten över den egna läroprocessen hör samman med mycket grundläggande pedagogiska
frågor. De senaste årens skolreformer har dock
skapat nya förutsättningar för elevers inflytande över undervisningen. Genom att kursplanerna pekar ut kunskapskvaliteter och överlämnar stoff och metoder till dem som finns i
verksamheten öppnas nya möjligheter för
eleverna att påverka vad undervisningen skall
innehålla och hur den skall läggas upp.

I utvecklingsplanen på sidan 31 uppmärksammas också
det faktum att eleverna kan ha svårt att inom skolan
utveckla kunskaper som kan tillämpas i andra situationer utanför skolan. Eleverna kan ha svårt att använda sina kunskaper i nya sammanhang. Ett problem
för skolan är att den i för hög grad koncentrerar lärandet till klassrummet och där försöker utveckla kunskaper som eleverna behöver använda utanför skolan.
Studier i närsamhället ger elever möjligheter att undersöka och ta ställning till olika frågor i naturliga sammanhang. Nuvarande läro- och kursplanerna ger stora
möjligheter att utforma mycket varierande lärosituationer.

Eleverna lär sig inte bara under den organiserade verksamheten i skolan. För eleverna utgör lektioner, raster, kamrater, relationer osv. sammantaget en miljö där
de lär sig och utvecklas. Hela skoldagen utgör den
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Bostadsområdet
- barns livsmiljö
Barnen tillbringar största delen av sin tid där de bor.
Utformningen av bostadsområdet är därför av stor betydelse för deras kontakter med kamrater och vuxna
utanför familjen. Närmiljön ger möjligheter och begränsningar för upplevelser, aktiviteter och erfarenheter. Barnen gör sina viktigaste sociala och kulturella
erfarenheter i närsamhället. Det är när de själva får
tillfälle att iaktta, undersöka och pröva sådant som finns
i den egna miljön som de lär känna omvärlden och
den egna förmågan.

För ungdomar kan kollektivtrafikens placering av hållplatser, linjesträckningar och tidtabeller vara helt avgörande för vilka möjligheter man har att självständigt använda sin miljö. Särskilt i glesbygder är
kollektivtrafiken av central betydelse för möjligheter
att självständigt åka för att träffa kompisar eller till
någon fritidsaktivitet.

Goda närmiljöer ingen
självklarhet

Barnen använder alla sina sinnen när de går på upptäcktsfärd och undersöker omgivningarna. Med ett intresse för detaljer som är typiskt för barn i förskolåldern skaffar de sig en mängd kunskaper om sitt samhälle långt innan de börjar skolan. Barnen vet var man
kan plocka de första vårblommorna och de känner till
var fåglarna brukar bygga bon. De har sett regnvatten
strila ner i gatubrunnar och de vet när sopbilen kommer och var bilarna kör för fort.

Barns och ungdomars uppväxtmiljö har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Den
ökade rörlighet som skapats av det moderna vägtransportsystemet har påverkat bebyggelsen i de svenska
tätorterna. Vid planering av bostads- och serviceområden har man i stor utsträckning räknat med bilen
som transportmedel. De flesta barnfamiljer bor i trafikintensiva tätorter. Enbart sedan 1970 har persontrafiken
ökat med 40 procent.

Barnen är beroende av ett trafiksäkert vägnät inom hela
tätorten. De måste på ett säkert sätt kunna ta sig till
skola och fritidsaktiviteter. Ofta ligger fritidsaktiviteterna långt från boendeområdena. De unga måste också
ut på vägarna för att kunna ta sig till kamrater, till skogen och naturen.

Barns rätt till att kunna utforska och röra sig fritt i sitt
närsamhälle är ingen självklarhet. Den ökande bilismen begränsar barns rörelsefrihet. Den inkräktar framför allt på deras lekområden och gör skol- och fritidsvägar mera riskfyllda. Vägar och gator har blivit mer
eller mindre svåröverkomliga barriärer. Föräldrar
tvingas att skjutsa barnen till olika aktiviteter, även
kortare sträckor, på grund av den farliga trafikmiljön.

När barnen blir äldre behöver de kunna cykla säkert i
hela närsamhället. I närheten av in- och utfarter till
bilvägar och parkeringsplatser måste sikten vara fri från
skymmande plank, murar, häckar, buskar och dylikt.
Bra cykelvägar och en väl utbyggd kollektivtrafik utökar de fysiska gränserna dit man kan nå på egen hand.

Barnens möjligheter att leka och utforska sin omgivning har minskat efterhand som biltrafiken ökat. Biltrafik i lokalmiljön utgör en stor risk för barnens liv
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och hälsorisker och ökar trivsel och trygghet för alla i
området.

och hälsa. De förändringar som skett i samhället under de senaste decennierna inom boende, arbets- och
fritidsliv ger anledning att särskilt uppmärksamma närmiljöns planering och utformning.

Barn har rätt till inflytande på
sin närmiljö

De barn som bor i bilfria bostadsområden lever under
helt andra betingelser än i barn i de äldre områdena
med livlig trafik. Jämförande studier av bostadsområden med olika planstandard visar stora skillnader i
olycksrisker för barnen. I de äldre bostadsområdena
är olycksrisken fem till tio gånger större än i moderna
områden.

För att garantera en mångsidig, idégivande och trygg
uppväxtmiljö måste samhällsplaneringen i högre utsträckning utgå från barns behov och intressen. Om
barns och ungdomars intressen togs till vara i planeringen och de fick ett aktivt inflytande i hur uppväxtmiljöer planeras, skulle dessa med all sannolikhet se
annorlunda ut hävdade Bostadsstyrelsen år 1985. Påståendet är lika aktuellt i dag. Det är därför viktigt att
barn och övriga brukare får vara med och bestämma
och ta ansvar i sin närmiljö.

Långt ifrån alla är övertygade om att det är nödvändigt med trafiksaneringar. Avstängningar och andra
trafikregleringar framställs som en frihetsberövande
åtgärd riktad mot en speciell grupp  bilförarna. Trafiksaneringar innebär emellertid att man minskar olycks-
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En tillgänglig skola
- trafikmiljön och vägarna runt skolan
bilvägar mellan skola och hem eller på väg till andra
lokaler. Där så ändå sker bör korsningarna vara ordnade på ett betryggande sätt med hänsyn till trafiksäkerheten.

Många skolor omges av en farlig trafikmiljö. Den
ökande skolskjutstrafiken och det faktum att många
föräldrar skjutsar och hämtar sina barn vid skolan innebär att barnen där utsätts för stora olycksrisker när de
blandas med biltrafiken.

Även Statens planverk gav råd och anvisningar för tillgänglighet till grundskolan: Gångavstånd från bostad
till skola med lågstadium skall godtas om det är mindre än 500 m och gångvägen ej i samma plan passerar
gata med betydande trafik. (Statens Planverk. Bostadens grannskap. Råd och anvisningar för bostadsbebyggelse. 1975)

Förskola, fritidshem och skola finns numera vanligen
under samma tak. Många föräldrar lämnar och hämtar
barnen på fritidshemmet eller i förskolan morgon och
eftermiddag. Föräldrarna har ofta bråttom till sitt arbete och behöver plats för att stanna och vända sin bil.
Samtidigt finns många barn som leker på skolgården
eller är på väg till skolan. Miljön runt de flesta skolor
är inte planerad med tanke på personalens parkeringsbehov och långt mindre för att föräldrar ska ha vändplats och plats för att säkert kunna lämna och hämta
sina barn vid skolan.

En viktig transportfråga gäller hur man i skolan
kvalitetssäkrar verksamheten ur tillgänglighets-, miljöoch säkerhetsaspekt.
Ytterligare åtgärder för att anpassa trafiksystemet till barns, äldres och funktionshindrades
behov av tillgänglighet, säkerhet och en god
miljö är en förutsättning för att uppnå målet
om ett transportsystem för alla. (Prop. 1997/
98:56)

Fram till 1984 gav Skolöverstyrelsen (SÖ) råd och rekommendationer om hur trafiken skulle ordnas runt
skolan. SÖ rekommenderade att gång- och cykeltrafiken placerades på ena sidan av skolan och biltrafiken på den andra sidan samt att parkeringsplatser
skulle placeras så att man undvek trafik där barnen
vistades. Parkering för cyklar och mopeder skulle placeras så att man undvek trafik över rast- och lekytor.

Barn är skyldiga att gå i skolan och de har rätt att kunna
ta sig till skolan utan risk för liv och hälsa. Varje kommun är enligt skollagens skyldig att vid utformningen
av sin grundskoleverksamhet beakta vad som är ändamålsenligt för eleverna ur kommunikationssynpunkt.

Busshållplats vid skola rekommenderades ligga i direkt anslutning till skolområdet, så att eleverna inte
behövde korsa någon körbana vid ankomsten till eller
vid avfärden från skolan. (Skolhushandboken 1979)

Att utveckla transportsystemet efter barns behov handlar bl.a. om hur samhället ska bli tillgängligt för barn,
dvs. hur barn ska kunna ta sig fram på egen hand i
samhället som gående eller som cyklist utan att vara
hänvisade till att bli skjutsade av vuxna. Barnen trans-

SÖ utformade också rekommendationer vad gällde
skolvägarna Biltrafik bör skiljas från cykel- och gångtrafik. Barnen bör helst inte passera starkt trafikerade
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Numera finns det betonghinder och 30-skyltar vid Smygeskolan. Kommunen lyssnade på elevernas önskemål om en
säkrare trafikmiljö kring skolan

porteras i allt större utsträckning av sina föräldrar till
och från skolan och andra aktiviteter. Barnens rörelsefrihet har starkt begränsats.

Säkrare trafikmiljö runt
Smygeskolan.

Numera är det upp till varje kommun att ordna säkerheten runt skolan. Därför har det blivit allt viktigare
att vuxna och barn i skolan tillsammans med föräldrarna och i samarbete med kommunens planerare arbetar för säkra och miljövänliga skolgårdar och skolvägar samt andra miljöer runt skolan. På Smygeskolan
i Smygehamn genomförde lärare och elever i samarbete med trafikingenjören ett projektarbete i avsikt att
få en säkrare miljö runt skolan.

- Vi gjorde en undersökning om vilka färdsätt barnen
tar sig till och från skolan, berättar Agneta Pettersson,
lärare klass 3-4. Vi synade skolvägarna och diskuterade skymd sikt, vägar utan trottoarer, bilarnas höga
hastigheter och behovet av en gång- och cykelbana.
Vi studerade våra olika trafikmiljöer och på en uppförstorad karta prickade in eleverna sina hus och hur
trafikmiljön ser ut där. Barnen tog bl.a. upp bristen på
lämpliga ställen där skolbussen kan stanna så att alla
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Elevernas förslag till åtgärder:

kan stiga av på ett säkert sätt. Vi diskuterade också
miljöaspekten på de olika färdsätten.

Hastighetsbegränsning till 30 km/h på vägarna omkring skolan.

- Vi pratade om olika fritidsaktiviteter som barnen
deltog i samt hur de tog sig till och från aktiviteterna.
Vi kom fram till att barnen har större behov i dag av
olika organiserade fritidsverksamheter jämfört med
förr. Då fick man gå eller cykla om man skulle någonstans. Men trafikintensiteten var ju inte lika hög då
som nu.

Övergångsställe vid cykelstället och farthinder utanför slöjdsalen och utanför dagis för att sänka hastigheten.
Fler lampor vid Vattenverksvägen och Västanvägen
österifrån mot infarten till parkeringen. Belysningen
skulle öka säkerheten för barnen vid framför allt
urstigning ur skolbussar och privata bilar under den
mörka årstiden.

- Vi gick runt i Smyge och fotograferade barnens bostäder. Vi fick därigenom insikt i hur deras skolväg
ser ut. Tyvärr bor inte alla så att de har gång- och cykelväg till skolan. En del får gå längs en väg som inte
ens har trottoar. Så är det även för bussbarnen. I grupper arbetade barnen med de olika gatorna. De gjorde
beskrivningar av husen i ord och bild. De byggde en
tredimensionell modell av centrala Smyge.

Att man sätter betonghinder vid busshållplatsen och
gör en liten stanna men inte parkera plats.
Förbud mot att köra på skolgården under skoltid.
Att man klipper ner buskarna mot Kalkbrottsvägen
och vid dagisparkeringen.

Eleverna är kritiska till trafiken

En gång- och cykelstig öster om skolan från Vattenverksvägen och in på Västanväg samt belysning över
vändzonen utanför skolan.

Med stöd av tidigare undersökningar fortsatte eleverna
med att beskriva trafikproblemen runt skolan. De utformade en probleminventering i sex punkter:

Eleverna skickade synpunkterna till Tekniska nämnden tillsammans med frågorna: Vad kommer nu att
ske? Vilka förändringar/förbättringar kommer vårt
arbete att leda till?

1. Vägen österifrån är ojämn. Detsamma gäller för
gång- och cykelvägen västerifrån. Det är trångt för både
cyklande och gående på västra cykelbanan.
2. Många bilister håller för hög hastighet och visar dålig
hänsyn. Det kommer många bilar när man ska sätta in
cykeln i cykelstallet. Det blir rörigt.

Tekniska nämnden tog fasta på elevernas
förslag

Tekniska nämnden tog upp en del av barnens förslag
och utnyttjade bland annat den nya möjligheten för
kommunerna att sätta ner hastigheten. Nämnden beslöt att begränsa hastigheten till 30 km/h inom området Kalkbrottsvägen, Västanvägen och Vattenverksvägen.

3. Det är kallt att vänta när bussen är försenad. Ibland
är bussbälten sönder. Vissa barn går ut på vägen för
att se om bussen kommer.
4. Busshållplatsen och parkeringsplatsen är farliga områden.

Man beslöt om hastighetsdämpande åtgärder vid skolan. Gång- och cykelvägen längs banvallen skulle göras så säker som möjligt, precis som barnen föreslog.
Befintliga betonghinder skulle målas och placeringen
ses över. Dessutom skulle buskarna som skymde sikten klippas.

5. Ibland kör bilar och maskiner på skolgården.
6. Buskarna vid infarten till parkeringen, när man kommer österifrån, är för höga och skymmer sikten.
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- Det går att påverka skolvägen och trafikmiljön runt
skolan, konstaterar Agneta Pettersson.
- Barnen har varit jätteduktiga och de är stolta över att
deras arbete gett resultat.

Skolgården ett ställe för lek,
rekreation och studier?
Fortfarande är många skolgårdar är kala, blåsiga och
otrivsamma. För det mesta är det bara fråga om en
asfalterad yta, cykelställ i långa rader, någon liten plantering vid själva skolhuset. På en del skolgårdar tillåter man biltrafik. Det är vanligt att transporter t.ex.
sophämtning och mattransporter kör in på skolgården
under skoltid. Fortfarande används skolgården som
parkeringsplats. På en del ställen finns tillåten genomfartstrafik för cyklister. Sådana situationer kan ställa
till en mängd problem för barnen, deras rörelsefrihet
och säkerhet på skolgården.

Höga krav på skolans utemiljö är motiverat

Enligt de tidigare omnämnda statliga rekommendationerna borde biltrafik över det område av skoltomten
där eleverna vistas inte förekomma under skoltid. Tillfart till bränsleintag, soprum, ekonomilokaler och
materialförråd bör vara skilda från övriga entréer till
skoltomten.

Invigning av cykelbanan

Gatuchefen kom till skolan för att meddela och diskutera nämndens beslut om åtgärder. Han gav också information om vägarna i samhället, varför de finns där
de finns osv. Han berättade om den nya cykelvägen
och inbjöd till invigningen av den.

Nästan alla förslag blev genomförda

Några dagar in på höstterminen dök de anställda från
kommunal teknik upp med sina maskiner utanför skolan. Först breddade man och lade asfalt på cykelbanan.
Sedan gjorde man ett gupp på övergångsstället utanför skolan och satte upp 30-skyltar. De vildvuxna
häckarna klipptes ner. Så gott som alla förslag till
förbättringar genomfördes.
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Arbetsgruppen för Kultur i skolan betonar att även
offentliga miljöer där kommun eller landsting har inflytande bör vara förebilder.
Kommunerna svarar för planering och lovgivning och i vissa fall också för byggande och
förvaltning. Särskild uppmärksamhet bör, som
ett flertal remissinstanser framhävt, riktas mot
skolan, som är vår största kulturinstitution med
ca 1,5 miljoner elever och anställda.
Hur skolans byggnader, inredning, pedagogiska rekvisita och utomhusmiljö utformas har
stor betydelse när det gäller att skapa förebilder för vad god arkitektur, formgivning och
design kan innebära för trivsel, social gemenskap, effektivt arbete och estetisk stimulans.
Extra höga krav på skolmiljöerna är motiverat
inte minst då det är obligatoriskt för eleverna
att vistas i skolmiljön. (Regeringskansliets arbetsgrupp Kultur i Skolan, 1998)

Skolgården en plats där barnen kan påverka
och förändra.

Skolgården kan vara en attraktiv plats där barnen kan
leka och umgås ostört. Den kan också vara en inspirationskälla för det pedagogiska arbetet och visa på såväl ekologiska samband som på estetiska värden.
Genom att barnen får vara delaktiga och praktiskt delta
i att utforma och förändra miljön: plantera växter, vårda
och följa dem under årets växlingar och får vara med
om att anlägga en kompost m.m. och få se hur den
fungerar kan de bli engagerade. De får möjlighet att
med de vuxnas hjälp använda sina teoretiska kunskaper om resursförbrukning, miljökonsekvenser och ekologiska system.

På en del skolor har lärare och elever arbetat för att
förbättra miljön på skolgården. Skolbarnen har deltagit i planering av förändringsarbetet. De har gjort skisser, skrivit uppsatser och byggt modeller av hur de
önskade att skolgården skulle se ut. De har arbetat tillsammans med de vuxna i genomförandet av förändringarna. På Skogsbrynsskolan i Köping ansåg barnen (6-10 år) att cykel- och biltrafiken på skolgården
utgjorde en stor olycks- och hälsorisk. De bestämde
sig för att vidta åtgärder för att få en mera hälsosam
miljö.

Skolgården är ett gemensamt intresse för alla barn på
skolan. Skolgården är en plats där barnen kan vara med
och påverka och förändra. Barn och vuxna kan tillsammans agera för att få en säkrare och mer inspirerande miljö runt skolan. Barnens åsikter måste väga
tungt vare sig man gör en storsatsning på skolgården
eller ett mindre arbete.
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Trafik på skolgården en
hälsofara

till alla barn och
personal på skolan.
Vi finner förslaget
mycket bra fick de
till svar.

Det var i samband med studier i närområdet som några
av barnen uppmärksammade hälsofarorna på skolgården.

Soptunnan flyttades så att sopbilen
inte behövde åka in
på skolgården.

- Vi diskuterade cykeltrafiken och biltrafiken på vår
skolgård, berättar Elin, elev i årskurs 3. Vi kom fram
till att många körde in på skolgården. Det var föräldrar, vaktmästare, sopbilar, varubilar, snöröjare samt
cyklar och mopeder. Behövde verkligen alla köra in?

Rebecka och Johanna skrev brev
till Maj-Lis, på
Ekos Järn, som levererar varor till
städning och övrig
rengöring. De skickade med en skiss å ett alternativt
sätt att parkera. Barnen fick ett snabbt svar. Rebecka
och Johanna läste upp brevet för klassen. Nu stannar
Ekos Järn utanför skolgården.

Eleverna Anders och Karin utformade ett brev till föräldrar och barn.
Soptunnan var placerad på skolgården. Den kunde ju
stå utanför matsalen. Mattias, Simon och Elin skrev

Vaktmästarna Torsten och Bert-Ove brukade köra in
bilen på skolgården. Barnen skrev några frågor för en
intervju:
Har du alltid tunga saker med dig?
Varför kör du in på skolgården?
Vad gör du på Skogsbrynskolan?
Hur ofta är du här?
Vi vill att du inte kör in på skolgården, går det?
Lisa och Fredrik intervjuade Torsten och Bert-Ove,
med hjälp av bandspelare. I sammanfattningen, som
skrevs ut på dator kan man läsa att Bert-Ove svarar:
Det händer att jag inte behöver köra in på skolgården
men gör det ändå. Jag får tänka mig för i fortsättningen.
Torsten svarar: Jag har alltid tunga saker med mig.
Jag kan inte gå fram och tillbaka. Jag har tillstånd av
polisen. Men Bert-Ove kör inte in på skolgården längre
och föräldrarna parkerar utanför skolgården. Barnen
har fått en bilfri skolgård.
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För lite lekredskap

En grupp åtog sig att se över lekredskapen. Barnen tyckte att det
var alldeles för lite redskap på
gården.
Vi delade upp oss i tre grupper och vi ritade, skrev och
fotograferade hur det såg ut
på gården, berättar Andreas,
årskurs 2. Sedan ritade vi
och skrev och kom med förslag på hur vi ville att det
skulle se ut på vår skolgård.
Vi byggde också modeller
på önskelekplatser.

Hinderbanan

På ett kommande stormöte presenterade de något äldre barnen
ett förslag om att bygga en hinderbana på skolgården.
De hade gjort ritningar och beskrivningar på hur banan skulle se ut och vilka hinder man ville ha. Jonas i
2A beskrev arbetsförloppet på följande sätt:

Barn och vuxna förbättrar
skolgården
På en storsamling bestämde barn och vuxna på avdelningen Fabian, Skräddarbacksskolan i Borlänge att
man skulle undersöka hur skolgården skulle kunna förbättras. De yngre barnen bestämde sig för att göra några
odlingar utanför deras fönster. De började med att tillverka miljövänliga blomkrukor av tidningspapper. De
sådde olika sorters frön och studerade hur plantorna
utvecklades. De ritade och skrev i klassens gemensamma bok.

Först gick vi och tittade var hinderbanan skulle
vara. Vi satte blåa band där vi skulle ha hinderbanan. Vi la ut däck som man ska springa i. Vi
gjorde ett däck som man ska krypa igenom,
och vi satte gula band på dom träd som vi skulle
såga ner. Dennis pappa sågade ner träden. Så
finns det en stege gjord av pinnar där man ska
ta sig över fyra stockar. Det ligger sågspån under så det ska bli mjukt. Det finns en stock
som man ska balansera på. Vi är inte klara än.

Barn och vuxna hjälptes åt att bryta upp asfalt och göra
rabatter utanför klassrummet. Man snickrade blomlådor av spillvirke och när plantorna var tillräckligt
stora planterade man ut dem. En del av den jord som
man använde i land och rabatter, fick man från skolans varmkompost, dit barnen går varje dag med matrester. Barnen har lärt sig att matresterna blir jord som
de kan använda till nya odlingar. De ritade och skrev
om växternas utveckling. Många odlingsexperiment
gjordes både inom- och utomhus.

Trafiksituationen på skolgården
Arbetet med att göra skolgården vackrare och roligare
ledde till att barnen även ville få en bättre trafikmiljö.
De upptäckte att det fanns fler cyklar än cykelställ. De
iakttog också att sopbilen, postbilen och bilen som kom
med mat körde upp på skolgården. Sopcontainern var
placerad på skolgården och postlådan fanns alldeles
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berättar för någon som aldrig varit på platsen tidigare
för att beskrivningen ska bli så tydlig som möjligt.

Skolvägen utifrån barnens
perspektiv
- När vi studerat skolvägarna har barnen visat vägen,
säger Eva, pedagog på Herrgärdsskolan som ligger i
de centrala delarna av Västerås
- Eftersom man i en innerstad kan använda olika vägar för att komma till skolan tycker jag det är viktigt
barnen får visa sina val. Går barnen samma väg till
och från skolan? Går de olika vägar olika dagar? Har
barnen någon särskild strategi för sitt val av skolväg?

intill skolans entré. Barnen beskrev trafikproblemen
och utformade förslag till åtgärder.
De föreslog att postlådan skulle flyttas till bussgatan
så att postbilen inte skulle behöva köra upp på skolgården. De beslöt tala med rektorn om att få köpa fler
cykelställ samt om möjligheten att flytta sopcontainern.
Rektor lovade fler cykelställ och barnen tog itu med
problemen kring postlådan. Vem bestämde över postlådan? När postbilen kom passade några av barnen på
att fråga om de fick flytta brevlådan. Postmannen tyckte
det var ett bra förslag och erbjöd hjälp att flytta postlådan.
Föräldrar, trafikingenjören och fastighetschefen inbjöds till redovisningen av förändringsarbetet kring
skolgårdsmiljön.

Barns rätt till säkra skolvägar
På många ställen börjar man terminen med att studera
skolvägen som barnen känner väl. Ett sätt kan vara att
börja med att rita minneskartor av skolvägen. Barnen
tar med kartan, tittar noga och gör förbättringar och
justeringar på hemvägen från skolan.
Studierna brukar fortsätta med att barnen tecknar och
fotograferar fina platser, farliga ställen, hus, hur vägen ser ut, kompisar man brukar ha sällskap med, djur
som de brukar möta etc. Ibland låtsas barnen att de
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Verkligheten och kartan hänger ihop

Jämsides med studierna av skolvägarna arbetade barnen med hjälp av ett kartunderlag och overheadapparat
fram en väggkarta i klassrummet. De målade den i gult,
grönt och brunt, samt satte upp teckningar och fotografier runt kartan. Barnen markerade sin väg till skolan. Studierna dokumenterades i enskilda och gemensamma texter.

Studier av trafiken

- Jag har försökt se skolvägarna och miljön omkring
dem med barnens ögon och fått mycket värdefull kunskap, berättar Eva. Efter de första promenaderna gick
vi ut för att närmare studera de ting barnen särskilt
intresserat sig för och då ville jag också ta med trafikförhållandena. Vi tog bilder av farliga korsningar som
vi arbetade vidare med. Vi har bl.a. upptäckt att när
sommarlovet börjar men fritidshemmet fortfarande är
öppet kommer gatukontoret och hänger gråa säckar
över 30-skyltarna.
- Farliga trafikställen markerades på kartan. Eftersom
flera elever hade samma skolväg och både barn och
vuxna gav sina uppfattningar om trafikriskerna kunde
vi få fram en samlad problembild. Utifrån denna diskuterade och prioriterde vi åtgärder.
Går barnen tillsammans eller var för sig? Jag ville också
veta vad de uppmärksammade under vägen.

Skolvägen i fantasin och
verkligheten

- Under tiden vi promenerade samtalade vi om skolvägen. Vi gick i grupper med barn som bor åt samma
håll. Vi hade kameror med oss. Barnen visade på maskrosorna och grobladen som växte fram i de små ur
springorna i asfalten. De tittade på jordmyror och skalbaggar. De satte sig ner och speglade sig i vattenpölarna, de plockade upp skräp som de lekte med.

På Kattebäckskolan i Trelleborg studerade de yngre
eleverna skolvägen i nära anslutning till litteraturen.
Klassen läste sagor och berättelser med anslutning till
skolvägen.
Barngruppen funderade och samtalade om hur skolvägen beskrevs i sagan. Frågor som dök upp under
arbetets gång var: Hur skiljer sig den verkliga skolvägen från sago/önskevägen. Varför ser min skolväg
ut som den gör? Barnen gjorde bilder och skrev berättelser om sina fantasi- och önskevägar. De byggde en
modell av en lång sago- och önskeväg som sattes upp

- Barnen samtalar, leker och är på väg. Det som är
gemensamt för alla barn är leken, menar Eva. De ser
sånt som inte vi ser, de är i en helt annan värld. De
verkar vara så fängslade av sin lek att de inte uppmärksammar trafiken.
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längs väggen i korridoren. Pontus skrev så här
om sin fantasiväg.

Min fantasiskolväg

När jag går till skolan ser jag ett par hästar.
Jag stannar en stund och klappar dom. Sen
går jag vidare och kommer till en lekplats.
Där stannar jag och leker. Jag kasar kasebana och gungar. Sedan ser jag en kulle.
Jag går upp och rullar mig ner. Jag går genom spöktunneln. Där är läskigt men jag är
inte rädd. Jag klättrar upp i ett träd, det var
roligt. Jag går vidare till ett tivoli. Där åker
jag radiostyrda bilar. Jag träffar min kompis. Vi går tillsammans sista biten. När vi
är framme tar vi av oss ytterkläderna. Sen
ställer vi oss i kön. Slut.

Temat fortsatte med att barnen studerade hur deras
verkliga skolväg såg ut. De ritade och berättade hur de
upplevde vägen till skolan. Så här skrev Malin om sin
skolväg:

Kartläggningen av skolvägarna visade att många barn
måste ta sig till och från skolan på starkt trafikerade
gator. Elevrådet engagerade sig i de yngre barnen
trafiksäkerhetsproblem och hjälpte till att utforma en
skrivelse till kommunen med nedanstående lydelse.
Skrivelsen infördes också i elevernas egen tidning.

Min skolväg

Jag har lång väg till skolan. Jag måste korsa
stora vägar. Då måste jag titta mig noga för.
Mamma följer mig till skolan för jag är rädd
för lastbilarna. Jag får inte cykla ensam i trafiken. Man måste titta innan man går över en
gata.

Säker skolväg eller inte

Eleverna som går på Kattebäckskolan måste
korsa en eller flera vägar för att komma till
skolan. Flertalet av dessa vägar är direkt högtrafikerade och att gå över dessa under
rusningstiden är väldigt farligt. Särskilt för barnen i de lägre årskurserna. Hur kan man ändra
på detta? Ett förslag är att göra övergångsställena säkra genom fartdämpande åtgärder.
Ett annat är att också göra bilförarna mer uppmärksamma när de kör till och från jobbet efter en lång och jobbig dag. Det är ett problem
som snarast måste lösas.
Trafikingenjören svarade med att ta kontakt skolan och
ett samarbete mellan skolan, föräldrarna och kommunen för att förbättra skolvägarna inleddes.
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Barnen på Kungsladugårdsskolan
- erövrar Kungaparken
Elever och personal på Kungsladugårdsskolan utformade tillsammans med en konstnär en modell som visade hur skolgården
kunde utvidgas och kopplas ihop
med plaskdammen vid Älvsborgsplan. Klasserna lade fram
ett gemensamt förslag på trafikförändringar till kommunen. På
öppet hus visades åtgärdsförslaget för allmänheten.
Det var ett bra förslag som barnen utformat ansåg man på stadsbyggnadskontoret. Genom att
stänga av en gata och ta bort
några parkeringsplatser kan
plaskdammen utnyttjas bättre.
Trafiksäkerheten för barnen ökar
och området blir vackrare. Barnen fick stöd av Agenda 21, skolledning och Hem och
Skola-föreningen. Kungsladugårdsskolan fick 1995 års
miljöstipendium från Göteborgs stad.

I början av 1980-talet skedde en förändring av stadsdelen. De gamla bostadshusen renoverades och en del
nya hus byggdes. Unga familjer flyttade in och barnantalet steg i rask takt. Nu är hela skolan ombyggd
och fritidshemmen är integrerade i skolan.

Den ståtliga Kungsladugårdsskolan i stadsdelen Majorna i Göteborg stod inflyttningsklar år 1932. Skolan
ligger i ett område med flerfamiljshus. Majorna utvecklades under första hälften av 1900-talet och blev
arbetarstadsdel. De bevarade landshövdingehusen är
arbetarbostäder från denna tid. Under 30- och 40- talen fanns många barn i skolans upptagningsområde,
men efterhand som kraven på bostäder ökade (i
landshövdingehusen fanns bara enrumslägenheter)
tömdes området på barnfamiljer.

En gemensam tankekarta
Personalen inledde projektarbetet med att göra en översiktlig plan över tänkbara områden att studera i närområdet. Barnen fick berätta om vilka områden de önskade utforska och föräldrarna gav förslag till intressanta studieområden. Alla önskemålen sammanställdes

40

i en gemensam tankekarta. Personalen och föräldrarna tyckte att
historiken var viktig. Barnen och
personalen ansåg att arbetsplatser, invånare och livet runt omkring skolan, inrättningar dvs.
bibliotek, biografer och restauranger var viktiga att undersöka.
Trafiken var en fråga som alla var
mycket engagerade i. Barnen
hade mycket tankar kring trafiken, trafiksäkerhet, bussar och
spårvagnar. Att lära sig att hitta i
detta stora område tyckte alla var
viktigt. En översiktlig karta över
närsamhället gav utgångspunkt
för arbetet.

Studier i närmiljön

spännande historia. På en uppförstorad stor karta
byggde barnen sina egna hus, landshövdingehus och
villor. Det finns även ett och annat höghus här.

Med hjälp av kartan letade de yngre barnen farliga platser längs sin skolväg. De tog kartor med sig hem för
att tillsammans med föräldrarna hitta sitt hus och pricka
in farliga korsningar samt att leta ut den bästa skolvägen. Klasserna gjorde många studieutflykter i de
närmaste omgivningarna De studerade bl.a. växter och
djur, kyrkogården och gamla Älvsborg som har en

Dagligt liv i Majorna

De äldre barnen tog inledningsvis kontakt med stadsmuseet som erbjöd expertmedverkan. Alla föräldrar
inbjöds att tillsammans med personalen och eleverna att komma med
på en stadsvandring i Majorna.
Många föräldrar kom och under en
två timmars vandring berättade
museiintendenten om olika sevärdheter i den byggda miljön.
Efter rundvandringen fortsatte
eleverna att studera närområdet. De
studerade bl.a arbetsplatser, affärer
och dagligt liv i Majorna. Det saknades litteratur om stadsdelen så
eleverna fick leta rätt på personer,
som kunde berätta. Klasserna utarbetade en tidning där de redovisade
sina intervjuer.
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Hej
Vi är en 1-3 klass som går på Kungsladugårdsskolan i Majorna. Det är en bra skola som vi
trivs i. Vi har det ganska roligt också på rasterna, men vi vill bygga ut skolgården lite mer
för den är ganska liten. Det går 460 barn i vår
skola, ännu fler till hösten. Alla barn från 6 till
16 år ska samsas på skolgården och den räcker
inte till.
Vi skulle vilja att ni stänger av den del av Birger Jarlsgatan som ligger nedanför vår skola
så att vi kan leka där också. Det är jättebra att
åka pulka i den lilla backen där, men nu är det
farligt för alla bilarna som kör och står parkerade där, så vi får inte vara där. Många barn
går också över där på sin väg till och från skolan. Vi tycker att bilarna kan parkera någon
annan stans. Välkomna att komma hit och se
hur det ser ut. Svara oss snart är ni snälla.

Vem bestämmer över
pulkabacken

Många hälsningar från 1-3 B, Kungsladugårdsskolan

- Under fjorton dagar före jul hade vi snö, berättar Lena
Lindell, lärare i en intervju år 1994. Det är alltid spännande att ge sig ut med pulkorna. Vi försöker utnyttja
tillfället att komma i väg både på fritidshemstid och
på skoltid. Vi har en väldigt fin backe bakom skolan
men dit kan inte barnen gå själva. Därför åker de i
backen ner mot plaskdammen där det kommer en
massa bilar och andra bilar står parkerade. Barnen får
inte åka i backen, men de gör det ändå.

Ärendet hamnade hos trafikingenjören som gav ett
snabbt svar:
Tack för ert trevliga brev med de vackra blommorna på. Jag tror inte att jag kunde skriva så
bra när jag gick i klass 3. Jag förstår att ni gärna
vill få bort bilarna runt er skola. De tar stor
plats och kör ofta med hög fart.

- Det är ett ställe som vi inte vill ha några bilar på. Där
vill vi i stället ha en utvidgad skolgård. Platsen är även
intressant för de boende. Det är vår kungapark. På
klassrådet formulerade vi tillsammans ett brev om
detta.

I Kungsladugård är det många som har bil, men
det finns få parkeringsplatser. Om vi tar bort
några platser, kör bilarna omkring ännu mer
för att leta efter en ledig plats. Och då kör de
kanske fortare än vad de borde göra . . .

- Barnen har varit på stadsdelskontoret och träffat
KDN-chefen. Genom honom tog vi reda på vem som
bestämde över pulkabacken och gatorna i Göteborg.
Barnen beslöt att skriva följande brev till stadsdelskontoret:

Jag har tittat på en karta och sett att det går att
stänga av gatan framför skolan, men ändå ha
parkerade bilar kvar. Fast när vi stänger av en
gata, så kan inte ambulans och brandbilar
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till att elevernas begäran om en bättre miljö var viktig
nog för att bli ett ärende på ett ordinarie stadsdelssammanträde. Eleverna gjorde en muntlig föredragning och berättade om sina utgångspunkter och förslag på sammanträdet.

komma förbi. Och det är viktigt att de snabbt
kan komma fram om det händer en olycka.
Nu är det inte bara jag som bestämmer hur det
ska se framför skolan. Brandkår, ambulans, polisen, räddningstjänsten, renhållningen och
några till ska yttra sig. Men jag kommer gärna
ut till er klass för att lyssna och tala med er.
Många hälsningar

Det är ett bra förslag som eleverna har gjort, skrev
s-politikerna i ett yrkande till byggnads-, trafik- och
stadsdelsnämnden. Dammen kan utnyttjas bättre,
trafiksäkerheten ökar, området blir vackrare. Det var
i januari 1994 som ärendet fick ett nummer och en
handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Hur gör man för att
åstadkomma förändring?

Modell och utställning av en
förändrad Kungapark

Vid sitt besök visade trafikingenjören bilder och svarade på frågor. Barnen frågade hur de skulle göra för
att åstadkomma en förändring. Ni måste visa att ni är
många för att trafikberedningen ska bry sig om ärendet, menade trafikingenjören.

Jämsides med studierna av trafikmiljön och kontakter
med massmedia arbetade barnen tillsammans med en
konstnär fram en modell för att visa hur man ville att
området skulle utformas och vad som skulle finnas där
i framtiden.

Det kom fler brev från trafikingenjören om alla problem som finns med att stänga av en gata. Han lade
ner mycken möda på att möta barnen och svara på alla
frågor.
Från början blev barnen
glada men under ärendets
gång blev de mer och mer
betryckta. De skaffade
fram uppgifter om antalet
bilar som körde, hur hög
hastighet de hade och hur
många som stod parkerade på den här gatan.
Barnen hade en intensiv
brevväxling med olika instanser bl.a. politikerna
inom kommunen.

Politikerna ger stöd

Politikerna blev intresserade och tog sig tid att
sätta sig in i elevernas
synpunkter. De kom fram
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- Vi började med att bygga modellen över Älvsborgsplan och gjorde klart allt som skulle vara oföränderligt, husen plaskdammen m.m. berättade en av
eleverna. Vi diskuterade och planerade hur vi skulle
lägga upp arbetet med att fullständiga modellen. Sen
sammanställde vi gruppernas åsikter. Vi kom fram till
att vi skulle bygga var sin liten modell inom den stora
modellen. Om vi t. ex. ville ha en fontän, kafeteria
eller berså satte vi ett kryss på den plats på modellen
där den skulle stå.
Det blev drygt 30 små modeller. De yngre barnen var
mer initierade och kunde området på ett annat sätt än
de äldre. De äldre hade idéer om hur området skulle
kunna fungera som en park för hela Majorna. Barnen
ställde ut modellerna tillsammans med en skärmutställning på Stadsbyggnadskontoret.

Ett år senare
I början av höstterminen 1995 började elevernas förtroende för de vuxna att vackla. De undrade varför
inget hänt. De skickade teckningar till byggnadsnämnden som visade vad som kunde hända om inte något
gjordes: blodiga barn som låg under bilar medan
harpospelande änglar satt uppflugna bland molnen.
Trafikingenjören berättade i ett brev att arbetet gått
framåt. Fastighetskontoret hade beräknat kostnader för
projektet. Gatubolaget hade gått igenom alla ledningar,
kulvertar och kablar som ligger under marken och inte
fick byggas över eller göras svåra att nå. Ytterligare
personer blandades in när frågan ställdes om skolbyggnaderna kanske är värda att kulturminnesförklaras.

Det krävs ändringar i
detaljplanen.
Efter åtta månaders förarbete gav byggnadsnämnden
tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
göra ett formellt förslag. Det krävdes ändringar i detaljplanen för att kunna stänga av en gata. Många myndigheter var inblandade. Trafikingenjören skrev till
eleverna och bad om tålamod. . . det här kan ta tid.
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Tr a f i k b e r e d n i n g e n
hade gjort vissa förundersökningar och bedömt att gatan kunde
stängas av provisoriskt
medan ärendet gick vidare.

Samråd med
omvärlden

I november 1995 kom
ärendet upp i byggnadsnämnden. Bra, gå
vidare, sade de. Det
blev samråd och ärendet tog ett viktigt steg
framåt. Alla som kunde
tänkas bli berörda
skulle få lämna synpunkter och dela med
sig av sina specialkunskaper. I detta fallet var det politiker i elva kommunala nämnder, särskilda experter
och fem statliga myndigheter. Fastighetsägare och
hyresgäster som berördes samt andra som hade intresse
av förslaget fick också yttra sig.

byggnadsnämnden med önskan om bifall. Och i februari 1997 biföll politikerna förslaget.
Elevernas önskemål hade gått igenom den långa
beslutsprocessen och beslutet hade fattats i god demokratisk ordning.

De föreslagna förändringarna visades i utställningar
på flera ställen i stadsdelen samt på stadsbyggnadskontoret.

Från idé 1994 till byggstart
1999

Under januari 1996 hade alla tillfrågade svarat. De statliga myndigheterna var genomgående positiva liksom
hälften av förvaltningarna. Sakägare och bilburna boende tyckte mindre bra om förslaget.

Det tog fem år innan arbetet med att göra Älvsborgsplan till en grön oas kom igång. Tredje- och fjärdeklassarna som startade projektet för att får bort asfalten och parkeringarna utanför Kungsladugårdsskolan
går i dag i åttan och nian. För barn är det väldigt lång
tid. Det har varit jobbigt att hålla entusiasmen uppe,
menar lärarna.

I maj 1996 var tjänstemännen klara med det omarbetade förslaget och gjorde den slutgiltiga utställningen
av planförslaget. Planen kungjordes i tidningarna. Sakägarna och övriga berörda informerades i brev.

- Vi förväntade oss att det skulle bli färdigt tidigare.
Vi slutar ju snart, men de yngre kommer att ha roligt
här på rasterna, säger Tommy och tänker bland annat

Beslut efter en lång process

Synpunkterna från det omarbetade förslaget ställdes
samman och det tredje justerade förslaget gick till
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på sin lillasyster som går på
lågstadiet. Han gick i fyran
när Forska- och läraprojektet
startade och nu när det var
färdigt går han i nian.
Tommy och klasskompisen
Joel gläds åt att eleverna i
framtiden kan åka pulka och
snowboard i slänten ner mot
plaskdammen utan att riskera livet.
Under våren 99 kom maskinerna för att gräva upp asfalten på Birger Jarlsgatan
närmast skolan. Plattor lades
ut närmast plaskdammen.
På gatorna in mot Älvsborgsplan byggdes vändplatser.
Parallellt med plaskdammens långsidor byggdes nya
cykel- och gångbanor ner
mot Mariaplan. Växter planterades och gräsmattor anlades.
En dag i maj var det invigning av Kungaparken.
Plaskdammen är en del av
skolgården. Slänten ner mot
parken är en trafiksäker
pulkabacke vintertid. Några
elever klippte banden.
Stadsdelsnämndens ordförande skänkte ett japanskt
körsbärsträd och höll ett tal
till barnen som tog intiativet
till förändringsarbetet.
- Det tog drygt fem år från skolans första brev till kommunen. Det som kan kallas en praktisk illustration av
samhällskunskap kan också beskrivas på andra sätt.

Som att samhällsförändring är en långdragen och seg
process. Det kan vara svårt att hålla intresset vid liv
hos de ivriga barnen.
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Att studera den byggda miljön
- och livet mellan husen

Husen och gatorna i
bostadsområdet

Den byggda miljön - och med detta menas både
enstaka hus och hela bebyggelsemiljöer. Det
gäller hur och när och varför hus byggdes, hur
de utnyttjas och av vem, vem river dem, vem
rustar upp dem och varför? Det gäller tidsandan
både när de byggdes och nu. Det gäller avstånd
och utrymme mellan byggnader och vägar från
hus till hus. Det gäller samband mellan människor, samhället, värderingar. (Stadsstudier,
Elly Berg. 1980)

Många av de skolor som inlett projektet Forska och
lära i närsamhället med att studera skolvägen, och den
närmaste miljön runt skolan gick vidare med att undersöka hur grannskapet var uppbyggt och organiserat. Klasserna studerade service- och arbetsplatser. De
utforskade lekplatser och andra platser där de brukade
hålla till och umgås. Man kom också in på olika typer
av vägar - bilvägar, cykel- och gångvägar som binder
samman de olika platserna. Barnen uppmärksammade
att på många ställen korsar vägarna varandra och i
korsningarna kan det bli problem när bilar kommer
från olika håll. Studierna avsåg också att ge eleverna
möjligheter att kritiskt granska närmiljön och ge förslag till hur den skulle kunna förbättras.
I en del skolor inleddes arbetet för de yngsta barnen
med att de studerade sina rum. Det var ett område som
berörde alla barn och som de hade erfarenheter av.
Barnen fotograferade, skrev berättelser och gjorde skisser av rummet. De kontrollerade hemma att deras minnesbild stämde. De byggde en modell av rummet. De
tillverkade möbler, tavlor, mattor m.m. och försökte
göra modellen så likt det verkliga rummet som möjligt.
Att bygga en modell av sitt rum ger en förförståelse
för modellbygge och för att läsa kartor. Det handlar
bl.a. om att kunna överföra verkligheten till en bild.
Barn och vuxna gjorde studieutflykter till kamraternas hem. Barnen berättade om sin familj, sina säll-

Teckning Staden Kattebäck
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skrev ner fakta om husen. De ställde frågor som: Varför ser huset ut som det gör? När byggdes huset? Har
någon bott här före oss? Maria i Fagerås skola tog ett
foto av sitt hus och skrev en berättelse om dess historia.
Mitt hus
Huset är byggt i slutet av 1800-talet. När vi renoverade så stod det 1863 inristat i en mur. Vem
som byggde huset vet vi inte. Den som ägde
gården 1942 hette Karl Georg Skäring. Nästa
ägare var Gösta Lindvall. Han sålde huset till
min morfar Karl-Erik Larsson. Vi flyttade hit
1991. Huset är rött och har vita knutar. Det är
inte ombyggt men renoverat både in- och utvändigt. Vi har både vind, källare och övervåning.
Det har funnits två lägenheter i vårat hus, men
nu har vi hela huset för oss själva. Det har funnits flera uthus på gården, men nu finns det bara
ett kvar som vi använder till garage. Det har
funnits ett sågverk som vi har byggt om till vedbod. Vi har 18 hönor och en tupp. Längre tillbaka fanns det fler djur på gården. Vi vet inget
om husets historia. Några gamla saker finns det
inte kvar på gården. (Maria, klass 3)

skapsdjur och sitt hus. De tecknade minnesbilder av
dörrar och fönster som underlag för att senare göra
målningar eller utforma dem i keramik. Alla sex- och
sjuåringar känner inte varandra när de börjar skolan
och de vet inte var kamraterna bor. Genom utflykterna
fick de reda på var alla bodde så att de kunde leka
tillsammans på eftermiddagarna.

Huset där jag bor

Huset där jag bor har också varit ett populärt tema inom
utvecklingsskolorna. Att syna huset jag bor i ger möjlighet att se något invant med nya ögon. Det ger utgångspunkt för att fortsätta studera andra hus i grannskapet.
Alla barnen blev fotograferade framför entredörren till
sitt hus. Ibland fick hunden också vara med. Barnen
intervjuade föräldrar, fotograferade, tecknade och
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Bostadsområdet

Studierna av de egna husen ledde till att
barnen blev nyfikna på de offentliga,
gemensamma byggnaderna, affären,
brandstationen, biblioteket, posten m.fl.
De gjorde många utflykter i närmaste
bostadskvarteren där de studerade olika
typer av hus och utformningen av miljön
mellan husen.
Barnen upptäckte att husen låg efter något slags mönster. De arbetade mycket
med att undersöka hur både husen och det
mönster som husen var placerade i såg ut.
En del barn bor i flerfamiljshus med ett
gemensamt uteområde omkring och en
större parkeringsplats för bilarna. Andra
bor i villor med trädgård och parkeringsplats för bilen
på tomten. Man följde upp sina iakttagelser i verkligheten på den uppförstorade kartan i klassrummet. Man
diskuterade likheter och skillnader mellan bilfria områden och områden där biltrafiken är tillåten.

Inget samhälle är det andra likt
Redovisningarna från projektet Forska och lära visar
att det finns många olika angreppssätt för att behandla
teman kring närsamhället. Skolans fysiska, sociala och
kulturella miljö sätter tydliga spår i temaarbetet. Ett
tydligt exempel på detta utgör avdelningen Storkens
projektarbete på Idalaskolan i Veberöd. Här valde man
att studera närsamhället från storkarnas perspektiv.

På många skolor tydliggjorde man kartan genom att
barnen byggde en modell av samhället. På en modell
får man en tredimensionell bild av hur verkligheten
ser ut. Barnen utformade först sina egna hus som de
placerade på modellen. I takt med studierna av övrig
bebyggelse fullständigades modellen.

Skolan för demokrati - miljö
På Idalaskolan är demokratifrågorna viktiga,
och själva formerna för den representativa demokratin inom skolan lyfts fram. Eleverna
medverkar bl.a. i stormöten varannan vecka.
Skolan har också ett stort intresse för miljöfrågorna. I projektet Forska och lära arbetade
barnen med miljön runt skolan. De studerade
skolvägen och gjorde ritningar på hur
Kartan växer fram i takt med
undersökningarna. Kartan och modellen ger
överskådlighet och blir samlingspunkt för
diskussionerna kring arbetet.
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parkeringsplatsen skulle kunna bli en skolgård med
både växthus, ankdamm, swimmingpool och kiosk. I
all verksamhet försöker man ta till vara barnens skapande och fantasifullhet.

samhälle är. Samhället kan vara både lokalt och globalt. Det kan vara där Ylva bor ute på landet. Samhället kan också vara inne i byn.

Vem bestämmer i samhället

Vad är ett samhälle?

Pedagogerna fortsatte med att fråga: Vem bestämmer
i samhället? Just då diskuterades att fritidshemmet för
treorna skulle stängas. Barnen undrade vem som bestämde det? Frågan gav upphov till livliga diskussioner.

Barnens stora intresse för storkar berodde till stor del
på att det finns ett hägn med ett tjugotal storkar i närheten av skolan. Barnen inledde temaarbetet under
hösten med att studera storkarnas liv och leverne. Storkarna fick sedan följa med i studierna kring samhället
och den byggda miljön. Storkarna flög över Veberöd
och iakttog och funderade över vad som hände med
människor och djur nere på marken. Storkarna ställde
frågor som:

Vem som bestämmer i samhället kom också fram när
man talade om skoldemokrati. Det finns samhällen där
folket får vara med och bestämma.

Samhällen med olika värdegrund

I boken Bröderna Lejonhjärta säger folket i Törnrosastaden att de inte får vara med och bestämma Några
av barnen kände till att Hitler var en diktator som bestämde utan att bry sig om vad de andra tyckte och
kände.

- Vad är det egentligen jag ser?
- Hur länge har detta funnits?
- Varför ser det ut på det här sättet just nu?
- Hur såg det ut förr?

Barnen lyssnade till Öarna i havet, en bok som handlar om två samhällen med olika värdegrund. Ett är demokratiskt och ett odemokratiskt. Den man frågar till
råds i det demokratiska samhället är en gammal och
blind man. Han funderar över vad som är viktigt i livet
och ger alltid kloka svar.

Pedagogerna valde att utgå ifrån begreppet samhället
och försöka utveckla en förståelse hos barnen om vad
ett samhälle är, vad demokrati är, att det finns goda
och mindre goda samhällen samt om vilka krafter som
avgör utvecklingen i ett samhälle.

På den stora ön har de en kung som förtrycker människorna. Han hittar guld i berget, blir rik och vill göra
sin ö ändå större. Han börjar hämta jord från den lilla
ön. Slutligen förslavar han hela den lilla ön. Rent ekologiskt förstörs den stora ön och människorna flyr till
den lilla ön. Där tas de väl omhand trots att de tidigare
förtryckt folket där.

- När barnen får planera och bygga ett eget fiktivt samhälle i en modell kan de lättare se vad som sker i verkligheten, menar pedagogerna. Det kan hända saker i
det fiktiva samhället, som delvis grundar sig på erfarenheter i det verkliga närsamhället.

Barnens föreställningar om samhället

Samhällsstudierna inleddes med frågan: Vad är ett samhälle? Barnen fick välja mellan att rita, måla eller skriva
för att förmedla sina föreställningar om begreppet samhälle. Hanna målade ett jordklot och tyckte att ett samhälle är hela världen där alla människor är sams.

Berättelsen gav upphov till samtal om det goda och
det onda. På frågan om vem som kan påverka så att ett
samhälle fungerar demokratiskt svarade barnen: Det
kan vi alla tillsammans. Vi måste kämpa för det goda
samhället. Demokrati betyder att man resonerar och
kommer fram till gemensamma överenskommelser.

Alla fick berätta hur de hade funderat och tänkt. På så
sätt försökte man forma en gemensam bild av vad ett

50

Utifrån studier och diskussioner om händelser
i samhället Veberöd utvecklade barnen sitt
önskesamhälle. De
byggde nya miljöer med
hus, vägar och broar.
- Vårt samhälle är ett
önskesamhälle, som
fortfarande är under
uppbyggnad, berättade
pedagogerna i en intervju. Efter diskussioner
om vad som händer omkring oss planeras och
byggs nya miljöer med
hus och vägar. Alla barn
har egna hus. Det finns
också många av samhällets gemensamma byggnader: brandstationen, sjukhuset, kyrkan, KDN huset m. fl.

Samhället dokumenteras i en tidning

Barnen gjorde undersökningar i närsamhället. De intervjuade kommundelsnämnden, polisen, personalen
på vårdcentralen och andra för att få veta vad ett samhälle består av och vilka som påverkar besluten. De
redovisade sina studier i tidningen Vårt samhälle. Tidningen innehåller också klassens gemensamma texter. I en av dem beskrev barnen sitt samhälle.

- Vi anser det viktigt att barnen får tid att reflektera,
analysera och ta ställning i värdefrågor. De behöver få
ge uttryck för vad de tänker och upplever i bilder,
drama och skrivande. De behöver få synliggöra sina
tankar och idéer för kamrater, pedagoger och andra.
Vi har försökt att använda många olika uttryckssätt
för att utveckla barnens språkliga färdigheter. Barnen
har varit engagerade hela tiden. På föräldramöten har
vi presenterat barnens arbeten.

Vårt samhälle
I ett samhälle hjälper man varandra. Ett samhälle kan vara stort eller litet. I vårt samhälle
har vi vägar, post, bank och affärer. Vi har sjukhus, tandläkare, polis och brandkår. Vi har
skola, fritids, dagis och lekplatser. Hos oss har
vi fotbollsplan, ishockey, bandy och tennis. Här
finns också träd, blommor och gräs. Människor arbetar i samhället. Här i Veberöd har vi
KDN. Det betyder kommundelsnämnd. De
som sitter i KDN bestämmer mycket i Veberöd.
I Sverige har vi demokrati. Det betyder att alla
får vara med och bestämma. Så är det i vår
skola också.

Torget förr och nu och i
framtiden
Eslöv, som ännu vid mitten av 1800-talet var en oansenlig by, började utvecklas i samband med järnvägsbyggandet och blev stad 1911. För eleverna på
Byskolan som ligger i centrala Eslöv är torget och gatorna omkring platser där de gärna rör sig och umgås.
Det var därför naturligt att klass 5 på Byskolan valde
att arbeta med temat Torget förr, i dag och i framtiden.
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lämna sitt samtycke. I december 1873 undertecknades en köpehandling av 40 personer.
Från och med 1864 har lördagar varit torgdag. Det bedrevs lovlig handel med livsförnödenheter. 1886 ökades antalet torgdagar till två i veckan.
Torget hade länge kvar sin kullerstensbeläggning och sina gaslycktor och behöll
sin prägling av marknadsplats i gammal stil
fram till 1910. Eslövs försköningsförening
ville under 10-talet ha en större blomsterplantering, ett konstverk och en vattenfontän.

Torget förr

Eleverna studerade bilder och texter från Eslöv förr i
tiden. De gjorde undersökningar kring torget och
ställde frågor till vuxna och barn om deras syn på torget som miljö och mötesplats. De byggde modeller om
hur de ville att torget skulle se ut i framtiden.
Eleverna formulerade inledningsvis frågorna: Hur använde människorna torget förr? Hur ser torget ut i dag
och vad använder man torget till? Vad vill vi förändra?
Hur ska torget se ut och vad ska det användas till i
framtiden?

Torget förr

Några elever studerade hur torget utvecklats från ett
grustag till en torgplats. De redovisade b.la. följande
berättelse.
Fram till 1858 var Stora torg i Eslöv ett grustag dvs. ett ställe där bönderna tog upp grus
och sten. Torget ägdes alltså av bönderna tillsammans.
År 1858 började en planering ta fart för att göra
grustaget tjänligt som torgplats. Utvecklingen
gick rask. Järnvägen sökte köprättigheter till
torget, som naturligtvis var mycket eftertraktat. Samtliga delägare av torget måste därmed

Torget i dag
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Runt torget fanns det
många affärer - speceriaffär, juvelerare, Föjers
Foto, hatt- och mössaffär - skräddare, ett
utvandringskontor och
Sparbankens stora fastighet.

Torget i dag

En grupp elever arbetade med torget i dag. De
intervjuade ett antal personer på torget och
ställde frågor som: Vad
ska man göra för att förbättra miljön runt torget?
Tycker du att torget ska
vara bilfritt i framtiden?
Tror du att fler turister
skulle komma till Eslöv
Torget i framtiden
om vi hade ett levande
torg?

Jag sitter här på uteserveringen som ligger på
Eslövs torg. Förut var detta torget en tråkig
bilparkering, det kan man nästan inte tro! Nu
är torget väldigt vackert. Mitt på torget har man
byggt en fontän som sprutar upp sitt klara vatten. Man har också planterat massor av blommor på torget, och de doftar underbart.

Bilisterna kunde tänka sig att parkera på en närliggande
parkeringsplats och gå fram till torget. Affärsmännen
trodde att kunderna skulle handla på annan ort om man
tog bort parkeringsplatsen. En del gående ville ha ett
bilfritt torg medan andra inte ville ha det med tanke på
gamla och handikappade människor. Eleverna intervjuade barn och ungdom om torget i framtiden. De
frågade bl.a. Vad tycker du om torget? Skulle du vilja
ha ett bilfritt centrum? Och i så fall varför? Hur skulle
du vilja förändra torget så att du skulle trivas där?

Gatorna runt torget är nu gågator förutom
Västergatan där bilarna kör som vanligt. Människorna på torget går in och ut ur affärerna
nästan hela tiden och barnen leker på lekplatsen som byggts på torget. Alla på och runt torget ser ut att ha roligt. Bilisterna parkerar numera i Badhusparken och bakom Sparbanken
och promenerar in till torget.

De unga föreslog ett grönt torg med många blommor
och träd och utan biltrafik. De ville också att man skulle
riva hotellet för att dess trappa är alldeles för dominerande över torget. Nästan alla önskade ett bilfritt centrum.

Till redovisningen bjöd klassen in föräldrar, polisen,
tekniska nämnden och politiker. Politikerna var positiva och berättade att kommunen hade framtidsplaner
om att förändra trafiken i centrum.

Eleverna skrev framtidsvisioner om hur de föreställde
sig att torget skulle kunna se ut. Så här skrev Caroline:
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kommun främst inom Fagerås med omnejd.

Modellen av kyrkan ställdes ut i sockenstugan i samband med Kyrkodagarna då
olika aktiviteter anordnades.

Vägarna runt Fagerås

Lärarna berättar i introduktionen till temat att namnet
Kungsvägen började användas om en del viktiga vägar
redan på medeltiden. Till en
början var inte vägarna farbara med fordon utan endast
enkla ridstigar. I mitten av
1600-talet började man
bygga de Kungsvägar som
blev föregångare till våra
dagars riks- och europavägar. Många kungligheter
och deras sändebud har färdats genom Frykerud på
sina resor mellan Oslo och
Stockholm.

Klass 4 valde att jämföra vägar och vägbyggen förr
och nu, och hur utvecklingen av bygden påverkats av
vägarnas sträckningar. Syftet var att eleverna skulle
följa vägbygget och då lära sig hur man bygger en
modern väg från planeringsstadiet till att skogen har
avverkats, berg har sprängts, broar har byggts, jord
har schaktats så man i klart och tydligt kan se hur de
nya vägarna kommer att påverka omgivningen.

Fagerås skola som ligger i Kils kommun har omkring
160 elever i åldrarna 6 till 13 år samt fritidshem. Här
finns en klass för varje årskurs, samt en särskolegrupp.
Samhället har omkring 400 innevånare.
Skolan ligger i en hårt trafikerad miljö. Rakt genom
Fagerås går riksvägarna 45 och 61. Dessutom skär
stambanan Stockholm - Oslo genom samhället. Knappt
hälften av eleverna bor i tätorten, övriga kommer med
taxi från den omgivande landsbygden. De äldre
eleverna på Fagerås skola genomförde ett temaarbete
kring vägarna runt Fagerås. De bestämde sig för att
göra resor bakåt och framåt i tiden för att skildra olika
epoker i samhället.

Samtidigt skulle eleverna göra en jämförelse mellan
nya vägen och Kungsvägen för att förstå det historiska
sambandet. Exempel på avsnitt är gästgivargårdar,
hästskjutsar, skolvägar, vägunderhåll, milstenar o.s.v.
Elevernas lärande och forskande resulterade i artiklar
i skoltidningen och i Kils kommuns gemensamma digitala tidning. Arbetet presenterades på klassens hemsida
på Internet.

Gamla Kungsvägen nya vägbygget

Vägprojektet 45 och 61 är ett av de största i Värmlands
historia. Totalt ska 13,5 km ny riksväg byggas och 7,2
km anslutningsväg. Längs de nya sträckningarna kommer trafiken att passera 11 broar och 7 gångtunnlar.
Den nya riksvägen - Kungsvägen dras genom Kils

Kyrkvägarna och pilgrimslederna

Eleverna i klass 5 inledde sitt arbete med ett studiebesök till den gamla kyrkplatsen i prästbol i Fagerås. De
fotograferade och gjorde skisser av kullen med minnes-
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klassen en studieresa där de
följde pilgrimernas färd genom
Värmland.

Utvandringen från
Frykerud

Tillsammans med musikläraren
skapades en musikal om utvandringen från elevernas
hembygd Frykerud till USA i
slutet av 1800-talet. För att få
underlag för innehållet intervjuade man far- och morföräldrar och andra äldre i bygden.
Eleverna forskade om broar,
järnvägar och ångbåtar för 100
år sedan. Eleverna studerade
också hur Frykerud såg för 100
år sedan.

stenen. De fantiserade i berättelser om den första
kristna kyrkan som byggdes på 1200-talet. Hur kunde
den sett ut? Enligt gamla skrifter var den trång, mörk
och byggd av trä. Var bodde människorna? Var gick
vägarna? Eleverna byggde en modell av kyrkan och
klockstapeln på en kulle omgiven
av buskar och träd.

Gästgiverier och skjutsorganisation

Klass 6 bestämde sig för att arbeta med gästgiverier
och skjutsorganisation. Temat inleddes med berättelsen om Einar Hagenrots liv som skjutspojke. Hagenrot
var rektor på skolan under sextiotalet och berättelsen

Klassen fortsatte sina utforskningar med att försöka få reda på
var vägarna fanns under medeltiden. Det gick flera pilgrimsleder
genom Frykerud och där fanns
också bebyggelsen. Pilgrimerna
var på väg till Nidarosdomen och
Olav den heliges grav. Det fanns
gårdar utefter lederna, ägda av
kyrkan, där pilgrimerna kunde
övernatta. Under medeltiden
vandrade många pilgrimer genom
frykerudsbygden.
Som avslutning på klassens forskning om vägarna och livet i hembygden på medeltiden gjorde
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om hans barndom finns i en av Frykerudsböckerna.
Här och i andra böcker på biblioteket forskade klassen fram uppgifter om den omfattande skjutsorganisationen som fanns på landsbygden.

- Vi vågar påstå att alla elever har varit engagerade
och att deras idéer tagits tillvara. Särskolans elever har
deltagit i arbetet i sina värdklasser på grundskolan.
Eleverna har fått arbeta med ämnen som anknyter till
deras vardag. Alla idéer har diskuterats men inte alltid
genomförts. Det är ju ett led i en demokratisk process.
Vid de tillfällen eleverna presenterat sina arbeten har
de varit stolta över resultaten.

Klassen gjorde historiska promenader för att se var
gästgiverierna har legat. De besökte en gård där många
av de gamla hästkärrorna bevarats. Dåtidens skjutsbönder var beroende av gästgiverier och skjutsstationer
för byte av hästar eller för att ge dem vatten och foder.
Det blev naturligt att anknyta till våra dagars transporter där långtradare, bussar, bensinmackar och motell
har ersatt den gamla organisationen.

- Eleverna har fått möjlighet att arbeta med många olika
uttrycksformer. Vi har ritat och målat i många olika
tekniker och använt olika material. Modellbyggena har
överlag blivit mer omfattande än vi tänkt oss eftersom
elevernas entusiasm och fantasi inte gått att hejda. Ibland har vi hamnat i tidsbrist.

En grupp tillverkade en modell av ett gästgiveri och
som kontrast valde en annan grupp att göra en modell
av Shellmacken i Fagerås. Några av eleverna som arbetat med transporter av gods gjorde en interiör från
en gammaldags diversehandel som legat vid gamla
kyrkplatsen i Fagerås. Modellerna användes vid redovisningen inför de andra klasserna.

- Många elever har för första gången arbetat med film.
Att skissa filmidéer skriva manus, regissera och slutligen redigera till färdig film är något vi tänker jobba
mer med. Musik och dans har kommit med tack vare
arbetet med musikalen om emigranterna. En av musikskolans lärare har hjälpt oss, men det mesta arbetet
har eleverna själva stått för. Vi har visat vårt arbete
för föräldrar och allmänhet i utställningar och andra
typer av redovisningar.

Ur personalens utvärdering

Personalen gjorde en utvärdering av projektet Forska
och lära i närsamhället. De kopplade utvärderingen till
de utgångspunkter som formulerades inledningsvis.
- Vår kunskap om närsamhällets framväxt har ökat väsentligt. Inte minst gäller det här personalen, då många
av oss inte bor på orten. Vi fick bl.a. viktiga erfarenheter när vi gjorde en rundresa för att se var eleverna
bodde. Att åka de långa och dåliga vägarna som många
elever reser varje dag gav en nyttig inblick i att deras
skoldag är betydligt längre och mer ansträngande än
den del vi vanligtvis ser.
- Vår känsla för hembygden har stärkts. En del har
upptäckt glädjen i att släktforska och andra har prövat
på hembygdsforskning. I vårt rotlösa samhälle måste
det vara positivt att känna att man hör hemma någonstans. Man har upptäckt att vårt samhälle inte utvecklas slumpmässigt utan att allt beror på enskilda människors mer eller mindre kloka beslut. Om några år är
det de som i dag är elever som ska fatta besluten.
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Vår stad Västervik
- förr, nu och i framtiden
- För att eleverna ska förstå det
unika med staden och få intresse
för närmiljön gör vi varje år i årskurs 7 en stadsvandring, säger
Åsa Jägerhorn, bildlärare och
projektansvarig för Forska och
lära i närsamhället på Norra
Högstadiet.
- Att känna sin stad, att känna
sig hemma, att känna gemenskap
med invånarna i staden, även om
man är invandrare eller nyinflyttad, är en viktig del av det sociala livet. Vi vill också uppmuntra eleverna att aktivt deltaga i samhällsplaneringen, utformningen av gator och torg.
- Genom stadsvandringar ökar förståelsen för den
gamla trästaden Västervik. Man river inte den lilla
Aspagården för att bussarna ska ta sig fram, man lägger inte en trafikled vid vattnet som förhindrar
gångtrafikanterna att promenera där.

des för gående, hästar och kärror. Eftersom bebyggelsen är tät och gatorna trånga uppstår problem vad gäller trafiken.

Norra Högstadiet

Norra Högstadiet som ligger i centrala Västervik är en
skola som förenar gammalt med nytt. På Norra Högstadiet bedrivs modern undervisning i gamla anrika
lokaler, som tidigare använts för realskole- och
gymnasieundervisning. Skolan har efterhand renoverats och byggts till. Norra högstadiet är numera inrymt
i tre byggnader. Huvudbyggnaden, Klassrumslängan
och Anexet, omger på tre sidor den vackra skolträdgården med porlande fontän, gröna gräsmattor och
välansade planteringar med exotiska växter.

Västervik är en stad med cirka 20 000 invånare. Staden som grundades på 1400-talet har en stadskärna
med en vacker och välbevarad träarkitektur från 1700och 1800-talet. Närheten till vattnet har spelat en stor
roll för stadens utformning och gatornas planering.
Under lång tid har det pågått en diskussion om framkomlighet och trafiksäkerhet - om bilen eller bebyggelsen ska komma i första rummet. Staden Västervik
byggdes utan tanke på framtida biltrafik. Den planera-
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organiserade i 6 arbetslag med 80
elever och 5-6 lärare i varje lag.

Var får man åka
med bräda?
Skateboardåkandet hade varit ett
hett debattämne hela sommaren 96. Ungdomarna ville åka skateboard på egen ramp. Några elever i
åttondeklassen bestämde sig för att
arbeta med frågan inom projektet
Forska och lära. Inledningsvis kartlade de ställen som skulle vara
möjliga för skateboardåkning. En
skateboardramp ska vara 7 gånger
3 meter och eleverna ville även ha
plats för dem som åker rollerblades.

Christer förklarar en ritning för Per och Christoffer

Runt skolan är biltrafiken intensiv. Många elever måste
korsa Storgatan, som är infartsgata till innerstaden, på
sin väg till och från skolan. Den södra vägen är även
infart till lasarettets akutmottagning och är starkt trafikerad.

Eleverna byggde en modell för att visa på och förklara
för de styrande hur rampen skulle se ut. De gjorde en
skriftlig förfrågan till stadsarkitekten med rubriken: Var
får man åka med bräda? som hundra elever skrev under. De gav förslag på lämpliga ställen för en
skateboardramp.

Under åren 1996-1998 deltog elever och personal på
Norra Högstadiet projektet Forska och lära i närsamhället. De studerade sitt närsamhälle under mottot
Vår stad Västervik förr, nu och i framtiden.

Eleverna fick så småningom gehör för sina förslag.
Kommunen anvisade en plats och beviljade medel för
att bygga skateboardrampen.

Syftet med studierna var att eleverna skulle lära känna
stadens historia, trafiksystem, miljö och människor som
präglat staden. Eleverna skulle utveckla känsla och
förståelse för närmiljön och få kunskaper om stadens
bebyggelse och historia samt påverka myndigheter om
utformning av stadskärnan i framtiden.
- Vi lärare anser att eleverna måste få ägna god tid till
egna undersökningar, upptäckter och diskussioner. Det
är viktigt att skapande verksamhet och elevernas kreativa förmåga utvecklas. Vi vill att våra elever ska uppleva skolan som meningsfull, att de får ett ökat ansvar
och får möjlighet till ämnesfördjupning och att arbeta
ämnesövergripande, säger Åsa. Elever och lärare är
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Elevernas kamp
för säkrare
trafikmiljö
Klass 7 och 8 undersökte trafiksäkerheten kring skolan och på
skolvägarna. De filmade och fotograferade, intervjuade kommunansvariga, byggde modeller och skrev rapporter.
Trafikproblemen runt skolan
var påtagliga. Omkring 450
elever korsar två gånger dagligen övergångsstället vid Kvarngatan, där i stort sett all trafik
till Västerviks centrum passe- Elever dokumenterar trafikproblem
rar. Eleverna gav förslag om en
hastighetsbegränsning till 30
km/h och en skylt vid övergångsstället. På sin väg till runt hörnet oavsett från vilket håll man kommer. Chrisoch från skolan passerar eleverna ytterligare några ter ansåg att man borde bygga bort problemet. Det kan
man göra genom att dra bort vägen från gården.
korsningar som bedömdes farliga.
- På Esplanaden finns det ett mycket farligt hörn vid
Västerviks gamla musikskola Vi fick stöd för vårt förslag om en stor cykelgata i mitten.

Eleverna intervjuade kommunalrådet, trafikingenjören
och skolchefen. De visade skisser på de platser de ansåg trafikfarliga utmed skolvägarna samt hur de skulle
kunna åtgärdas. - Vi fick bra kritik, säger Andreas.
Alla tyckte att skisserna var väl genomtänkta och ritade på ett sätt så de var lätta att förstå.

- Korsningen mellan Arabievägen och Albertängersvägen är mycket farlig för cyklister. Vi gav förslag i
första hand om en rondell och som förslag två sänkt
hastighet till 30 km\h. Vi fick fullt stöd för förslaget
om en rondell.

- Vi besökte vår polis Christer, ansvarig för trafikfrågor
för att testa om våra idéer höll, berättar Daniel. Förslaget 30km/h på Kvarngatan tyckte Christer var bra och
höll med om att bilisterna kör för fort där. Ett annat av
förslagen var en spegel på Åhlénhusets hörn mot
Kvarngatan. Christer menade att eftersom det är dålig
sikt där, borde man bygga bort problemet.

Trafikgruppen skickade in en lista med förslag till kommunen på förbättringar som borde genomföras för att
göra ungdomarnas väg till skolan säkrare.
Eleverna fick även stöd av en politiker som i en motion gjorde hemställan om att tekniska nämnden skulle
vidta åtgärder för att höja trafiksäkerheten för skolbarnen till och från skolan på vissa gatudelar i Västervik. Han underströk vikten av att inhämta synpunkter

- På Storgatan som korsar Västra Kyrkogårdsgatan är
det nu 50km/h. Vi föreslog sänkt hastighet till 30km\h,
Christer tyckte att nästan alla bilar körde så sakta att
det inte behövdes. Vid Aspagården har man ingen sikt
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Stadens hus och
miljöer
Eleverna i årskurs 7 inledde
projektet med en stadsvandring. De studerade husen
och funderade över byggnadernas arkitektur. De utformade skisser som stöd för
modellbygget. De genomförde intervjuer och sökte
fakta i böcker om vem som
byggt husen och vilka som ägt
och äger husen. De fick reda
på många intressanta livsöden. Eleverna sammanställde ett material i bild och
Tekniska kontoret har satt upp 30 skyltar på Kvarngatan vid Norra Högstadiet.
text av ett stort antal hus i Västervik. Ett av de mera kända
från klass 8 vid Norra Högstadiet, som redovisat un- husen är Gelbgjutargården som gått i arv inom samma
dersökningar av korsningar som upplevs som farliga. släkt sedan det byggdes 1832.
Naturligtvis lyssnar vi på personer som framför förslag till förbättringar av trafikmiljön, svarade trafikingenjören. Säkrare skolväg till och från Norra Högstadiet är ett av de ärenden vi har att arbeta med.
Trafikgruppen fick gehör för sina förslag. Tekniska
kontoret har satt upp 30-skyltar och betonghinder utanför skolan. Längre fram kommer även de övriga förslagen att genomföras.

Avgasernas påverkan på miljön

En grupp elever i årskurs 9 arbetade med bilars utsläpp, bl.a. avgasernas påverkan på miljön.
Eleverna fick hjälp av bilprovningen i Västervik.
Forskningen utfördes med hjälp av ett kvalificerat elektroniskt mätinstrument, respektive traditionella PH-mätare. Eleverna kom fram till att moderna bilar med katalysator avger betydligt mindre mängd koloxid och
försurande ämnen än äldre bilar utan katalysator.
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Erik, en av eleverna berättar om
Gelbgjutargården:

Gelbgjutargården

Om du någon gång passerar
Fabriksgatan 8 ska du ta en extra
titt. För detta hus har en gammal
fin historia. 1832 kom Gustav
Nylander hit från Norrköping och
lät inrätta en Gelbgjutarverkstad
här i Västervik. Här tillverkades
mässingsföremål som t.ex. ljusstakar, små kanoner (nickhakar),
rattar till fartyg m.m.
I tre generationer pågick tillverkningen av mässingsföremålen.
Här tillverkades en takkrona till
S:T Petri kyrka (1914) och
mycket annat. Kvarteret döptes då
om till kvarteret Gelbgjutaren
av lokalbefolkningen. Detta kvarter finns fortfarande att bese här
på Fabriksgatan 8. I huset bor det
fortfarande tre generationer
Nylandrar. En av dom är JAG!
(Erik Gustav Nylander)
Tommy Ollila

Intressanta hus ska få skyltar

Eleverna utformade också förslag till
skyltar på kulturhistoriskt intressanta hus med en kort
information om när huset byggts och vilka som bott
där. De utformade ett brev till Kulturnämnden och bad
dem sätta upp föreslagna skyltar.

om sitt arbete samt om hur några arkitekter genom tiderna arbetat i Västervik.
Eleverna sökte fakta på stadsarkitektkontoret, hos
stadsplanerarna och olika fastighetsägare. De valde
boendemiljöer och letade upp ritningar. De byggde
modeller och skrev berättelser. En grupp elever byggde
hela kvarteret kring de kända Båtmansstugorna som
en modell i skala 1:30.

I början av år 2000 beslöt kulturförvaltningen i samråd med stadsarkitekten att placera ut skyltar i enlighet med elevernas förslag.

Stadens äldre bebyggelse

En annan grupp utformade kvarteret Sjökaptenen som
en relief. Grupperna kompletterade modellerna med
följande berättelser:

Eleverna i årskurs 8 inriktade sig på Västerviks gamla
bebyggelse bl.a. för att förstå hur olika trafiksituationer kan uppstå. Inledningsvis berättade stadsarkitekten
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Modell av Båtmansstugorna och relief av kvarteret Sjökaptenen

Båtmansstugorna

Kvarteret Sjökaptenen

Västerviks stad hade förr skyldighet att hålla ett
visst antal båtsmän. Enligt ett rådstuguprotokoll
utstakades 1746 elva tomter i de östra kvarteren.
På åtta av dessa tomter byggdes små envåningshus, med gavel åt gatan. Ett av dem är numera
rivet. På den nionde tomten byggdes ett tvåvåningshus.

I de östra kvarteren i Västervik finns en mycket
fint sammanhållen, småskalig trähusbebyggelse.
De östligaste kvarteren sluttar brant ner mot hamnen och Varvsgatan. Kvarteret Sjökaptenen begränsas av Strömsgatan, Båtsmansgatan, Varvsgatan och Nygatan. De flesta av husen och tomterna finns med på 1879 års stadskarta. Tomterna
är så gott som samtliga inhägnade med portar och
plank. Tidigare fanns en lag som sade att man
var tvungen att låsa sin port om kvällarna så uteliggare inte kunde komma in på gårdarna och kanske förorsaka bränder i den gamla trästaden.
Strömsgatan 21 kallas Jernska gården efter sjökaptenen Nils Didrik Jern som fick s.k. fastebrev
för tomten 1856. Släkterna Jern och Faleij har
varit ägare till gården ända till 1961.

Förr var stugorna gråa och hade enkla torvtak.
Stugorna är uppförda i korsknutat timmer. De är
numera panelade och rödfärgade med vita knutar. De är försedda med vita eller svarta vindskivor. De gamla torvtaken har ersatts med tegeltak. Till husen byggdes också uthuslängor med
dass och vedbodar. En gemensam källare byggdes också längst ner i kvarteret.
Båtsmansstugorna är förklarade som kulturminne
och ägs av Västerviks stad.
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Hämtat ur elevernas kulturguide

En guide till vår stad Västervik

- Invånare i Västervik, turister och andra besökare från
hela världen kanske vill ta del av vår guide. Kulturturism - att se, uppleva, lära är för många betydligt
viktigare än att ligga på badstranden. Från skolan ser
vi det också som mycket angeläget att eleverna känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen och positivt
påverkar sin framtid.

Eleverna ansåg det vara både intressant och viktigt att
utforma en riktig guide till Vår Stad Västervik.
- Vi ser det som en viktig del i detta projekt att inte
bara vi i skolan, elever och lärare ökar våra kunskaper. Vi vill också gärna informera och förmedla till
andra vad vi lärt oss om staden och dess utformning,
trafik och bebyggelse, säger Erik, elev i årskurs 9.

Årskurs 9 skrev en sammanfattning av alla texter som
årskurs 8 utformat och gjorde textöversättningar till
engelska och tyska. När tiden inte räckte till kom
eleverna frivilligt till skolan på lördagarna och när sommarlovet började fortsatte de arbetet under juni månad.

- Mycket av vårt arbete, speciellt alla fina modeller av
hus som eleverna byggt, kommer att visas på den stora
Svenska Hus utställningen och då vore det mycket bra,
och viktigt att samtidigt kunna presentera elevernas
skrivna stadsguide, menar Åsa.
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- Vi är övertygade om att det vi visar kommer att väcka
uppmärksamhet när skolans roll och de nya idéerna i
verksamheten debatteras. Elevernas engagemang, lusten att lära, förmågan att samarbeta, deras aktiva sökande efter kunskaper har varit stimulerande för både
lärare och elever. Vi tror att vårt arbete kan vara en
förebild som kan inspirera till en positiv utveckling av
skolans arbete, menar lärarna på Norra högstadiet.

Studierna av staden fortsätter
Eleverna önskade fortsätta sina utforskningar av stadens bebyggelse även efter projekttidens slut. När
kulturnämnden på hösten 1998 gjorde en förfrågan till
Norra Högstadiet om ett deltagande i en utställning i
samband med Riksutställningars utställningståg Spåra
staden tackade skolan ja. Lärare och elever bestämde
sig för att fortsättningsvis forska kring stadens utveckling från stenåldern fram till millenniumskiftet under
mottot Stenen, elden och metmasken, tre trappsteg till
framtiden. Stenen, elden och metmasken symboliserar de tre stora näringarna i Västervik under 1900-talet; stenindustri, tändstickstillverkning, sjöfart med
fiske.

Utställningen Svenska hus
När höstterminen 1996 startade fick skolan ett erbjudande från kulturförvaltningen att delta med elevarbeten i Riksutställningar Svenska Hus, som skulle
ställas ut i Västervik sommaren 1997. Erbjudandet
stämde väl in på projektarbetet. Man hade ju för avsikt att forska kring hus, bebyggelse och miljö i Västervik.

- I skolans samlingar hittade vi en stenåldersyxa, ett
spår efter våra förfäder som levde här i Tjust för mer
än 4000 år sedan, berättar Tommy elev i klass 8. Vi
har gjort en skulpturgrupp för att visa hur det kunde se
ut när man tillredde sin mat över elden. Några elever
utformade Den metande pojken. Tredje steget på vår
utvecklingstrappa symboliserar 1900-talets viktigaste
uppfinning - datorn.

Utställningen besöktes under sommaren 1997 av cirka
5000 personer och eleverna på Norra Högstadiet fick
mycket beröm sitt gedigna arbete.

Stadsplaner och gamla kartor

Inledningsvis studerade eleverna med hjälp av gamla
kartor hur staden Västervik vuxit fram. Efter den stora
branden 1677, då nästan hela staden brann ner, fick
Västervik en ny stadsplan. Eleverna fann kartor och
stadsplaner från tidigt 1700-tal. Den äldsta, bevarade
kartan är från 1707. Den visar hur staden såg ut efter
att ha återuppbyggts efter branden.

- Vi lärare har med tillfredsställelse sett hur eleverna
visat god samarbetsförmåga och på ett utmärkt sätt tagit sig an uppgifterna. Eleverna anser att de har lärt sig
mycket av det här sättet att arbeta. Att söka fakta ur
olika källor, bearbeta och framföra budskap är goda
kunskaper, men det bästa av allt är att eleverna tycker
att arbetet varit roligt och stimulerande.
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kare som guldsmeden och gelbgjutaren. Timmermän,
skeppare och båtsmän bodde i de östra kvarteren,
medan prästens och klockarens hus låg intill kyrkan.
I dag ser stadsbilden annorlunda ut. Flertalet hantverksgårdar är sedan länge försvunna. Två av de tre biografer är nerlagda och de flesta livsmedelsaffärer finns
vid infarten till Västervik. Kvar i centrum finns banker, rådhus, klädbutiker och mindre specialbutiker.
Många av de äldre husen har bevarats och renoverats
så att Västerviks karaktär av småstad med småskalig
trähusbebyggelse ger ett idylliskt intryck.

Eld och brand

En grupp elever arbetade med eld och eldsvådor. Ända
fram till 1800-talets slut var eld och ved våra huvudsakliga medel för värme, skriver eleverna. Gick man
ut eftermörkrets inbrott gjorde man klokt i att ta med
sig en lykta. I kyrkans torn höll tornväktare vakt mot
eldfara och på gatorna gick en nattvakt och såg till att
man låste porten så att inte uteliggare kunde ta sig in
och kanske orsaka en brand.
Några grupper behandlade temat Stad vid vatten och
tog reda på de offentliga pumparna som funnits i staden. Där kunde befolkningen hämta vatten som de bar
hem i hinkar. Andra grupperna studerade gamla och
nya vattentornet, vatten i hushållet m.m.
Övriga grupper studerade stadens näringar bl.a. tändstickstillverkning stenindustri, sjöfart och fiskenäring.
Therese Ask och Elisabeth Råberg

Spår av staden Västervik

Vid den här tiden fick den rutmönstrade stadsplanen
stort gehör bland de svenska städerna. Den var strikt
och regelbunden med raka gator och kvadratiska eller
rektangulära kvarter. Det var oftast ingenjörer som utformade planerna. När Västervik återuppbyggdes använde man sig av de nya idéerna.

Projektet Stenen, elden och metmasken, tre trappsteg
till framtiden redovisades i ord, bild och modeller i en
utställningen på kulturhuset. Mer än 150 elever arbetade med utställningen om Västervik.
- Entusiasmen har varit stor och fortfarande finns mer
att göra. Vi gärna ta fram en Västerviksaffisch och
några vykort, men framför allt ge ut vårt samlade kunnande om staden i bokform - en dokumentation av stadens utveckling, säger Åsa Jägerhorn.

Stadsbilden ur social synpunkt

Med hjälp av en stadskarta från 1781 kunde eleverna
se var olika grupper av stadens borgare bosatte sig.
Handelsmäns och storborgares gårdar låg i centrum
nära Stora torget. Väster om Storgatan bodde hantver-
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Samverkan
- skola, föräldrar och närsamhälle
med föreningar, närpolis, planerare, politiker m.fl. Närsamhället
är en gemensam angelägenhet för barn, föräldrar, skola, boendegrupper och föreningar.
Barn och föräldrar känner bäst till skolvägarna
och de lekområden,
som barnen använder
på sin fritid. Experterna
i kommunen är väl insatta i bebyggelse- och
trafikplanering. Närpolisen kan stödja skolbarnen när de studerar
olika miljö- och trafikföreteelser i det omgivande samhället. Trafik- och miljöintressenter har en
mängd erfarenheter och kunskaper om trafik- och
miljöfrågor som är viktiga att ta vara på i lärarnas och
barnens planeringsarbete. De kan ge både expertstöd
och påtryckarhjälp för att få till stånd förändringar i
närmiljön.

Föräldrarna är en viktig men förhållandevis
outnyttjad kraft i skolans värld. Föräldrar har
ofta erfarenheter och kunskaper som kan bidra till skolutvecklingen. De kan bidra till att
utveckla den pedagogiska miljön för eleverna.
Om föräldrarna skall kunna göra detta är det
viktigt att de har inflytande just därför att de är
föräldrar och att inflytandet gäller sådant som
de själva anser viktigt. (Skr. 1996/97:117. Utvecklingsplan)

Eftersom närsamhället berör alla som lever och bor
där och barnens säkerhet är ett angeläget område finns
stora möjligheter att få människor i det omgivande
samhället engagerade och att vilja delta. Med flera engagerade vuxna ökar skolans möjlighet till studier av
den fysiska miljön, studiebesök samt övriga kontakter
med närsamhället.

För att skolans arbete med trafik, miljö och barns säkerhet ska ge resultat krävs en nära samverkan med
det omgivande samhället, främst föräldrarna men också
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jag alltid åka. Vi brukar gå förbi Djungelstigen och
där möter vi nästan alltid Ann-Christins flicka Ida som
ska cykla till dagis för hon jobbar där. Ibland kör
mamma mig till skolan när det är dåligt väder. När jag
går själv på Djungelstigen är jag rädd. Men när jag har
sällskap med Angelika är jag inte rädd. (Sara, årskurs
2, Johansfors skola.)
Vägen till skolan
När jag cyklar
viker jag in vid
posten för där
hjälper jag min
mamma på morgonen. Jag brukar ta fram kaffet och sortera
post. På morgonen passerar jag
en sjö. Det är
Holmsjön. Där
brukar det vara
kaffeservering.
Jag cyklar både
på asfalt och
grusväg.
En
gång mötte jag en åkersork. Jag har också sett ekorrar.
Jag cyklar uppför sju backar och nerför tre. Det är tungt
uppför när det blåser. Ofta möter jag en tant i grön

Skolans utveckling gynnas av att den öppnar
sig mot närsamhället. Genom att människor
och institutioner i skolans omgivning blir delaktiga i skolans arbete och liv öppnas nya perspektiv på frågan hur skolan skall organisera
sin verksamhet. (SOU 1997:121)

Skolvägen tema för flera
generationer
Den byggda miljön erbjuder många intressanta teman
för samverkan. Inom projektet Forska och lära i närsamhället har många skolor arbetat kring Skolvägen i
dag och förr i tiden. På en del skolor har man gjort
jämförande studier kring barnens, föräldrarnas och
mor- och farföräldrarnas skolvägar. Det har visat sig
vara ett fruktbart sätt att inleda en samverkan kring
trafik- och miljöfrågorna. Barnen och pedagogerna får
nya insikter både genom att diskutera barnens skolvägar och genom att få reda på hur det var förr. Många
barn har skrivit berättelser om sina skolvägar. De har
intervjuat eller bett föräldrar och far-och morföräldrar
skriva och berätta om sina skolvägar. Sara och Elin
berättar:
Min skolväg
På morgonen har jag sällskap med Angelika som går i
femman. Hon brukar ha med sig sin spark och då får
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En morgon minns jag särskilt väl. Jag gick i tredje
klass. Året var 1967 och
man skulle börja att cykla
på höger sida av vägen i
stället för på vänster. Det
var måndagsmorgon och
under helgen hade trafikreglerna ändrats. Vi hade
varit ute på söndagen och
känt och prövat hur det
kändes att cykla på höger
sida. Det var ju inte så
svårt. På måndagsmorgonen pratade vi vid frukosten om hur viktigt det var
att komma ihåg: HÖGER!
Men ändå cyklade jag
iväg på vänster sida som
jag gjort alla andra morgnar. Jag kan precis komma i håg den lite höstkyliga
luften, att solen sken och att min cykel var röd. (Ur
Föräldrar berättar, Östansjö skola)

kappa. Hon har alltid schalett på huvudet. När jag möter Rebecka ser jag Salvinas postlåda. Det finns en igelkott på den. Sabina brukar stå där och vänta på Frida.
Vi cyklar tillsammans till skolan. Vi passerar en korsning framme vid hyreshusen. Vi ser oss noga för. (Elin,
årskurs 4, Holmsjö skola)

Farmors skolväg

Jag började skolan 1938, berättade Mikaels farmor.
På sommaren gick man en skogsstig till skolan som
var 2 km och på vintern gick man byavägen som var 3
km. Det fanns många djur längs vägen. Jag såg bl.a.
en tjäderhöna som låg på ägg. Trafiken var inte tät.
Det var mest hästskjutsar. Ändå blev en pojke påkörd
och dödad av mjölkbilen på väg till skolan. (Mikael,
årskurs 2, Fårbo skola)

Skolvägen är viktigt ett gemensamt område för skolan, föräldrarna och närsamhället att samverka
kring.Mats, förälder minns särskilt dagen för högertrafikomläggningen.

Året var 1967

När jag gick på lågstadiet bodde jag i Laxå. Skolan
hette Kyrkskolan. Det tog 10 minuter att gå till skolan.
På vintern gick jag och på våren och hösten cyklade
jag. Det var inte så mycket bilar på gator och vägar då,
så man fick cykla litet hur som helst fast man inte var
så gammal. Varje dag hade jag och en klasskompis
sällskap till skolan. Vi bodde bara en bit från varandra
och brukade träffas på vägen.

Morfars skolväg

Morfar började skolan 1935. Han hade 6 kilometer till
skolan. Han och hans kamrater gick på järnvägsspåret
men fick gå ner i diket när tåget kom. I bland såg de
älgar, harar, katter och rävar och andra djur. På den
tiden fanns det ingen skolskjuts och morfar fick cykel
först när han skulle konfirmeras. (Anna, årskurs 2,
Fårbo skola)
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Barnen forskar vidare

Samtalen kring skolvägen väckte nya frågor. Man
gjorde jämförande studier mellan fritidsaktiviteter
i föräldrars, far- och morföräldrars barndom samt
hur de ser ut idag. Det stod klart att en centralisering av fritidsverksamheterna inom kommunen
skett genom åren. De verksamheter som planerades under 60- och 70-talen finns i många fall inte
kvar. Den starkt ökande bilismen begränsar barnens möjligheter att på egen hand ta sig till sina
fritidssysselsättningar. Barnen är beroende av
vuxna som kan skjutsa till fotboll, ishockey m.m.
På liknande sätt har man gjort jämförelser mellan
barnens naturliga lekområden under tre generationer. Andra exempel på frågor där skolorna samarbetar med föräldrar och övriga i närsamhället
är: Hur såg det ut förr i tiden där jag själv bor?
Hur har post, affärer och andra serviceinrättningar
förändrats? Vad har kommunikationerna betytt för
utvecklingen av samhället? Vilka för- och nackdelar fanns i samma miljö när mor och mormor
var skolbarn?
Barnen har forskat vidare för att få insikter om
närsamhället, trafiken och miljön. De har dokumenterat sina undersökningar i bilder, modeller
och skrifter.Pensionärer har inbjudits till skolan
för att berätta om hur närsamhället fungerade förr.
Arbetet har redovisats i utställningar, video, dramatiseringar, musikaler. Föräldrar, syskon och övriga medverkande samt kommunansvariga har inbjudits till dessa aktiviteter.

Skolvägen ett ställe att umgås på - Förr och
nu

Man kan se både likheter och skillnader i beskrivningarna av skolvägarna. Förr som nu är skolvägen trevligast tillsammans med kamrater. Man är uppmärksam
på djur och natur. Skolvägen var och är ett ställe att
umgås på. Många av de äldre berättade att det var betydligt mindre biltrafik förr. Trots detta minns man hur
kamrater förolyckades. Av de livfulla skildringarna kan
man våga dra slutsatsen att det är en betydelsefull tid
man tillbringar när man tar sig till och från skolan.

Föräldrar oroliga för att
barnen skadas i trafiken
Ofta tvingas föräldrarna att acceptera trafikrisker i
barnens närmiljö. Många känner stor oro för att barnen ska skadas på väg till och från skolan. Detta skapar en konflikt som ibland leder till att föräldrar protesterar och agerar mot kommunens beslut.
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mellan Torskors och Mölletorp skulle upphöra. Det
blev stora föräldraprotester. Föräldrarna ansåg att skolvägen var alldeles för farlig för barnen.

Att föräldrar kan samarbeta med föreningar organisationer och myndigheter är betydelsefullt. Undersökningar visar att föräldrar ofta känner sig osäkra på vart
de ska vända sig för att få igenom sina krav. De upplever också en uppgivenhet gentemot byråkrati och myndigheters tröghet. Ska det behöva hända något innan
man åtgärdar miljön?  är en vanlig kommentar från
föräldrar till barn som har trafikfarliga skolvägar.
(Björklid, 1985)

Föräldrarna genomförde undersökningar om biltäthet,
vilka slags fordon som passerade och bilarnas hastighet. En förälder dokumenterade skolvägen med video.
Större delen av den 40 minuter långa skolvägen fick
barnen gå på en 70-väg. Vägen saknade trottoar vilket
innebar att barnen fick ta sig fram på en halv meter
bred vägren. På vintern försvann den helt i samband
med snöplogning. Gruppen tog även kontakt med NTF
som ansåg att trafiksäkerheten måste ha en avgörande
betydelse om när barn ska få skolskjuts. Undersökningarna redovisades i en skrivelse till kommunen.
Samtidigt togs problemet upp i massmedia.

Föräldrar agerar mot livsfarlig
skolväg
När barnen i Torskors i Karlskrona skulle börja i årskurs 2 ansåg de kommunansvariga att deras skolskjuts
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Inledningsvis formulerade man ett antal
frågeställningar och
påståendesatser: Hur
kommer det framtida
samhället att se ut?
Hur utvecklas samspelet mellan barn
och vuxna i ett samhälle i stark förändring? Tekniska, sociala och kulturella
förändringar i samhället medför ökade
krav på skolan att
fungera som en aktiv
faktor i samhällsutvecklingen. Skolan
behöver en pedagogik som gör människor mer medvetna om sin miljö, dess historia och framtida utveckling. Det innebär en pedagogik som arbetar
för miljön, i miljön och med miljön på ett undersökande sätt.

Enligt kommunens regler hade de yngre barnen rätt
till skolskjuts om avståndet mellan skola och hem var
minst 2 km. Avståndet från Torskors till Spandelstorpsskolan är 1800 m räknat från första busshållplats,
alltså 200 m för kort för skolskjuts. Kommunrepresentanten hävdade att skolvägen inte var trafikfarlig. Föräldrarna beskrev detaljerat de trafikfarliga ställena utefter skolvägen. Med stöd av Torskors intresseförening ställde föräldrarna krav på skolskjuts. Efter förhandlingar lyckades föräldrarna övertyga kommunansvariga och utverka skolskjuts för sina barn.

Hur kan föräldrarna på ett mer systematiskt och meningsfullt sätt delta i skolans arbete? Hur får föräldrarna den insikt och medvetenhet om barnens skola
som gör att de kan ta ett ökat ansvar och använda sina
färdigheter. Genom att föräldrar får medverka i förändringsarbetet i skolan förväntas de också ta ett större
ansvar för sina barns miljö.

Studiecirkel kring de lokala
miljöförhållandena

I studiecirklarna tog föräldrarna och pedagoger fram
olika stoffområden inom närsamhället som de presenterade för skolbarnen. Föräldrarna deltog också i undervisningen och bidrog till att vidga kontaktnätet för
skolan i närsamhället.

I Mullsjö har föräldrar och pedagoger tillsammans med
ett studieförbund bedrivit studiecirkelverksamhet med
syfte att utforma en lokal kursplan där innehållet bygger på de lokala miljöförhållandena. Ett av huvudsyftena med projektet var att utvidga kontaktnätet mellan barnens undervisningsmiljö och den resurs som föräldrar och övriga brukare i närsamhället utgör.

Genom att föräldrarna deltog i arbetet med att formulera undervisningsinnehållet ökade deras intresse för
genomförandet och dokumentationen av arbetet. Ett
önskemål från föräldrarna var att få ta del av skolbarnens arbete och att det skulle dokumenteras så att det
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kunde spridas utanför skolan. Utställningar, ljudband, öppethusaktiviteter och faktahäften bidrar till
att barn och vuxna kan mötas i en
dialog om barnens arbete med närmiljön.

Föräldrarnas engagemang för
närmiljön ökade

Högskolan i Jönköping har utvärderat försöket. Man har funnit att
föräldrarna är en värdefull resurs i
en lokal skolutveckling. De utgör en
nödvändig samverkanspart med
skolan för att ge barnen en trygg
uppväxtmiljö.
Föräldrarnas kunskap om skolan
och deras möjlighet till medvetet
och aktivt förändringsarbete har
ökat liksom deras engagemang och
intresse för närmiljön. Man har
märkt att föräldrarna funderar mer
över barnens uppväxtmiljö och att
de talar mer och med en annan utgångspunkt med sina barn om skolans innehåll. På så sätt skapar de
viktiga informella inlärningssituationer.
Barnens intresse och engagemang
för närsamhället har visat sig vara
stort. Vuxenkontakterna utanför
skolan och det undersökande
arbetssättet gör dem mer aktiva och
reflekterande, samtidigt som de får
en ökad kommunikationsträning i verkliga situationer.
(Projektet Miljöfostran, Högskolan i Jönköping.)

m.m. Föräldrarna kan ställa krav på kommunen så att
barnen får en säker miljö. Enligt Miljöhälsoutredningen
(SOU 1996:124) har kommunen en nyckelroll när det
gäller att initiera och tillsammans med lokala politiska
aktörer mobilisera människors aktiva deltagande i demokratiska processer.

Föräldrarna delaktighet oumbärlig

Föräldrars engagemang i frågor och barn, trafik och
samhällsplanering är av stor betydelse. De är nyckelpersoner när det gäller användning av säkerhetsutrustning som bilbarnstolar, cykelhjälmar, reflexer,
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Barns rätt till inflytande
- kommunens ansvar
Miljöfaktorernas betydelse för människors hälsa och välbefinnande har blivit alltmer
uppenbar. Detta markeras bl.a. i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, arbetsmiljölagen, skollagen och plan- och bygglagen.
Utifrån dessa lagar ska de kommunala förvaltningarna arbeta för en god och hälsosam
uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Barnens rätt till en god livsmiljö finns särskilt
markerat i Konventionen om barnets rättigheter.

Barns intressen ställs mot
trafikintressen

Kommunen har det övergripande ansvaret för barns
rörelsefrihet och säkerhet i närmiljön. En del kommuner har antagit handlingsprogram, där inriktningen på
trafiksäkerhetsarbetet för barn och ungdomar har lagts
fast. Genom ett sådant handlingsprogram skapas bättre
förutsättningar för att barns säkerhet beaktas vid utformningen av trafikmiljön vid bostadsområden,
skolor, förskolor, fritidshem, idrottsanläggningar, bibliotek m.m.

Barns rätt till en god och säker miljö finns väl dokumenterad i samhällets övergripande mål. Det är dock
inte självklart att dessa beaktas när nya bostadsområden byggs eller gamla rustas upp, när arbetsplatser utformas och lokaliseras, eller när miljöer för lek och
äventyr skapas etc. Trots att barn och ungdomar (0-18
år) utgör en fjärdedel av befolkningen blir deras intressen dåligt tillgodosedda i planeringssammanhang.
Varför är det så?

Inom den tekniska sektorn finns kunskap om planeringsprinciper och tekniska lösningar, social- och
skolsektorn har kunskap om den sociala planeringen
(skolvägar, skolskjutsar m.m). Kultur- och fritidssektorn har kontakter med föreningar och lokala boendegrupper som arbetar med aktiviteter för barn i närmiljön.

Barn och ungas intressen står ofta i ett motsatsförhållande till intressen hos starka grupper, vilka är skickliga på att föra fram sina krav och har makt att få sina
intressen tillgodosedda, inte sällan på barnens och de
ungas bekostnad detta gäller t.ex. vid vägplanering och
utbyggnader, som beskär lekmiljöer som redan
inmutats av barnen.

Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen ska
särskilt inriktas mot att påverka utformningen av nya
och äldre bostadsområden i kommunen samt verka för
att barn och ungdomar växer upp under trygga och
goda förhållanden. I teorin finns således stora möjligheter att sörja för goda barn- och ungdomsmiljöer. I
praktiken ser det ofta annorlunda ut.

En annan faktor som motverkar barnens intressen i
planeringen är svårigheterna att få en samverkan över
sektorsgränserna. De enskilda förvaltningarnas kun-
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ökat inflytande och ansvar. Ett viktigt område för medborgarnas brukarnas inflytande gäller samhällsplanering, bl.a. barnens närmiljö. Brukarinflytande kan då innebära att barn, personal och föräldrar i samverkan med planerare påverkar och förbättra trafikmiljön för
barnen.
När nya former för inflytande och
delaktighet i närsamhället utvecklas
ökar behovet av kunskaper och färdigheter kring dessa frågor. Det kan
t.ex. gälla att ta del av utredningar
och förslag som planerare arbetat
fram och att lära sig att förstå kartor
och modeller som kommunen ställer ut för allmänhetens yttrande. För att kunna ge alternativa lösningar
måste man träna upp sin förmåga att se helheter, strukturer och samband och att dra slutsatser.

skaper blir i liten grad överförda och använda av övriga förvaltningar. Detta blir särskilt synligt i den fysiska planeringen. Insikter om barns dagliga liv och
problem är sällan utgångspunkt för den kommunala
planeringen.

Även om kommunerna har ansvaret för barnmiljöerna
kan de inte ensamma ha översikt över alla delar i den
fysiska miljön. Barnen är beroende av att boende, föräldrar och andra vuxna arbetar för att förbättra miljön.
Barnomsorg och skola kan bidra med sina kunskaper i
kommunens planering. Barnen kan själva ge värdefull
information om trafikmiljön genom att visa på brister
som behöver åtgärdas.

Eftersom det är svårt att förutse och konkretisera sociala konsekvenser av planering och åtgärder är det
sällan som befattningshavare inom barnomsorg, skola,
fritid och kultur tar initiativ till att föra fram krav och
alternativa lösningar utifrån kunskaper om barn. Deras främsta uppgift blir att ge synpunkter på de förslag
som den tekniska sektorn kommer med. Om barnens
intressen ska kunna tillvaratas i planeringen krävs att
ett lokalt kunskapsunderlag utvecklas så att man bättre
kan bedöma var olika åtgärder ska sättas in. Annars
finns det en risk för att barns rörelsefrihet och säkerhet kommer i skymundan.

Barn påverkas inte bara av sin närmiljö, de har också,
liksom vuxna, behov av att påverka. Det är därför viktigt för dem att vara delaktiga, ha medinflytande och
få ta ansvar. Detta är även utvecklande för samhället
eftersom barnen är de mest kvalificerade att göra bedömningar av sin egen närmiljö.

Närmiljön  ett gemensamt
intresse

Kommunal samarbetsgrupp
För att bättre samordna insatserna för barns trafiksäkerhet, har man inom en del kommuner bildat en samrådsgrupp för att ta tillvara barnens rätt till en säker

Många av de beslut som berör barn som tidigare togs
på central nivå tas numera inom kommunen. Grundtanken är att människorna i närsamhället ska ha ett
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närmiljö. I Umeå har en sådan grupp
bildats med representanter från
skolhälsovården, barnhälsovården,
socialkontorets planeringsavdelning, gatukontoret, trafiksäkerhetsnämnden och stadsarkitektkontoret. Umeå kommuns Barnmiljögrupp kan illustrera hur en sådan grupp kan verka för en samordning och ett erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna om barn, trafik
och miljö. Gruppen har bl.a. tagit
initiativ till kartläggning av farliga
trafikmiljöer samt av barntrafikolyckor.
För att få in synpunkter från barn
och föräldrar, dvs. de som bäst känner till trafikfarorna inom de olika
bostadsområdena genomfördes
enkätundersökningar. Genom markering på kartor över området anger
barn och föräldrar platser där
olyckor har skett eller där de anser
att det är trafikfarligt. De gör även
en beskrivning av faran och ger förslag till åtgärder.
Bearbetningen av det insamlade materialet sker i ett samarbete mellan
skolkontoret och gatukontoret. På
kartor över områdena markeras med
symboler de brister ur trafiksynpunkt som framkommit. De redovisas sedan i tabellform. Gatukontorets representant
tillsammans med samarbetsgruppen bearbetar och
kompletterar de inkomna förslagen till åtgärder och
för fram dem till ansvarig förvaltning.

skymd sikt, brist på gång- och cykelvägar, olämpliga
hållplatser för skolbussar och störande tung trafik.
Undersökningarna med förslag till åtgärder sammanställs i rapporter och tillställs kommunstyrelsen. Berörda förvaltningar tar in åtgärderna i sin löpande planering. Gruppen utarbetar riktlinjer för cykling till och
från skolan och rekommendationer för användning av
cykelhjälm.

De inkomna synpunkterna från barn, föräldrar och personal har varit påfallande samstämmiga om vilka platser i miljön, som man ansåg trafikfarliga. Man har kunnat urskilja vissa typproblem t.ex. att bilar kör för fort,
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Agenda 21 för en hållbar
samhällsutveckling

Erfarenheterna av samarbetsgruppens arbete har varit
positiva. Gruppen har fungerat som en förmedlande
länk mellan barn, föräldrar, beslutsfattare och planerare, men också som en länk mellan de olika
förvaltningarna. Medvetenheten angående barns trafiksäkerhet förefaller ha ökat i den kommunala verksamheten. Trafikseparering har blivit en naturlig del i
kommunens planering.

Agenda 21 är ett uppdrag till alla världens länder och
folk med en uppmaning att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Uppdraget formulerades vid FN:s
konferens i Rio de Janeiro 1992. Regering och riksdag har angett riktlinjer för Agendaarbetet i Sverige
genom propositionen Med sikte på hållbar utveckling.
Varje kommun har fått i uppdrag att utarbeta en lokal
Agenda 21. Varje sektor t.ex. trafik, jordbruk har ansvar för sin miljöpåverkan.

Arbetet inriktas mot den fysiska miljön och säkerheten och omfattar barns och ungdomars boende-, lek-,
fritids-, förskole-, skol-, trafik- och idrottsmiljö. De
kommunala förvaltningar som ingår i Barnmiljögruppen är ansvariga för den fysiska utformningen och
säkerheten i dessa miljöer. Även regionsjukhusets
olycksanalysgrupp är representerad i gruppen. Ett viktigt underlag för det olycksfallsförebyggande arbetet
är den fortlöpande registrering av olycksfall som görs
vid regionsjukhuset. Samverkan med landstinget kring
materialet är därför viktig.

I arbetet med Agenda 21 ska siktet vara inställt på en
långsiktig samhällsutveckling som ser till helheter och
samverkan mellan olika kommunala sektorer, samtidigt som det ska leda till konkreta handlingar.
Arbetssättet ska uppmuntra kommuninvånarna att
medverka. Människorna ska lära av varandra. Agenda-
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arbetet betonar betydelsen av ett brett folkligt stöd.
Skolan ses som ett vitalt kunskapsnav.

Skulle var och en av alla lärare och elever behöva ta sig till skolan med eget fordon skulle
detta ge upphov till enorma mängder avgaser.
Det är därför viktigt att planera skolornas placering så att transporterna minimeras. Ju fler
som kan gå och cykla desto bättre, men ofta
behövs en välplanerad kollektivtrafik. Att
hjälpa de som går och cyklar med en säker
skolväg måste vara en självklarhet. Likaså att
cyklisterna ha tillgång till cykelplatser med tak
nära skolan. (Miljö Väst)

Barns och ungdomars roll för hållbar
utveckling

I Agenda 21 ägnas ett särskilt kapitel åt utbildningens
betydelse för att skapa en hållbar samhällsutveckling.
För att alla medborgare - unga som gamla - ska kunna
delta i ett demokratiskt utvecklingsarbete krävs kunskaper. Människors miljömedvetenhet grundläggs tidigt. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får
möjlighet att tänka, tycka och handla i miljöfrågor.

Vidare markerar man att eftersom skolan är en stor
konsument av resor kan den ställa krav på kollektivtrafiken. Det ska finnas hållplatser med busskur.
Bussarna ska ha avgasrening och köras med förnyelsebara bränslen, busstiderna ska stämma med skoldagens början och slut och linjerna ska gå där elever och
pedagoger bor.

Enligt Miljövårdsberedningen (SOU 1994:128) är skolan av fundamental betydelse för att åstadkomma de
nödvändiga förändringarna i attityder och livsstil som
behövs för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle
och den bör därför spela en stor roll i det lokala agendaarbetet.
I beredningen tas svårigheterna att få samverkan mellan sektorsgränserna upp.  Ett av de största hindren
för att åstadkomma en hållbar utveckling är det
sektoriella tänkandet som i dag är dominerande inom
den kommunala organisationen liksom på många andra håll i samhället. Det krävs ett nytänkande som
bör främja och stimulera mångfald och samarbete över
ämnesgränser och mellan olika förvaltningar och
budgetkonton. Eftersom Agendaarbetet berör alla kommuner och alla medborgare kan det ge möjlighet för
ett integrerat förvaltningsövergripande arbete.

Äldre elever genomför
undersökningar åt kommuner
För att kunna tillgodose barnens intressen i frågor som
gäller skolmiljö, skol- och fritidsvägar, skolskjutsar,
fritidsaktiviteter, är samverkan över sektorsgränserna
viktiga. Kommunansvariga kan uppdra åt skolan att
undersöka hur skolans transportsystem fungerar. Så
har t.ex. eleverna i årskurs 9 på Österbyskolan i Österbybruk genomfört undersökningar kring skolskjutsresorna. Viktiga områden för specialarbeten på gymnasieskolan kan vara att ta reda vilka möjligheter
eleverna har att ta sig till och från fritids- och kulturverksamheter.

Detta övergripande arbete skulle kunna samordnas med
frågor som berör trafik och samhällplanering. Hur
kommunen ordnar transporterna för barn och ungdom
är t.ex. frågor som rör både miljö och samhällsplanering.

Dialogsprojekt

Skolans transportsystem

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har dokumenterat projektarbete från ett antal skolor som arbetat med Agenda 21 i rapporten Miljö Väst. Där tar man
bl.a. upp skolan och de transporter den alstrar eftersom den utgör Sveriges största arbetsplats.

Vägverket - Kommunen - Skolan

Vägverket har i samarbete med kommunerna genomfört s.k. dialogprojekt där skolbarnen har deltagit. Stöd
för sådana projekt finns bl.a. i Nationellt trafiksäkerhetsprogram 1995-2000:
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Varje myndighet måste ta vara
på de kunskaper och erfarenheter som människorna i samhället har. Denna samverkan kan
ha formen av ett dialogprojekt.
Barnens trafiksäkerhet påverkas i stor utsträckning av vad
andra gör. Därför är det mycket
viktigt att beslutsfattare, föräldrar och andra beaktar barnens
särskilda behov. Medborgarnas
inklusive barnens  värderingar
ska utvecklas i en riktning som
är gynnsam för barn. Arbetet
ska vidare syfta till att utveckla
en dialog med barn och vuxna,
pedagoger och planerare, politiker och allmänheten i de
grannskap som barnen vistas i.

Under 1996 genomförde Vägverket, Region Mälardalen ett dialogprojekt i samarbete med tre skolor i Skutskär i Älvkarleby kommun. Problemområdet som
skulle studeras var de delar av riksväg 76 som utgör
barnens skol- och fritidsvägar. Utöver skolaktiviteter
genomfördes en marknadsundersökning bland boende
över 15 år.

Vägen en del av barnens livsrum

Riksväg 76 går genom Skutskär och har samma utseende som då den var en europaväg, E4. Den är 13 meter bred och har ofullständig separering av oskyddade
trafikanter. På en sträcka om cirka 5 km är vägen hastighetsbegränsad till 50 km/h. Vägens bredd och utformning genom Skutskärs samhälle gör emellertid att
många bilförare inte respekterar denna hastighetsgräns.
Vägen utgör en barriär som påtagligt delar tätorten i
två delar. Tung trafik blandas med kollektivtrafik, bilister och skolungdomar som färdas utmed vägen eller
ska korsa denna. En förändring av trafiksituationen ansågs därför nödvändig. För att nå en högre trafiksäkerhet och en trevligare vägmiljö på och kring riksväg
76 planerades olika åtgärder.
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I samband med ombyggnaden ansåg Vägverket att
skutskärsborna skulle få tillfälle att framföra sina åsikter om vägens utformning och komma med förslag till
förbättringar. Eftersom det finns skolor och bostadsområden på båda sidor av vägen måste många barn gå
utmed och även korsa den. Därför var man från Vägverkets sida angelägen om att åstadkomma en genomfart där miljön och säkerheten för de oskyddade
trafikanterna prioriteras.

Gemensamma förslag från både barn och vuxna var
avgränsade cykel- och gångbanor. Då skulle vägens
bredd minskas, vilket gör att man kör långsammare.
Barnen föreslog vidare tunnlar på ett par ställen där de
skulle korsa vägen. I korsningarna ville de ha rondeller
som de utsmyckade med fontäner och flaggor. Deras
idéer stämde väl överens med ett förslag som en arkitekt utformat på hur vägen skulle kunna se ut i framtiden.

Barnen gav förslag till åtgärder

Skolbarnens förslag tilldrog sig stort intresse

Pedagoger och skolbarn bestämde sig för att inledningsvis undersöka och kartlägga riksväg 76 med omgivning. De utformade väggkartor över undersökningsområdet där de kunde föra upp sina resultat. De
äldre barnen gjorde undersökningar vid riksväg 76. De
räknade antalet bilar, kontrollerade typ av bilar och
deras hastighet vid de tidpunkter när barnen skulle ta
sig till och från skolan. De yngre beskrev sina upplevelser av skolvägen i ord och bild. De intervjuade sina
föräldrar om vad de tyckte var bäst med väg 76 och
vad som borde förändras.

Det omfattande arbetet kring riksväg 76 redovisades
en kväll på Folkets hus inför närmare 400 besökare.
Kommunalrådet hälsade välkommen och skoldirektören tackade barnen för deras gedigna arbete för
att skapa en säkrare, tryggare och vackrare miljö för
alla i framtiden.

Børn på skolevejen
I Danmark, liksom i Sverige, har man inom en del kommuner tagit initiativ till samverkansprojekt mellan planerare, barnomsorg och skola. Ett av de mera kända
projekten från Danmark är Børn på skolevejen i
Odense kommun.

Vuxna och barn bearbetade det insamlade materialet
och dokumenterade resultaten i utställningar och tidningar. De utformade modeller av sina åtgärdsförslag.

Inom projektet Børn på skolevejen från
Odense beskrev eleverna i 42 skolor
sin skolväg och diskuterade fram förslag till åtgärder som de presenterade
för kommunen. Där åtgärdsförslagen
genomfördes sjönk olyckstalen markant. Den största effekten uppnåddes
då gång- och cykelvägar separerades.
Eftersom det är hastigheten som har
den största betydelsen vid olycksfall,
erhölls den största olycksfallsminskningen där farten effektivt kunde sänkas.
Odense kommunfullmäktige har tillsatt
en arbetsgrupp med deltagare från bl.a.
skolväsendet, väg- och stadsplaneringen och bydelsavdelningen. Grup-
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tare till fritidsaktiviteterna än
till skolan.
Skolorna gjorde också en historisk tillbakablick för att ta
reda på vilka trafiksäkerhetsåtgärder som dittills genomförts. Eleverna gjorde
hastighetsmätningar, kontrollerade biltätheten etc.
För varje skola utarbetades en
rapport som i sin tur låg till
grund för planerarnas åtgärdsförslag och prioritering. Förslagen skickades på remiss till
skolorna innan de behandlades
i fullmäktige.
pen har i uppdrag att genomföra en undersökning om
barns trafiksäkerhet på skol- och fritidsvägarna inom
hela Odense kommun. Samtidigt har kommunen avsatt medel för att förbättra trafikförhållandena för barnen.
Arbetsgruppen tog först kontakt med olycksanalysgruppen vid stadens sjukhus. De fick veta att det var
tre gånger fler cykel- och fotgängarolyckor än vad
som angetts i polisrapporterna.
Med utgångspunkt från olycksfallsundersökningen
beslöt gruppen att göra en förfrågan till skolorna om
ett gemensamt projekt där elever och lärare skulle kartlägga barnens skol- och fritidsvägar. Planerarna skulle
då få ett bättre beslutsunderlag för trafiksäkerhetsåtgärder. Gruppen kunde stödja sig på en förbättrad
lagstiftning om att säkra de svage trafikanter för att
ge dem bättre förhållanden i trafiken.

Varje skola utarbetade en rapport

På flygfoton ritade barnen in sina skol- och fritidsvägar. De ringade in alla farliga ställen och angav hur
de brukade ta sig till skola och fritid. Ju längre bort
från centrum bostadsområdet ligger desto fler barn
cyklar till skola och fritid. Vidare används cykeln of-

Av utvärderingen framgår att barnen har en klar uppfattning om var det är riskfullt att färdas. Lärare och
elever deltog engagerat i undersökningen trots att den
var mycket tidskrävande. Att kartlägga en hel kommuns
skol- och fritidsvägar tar lång tid och att åtgärda dem
är ett fortlöpande arbete både på kort och lång sikt.

Modell för de ungas
medbestämmande
I kommunen Porsgrunn i Norge har man med hjälp av
skolan utvecklat en modell för barns och ungdomars
inflytande och medbestämmande i samhällsplaneringen.
Kommunstyrelsen har en gång om året genom ett
rådhusmöte direktkontakter med barn och unga. Varje
skola utser elever från årskurs 5 och 8 som representanter i förhandlingarna med de ansvariga politikerna i
nämnderna och kommunalrådet. Anledningen till att
man valt just dessa årskurser är att det blir en kontinuitet i arbetet eftersom de går kvar i samma skola även
året därpå. Underlaget för de beslut som fattas vid
rådhusmötet är de förslag som varje skola har arbetat
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fram på vad som behöver göras i kommunen. Rådhusmötet bestämmer vilka åtgärder som ska prioriteras, fördelar förslagen till berörda
nämnder, samt fördelar den
centrala pott pengar som
kommunen avsatt. En viktig
del i arbetet är att barnen och
ungdomarna kan se konkreta
resultat av besluten redan
inom ett par månader.
Inflytandet på rådhusmötet
bygger huvudsakligen på ett
utvecklat samrådsförfarande,
där besluten tas av ansvariga
politiker och tjänstemän. Besluten påverkas dock väsentligt av barnens och ungdomarnas förslag. Politikernas inställning är att barnens egna prioriteringar ska få genomslag i de olika
förvaltningarna, och inte av vuxna som tror sig veta
vad barnen önskar sig.

 Upprustning av skolgårdar och lekparker samt nedläggning av outnyttjade lekplatser.
 Målning av toaletter och uppehållsrum i skolor.
Basketkorgar och handbollsmål på skolgårdar.
 Kompostering av matavfall som har genomförts på
vissa skolor.

I praktiken kan rådhusmötet påverka i stort sett alla
frågor i kommunen. Det kan röra allt från svåra frågor
som trafikplanering, till mer handfasta som nya basketkorgar på skolgården. De frågor som
stått i fokus är
främst de som berört skolan och dess
närmiljö. Några exempel på frågor
som rådhusmötet
har initierat och genomfört är:

Det gemensamma elevrådet har utverkat idéer som
främst riktar sig till de äldre ungdomarna i kommunen. Exempel på detta är busstrafiken samt kultur- och
fritidsutbudet i kommunen.
En viktig del i Porsgrunns arbete är att även barn från
7-8 års ålder har möjligheter att vara med och påverka.
Utgångspunkten är att barn redan i första och andra
klass har kunskaper om sin egen vardag som är viktiga för samhället och att de är i stånd att föra fram
sina åsikter i större utsträckning än vad vuxna tidigare
ansett. Konsekvensen av att se barn som en resurs är
en direkt kommunikation, inte att vuxna tolkar och förmedlar vad barnet för fram.

 Trafiksignaler,
övergångsställen,
gång- och cykelvägar vid skolor och
bostadsområden.

Porsgrunn har valt skolan som arena för arbetet. Skolan är en naturlig samlingsplats för alla barn och ung-
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domar och den demokratiska fostran är en av skolans uppgifter. En så kallad arbetsbok har tagits
fram för varje kommundel. Klassråden i varje
skola har fått i uppdrag
att tillsammans ge förslag
på vad som behöver förändras i deras respektive
närområde. Elevråden
sammanställer förslagen
och prioriterar önskemålen. Förslagen överlämnas på rådhusmötet.
Elevrådets uppgifter har
utökats till att också omfatta närområdet kring
skolan, i det så kallade lokala barn- och ungdomsråd. Ett gemensamt organ
för elevråden i alla skolor i kommunen har inrättats. Det gemensamma
elevrådet, men även elevråden på varje skola, fungerar som remissinstanser för kommunala beslut.

De kommunala handlingsplanerna för genomförande av barnkonventionen bör ha som genomgående tema hur delaktigheten och inflytandet för barn och ungdomar skall förverkligas i de olika kommunala nämnderna och styrelserna.

De ungas inflytande och
delaktighet ska stärkas
Ett viktigt stöd för att stärka barnens inflytande och
delaktighet ger Barnkommittén, SOU1997:16 som
framhåller att bestämmelserna om barnets bästa och
barnets rätt att komma till tals gäller även samhällsplanering, bostadsbyggande och trafikfrågor. Kommittén menar att det är särskilt viktigt att barn får påverka
samhällsplaneringen och beslut som fattas på lokal nivå
inom kommunerna. Enligt Demokratiutredningen är
det vuxnas ansvar att skapa förutsättningar för barn
att på sina villkor delta och omfattas av den svenska
välfärdsstaten och demokratin.

Barn- och ungdoms- handlingsprogram

I Regeringens prop.1997/98:182 föreslås att kommuner och landsting bör bygga upp system för att bevaka
att barns och ungdomars intressen finns med i beslutsprocessen. Inriktningen på verksamheten bör utgå från
barnkonventionen.
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Trafikundervisning
- ur ett historiskt perspektiv
De problem som trafiken förorsakar barn har samhället alltsedan bilismens genombrott försökt att komma tillrätta med genom trafikundervisning i skolan. Trafikundervisningen utformades utifrån förutsättningen att det går att anpassa barnen till trafiken om de lär sig trafikreglerna och kan förmås att följa dem.
Trafikintressenter utanför skolan ställde krav på att trafikundervisningen skulle förhindra barntrafikolyckorna. Trots att samhället satsade stora ekonomiska och personella resurser för att
stödja trafikundervisningen ökade emellertid olyckorna allteftersom antalet bilar ökade.
Det var först under 1960-talet som man såg sambandet mellan trafikmiljöns utformning och trafikolycksfallen för barn. Genom forskning kom man underfund
med att det går inte att anpassa barn till trafiken. I de
bilfria eller trafiksanerade bostadsmiljöerna minskade
barntrafikolyckorna påtagligt. Trots dessa resultat fortsatte trafikintressenterna att kräva mer resurser för att
stödja en trafikundervisning byggd på regelinlärning
och beteendeträning.

tor och vägar, delades upp i trafikantgrupper och fick
sina speciella fält att röra sig inom. Bilisterna fick vägens mittfält. Gående och cyklister fördes ut mot
ytterkanterna och speciella regler skapades för de olika
trafikantgrupperna. Överträdelser mot reglerna straffades som lagbrott.
Barnen var den grupp som hade svårast att anpassa sig
till den nya ordningen. De fortsatte och leka på gator
och vägar. De hoppade också upp på bilarna på samma
sätt som de tidigare gjort på hästkärrorna. Barnen blev
en trafikfara, som måste bort från gatorna.

Det är mot den bakgrunden som några viktiga huvuddrag i de anvisningar, rekommendationer och andra
åtgärder som utformats från centralt håll från 1920talet fram till nutid behandlas i detta avsnitt.

KAK gjorde flera framställningar till Konungen om
införandet av trafikundervisning i skolorna under motiveringen: Tidens snabba utveckling av motortrafiken
kräver fostran till goda trafikanter bland barn. Samtidigt utarbetade KAK tolv trafikregler för skolbarn.

Trafikundervisning för att öka
bilars framkomlighet

Efter stora ansträngningar lyckades KAK få officiell
legitimation från Kommunikationsdepartementet. År
1926 sände Kungl. Skolöverstyrelsen ut ett cirkulär
till de lokala skolmyndigheterna med direktiv om trafikundervisning.

Kungliga Automobil Klubben (KAK) tog på 1920-talet som sin uppgift att skapa en ny trafikkultur i Sverige.
För att öka bilarnas framkomlighet måste vägnätet rustas upp. Lag och ordning skulle införas på gator och
vägar. Människorna, som tidigare rört sig fritt på ga-
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av trafikanterna och de fanns företrädesvis i de större
städerna. Gångtrafikanter och hästfordon hade sen urminnes tid haft ensamrätt till vägen. Trots detta var
det bilisterna som tog makten och dikterade villkoren
för ordningen på vägarna. Hur kunde detta ske?
Många av de enskilda medlemmarna i bilägarnas intresseorganisation, KAK hade en maktposition och ett
stort inflytande i samhället. Åtskilliga var experter inom
juridik, samhällsplanering etc. Konungen var klubbens
beskyddare. Gemene man hade på den tiden stor respekt för kungahuset.

Trafikregler för skolbarn

1. Lek ej på väg eller gata; de är inga lekplat-

ser.
2. Gå på väg- eller gångbanans vänstra sida.
3. Gå (eller cykla) till vänster vid möte; till höger, då du kör om någon
4. Gå (eller cykla) ej bredvid utan efter varandra då fordon möter eller kör om; du kan
eljest lätt bliva påkörd.
5. Gå icke ut på körbanan utan att se dig för
åt alla håll. Gå (eller cykla) icke över, då
fordon närmar sig.
6. Gå (eller cykla) icke över körbanan strax
bakom ett fordon; från andra hållet kan det
komma ett, som du icke kan se.
7. Gå rakt över körbanan. Icke snett. Spring
aldrig fram och tillbaka.
8. Häng aldrig bak: när du släpper ditt tag kan
ett fordon som kommer efter, köra över dig.
9. Åk aldrig mer än en på varje cykel. Släpp
aldrig styrstången.
10. Stig hellre av cykeln, då fordon nalkas, än
att du utsätter dig för faran av att vingla
till och bliva påkörd.
11. Ring i god tid vid möte och omkörning,
väg- och gatukorsning. Giv tecken med
handen åt det håll, dit du ämnar svänga.
12. Tänd cykellyktan när det mörknar

På bilden ser vi hur Skånska Automobil klubben,
symboliserad som lärare och örn undervisar barnen.

KAK utformade små trafikregelböcker där varje regel
förklarades med en vers och en bild. Syftet med materialet var att få barnen att lära och att lyda reglerna.
Reglerna skulle också motverka det ökande antalet trafikolyckor, vilka blev alltmer oroande för bilister och
myndigheter.
Trafikregelhäftena finansierades av försäkringsbolag
och automobilhandlare m.fl. De större underavdelningarna inom KAK utformade egna häften. De hade då
också möjlighet att presentera sin organisation. Även
staten bidrog med medel för dessa verksamheter.

Bilisterna bestämde villkoren
Omkring år 1920 fanns det få bilar i landet. Mer än
hälften av befolkningen bodde på landsbygden. De
flesta människor gick, cyklade, åkte hästskjuts, tåg eller i storstäderna spårvagn om de skulle ta sig från ett
ställe till ett annat. Bilisterna utgjorde bara en liten del

(Ur Svensk Motortidning nr 5, 1924)
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med övergångsställen. Då räckte det inte med
att akta sig för bilarna, då blev man skyldig att
hålla sig undan. (Cornell 1945)

Två poliser vilja tala med Karl Eriks far.
Pojken cyklat galet.
Pappan kapitalet offra får till böter.
Kalle han i örat tar.

Under 1930-talet då flera nya motororganisationer bildades gick ett antal organisationer med trafiksäkerhetsintressen samman i en paraplyorganisation som fick
namnet Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens
Främjande (NTF). Föreningen skulle bl.a. verka för
ungdomens fostran till en högre trafikkultur.
Med NTF:s bildande stärkte trafiksäkerhetsintressenterna sin ställning och kunde sätta kraft bakom det länge
ställda kravet på obligatorisk trafikundervisning i skolan. År 1936 var denna undervisning ett faktum.

Trafikundervisningen blir
obligatorisk
Den nya undervisningen formulerades i ett Kungligt
cirkulär (1936) som kan sammanfattas på följande sätt:
Målen för undervisningen var att lära eleverna trafikreglerna samt försiktighet i trafiken. Undervisningen
skulle om möjligt stödjas av läromedel som förklarade reglerna. Trafik blev dock inget eget ämne. Trafikmomenten skulle integrerades i andra ämnen. I
cirkuläret framhölls att trafik borde tas upp i hembygdskunskap under momenten Olika sätt att färdas och
Hembygdens samfärdsel samt vid exkursioner och
utfärder.

Kör ordentligt! Håll alltid i styret!
Ha lykta, då det är mörkt!
Bryt ej mot givna föreskrifter 
det kommer surt efter!
Lyd polisen! Han kan och vill hjälpa dig.
Ur trafikbilderbok för skolan, KAK 1924

Efterhand som bilismen ökade, ökade bilisternas inflytande. I början av 1930-talet infördes särskilda övergångsställen där fotgängare fick korsa gatan. Konflikten mellan de gående och bilisterna på 20- och 30talen beskrivs i boken Trafiksamhället.

I samband med cirkuläret gav NTF ut en handbok i
trafikundervisning för lärare. Boken finansierades med
hjälp av statliga medel och utformades i samarbete med
Kungl. Skolöverstyrelsen.

Undan för undan tog bilisterna ifrån gångtrafikanterna rätten till vägen. På hästarnas tid gick
folk spridda över alla de vägar, rakt, snett eller
krokigt. På 1930-talet började det bli vanligt

I småskolan var det, enligt handboken tillräckligt att
lära sig trafikreglerna för gående och få praktiska anvisningar för gångtrafik. De äldre barnen skulle lära
cykelreglerna. Cykelövningarna skulle främst ske på

Antalet dödsolyckor i trafiken steg under åren 1918-1925 från 107 till 275. Under samma period ökade
antalet bilar från 8 000 till 79 600.
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Lektionsförslagen innehöll information om trafikreglerna med tillhörande varnande exempel. Mestadels exemplifierades reglerna med felbeteenden av
barn och ungdom. Ofta var det pojkar som bröt mot
lagen. I avsnittet om gångtrafikanterna gavs exempel
på att fotgängare blivit dömda att betala dryga böter
för att de gått i körbanan och hindrat trafiken.

Krav på utökad
trafikundervisning
Under andra världskriget var i stort sett all privatbilism förbjuden. (1939-1945) När biltrafiken minskade,
minskade också trafikolyckorna. Barnen kunde åter
leka på gatorna. Vid krigsslutet då privatbilismen åter
blev tillåten aktualiserades trafiksäkerhetsfrågorna på
nytt.

Det är inte säkert att det är en vårdslös bilist, det kan
vara en försiktig bilförare som på grund av olyckliga
omständigheter råkat köra på den gående. Därför ska
man alltid gå så att man kan hoppa ner i diket om det
behövs. (Bild och text ur handledningen)

Efter kriget ökade bilismen snabbt och därmed också
trafikolyckorna. Mellan åren 1945 och 1948 arbetade
en statlig utredning med förslag till åtgärder för
trafiksäkerhetens höjande. Utredningen gav utförliga
förslag för trafikundervisningen. (SOU 1948:20)
Dessa delgavs skolorna genom ett cirkulär som Skolö-

skolgården men kunde också ske på gator och vägar.
Reglerna förtydligades med varnande bilder.

Cyklist, som viftar med
båda händerna

Cyklist, med tre
passagerare

Cyklist, med fötterna ute i rymden råkar i
kritisk situation

Antalet dödsolyckor i trafiken steg under åren 1935 till 1939 från 446 till 568. Under samma period ökade
motorfordonens antal från 159 100 till 248 900.
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verstyrelsen utfärdade år
1948.
Enligt cirkuläret skulle trafikundervisningen liksom tidigare behandla trafikregler och
ingå olika ämnen. Den skulle
dessutom ges särskild undervisningstid; tre gymnastiktimmar per termin och två
halva idrottsdagar per läsår.
En viss del av undervisningen
borde om möjligt ske i samarbete med ortens polismyndighet. Cirkuläret innehöll
också en kursplan. Denna
följde i stort handbokens kursplan från 1937.

1953 års handbok för
trafikundervisning

Trafiklektion i gymnastiksalen i gymnastiksalen. Svenska folkskolans ledning
i ord och bild.

Cirkuläret från 1949 följdes
av 1953 års handbok för trafikundervisning. Under perioden mellan 1937 och 1953 hade trafikolyckorna mer
än fördubblats och blivit ett stort problem också på
landsbygden. Detta var främsta motivet för SÖ och
NTF att byta ut handboken från år 1937.

undervisningen blev ett huvudmoment i gymnastik och
skulle dessutom integreras i skolans övriga ämnen.
Läromedlen fick en betydelsefull roll i 1955 års undervisningsplan.
Trafikundervisningen aktualiserades på nytt i ett cirkulär (SFS 1959:137) där det bl.a. angavs att trafikundervisningen skulle uppgå till 5-7 lektioner i varje
årskurs och två halva friluftsdagar per termin utöver
den trafikundervisning som meddelades i anslutning
till andra ämnen.

Innehållet i 1953 års handbok återkommer i något mer
utvecklad form i 1961 års handledning.

Undervisningsplan 1955 och nytt cirkulär
1959

Ett par år efter utgivningen av handboken ersattes 1919
års undervisningsplan med Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955). I den togs trafikundervisningen
upp under rubriken: Några särskilda undervisningsmoment. Rekommenderat antal timmar för trafikundervisningen ökade från 3 till 5 per årskurs och termin förutom två friluftsdagar per läsår. Trafik-

1961 års handledning
Den starka ökningen av bilismen fortsatte under 50och 60-talen. I takt med biltrafiken ökade trafikolyckorna. Inledningsvis markerades detta i 1961 års handledning på följande sätt:

Antalet dödsolyckor i trafiken steg från 461 år 1946 till 921 år 1953. Antalet motorfordon ökade från 202
700 år 1946 till 542 300 år 1955.
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Kontrollerande åtgärder

Kontroll av brott mot trafikreglerna skärptes i förhållande
till tidigare handledningar.
Polisens rapport om elevernas
trafikförsummelser föreslogs
nu inte bara gå till skolan och
påverka ordnings- och uppförandebetyget utan även till
barnavårdsnämnden. Ett annat
kännbart hot, främst för de
äldre eleverna var att de kunde
få sin körkortsansökan avslagen. Handledningen gav flera
exempel på hur eleverna
kunde kontrollera varandra.
Trafikvakter föreslogs stå vid
infarten till skolgården och
anteckna regelbrytarna.

Polisens medverkan

Polisens medverkan i undervisningen intensifierades och
praktiska övningar rekommenderades.

Den allt intensivare vägtrafiken och den därmed ständiga ökningen av antalet trafikolyckor
ger ett ökat allvar åt trafikundervisningen och
skärper kravet på dess effektivitet.

Det var då särskilt betydelsefullt att polisen fick ta
kontakt med de äldre eleverna. Om möjligt borde polisen medverka vid mera omfattande övningar och
prov. Varje skola borde ha ett timprotokoll så att polisen kunde få överblick över sitt arbete, övervaka skolpoliserna, arrangera trafiksäkerhetstävlingar och utfärda cykelkort.

Vilka förslag gavs då för att göra trafikundervisningen
effektivare? I stort kan man säga att innehållet fortfarande var trafikreglerna. Men nu räckte inte de 12 reglerna i KAKs trafikbilderbok långt. Den ökande trafiken betydde fler och allt mer komplicerade regler. I
1961 års handledning togs det upp ett 40-tal regler bara
för lågstadiet. Många var abstrakta och svåra för barnen att förstå.

Skolpoliser

Handboken gav också en beskrivning av skolpolisverksamheten som infördes i Sverige år 1952. Verksamheten innebar att några av de äldre eleverna skyddade sina yngre kamrater när de skulle korsa starkt
trafikerade gator. Skolöverstyrelsen utfärdade anvisningar om skolpatrullverksamheten år 1953.

En förutsättning för att eleverna skall få en
positiv inställning till trafiken med dess regler
är att de bibringas förståelse för dess betydelse
i ett modernt samhälle och för trafikreglernas
uppgift att skydda trafikanterna.
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Samverkan med hemmen

År 1937 och 1953 uppmanades skolan att knyta kontakt med hemmen. År 1961 beskrivs en samverkan med
hem och organisationer som en nödvändighet.
Om vi ska kunna inom överskådlig tid kunna
komma tillrätta med trafikolyckorna, som för
närvarande utgör ett av våra svåraste samhällsproblem, är samverkan nödvändig, och därvid
framstår som självklara parter på det lokala
planet följande organisationer, skolan hemmen,
polisen, trafiksäkerhetskommittéerna och föräldraföreningarna.
Handledningen gav många detaljerade exempel på hur
föräldrasamverkan kunde ske. Föräldrarna uppmanades att ta egna initiativ för barnens säkerhet.

Ett absolut villkor för en fullgod trafikundervisning är tillgång på nödvändiga pedagogiska
hjälpmedel. Programmen i föreliggande handbok hänvisar ofta till olika böcker, foldrar, bildband m.m. varför ett rätt utnyttjande av den
nära nog förutsätter, att ifrågavarande materiel finns tillgänglig i skolan.

Läromedel för trafikundervisningen

I de tidigare handböckerna hade läromedlen en framskjuten plats. I 1961 års handledning ansågs de som
en nödvändighet för att lärarna skulle klara undervisningen.

Det rätta sättet att
uppträda i trafiken
måste bli en vana.
De goda vanorna
skulle etableras med
hjälp av övningar i
en bestämd ordning,
först teoretiskt i
klassrummet, därefter övningar på t.ex.
skolgården och slutligen på lämpliga
gator och vägar i
samhället.
Programmen i handboken och läromedlen var anpassade till och förstärkte detta arbets-
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sätt. Avsikten med dem var att ge eleverna en uppfattning om hur reglerna skulle tillämpas ute i trafiken. I
handboken angavs vilka läromedel som skolan borde
ha tillgång till. En del borde skolan kunna producera
själv, t.ex. vägkorsning på skolgården samt låtsascyklar för de yngre barnen. I en förteckning över undervisningsmaterial angavs ett 80-tal titlar. Lärarna
kunde dessutom välja mellan ett 20-tal filmer. En
litteraturlista för lärarbiblioteket upptog ett 20-tal titlar.

skolor och lekplatser. Cykel- och gångtrafik måste
skiljas från biltrafiken.

Forskning om barn och trafik
Under 1960-talet kom också nya forskningsrön om
barn och trafik. Det var främst genom professor Stina
Sandels vid Barnpsykologiska institutionen i Stockholm. Resultaten av hennes undersökningar beskrivs
så här:

Planering och genomförande av
trafikundervisning

Barn handlar i trafiken utifrån helt andra förutsättningar än vuxna beroende på ålder och
utveckling. Inget barn kan gå utöver sin egen
mognad och ingen vuxen kan driva fram mognad hos ett barn. Barn är själva aldrig skyldiga
till de trafikolyckor de är inblandade i. När
olyckan händer beror det på att vi vuxna saknar förmåga att sätta oss in i barnets situation
och att vi inte har skapat förutsättningar för att
olyckan inte hade behövt inträffa. (Björklid
1992).

Handledningen bestod i huvudsak av 18 lektionsprogram, ett för varje termin. För eleverna i årskurserna
1-6 togs i huvudsak reglerna för gång- och cykeltrafik
upp. Programmen för eleverna i årskurserna 7-9 tog
dessutom upp trafikolyckor och trafikplanering.
Eleverna föreslogs att utnyttja dödstalen för att beräkna
medeltal, procentsatser och göra stapeldiagram. Syftet var bl.a. att visa för eleverna att deras eget beteende var en av de viktigaste orsakerna till trafikolyckorna.

Högertrafikomläggningen

Förändra trafikmiljön
Samhällsplanerare och trafikforskare arbetade redan
på 1960-talet med att klargöra vilka trafikmiljöer som
var farliga. Den så kallade SCAFT-gruppen (Stadsbyggnad Chalmers, Arbetsgruppen för forskning om
trafiksäkerhet) påvisade bl.a. sambandet mellan trafikmiljöns utformning och trafikolycksfallen bland barn.
Gruppen ansåg att man kunde minska dessa olycksfall
avsevärt genom en förutseende planering av nya bostadsområden och sanering av äldre bebyggelse.

Handledningen från år 1961 kom hög grad att styra
trafikundervisningen under hela 1960-talet. Läroplanerna år 1962 och 1969 upprepade i huvudsak vad som
hade tagits upp i den. Handledningen låg till grund för
skolans arbete inför högertrafikomläggningen, som
genomfördes den 3 september 1967. De omfattande
lektionsprogrammen kunde genomföras med hjälp av
stora ekonomiska och personella resurser och med ett
intresse för trafikundervisning, som skolan varken förr
eller senare har upplevt.

Vidare menade man att planerarna på ett helt annat
sätt än tidigare måste tänka igenom var det ur trafiksynpunkt var lämpligast att placera t.ex. barnstugor,

Högertrafikkommissionen samordnade insatserna inför högertrafikomläggningen och gick ut till skolorna
med lektionsförslag för trafikundervisning, vilka skulle

Perioden 1961-70 ökade antalet dödade i trafiken från 1 083 till 1 307. Under samma period ökade antalet
motorfordon från 1 438 900 till 2 446 500.
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Övningar på skolgården inför högertrafikomläggningen.

Närmaste tiden efter
högertrafikomläggningen

följas till punkt och pricka. Vad barnen fick lära sig
var mest trafikregler och vägmärken för vänstertrafik.
Tanken var att skolan skulle träna ett bra beteende i
vänstertrafik, som senare också skulle ge ett bra
högertrafikbeteende. De praktiska övningarna skulle
som tidigare i första hand ske på skolgården.

Det lyckosamma arbetet med högeromläggningen påverkade det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. För skolans del innebar det att man fortsatte att öva barn i
trafikregler och vägmärken. Hos många trafiksäkerhetsarbetare utanför skolan stärkte högertrafikkampanjen uppfattningen att trafikövningar i klassrum och
på skolgård var effektiva metoder för att förbättra barns
säkerhet i trafiken.

Högertrafikomläggningen berörde hela det svenska
folket och måste med nödvändighet engagera alla. Så
här skrev Lärartidningen år 1965: Med förenade krafter ska vi bygga en säkrare grund för högertrafiken.
Alla kan hjälpa till. Börja nu! Den 3:e september beskrevs också som en ödesdag. Gjorde inte alla rätt samtidigt skulle den stora katastrofen vara ett faktum. Men
Sverige kunde efter H-dagen andas ut. Bilisterna körde
mycket försiktigt och antalet olyckor minskade.

Efter högertrafikomläggningen tog staten ett direkt
ansvar för trafiksäkerhetsarbetet genom det år 1968
nyinrättade Trafiksäkerhetsverket.
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Olika kampanjer avlöste varandra under hela 1970talet. Den mest uppmärksammade var Barn i trafiken.
(1976)
Kampanjens mål var att öka kunskaperna hos vuxna
om barns begränsade förmåga att klara trafiken. Den
vände sig särskilt till föräldrar och personal i förskola
och skola.

Krav på mer och effektivare
trafikundervisning
I takt med trafikens utveckling ökade kraven på mer
och effektivare trafikundervisning. Trots att alla tillgängliga resurser lärarfortbildning, läromedel,
kampanjmaterial, massmediainsatser, polismedverkan,
föräldrar och övriga trafiksäkerhetsintressenter gav
stöd åt trafikundervisningen gav den inte önskad effekt.
Resultatet av tre riksrepresentativa utvärderingar av
trafikundervisningen på mellan- och högstadiet (1969,
1972, 1976) som genomfördes av det nyinrättade Trafiksäkerhetsverket visade att kunskapsnivån hos
eleverna hade minskat från 1969 till 1976. Eleverna
bröt dessutom mot trafikreglerna. Resultaten väckte
stor uppmärksamhet i massmedia och togs också upp i
riksdagen. Situationen beskrevs som allvarlig och lösningen på problemet antogs ligga i en mer systematiserad och mer kontrollerad beteendeträning hos varje
enskild elev på låg- och mellanstadiet.

Det lilla paret i vuxenkläder skulle stå som symbol för
bilistens vanligaste synvilla  att uppfatta barn som vuxna
och därmed överskatta deras förmåga i trafiken.
Ur kampanjen Barn i trafiken

De stora kampanjernas tid

Stegrad lärogång  optimal inlärningseffekt?

Den massiva informationen under tiden fram till dagen H med fyrfärgsbroschyrer, annonsfilmer, dekaler
m.m. betydde också att ett helt nytt sätt att informera
om hur trafiksäkerhet skapades. De små dubbelvikta
bladen från trafiksäkerhetsorganisationerna ersattes
med flerfärgade jättelika affischer, filmer och flersidiga
färgrika broschyrer, som framställdes av yrkeskunnigt
reklamfolk. Efterhand som reklamen utvecklades blev
dock budskapet både i bild och text alltmera svårtolkat.

Enligt fortbildningsmaterialet Att lära trafik (1972) och
supplementet till Lgr 69, Lgr Il Trafikundervisning i
grundskolan (1974), skulle eleverna utifrån en systematisk inlärningsgång beskriven som en inlärningstrappa tränas i att tillämpa korrekta beteenden i trafiken och lära sig att följa trafikreglerna.
Fortbildningsmaterialet Att lära trafik byggde på
samma idé som handledningarna från 1936, 1953 och
1961 även om det hade en mera undervisnings-
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ment till Lgr 69, Lgr Il Trafikundervisning i grundskolan, 1974). Anknytningen till de samhälls- och
naturorienterande ämnena gäller dock endast för de
äldre eleverna.

teknologisk utformning. Men att först öva i klassrummet, sedan på skolgården och slutligen i verklig trafikmiljö benämndes nu som en stegrad lärogång med
optimal inlärningseffekt. Metoden visade sig vara
mycket tidsödande. Läraren skulle förutom att träna
varje elev enskilt föra ett detaljerat protokoll vid varje
träningstillfälle och även genomföra diagnostiska prov.

Barns trafiksäkerhet, Ds K
1979:6

Lärarna ansåg sig inte ha varken kompetens eller tid
till att verkställa den rekommenderade trafikundervisningen. Eleverna fortsatte att bryta mot trafikreglerna och trafikriskerna för barnen ökade i takt med
att biltrafiken ökade. Det blev efterhand alltmer uppenbart att barns olycks- hälsorisker i trafiken inte gick
att lösa med regelinlärning och beteendeträning.

I anslutning till trafiksäkerhetsutredningen tillsatte
kommunikationsdepartementet år 1975 en arbetsgrupp
för att särskilt beakta barnens situation i trafiken. Gruppens arbete resulterade i betänkandet Barns trafiksäkerhet. (Ds K 1979)
Mot bakgrund av de förändringar som skett i barnmiljöerna, de forskningsresultat kring miljöåtgärder
och olycksfallsutveckling och forskning om barn och
trafik slog Barnsäkerhetsgruppen fast att det är biltrafiken som är orsaken till barnens problem i trafiken.
Barn och bilar konkurrerar om miljöanspråk, trafiksäkerhet och rörelsefrihet. Den konflikt som man tidigare sett som ett anpassningsproblem från barnens sida
måste lösas med hänsynstagande till barnens rätt till
en säker miljö dvs. en begränsning av biltrafiken.

Trafikens negativa och positiva effekter på
högstadiet

För eleverna på högstadiet förordades i supplementet
att trafikundervisningen skulle anknyta till de samhällsoch naturorienterande ämnena. Som exempel på teman angavs stadsplanering, boendemiljö, trafikolyckor, luftföroreningar, buller och behovet av transporter. Trafikundervisningen på högstadiet bör syfta
till att skapa förståelse för trafik och kommunikationer som en del i samhällslivet och ge eleverna insikt
om trafikens positiva och negativa effekter. (Supple-

Perioden 1971 till 1980 minskade trafikolyckorna i trafiken från 1 213 till 848. Under samma period ökade
antalet bilar från 2 613 000 till 3 077 300.
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En ny syn på trafikfrågorna i
skolan växer fram

riga myndigheter och organisationer var överens om
att det behövdes ett nytänkande inom området.
Diskussionen gällde i synnerhet hur man skulle finna
sätt att motivera pedagoger, barn och föräldrar att bli
intresserade av trafikfrågorna och att passa in frågorna
i det timplanebundna arbetet i skolan. Hittills hade
skolan i stor utsträckning litat på att polisen och övriga trafikintressenter tog ansvar för trafikundervisningen.

Det var i samband med utgivningen av Utredningen
om Barns trafiksäkerhet och det pågående läroplansarbetet inför Lgr 80 som man tog upp en diskussion
om nödvändigheten av en förändring av trafikundervisningen i skolan. Samhällsutvecklingen med
den alltmer ökande bilismen, samhällets syn på barns
livssituation och miljöns betydelse för barns utveckling, nya forskningsrön om barns förmåga att klara sig
i trafiken, en förändrad syn på barns lärande, förslagen till läroplanens mål och innehåll gjorde att ansva-

Under 70-talet gav Trafiksäkerhetsverket ekonomiskt
stöd till enskilda klasser för studier i trafikmiljön. Som
ett led i läroplansarbetet samlade SÖ in exempel från
dessa skolor.

Läroplanen, Lgr 80 och
handledningen Skolan och
trafiken
I läroplanen Lgr 80 omnämns trafikfrågor som ett kunskapsområde av grundläggande betydelse för alla.
Trafikfrågorna ingick även som huvudmoment inom
de samhälls- och naturorienterande ämnena och togs
upp inom ämnena bild, idrott, teknik, barnkunskap.
Enligt Lgr 80 var det värdefullt med ett arbetssätt där
iakttagelser, teori och praktik kunde varvas. Eleverna
kunde då tillägna sig kunskaper genom att själva undersöka, observera och erfara. De kunde lära sig att
kritiskt granska sina iakttagelser, ordna dem i större
sammanhang, försöka dra slutsatser och lära sig se samband i samhälle och natur. Elevers inflytande och delaktighet i läroprocesserna betonades.
Under slutet av 70-talet pågick en intensiv debatt om
de hälsorisker trafiken förorsakar. Det mest oroande
var att barn är mycket mer utsatta för avgaser och buller än vuxna. I Skolan och trafiken, en handledning till
Lgr 80 ägnades stor uppmärksamhet åt de hälso- och
olycksrisker som bilismen förorsakade. Vidare gavs
exempel på hur man i skola och barnomsorg kunde
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studera sin närmiljö för att förstå hur trafiken är uppbyggd och fungerar.

i båda uppgifterna. Målet för trafikmiljöstudier bör vara
att eleverna blir kritiska och delaktiga. Delaktighet
innebär inte bara att barnen ska delta i att förbättra
miljön utan de har också rätt till en god miljö. Barn i
samspel med trafikmiljön är ingen harmonimodell.
Barnen är i ett konfliktfyllt spänningstillstånd med sin
närtrafikmiljö och även med andra intressegrupper.

I Lgr 80 uteslöts de detaljerade beskrivningarna av uppläggning och genomförande av trafikundervisningen
som ingick i tidigare läroplaner och handledningar.

Nordisk konferens om
delaktighet och inflytande

Forskare rekommenderar ett
undersökande arbetssätt

I konferensen Elevers medinflytande och delaktighet
för en bättre trafikmiljö, som anordnades av SÖ och
TSV, år 1986 deltog elever och skolpersonal från
Sverige, Norge och Finland som genomfört utvecklingsarbete samt forskare och fortbildare.

För att främja forskning och utveckling kring trafikmiljöstudier anordnade Transportforskningsberedningen år 1988 ett forskarsymposium. Temat var 90talets trafiksäkerhetsarbete i förskola och skola. Ett 30tal forskare och experter inbjöds att analysera hur de
mål och riktlinjer som formulerades i början av 80talet hade följts upp med olika åtgärder samt vilka utvecklingsmöjligheter det fanns inför 90-talet.

Diskussionerna sammanfattades i följande punkter:
Skolans huvuduppgifter är att se trafikmiljön som en
pedagogisk resurs där barnen får studera sin närmiljö.
Skolan har också ett ansvar för barnens trafikmiljö från
säkerhetssynpunkt. Elevernas delaktighet bör betonas

Symposiet slog fast att arbetet
med trafikfrågor borde riktas
mot ett undersökande arbetssätt där barnen kunde känna
delaktighet och få möjlighet att
påverka trafikmiljön. Vidare
ansåg man att skolan inte har
möjlighet att kontrollera barns
vardagsbeteende vad gäller
trafiksäkerhet. Kommunen har
huvudansvaret för barns trafiksäkerhet och skolan kan långsiktigt bidra genom att söka utveckla en helhetssyn på trafiksäkerhet och miljö. Referensmaterialet, Barn Trafiksäkerhet Miljö 1992 utformades efter dessa intentioner.

Perioden 1981 till 1990 minskade antalet dödade i trafiken från 784 till 772. Under samma period ökade
antalet bilar från 3 092 567 till 3 945 459.
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Barn Trafiksäkerhet Miljö

den föredrar föräldrarna att begränsa barnens rörelsefrihet för att skydda dem mot risken att bli dödade eller skadade i en trafikolycka.

Den ökade biltrafiken under 80-talet väckte oro hos
föräldrar och skola. Så gott som varje dag togs hälsorisker med avgaser, buller, trafikolyckor och barns begränsade rörelsefrihet upp i massmedia. Problemen
fördes fram i remissvaren till utredningen Trafikpolitiken inför 90-talet.

Genom den intensiva diskussion som fört i riksomfattande kampanjer under 70- och 80-talen har föräldrarna blivit medvetna om riskerna. Numera skjutsas
barn i stor utsträckning till skola och fritidsaktiviteter.

Förändringsarbete tar tid

Med beaktande av de motioner som anfördes i prop.
1987/88:50 Trafikpolitiken inför 90-talet utformades
ett regeringsuppdrag till SÖ att i samarbete med TSV
utarbeta ett aktuellt material för skola och barnomsorg
Närmiljöstudier borde tydliggöras liksom problemen
kring barns begränsade rörelsefrihet. De nya forskningsrön kring trafikundervisningen i skolan som tagits fram skulle beaktas.

Den förändrade inriktning av skolans trafikundervisning som rekommenderades i utredningen Barns trafiksäkerhet, läroplanen och referensmaterialet skulle
visa sig vara svår att genomföra i praktiken.
Väg- och transportforskningsinstitutet gjorde i början
av 90-talet en kartläggning av trafikundervisningen i
grundskolan. Resultaten visade att beteendeträning
samt trafikregel- och vägmärkesträning var den vanligaste inriktningen. (VTI-rapport, 1994)

Materialet skiljde sig från tidigare bl.a. genom att man
starkt betonade barns rätt till rörelsefrihet. Exemplen
från skola och barnomsorg visade trafikfrågorna som
en del i studierna av närsamhället. I en avslutande del
togs kommunens ansvar för barnens tillgång till miljön upp.

I en undersökning Skolbarns trafikmiljö (Björklid,
1991) framgår att trafikundervisningen fortfarande i
hög grad styrs av undervisningsmaterial som hämmar
det arbetssätt som föreskrivs i läroplanen. Elever uppgav att trafikundervisningen för det mesta bestod av
diagnostiska prov, trafiktävlingar och att polisen kom
för att lära ut regler samt informera om rättsliga påföljder och olycksrisker vid regelbrott.

Olyckstrenden vänder
Som framgår av den redovisade statistiken minskade
antalet dödade i trafiken trots att antalet bilar ökade
från mitten av 1970-talet. Denna utveckling gäller även
barnen som oskyddade trafikanter. Den främsta orsaken till att trafikolyckstalen gick ner för barn som gångtrafikanter och cyklister under 1970- och 1980-talen
anges vara de trafikseparerade nya bostadsområdena
och trafiksanering av äldre bebyggelse.

Stöd till närsamhällsstudier
Med utgångspunkt från utvecklingsarbeten, forskning
samt övergripande mål för trafiksäkerhetsarbetet och
skolan initierade Vägverket år 1993 ett försöks- och
utvecklingsarbete kring temat närsamhälle, trafik och
miljö i ett antal skolor i landet.

Björklid påvisar också med stöd av flera författare att
ett viktigt skäl till nergången i barntrafikolyckor är att
barnens rörelsefrihet har minskat. I trafikerade områ-

Perioden 1990-1995 minskade antalet dödade i trafiken från 745 till 572. Under samma period ökade antalet bilar från 3 945 459 till 3 953 046.
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Erfarenheter från utvecklingsarbete
och fortbildning
dersökningar i tal och skrift, bild, musik och drama
etc. Den kollektiva språkproduktionen där barnen lär
av varandra är viktig.

Det är angeläget att utveckla studier kring trafik, miljö
och samhälle så att de blir en resurs för barnen både ur
inlärnings- och säkerhetssynpunkt. Det behövs metoder och modeller för att lära sig se och beskriva den
byggda miljön, med dess miljö- och trafikproblem och
att föra fram förslag till förändringar till politiker och
planerare. Det angeläget att planerare har en beredskap för att ta emot och utnyttja sådan information.

I den inledande texten till projektplanen anges hur
eleverna kan vara delaktiga och påverka sitt närsamhälle:

Vara delaktighet och påverka

Barn och personal i samarbete med föräldrar och planerare kan delta i närsamhällets trafikmiljöarbete. Sådana studier ligger helt i linje med det innehåll och
arbetssätt som läroplanen förordar och som även bekräftas inom nutida skolforskning kring temaarbeten
om samhälle, kultur och natur. Det är naturligt att då
ta upp frågor om ansvar, medinflytande och delaktighet i den kommunala planeringsprocessen.

Projektet Forska och lära i
närsamhället
Vägverket har under 90-talet gett stöd till ett stort antal skolor i landet för att genomföra utvecklingsarbete
inom projektet Forska och lära i närsamhället. De olika
skolorna har deltagit i projektet under två år.

Det är när barnen gör iakttagelser och undersökningar
i den vardagliga miljön dvs. av gatorna och vägarna,
torgen, husen m. m. som de får insikter i hur trafiksystemet fungerar. Genom att ställa frågor om varför miljön är utformad på ett visst sätt kan man hjälpa barnen
att förstå att miljöns utformning och innehåll inte är
ett resultat av slumpen utan av mänskliga beslut och
handlingar. Eleverna kan på så sätt komma till klarhet
om att det är möjligt att förändra närmiljön.

Det övergripande målet för projektet är att eleverna
ska utveckla kunskaper och insikter om hur samhället
är uppbyggt och hur trafiksystemet fungerar samt att
aktivt påverka eleverna så att de kan, vill och vågar
delta i arbetet med att påverka och förbättra sitt närsamhälle.
Skolorna arbetar tematiskt kring samhälle, trafik och
miljö, förr, nu och i framtiden. Eleverna undersöker,
bearbetar, beskriver, ifrågasätter och dokumenterar sitt
närsamhälle. De får möjlighet att bli delaktiga och ha
inflytande i planering, genomförande och utvärdering.
På så sätt kan de skaffa kompetens för att kunna delta
i samhällsarbetet.

Tanken är också att studierna med trafik och närsamhälle ska leda till en ökad dialog med planerare
och tekniker. Studierna leder ofta till att barn och vuxna
upptäcker och påtalar problem samt ställer krav på
bättre rörelsefrihet, miljö och trafiksäkerhet. Det är
därför angeläget att det finns en beredskap för en dialog med skolan hos de regionalt och lokalt ansvariga

Projektarbetet ska stimulera till en mångsidig språkutveckling där barnen får uttrycka och gestalta sina un-
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Utvecklingsarbete och
fortbildning hör ihop
Fortbildning ingick som en del i utvecklingsarbetet genom nätverksbildning och i form av
kurser och konferenser. Inom projektet Forska
och lära i närsamhället finns lärarnas egen reflektion över sin verksamhet inbyggd bland
annat som en form av lärarfortbildning.
Skolorna har framför allt haft önskemål om
att få öva de konstnärliga och språkliga
uttryckssätten genom att få lära sig producera
videofilm, modeller och utställningar, skrifter i ord och bild, multimedieprogram och
hemsidor med hjälp av dator. Vägverket har
utifrån dessa önskemål anordnat veckoslutskurser på olika folkhögskolor i landet. Många
skolor har deltagit i denna fortbildning.

för planering av bebyggelsen och vägtransportsystemet. De ungas undersökningar och synpunkter
kan vara en del av underlaget för kommunens planering av närmiljöerna.

Skapande, kreativitet och yttranderätt

Syftet med kursen har varit att ta upp ett antal frågor
som berör alla som arbetar med barn och studier i närsamhället och att lägga en grund för fortsatt arbete för
studier i närsamhället. För att närsamhällsstudierna ska
bli meningsfulla för barnen krävs en rad färdigheter
och kompetenser hos vuxna. De måste ha förmåga att
se de problem och möjligheter som närsamhället er-

Skolorna bildar nätverk

De medverkande skolorna bildade nätverk, fem-sex
skolor i varje nätverk. Under arbetets gång anordnades nätverksträffar där man diskuterade problem och
möjligheter och gav varandra idéer för den fortsatta verksamheten. Meningen med nätverksträffarna var också att pedagogerna skulle tillägna
sig en förmåga att dela med av sina erfarenheter
till andra. För att nå ut till många skolor krävs att
kunskaperna dokumenteras i en form som möjliggör spridning. Nätverksträffarna gav de vuxna
möjligheter till reflektion över egna erfarenheter.
Informationsteknologin har skapat förutsättningar
för att även eleverna på projektskolorna ska kunna
utbyta erfarenheter med varandra.
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vändas för att utforska begrepp
och verklighetsuppfattningar
och att ge förmåga att mobilisera ett skapande och associativt
tänkande.

Barns rörelsefrihet förr,
nu och i framtiden.

Deltagarna uppmanades att ta
med barnens bilder och texter
från projektarbetet samt bilder
av den lokala miljön förr och i
nutid, tidningsartiklar och karta
samt beskrivning av skolan och
samhället. Till multimedia och
video behövdes också musik.
Idén var att deltagarna med materialet som underlag skulle använda förmågan att associera
och skriva berättelser. Berättelserna gestaltades i form
av modeller, tidningar. videofilmer, multimedieprogram eller webbsidor. Meningen var att ge impulser i det fortsatta arbete med barnen. Som en avslu-

bjuder. De måste skapa egna visioner och utveckla
dessa till meningsfulla studier och upplevelser för barnen, ytterst för att stärka barnens vilja och förmåga att
använda sin yttranderätt. En viktig förutsättning för
att åstadkomma detta är att vuxna får egna upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en skapande process
och att de får reflektera över
och pröva sina visioner tillsammans med andra vuxna.
Under en inledande föreläsning om Konsten, barnen och
yttranderätten behandlades
olika typer av konflikter som
uppstår i möten mellan olika
kulturer. Konstnären Behnn
Edvinsson använde ett axplock av konstbilder för att
exemplifiera och ifrågasätta
många av de dominerande
kulturernas verklighetsbilder. Med hjälp av bilderna
visade han att konsten kan an-
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nom att utveckla sitt språk kan man ta del av de kollektiva erfarenheterna. Språk är inte bara ord, utan
också bild och alla andra mänskliga sätt att kommunicera på. Att kunna använda språket på ett mångsidigt
sätt är av avgörande betydelse för studier, kommunikation och att kunna hävda sina rättigheter i samhället.
Problem kring barns rörelsefrihet och elevers inflytande har också varit centrala frågor. Det står klart att
begränsningarna i barnens närmiljöer är ett stort problem nu och i framtiden. För att barnen ska kunna använda sitt brukarinflytande krävs verktyg. Det är när
barnen undersöker, bearbetar, sammanställer och värderar som de skaffar sig kompetens för att delta i samhällsarbetet. Genom denna handlingskompetens får de
möjligheter till att forsätta utveckla idéer och visioner
om det framtida samhället.

Fortbildningen gav spår i
elevernas arbete
Redovisningarna visade tydligt att fortbildningen påverkade projektarbetet i skolan.

tande del i kursen redovisade grupperna för varandra.
Genom att samma tema togs upp och gestaltades på
olika sätt vidgades referensramarna för hur man kan
hjälpa barnen att uttrycka och gestalta ett mångsidigt
språk.

Erfarenhetsutbytet en viktig del i
fortbildningen

Under fortbildningstillfällena och på nätverksträffarna har frågor kring de språkliga uttryckssätten haft
en framträdande plats. Alla har varit ense om att språket blir alltmer betydelsefullt. Språket ger människor
möjlighet att utveckla identitet, gemenskap, kunskap
och inflytande. Det är i språket de kollektiva erfarenheterna om vår historia, nuet och framtiden finns. Ge-

Elevernas berättelser fotografier och bilder har sammanställts i skrifter. De har producerat videofilmer,
multimedieproduktioner, utformat tredimensionella
modeller, musikaler, dramatiseringar etc.
Skolorna presenterade den samlade produktionen i
form av utställningar som redovisades för föräldrar och
kommunansvariga. Här kunde barnen med hjälp av
kartor och modeller aktualisera frågor hos kommuninvånarna om problem på t.ex. skol- och fritidsvägar
och hur närsamhället kan påverkas och förbättras. Det
förekom ofta att eleverna utformade en modell för
nuläget och en som visade hur det skulle se ut när man
åtgärdat problemen.
Ett vanligt inslag i nätverkskonferenserna var att barnen på värdskolan presenterade utställningar och redovisningar delar av projektet.

100

skolan där man inledde med
att fundera kring varför gatan utanför skolan heter vid
Frostmors väg.

Att utgå från
barns
erfarenheter

Ett önskesamhälle, ett elevarbete.

Inom närsamhällsstudier ges möjlighet att ifrågasätta
jämföra och dra slutsatser. Lärare, elever, föräldrar och
planerare kan bidra med sina speciella kunskaper. Alla
blir jämlika forskare och problemlösare. I den undersökande metoden ingår förutom att se och uppleva även
försök att förstå och formulera vad man ser och gör.

I många skolor har barnen i
ord och bild berättat sina
upplevelser och uppfattningar om sin skolväg. Den
är barnen experter på. Föräldrar och kommunansvariga
har blivit engagerade när de
fått veta om farofyllda skolvägar, skolskjutsar och miljöer runt skolan. En omfattande undersökning där 150 barn beskriver sin färd
till och från skolan har större tyngd än när en enskild
förälder tar kontakt med skolansvariga för att få förbättringar till stånd.

Hur väcker man intresse för
studier i närsamhället
Några frågor som togs upp på nätverkskonferenserna
och utvecklades i fortbildningen var hur man skulle
kunna finna spännande ingångar till studierna. Pedagogerna var överens om att både barn och vuxna är
fascinerade av sagor. Och i ute i bygderna finns många
sagor och sägner som förts vidare genom muntlig tradition. Berättelserna utspelas kring ortsnamnen, kyrkan ett gammalt hus etc. det kan också gälla platser
som berget, skogen eller sjön.
Redovisningarna från Forska och lära i närsamhället
ger många exempel på hur barn och vuxna utgått från
en sägen, en händelse eller som på Skräddarbacks-

Frostmor bodde i en liten stuga alldeles där skolan nu
ligger. Barnen forskade och skrev berättelser om
Frostmor De fortsatte att forska kring övriga gatunamn.
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En förklaring skulle kunna vara menar man
att barnen och lärarna bemöts med större
respekt av statliga verk och kommunala
nämnder vars uppgift inte är att se människorna som föremål för åtgärder, utan
snarare har att handlägga och förbättra de
yttre villkoren, till exempel miljö och trafik. Barn och vuxna blir här aktörer, och
deras perspektiv efterfrågas, eftersom det
är viktigt för hur miljön kan utformas.

Att studera närsamhället dess liv
och bebyggelse förr

Beskrivningarna från förr ger en insikt om
att det finns kunskaper om lokalhistorien
att hämta hos de äldre i närsamhället. Här
finns mycket information att fördjupa sig
i. Varje närsamhälle har sin historia.
Barnens bilder och berättelser belyser ofta de trafikproblem som finns för alla som går och cyklar. Ofta
finns ingen cykelbana så barnen måste cykla på körbanan. Särskilt oroande är det när det är mörkt, halt
och regnigt. Det kan vara svårt att ta sig över körbanan
etc. För de barn som åker skolskjuts finns inte alltid
sittplats i bussen för alla. För att lösa dessa problem
har barnen gett förslag till åtgärder.
Av diskussionerna på nätverksträffarna och utvärderingen framgår att planerare och politiker blivit engagerade och gett sig tid att svara på barnens frågor, besvarat brev och gett tid för att diskutera problem och
förslag till åtgärder. Alla berördas engagemang tas upp
i boken Att forska och lära i närsamhället. Nya läromönster  nya arenor. Qvarsell m.fl. (1996)
Författarna diskuterar varför just det statliga verk som
handlägger trafikfrågor, och de kommunala nämnder
och kontor som brukar räknas till de hårda lyckas
engagera både barn och vuxna, elever och lärare, i deras
forskande och lärande. De frågar: Är det möjligen inom
de här områdena som de genuina teman finns som kan
på samma gång leda vidare till nya frågor och erbjuda
konkreta problem som behöver lösas mera omedelbart?

För att förstå dynamiken i utvecklingen och grunden
för förändring av dagens situation, är det viktigt att ha
ett historiskt perspektiv. Genom att gå tillbaka i tiden
får eleverna utgångspunkter för att förstå det de ser
och upplever i dag. En fokusering på skillnader mellan förhållanden i dag och tidigare ger grund för att
förstå orsaker till förändring och få insikt i konflikter
som hänger i hop med utvecklingen. Det förflutna är
inte någonting avslutat, det är någonting som lever vidare i nutiden. Allting i nuets verklighet har sina orsaker i det förflutna, därför måste vi för att förstå nuet
också känna till historien.
Den äldre generationer kan berätta om hur det var förr,
om hur samhället förändrats under årens lopp. Kartor
ger stöd och strukturer och visar hur samhället växt
fram. Bilismens utveckling under 1900-talet har påverkat alla samhällen.

Närsamhället ett läromedel i sig
Grunden för innehållet i undervisning i trafik, miljö
och samhällsplanering finns i det närsamhälle där barnen bor. Barnen vet mycket om den fysiska miljön i
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nutiden. De äldre kan bidra med hur det
var förr. Experterna kan ge viktiga fakta
och alla kan hjälpas åt att forma visioner
och planera för framtiden. Det kan bli en
intressant uppgift för skolan att i samarbete med övriga medborgarna i lokalsamhället att utforma ett lokalt läromedel.
Viktiga studieobjekt utgör områden för
dagligt liv, bebyggelse, vägar, naturområden, anläggningar, gemensamhetsaktiviteter som skola och barnomsorg, lekplatser, närbutiker, kyrka m.m. inom gångavstånd från bostaden. På en del ställen
finns arbetsplatser också inom närmiljön.
Den fysiska miljön rymmer en lång rad
informationer, en räcka utmaningar och
källor till förståelse som icke kan hittas i
någon lärobok avsedd för hela landet.
Barnen behöver kunskaper om hur samhällsplanering fungerar. Barnen behöver
insikter vilka processer som skapar, vidmakthåller och styr närmiljön. Samhällsplanering är ett centralt medel för att forma
och förbättra existerande lokalsamhällen.
Genom att undersöka bearbeta och dokumentera sin närmiljö lär barnen sig att söka
rätt på värdera och utnyttja den information som kan hämtas i närsamhället.

Lokala läromedel

Det finns många exempel inom projektet
på hur pedagoger och barn skapat egna läromedel.
Klassernas studier har blivit en viktig kunskapskälla i
en dokumentationen om närsamhällsstudier En del
skolor har byggt upp en egen databas om hembygden.
Eleverna har fört in beskrivningar av arbetet, bilder
och texter från utställningar och andra typer av redovisningar i multimedieprogram. De har gjort videofilmer och närradioprogram.

Forska och lära för de äldre barnen

De redovisade exemplen är med ett undantag hämtade
från skolor för barn i åldrarna 5-13 år. Utvecklingsarbetet omfattar i huvudsak barn i dessa åldrar. Av
redovisningarna från projektarbete på högstadiet framgår att organisationen dvs. schemat och ämneslärarsystemet kan vålla problem för att arbeta ämnesövergripande i projektform. Eftersom studier kring tra-

103

Brukarinflytande kan
t.ex. innebära att
elever och föräldrar
utforskar och försöker
påverka sin närmiljö,
exempelvis miljön
runt skolan eller stadens torg.

fik, miljö och samhälle behandlas inom flera ämnen
krävs både samverkan och planering mellan lärare. I
årskurserna 7-9 blir det särskilt komplicerat då ämnesområdet berör många lärare och flera experter utanför skolan.
I en del skolor har projektet i huvudsak genomförts på
tid för ämnet samhällskunskap. Andra skolor som
Norra Högstadiet i Västervik har infört en organisation som underlättar för genomförande av studier i
närsamhället.

Samtidigt med demokratireformerna har
det moderna samhället
utvecklats så att det
blivit allt svårare att
överblicka. Om medborgarna ska kunna
vara med och påverka
redan på planeringsstadiet gäller det att
öka deras kunskap om
närmiljön. För att effektivt kunna deltaga i beslutsprocessen genom att kritisera, värdera och utarbeta
egna förslag krävs en betydande kunskap. För att nå
ett verkligt medbestämmande måste man utveckla sitt
kritiska tänkande.
Genom att öva upp kreativitet och fantasi är det lättare
att hitta lösningar på olika problem. Om barnen får
träna sig i att förstå andra livssituationer ökar deras
förmåga att vara solidariska med svaga grupper.

Det krävs kunskaper för att
kunna påverka trafik, miljö och
samhällsplanering
Ett av de viktiga områdena för brukarinflytande gäller
samhällsplaneringen i vid bemärkelse dvs. planeringen
av de totala resurserna och deras samverkan i en stadsdel eller kommun. Det kan gälla barnens trafikmiljö
likaväl som bostadshusens läge och utformning.
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Om barnen får vara med om spännande närsamhällsprojekt under hela skoltiden, kommer
de troligtvis att bli aktiva och ansvarsfulla
medborgare som medverkar i utvecklingen av
små och stora städer. Vår civilisations fortbestånd är beroende av en informerad och ifrågasättande allmänhet. Tillväxt och förändringstakten är oerhört snabb i dag och eftersom
miljöförståelse är en långsiktig process, är det
oerhört viktigt att denna process börjar redan
under barndomen på ett medvetet sätt. (Aase
Eriksen. 1982)

Barnen och trafikmiljön
- en forskningsöversikt
I de flesta länder i västvärlden
har olyckstalen sjunkit för
barn som oskyddade trafikanter. Detta trots att antalet bilar
har ökat. Under 50-talet fanns
i Sverige dubbelt så många
barn som bilar, under 90-talet
tre gånger så många bilar som
barn.
SCAFT:s (Stadsbyggnad
Chalmers, arbetsgruppen för
forskning om trafiksäkerhet)
riktlinjer 1968 angav främst
separering av de olika trafikslagen som ett viktigt medel
för trafiksäkerhet i samband
med nybyggda områden. Detta
anses vara den främsta bidragande orsaken till att trafikolyckstalen gick ner för såväl barn som gångtrafikanter och cyklister under 1970och 1980-talen trots att biltrafiken ökade.
Säkerheten är en bland flera aspekter av barns utemiljö
och trafikmiljö. Att miljön ska vara olycksfri och säker är en självklarhet men långt ifrån tillräckligt. Andra viktiga aspekter är miljöns betydelse för barns hälsa
och deras fysiska och sociala utveckling. Tillsammans
skapar de en uppväxtmiljö för barn, som på olika sätt
påverkar deras utveckling. Utemiljön är också barnens
utvecklingsmiljö.
Enligt, vad man brukar kalla, ett interaktionistiskt synsätt är människan aktiv och skapande samt påverkar

och påverkas av sin miljö. Samspelet mellan människa
och miljö betraktas som ett dynamiskt utbyte. Människan utvecklas genom att söka erfarenhet och kunskap om sin miljö - såväl den sociala som fysiska.

Trafiksäkerhet som
beteendemodifikation
Att försöka förändra barns beteende har varit huvudsyftet i många trafikkampanjer Åtskilliga svenska och
utländska studier har visat att sådan beteendeträning
inte ger någon förutsägbar effekt på barns trafiksäkerhet.
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Ett exempel på föräldrars övertro på trafikundervisningens effekt framgår i Johanssons m.fl. (1996) studier via föräldraenkäter. Trafikolyckorna ökade med
trafikträning och speciellt då träningen förekom utomhus.
Det formella regelsystem som man försöker träna barn
till i trafiken räcker inte. Även om barn kan bete sig
helt rätt under kontrollerade former, är inte detta fallet
i mer komplicerade trafikmiljöer. Barn har ett eget informellt regelsystem som bör användas som utgångspunkt för trafiksäkerhetsundervisning.
Eftersom cykelåkning är mycket vanligt i Nederländerna har åtskilliga studier genomförts där med syfte
att finna metoder för att träna barn till ett trafiksäkert
cykelbeteende. Dessa har också visat att barn har ett
eget informellt regelsystem då de cyklar. Trafikundervisning måste beakta varför barnen beter sig på ett visst
sätt.
Barns trafiksäkerhet förknippas med att träna och anpassa barn till trafiken med hjälp av trafikundervisningsmaterial. Då ett tiotal lärare intervjuades om
skolans trafiksäkerhetsarbete (Björklid, 1991) hänvisade de till sådant undervisningsmaterial och till polisens verksamhet. Men på frågan hur de själva gick
tillväga då de var ute med eleverna, svarade de att de
undervisade och skyddade barnen på samma sätt som
föräldrar gör, det vill säga de tog tillvara naturliga situationer i trafikerade miljöer.
Barn upp till ca 12 års åldern saknar förutsättningar
för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende.
Det har såväl svenska som utländska studier visat.
Barns förmåga begränsas av såväl syn- som hörselutveckling. De kan inte sprida sin uppmärksamhet de ägnar sig åt en sak i taget. Då de t.ex. cyklar, måste
de så koncentrera sig på att trampa och manövrera
cykeln att de inte kan uppmärksamma trafiken. Att
cykla innebär snarare ett lekmoment än ett sätt att förflytta sig. Så är det ända upp i mellanstadieåldrarna.
Medan vuxna trafikanter kan vara sakligt inställda, så
är det omöjligt för barn - annat än tillfälligtvis - att

komma från sin lekinställning. Den bär de med sig även
i trafiken. Det innebär att ett och samma barn kan ena
dagen vara en mycket god trafikant och den andra dagen en dålig. En av barnens största svårigheter i trafiken är att de är fångna i ett självcentrerat tänkande. De
utgår från sin egen uppfattning och kan inte förstå att
motparten kan ha en annan. De kan inte sätta sig in i
bilistens tänkande och ta hänsyn till det. Barn är också
auktoritetsbundna, vilket innebär att de tar på sig skuld,
för vuxna har alltid rätt. En slutsats av detta är att
barn inte kan tränas till ett trafiksäkert beteende i de
situationer där det behövs.

Barns utemiljö - en
utvecklingsmiljö
Barn utvecklas genom att få kunskap. Den får de bl.a.
genom att på egen hand utforska sin egen närmiljö.
Och det gör de genom lek. Lek är en utmaning - en
känsla av att kunna behärska sin omgivning både fysiskt och mentalt. Barns sensoriska, motoriska, emotionella, sociala som kognitiva färdigheter utvecklas
genom lek. Då man leder in trafik i barnens lekrevir,
krymper deras miljö. Trafikerade miljöer påverkar således barns aktivitetsmönster.
Barn utvecklas vidare genom att umgås med andra barn
och vuxna. De lär sig gradvis att sätta sig in i andra
människors situation och ta andras perspektiv. Det är
på så sätt de utvecklas till sociala varelser. I närmiljön
finns många av barnens skol- och lekkamrater. Barn i
trafikerade miljöer kan få svårare att bibehålla sina
sociala nätverk då de inte på egen hand kan nå sina
kamrater. Studier har visat att så är fallet även för
vuxna.
I FN:s barnkonvention framhålls barns rätt att åtnjuta
bästa uppnåeliga hälsa. Även ur den synpunkten utgör trafik i barnens närmiljö en riskfaktor. Tydliga
samband har påträffats vad gäller astma och ökade
luftföroreningar. Andra studier har också påvisat samband mellan trafikföroreningar och cancer och med
förkylningar.
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Olyckstalen har minskat - men
även barns rörelsefrihet
Flera författare har påpekat att skälet till nedgången i
barntrafikolyckor beror på att barnens rörelsefrihet har
minskat. Barnens rörelsefrihet beror i sin tur på föräldrars uppfattning om den fara deras barn utsätts för i
trafikmiljön. I trafikerade områden föredrar föräldrarna
att begränsa barnens rörelsefrihet för att skydda dem
mot risken att bli dödade eller skadade i en trafikolycka. Det kan innebära att barnen måste bli äldre innan
de själva får gå till vissa ställen eller delta i vissa aktiviteter på egen hand. Även vuxna anpassar sitt beteende för att undvika dessa faror. Istället för att gå eller
cykla använder de bilen, vilket medför att biltrafiken
ökar. Därmed ökar också risken för oskyddade trafikanter att skadas eller dödas i trafiken.
En brittisk studie visar att 1971 gick ca 80% av sjuoch åttaåriga barn till skolan - utan vuxens sällskap.
År 1990 hade siffran sjunkit till 15%. Barnen skjutsas
i större utsträckning till skolan än tidigare (Hillman et
al. 1990).
I en nyligen genomförd enkätstudie till föräldrar
(Björklid, 1996) framkommer inte samma drastiska
förändring som i den brittiska. I två rikstäckande undersökningar 1981 och 1983 gick 94% av barnen i åldern 7-9 år ensamma till skolan (Spolander 1985). I
den icke rikstäckande studien, genomförd i 15 olika
skolor i Stockholm stad och Huddinge kommun, kan
man skönja en nergång i barnens rörelsefrihet. Detta
beror givetvis på hur trafikmiljön till skolan ser ut.
I ett trafikseparerat radhusområdet var det 95% av
barnen som enligt föräldrarna gick utan sällskap av
någon vuxen till skolan medan ca 80 % gjorde det i ett
villaområde. Barnen som bodde i ett innerstadsområde
måste korsa mycket trafikerade gator för att komma
till sina skolor. Endast hälften av dessa barn fick gå
utan någon vuxens sällskap till skolan (Björklid, 1996).
Heurlin-Norinder (1997) har gjort en motsvarande
enkätstudie med barn där de bl.a. fick besvara hur de

kom till skolan den aktuella dagen. Åtskilliga barn hade
skjutsats till skolan framför allt barnen i villaområdet
där mer än hälften av barnen i årskurs 2 och nästan en
tredjedel i årskurs 5 hade fått skjuts till skolan.
Trafikerade närmiljöer innebär att föräldrar måste begränsa barnens frihet, övervaka dem och följa med dem
till olika verksamheter. Föräldrarna slits mellan att
skydda sina barn för biltrafik och ge dem frihet att på
egen hand utforska sin närmiljö, göra stimulerande
miljöerfarenheter och därmed utvecklas.

Större frihet förr
Flera internationella studier har visat att för några generationer sedan hade barn mycket större frihet att utforska sitt närsamhälle än i dag. Barn förr i tiden lekte
ute mer än nu även på gatorna. Föräldrar idag övervakar sina barn allt mer och högre upp i åldrarna. I enkätstudier till föräldrar i fyra områden (Björklid, 1996)
ansåg en tredjedel av föräldrarna att de själva som barn
hade bättre möjligheter att ta sig till platser och kamrater. Samma andel föräldrarna ansåg också att det var
säkrare förr vad gällde såväl trafik som andra faror.
Att barns rörelsefrihet har minskat och att detta innebär ett hot mot deras livskvalitet är något som man
finner stöd för i litteraturen. Behovet av miljöförändringar varvid barn kan återerövra något av sin
förlorade frihet är något som diskuteras allt mer idag.

Trafikmiljöstress - ett
trafiksäkerhetsproblem
Stress framkallas av bristande anpassning mellan vad
människan behöver och förmår och vad miljön erbjuder och kräver. Trafikmiljöstress innebär stress orsakad av faktorer i trafikmiljön som hotar en individs
välbefinnande.
Stressorer är de händelser eller förhållanden som sätter igång en stressprocess. Det kan vara stadsbuller,
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Föräldrar är
oroliga
De flesta föräldrar känner oro
för att deras barn ska drabbas av en trafikolycka. Föräldrar sätter gränser för barnens rörelsefrihet. Sådana åtgärder är avgörande för barns
utveckling av rumslig perception och handling eftersom föräldrarestriktioner har
den största betydelsen för hur
barn använder sin omgivning. Föräldrar är också bekymrade för de sociala konsekvenser trafiken åsamkar.
luftföroreningar eller intensiv trafik i närmiljön. Sådant är oftast mer eller mindre omöjligt för den enskilda människan att göra någonting åt. Oftast anpassar man sig, trots att dessa stressorer förorsakar hälsoproblem. Det kan till exempel vara lättare att anpassa
sig till det faktum att den väg barnen färdas på till skolan är kraftigt trafikerad än att flytta eller försöka förändra trafiken.

Konsten att gå över en gata
De flesta olyckor för fotgängare inträffar när de ska
gå över gatan och framför allt på övergångsställen.
Rädsla för trafiken finns i alla åldersgrupper. Barns
olyckor tenderar att koncentreras runt speciella platser som korsningar, kring parkerade bilar m.m. Barnen inser inte den fara som finns i sådana miljöer. Barn
upp till nio års ålder utsätts för risker eftersom de inte
har förmåga att bedöma en plats som farlig även om
de kan de regler som gäller. Äldre barn (9-11 år) har
större kunskap om vad som kan betecknas som en säker eller farlig väg och är mer benägna att reducera
risken genom att t.ex. välja ett säkrare övergångsställe.

I resultat från enkätstudier (Björklid, 1996) framkom
skillnader i oro bland föräldrar i det trafikerade området jämfört med dem i det trafikseparerade. Föräldrars
oro gällde såväl att barnen inte var aktsamma som att
bilister inte visade varsamhet. Föräldrarna ansåg att
den bästa utemiljön för barn var bilfria ytor. De var
medvetna om trafikfarliga ställen och ville förändra
miljön, men visste inte och hade inte erfarenhet av hur
detta skulle gå till. Flera uttryckte uppgivenhet inför
myndigheternas tröghet. Påpekas bör att föräldrarnas
riskupplevelser inte är ett uttryck för en överdriven
föreställning utan en god uppfattning av vad som händer i trafikmiljön inom grannskapet. Barnen lever farligt och föräldrarna oroar sig. Det skapar en konflikt
som föräldrar i områden med blandtrafik tvingas leva
med och som blir en del av deras vardagsliv.

Barns rädsla
Barn är rädda och oroliga för trafiken. I en intervjustudie (Björklid, 1992) av ett hundratal elever (åk 2, 5
och 8) berättade drygt hälften av barnen att de var rädda

108

för bilarna eller trafiken. Det som skapade oro och
ängslan var faktorer i miljön. För det första, att regler
inte följs. Barnen gav exempel på bilister som körde
mot rött, cyklister och mopedister som körde på gångstråk eller bilister som körde in på lekgårdar. För det
andra, att sikten ibland var skymd, t.ex. på grund av
dålig snöröjning och då häckar inte klipptes ordentligt. Buller och avgaser var en tredje källa till oro och
rädsla. För det fjärde, erfarenhet av trafikolycka eller
tillbud.
Barn utsätts för åtskilliga incidenter fastän de beter
sig helt rätt. Även om föräldrarna har visat barnen hur
de ska bete sig i trafiken, så är detta ändå inte tillräckligt för barnens säkerhet och trygghet.

Barn tar på sig skuld
Barn är auktoritetsbundna till vuxna. Detta innebär
bland annat att de förväntar sig att vuxna ska följa de
regler som gäller. Då barn förstått och lärt sig följa
regler uppfattas reglerna som heliga och orubbliga. Det
kan få ödesdigra följder med tanke på att regler i trafiken oftast är relativa och att regelbrott är mycket vanligt.
Först då barnen blir äldre utvecklar de en förståelse
för reglernas syften och kan därmed tillämpa dem förståndigt. Studier har visat att yngre skolbarn ofta förlitar sig på trafiksignaler medan äldre skolbarn gör
bedömningar utifrån den totala trafiksituationen
(Björklid 1985). Även om äldre skolbarn kan trafikregler så vet de också att de kan bryta mot dem då
de inte är funktionella för deras säkerhet.
Barn tar på sig skuld, något som också hänger ihop
med barns naturliga auktoritetsinställning. Då barnen
berättade om olyckor eller olyckstillbud som hade hänt
dem själva eller andra, återkom de gång på gång till
att det var deras eget fel och att man får skylla sig
själv. Följaktligen ville barnen inte heller berätta om
dessa incidenter för föräldrarna och de i sin tur förblev okunniga om vissa dolda trafikfaror.

Inte bara barnen själva tar på sig skuld utan även vuxna
lägger skulden på barn, fastän barnen betett sig helt
rätt. Det har framkommit i polisrapporterade olyckor
såväl i Sverige som i andra länder.

Trafiksäkerhet genom
förändringar i trafikmiljön
Trots olika kampanjer och juridiska krav på att uppmärksamma de svagare trafikanterna, så har studier
påvisat att bilförare inte förändrar sitt beteende då barn
leker på trottoar eller gångväg nära vägen.
Trafiksäkerhetsundervisning bör därför inte inriktas
mot barn utan snarare mot bilförare. Det finns två strategier för att främja barns trafiksäkerhet, om man inte
vill begränsa barnens rörelsefrihet. Det första är att
påverka bilförares beteende och det andra är att förändra trafikmiljön.
Dahlstedt (1995) har gjort mätningar av bilhastigheter
där barn med fluorescerande kepsar respektive utan
har väntat vid övergångsställen. Bilisterna minskade
inte hastigheten, oavsett om barn som skulle passera
gatan hade keps eller inte. Trafikmiljön måste således
förändras och utformas på så sätt att bilförares beteende anpassas till barns förmåga.
Utredningen Barns trafiksäkerhet (DsK 1979:6) och
åtföljande riksdagsbeslut framhöll att den främsta åtgärden för barns trafiksäkerhet är att separera barn och
bilar. Gunnarsson (1995) som också lägger ett helhetsperspektiv på trafikmiljöns planering har bl.a. i TRÅD
(Allmänna råd för trafikplanering) framhållit att det
måste betraktas som en mänsklig rättighet att kunna
gå fritt och säkert.
I flera länder har miljöförändringar haft framgång i
trafiksäkerhetsarbetet. Olika fartdämpande åtgärder har
haft en dramatisk effekt på att reducera trafikolycksfall.
Olyckor varierar bland olika populationer och geografiska områden. Trafikolyckor bland 0-14 åriga barn är
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relaterade till sådana faktorer som ålder (en topp för
6-9 års intervall), kön (högre bland pojkar), socioekonomisk ställning (högre bland dem med lägre
socioekonomiska förhållande och invandrarbarn), otillräcklig föräldraövervakning och hög trafikintensitet i
bostadsområdet.
I en forskningsöversikt försöker Christie (1995) identifiera faktorer som förklarar varför barn i lägre
socioekonomiska miljöer är mer olycksdrabbade som
gångtrafikanter än i övriga miljöer. Hon konstaterar
att högriskbarn lever i tätbefolkade bostäder med begränsade lekutrymmen, där familjerna har mindre tillgång till bil och lever i en tät och högtrafikerad miljö.
Riskerna kan också förstärkas genom att föräldrarna
är mindre informerade om de faror barnen möter i trafiken eller är mer tillåtande vad gäller deras aktiviteter
nära vägarna.

Barns rätt till medinflytande en uppgift för skolan
Från resultaten i enkätstudier (Björklid, 1997) framgår att endast en liten andel av föräldrarna hade kunskap om och erfarenhet av att påverka myndigheter
för att få förändringar av barnens trafikmiljö. Likaså
var det ytterst få barn, som enligt föräldrarna, fått lära
sig hur detta går till genom skolans trafikundervisning.
Barn utvecklas genom att få påverka och ta ansvar för
det som berör dem själva. Detta har framförts i flera
sammanhang, bl.a. i FN:s barnkonvention. Även i läroplan (Lpo 94) betonas elevernas rätt till medinflytande och ansvar. Barn och ungdomar måste bli mer
delaktiga inom såväl forskning som beslutsfattande
processer vad gäller deras grannskap. Det är slutsatser
som kommit fram i åtskilliga studier om planering av
barns utemiljö. Ett första steg till medinflytande vid
förändring av den egna miljön är att besitta kunskap
om det man vill påverka. Det får barnen genom att
under säkra former kunna röra sig ute, leka och utforska sin närmiljö.

Projektet Aksjon skoleveg 1979-80 i Norge var ett försök att finna åtgärder för att förbättra barnens skolvägar. Vid en utvärdering av detta projekt fann Strand
(1988) att de föräldrar som var mest aktiva i aktionsplaner var de som hade varit aktiva i liknande sammanhang. Medborgarinflytande leder således till en
potential för fortsatt medinflytande. De kommuner som
var mest aktiva i aktionsplanerna hade redan utvecklat program för trafiksäkerhetsåtgärder. Deltagare som
redan hade etablerat rutiner och organisatoriska
infrastrukturer för detta speciella syfte var således mest
framgångsrika.
I Sverige pågår olika närmiljöprojekt. Exempel på
förändringsprojekt med trafikmiljön i fokus är Vägverkets skolprojekt Forska och lära i närsamhället
(Gummesson m.fl. 1995). Eleverna lär sig genom aktivt deltagande och påverkan i samhället. Målet är att
väcka intresse för och underlätta förmågan att förbättra
sin närtrafikmiljö. Lärarens roll är att vara en länk
mellan barn och samhällsplanerare. De vuxna lär barnen att placera in sina kunskaper i ett sammanhang,
och de kan i sin tur lära av barnen genom att de Iyssnar
på deras synpunkter.
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Samhällets syn på barn och miljöns betydelse för barns utveckling samt kunskap om barns lärande måste ligga till grund för
arbetet med trafik- och miljöfrågor. Det är viktigt att arbetet
utvecklas i enlighet med skolans
och barnomsorgens mål. Vägverket ser det som angeläget att
på olika sätt stödja skolans verksamheter inom trafik, miljö och
samhällsplanering.
Referensmaterialet vänder sig i
första hand till pedagoger och
ledningspersonal inom skola och
barnomsorg, men även till beslutsfattare, planerare, föräldrar
och andra som engagerar sig i
frågor om barn, trafik, miljö och
samhällsplanering. Vår förhoppning är att detta material med
fakta och exempel från olika projekt ska ge inspiration till fortsatt arbete med trafik, miljö och
samhällsplanering i skolan.

781 87 Borlänge

