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Förord

Vi vill tacka vår handledare Yvonne, men även Anna, Monica och Erik som funnits till hands
och ställt upp under vår praktikperiod.

Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Kjell Hedman för allt stöd och alla goda råd
samt hans humor som hjälpt oss när engagemanget inte funnits. Sist men inte minst vill vi
skänka en stor en eloge till barnen och deras föräldrar på praktikplatsen som ställt upp för oss
och uppskattat vårt arbete under dessa sju veckor. Utan er medverkan hade allt varit omöjligt.
Samtidigt vill vi tacka varandra för en väl genomförd insats och för alla timmar som vi
svettats framför dataskärmen.

Luleå den 15 maj 2003

Henrik Adolfsson Henrik Haapaniemi



Abstrakt

Vi har genomfört vårt examensarbete i en klass i årskurs 3. Syftet med arbetet var att öka
barnens trafikmedvetenhet, samt se hur närmiljön påverkar dem. En stor del av arbetet har
skett utomhus i form av promenader tillsammans med barnen där vi iakttagit och förklarat
risker i olika trafikmiljöer. Barnen har också svarat på enkäter i början och i slutet av vår
praktikperiod. Det vi ville uppnå med arbetet var att barnen skulle bli medvetna om hur
trafiken fungerar, samt se sig själva som en aktiv del i trafiken. Vi upplever att barnens syn på
sig själva som en aktiv del i trafiken och trafikmedvetenhet har blivit bättre. Vår slutsats är att
trafikundervisningen behöver större utrymme i skolan än vad den har idag och skolan bör bli
skyldiga att anordna trafikundervisning.
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Bakgrund

Inledning

Trafik är en del av människans vardag. Det är någonting som vi inte kan undvika vare sig vi
vill eller inte. Det krävs vissa erfarenheter och kunskaper om trafikens funktion för att ta sig
fram i trafiken. Innan bilismens framväxt ställdes det inte samma krav på dessa kunskaper.
Trafik är egentligen någonting som alltid har funnits på grund av människans behov att kunna
förflytta sig själv och transportera saker och ting. När urbaniseringen startade var människor
tvungna att flytta från landsbygden till staden för arbete. Det medförde att ett större antal
människor skulle dela på samma yta och därmed kunna ta sig fram från bostad till arbete.
Dessa behov fanns inte tidigare utan istället stannade man hemma på gården och hade sin för-
sörjning där.

När bilen väl blev en �nödvändighet� i de flesta hem skapades behov som egentligen inte
fanns från början. Det är precis likadant med alla nya saker. Ingen skulle idag medge att de
klarar sig utan mobiltelefon eller Internet. Dessa behov skapas av oss själva på grund av vår
bekvämlighet, utan att vi ser vilka konsekvenser det medför i ett längre perspektiv. Följderna
blir ökad miljöförstöring och sämre framkomlighet för fotgängare och bilister. Vuxna har lång
erfarenhet av trafiken och därmed god kännedom om vilka regler som gäller och vilka olycks-
risker som finns.

Den traditionella faktainlärningen har ersatts med att eleverna själva utvecklar förståelse, får
begrepp, ser mönster och utvecklar modeller. Det undersökande arbetssättet ska ersätta det
förmedlande. När man arbetar på ett undersökande arbetssätt är det viktigt att man utgår från
elevernas frågor, tankar och erfarenheter och uppmuntrar eleverna till systematiska undersök-
ningar. Skolans uppgift är att här och nu hjälpa barnen till att bli goda och delaktiga sam-
hällsmedborgare. Personalen måste ta till vara elevernas nyfikenhet och därigenom sporra
deras vilja att lära sig. Barn får ge vika för vuxnas behov av framkomlighet och eftersom an-
talet motorfordon har ökat så ställs det högre krav på människors förmåga att förstå trafikens
funktion. I samma takt som motortrafiken ökar så minskar människans möjlighet och frihet att
vistas i trafikerade miljöer.

Vi har valt det här ämnet eftersom många barn på egen hand tar sig till och från skolan, sam-
tidigt så har inte skolan någon skyldighet att undervisa i trafik. Ansvaret ligger helt och hållet
hos rektorn. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,
1998)

Att barn är i behov att trafikkunskaper är ingenting nytt. 1936 infördes trafik om ett moment i
skolan för första gången. Sedan dess har samhället ställt krav på utrymme och resurser för
trafikundervisning i skolans alla årskurser. I samband med utarbetande av 1962 års läroplan
försökte man integrera olika ämnen i kärnämnena. Trafik ansågs vara väldigt svårt att integre-
ra och därför krävdes särskilda anvisningar. I Läroplanen för grundskolan (Lgr 69) gjorde
man förbättringar och en mer utförlig beskrivning av 1962 års läroplan om trafikundervisning.
I läroplan för grundskolan (Lgr 80) finns trafikfrågorna med bland de femtontal kunskapsom-
råden som anses ha stor betydelse för vardagslivet. Trafikfrågorna ingår också som huvud-
moment inom de samhälls- och naturorienterande ämnena. De omnämns inom bild och idrott.
En viktig del i samhällsundervisningen är att framhäva betydelsen av att människor går sam-
man för att kunna förändra saker och lösa gemensamma problem, t.ex. trafikproblem. Synen
på trafikundervisningen har förändrats kraftigt från Lgr 62 till Lgr 80. I de tidigare läroplaner-
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na ansåg man att de problem som uppstår i trafiken berodde på barnen själva och deras mog-
nad att klara trafikens krav. Innehållet av trafikundervisningen i Lgr 80 överensstämmer väl
med inriktningen för orienteringsämnena där större vikt ska läggas vid elevernas aktiva med-
verkan i undervisningen.
�Trafikundervisningen bör syfta till

� att utveckla barnens insikt om de trafiksäkerhetsproblem som biltrafiken skapar,
� att utveckla barnens medvetenhet om vilken roll deras eget beteende spelar för de-
ras säkerhet,
� att utveckla barnens vilja och ansvar för att själva ta itu med sina �trafiksäkerhets-
problem� (Gummesson M, Sid. 64).

Styrdokument

Ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen,
sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, sex och samlev-
nad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger (Utbildningsdepartementet,
1999, Sid.19).

Skolan skall sträva efter att varje elev
Utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
Utvecklar sitt eget sätt att lära,
Utvecklar tillit till sin egen förmåga,
Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, (Ut-
bildningsdepartementet, 1999, Sid. 11)

Att tro på att barnen lär sig ett trafiksäkert beteende genom undervisning i klassrummet är
vanskligt. Det gäller att tillsammans med barnet fånga olika trafiksituationer till exempel sig-
nalerad korsning. Därefter ska man låta barnen få möjlighet att fundera och reflektera om si-
tuationen. Genom utbyte av varandras tankar och där läraren styr in barnens funderingar i rätt
riktning så kan man öka deras trygghet och därmed utveckla ett säkrare beteende utan att bar-
net tar onödiga risker.

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdig-
heter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet (Lärarens
handbok, § 1 Skollagen Sid.72).

För att man som människa ska kunna delta i samhällslivet krävs vissa egenskaper. Alla måste
känna till demokratins funktion, hur man handlar i affär, går på banken och vistas i trafiken
etc. Många barn har en farlig väg till skolan och ofta även till sina vänner och fritidsaktivite-
ter. Allt för ofta så avgränsas bostadsområden från varandra av en hårt trafikerad väg, vilken
barnen måste passera för att delta i sociala relationer. Därför är det viktigt att skolan har tra-
fikundervisning och samtidigt måste samhället trafiksäkra vägar genom viadukter, broar,
gångvägar och sänka hastigheter.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunska-
per. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckla eleverna till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Utbildningsdepartementet,
Sid. 7).
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De flesta föräldrar är intresserade av att barnen ska ha en säker väg till skolan. Föräldrarna
måste kunna känna sig trygga när barnen är i skolan, fritids och på fritidsaktiviteter. Föräld-
rarnas önskemål och idéer kan skolan använda för att påverka kommun och politiker om hur
vägarna bör förbättras.

Miljöns betydelse

Det är många behov som måste tillgodoses när man planerar en trafikmiljö. Det är oftast bi-
listernas behov som prioriteras framför trygga bostadsområden. Det är omöjligt att öka privat-
bilismen och samtidigt tro att vi kan skapa en trygg och spännande uppväxtmiljö för barnen.

Urie Bronfenbrenner (1917-) är en amerikansk psykolog som har utvecklat en så kallad ut-
vecklingsekologisk modell genom teoretiska antaganden och ett omfattande forskningsmate-
rial. Han framhåller betydelsen av ett helhetsperspektiv på barns utveckling och uppväxtmiljö.
Det finns både psykiska och sociala miljöer som barnet kommer i kontakt med. Människor
påverkas inte enbart av sin miljö utan påverkar den också och vill göra det. Det finns också
perifera miljöer som påverkar barnet.
Bronfenbrenners modell av den ekologiska strukturen i miljön har till syfte att främst erbjuda
ett teoretiskt forskningsperspektiv, men kan även användas som ett instrument till att analyse-
ra barnets utvecklings och inlärningsmöjlighet vad gäller exempelvis trafik i skilda närmiljö-
er.

(Björklid, 1985)

Mikrosystemet

Den miljö som barnet har en omedelbar kontakt med är mikrosystemet. De komponenter i
vilka barnen samspelar med i sin närmiljö och de sociala relationer som de har direkt kontakt
med.
De miljöhändelser som främst påverkar barnets utveckling är således de aktiviteter som barnet
själv deltar i. Trafikundervisningen bör ske både i klassrummet och utomhus. Att inte enbart
tränas till ett korrekt beteende utan få möjlighet att analysera trafikmiljön främjar barns ut-
veckling på mer än ett sätt (Bronfenbrenner, 1979).

Individ

Mikro

Meso

Exo

Makro
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Mesosystemet

Barn utvecklas inte bara i en miljö utan i alla miljöer de kommer i kontakt med. De relationer
som utvecklas mellan olika närmiljöer kallar Bronfenbrenner Mesosystemet. Hem, förskola,
skola och fritidshem utövar en gemensam påverkan och kan därmed förstärka eller motverka
varandras effekter på barns utveckling. Barn möter ständigt nya miljöer där det finns olika
regler, normer och värderingar. Det medför att barnet blir osäkert om hur det ska bete sig då
olika information kommer från de olika miljöerna.
Det finns möjlighet för föräldrar och skolpersonal att samarbeta kring ämnen som rör barns
trafiksäkerhet (Bronfenbrenner, 1979).

Exosystemet

Utanför barnens närmiljöer finns det förhållanden som påverkar indirekt den miljö de möter.
Det kan vara kommunens ekonomi eller föräldrarnas arbetsvillkor. Motstridiga budskap i
detta system drabbar personal i barnomsorg och skola genom att trafikundervisningen fortfa-
rande påverkas av material från olika organisationer och myndigheter som hämnar det under-
sökande arbetssättet som föreskrivs i läroplanen. Det finns olika krafter i samhället t.ex.
massmedia och kommersiella företag som utsätter barn och ungdomar för dubbla budskap. En
annan konflikt är att trafiksäkerhetsarbetet sker främst av olika frivilliga föreningar som är
intresserade att använda skolan som en kanal för att få igenom sitt budskap (Bronfenbrenner,
1979).

Makrosystemet

Den översta nivån i systemet är de mer övergripande ideologiska, ekologiska, ekonomiska
och politiska förhållandena. Likt exosystemet så angriper makrosystemet barnet indirekt i
deras närmiljö. Exempel på ett makrosystem är läroplaner och pedagogiska program för sko-
lan. Därför är det viktigt att läroplanen tydliggör trafikundervisning på ett annat sätt än idag
(Bronfenbrenner, 1979).

Barn och miljö

En viktig aspekt i trafikundervisningen är samspelet mellan barn och miljö. Det är viktigt att
man är medveten om vilken inverkan trafikmiljön har på barnets rörelsefrihet.
Tidigare ansåg man att barnet var självutvecklande oberoende av miljön. Numera anser de
moderna utvecklingsteorierna att det finns ett samspel mellan individ och miljö (Björklid
1985). Det är alltså interaktionistiskt och innebär att individ och miljö anses som aktiva kom-
ponenter i ett ömsesidigt samspel � såväl fysisk som social. Människan utvecklas genom att
påverka sin miljö och miljön förändras genom människans starka vilja att förändra den efter
sina egna behov. Genom arbetet med att förändra utvecklas olika egenskaper hos människan.
Samtidigt påverkar miljön människan genom att den anger förutsättningar och bestämmer
gränser. Samspelets påverkan på individen varierar. En miljö kan ge skilda effekter på olika
individer samtidigt som individer påverkar miljön på olika sätt. Hur man upplever en miljö
kan variera kraftigt och var och en konstruerar sitt eget synsätt. Att var och en konstruerar sitt
eget synsätt kallas för fenomenologiskt synsätt. Därför måste man utgå från barnets eget per-
spektiv när man studerar deras upplevelser av trafikmiljön. Barnets upplevelser och tankar om
trafikmiljön kan vara helt annorlunda än kommunens trafikplanerare (Björklid 1985).
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Barns utveckling i ett trafikperspektiv

Ett av de främsta skälen till att frågorna som rör trafikmiljön kring skolgårdar är att barn upp
till tio års ålder inte har de biologiska förutsättningarna för att kunna uppträda konsekvent i
trafiken. Barns syn och hörselförmåga är inte färdigutvecklad förrän i tonåren. Det tar även
lång tid att lära sig uppfatta vad ögat egentligen ser. Att kunna uppfatta föremål i rörelse krä-
ver träning såväl hos barn som vuxna. Barn i förskole- och lågstadieåldrarna har svårt att
ställa om blicken från när- till fjärrseende. Dessutom har barn ett snävare synfält än vuxna
dvs. tunnelseende. Barnen har inte samordningen för att klara av att gå och samtidigt titta på
samma sätt som vuxna. Därför kan de inte springa åt ett håll och titta åt ett annat.
Barns förmåga begränsas också av att deras hörsel inte är färdigutvecklad. De har även svårt
att uppfatta var ljud kommer ifrån. Det medför att barn som kan uppvisa ett trafiksäkert bete-
ende den ena dagen kan nästa dag uppvisa ett helt annat. Barn har heller inte samma förmåga
att kunna förstå hur andra människor tänker eller upplever en viss trafiksituation. Det som
vuxna upplever som farligt kan upplevas av barnet som något riskfritt. För att lyckas skapa en
god trafikmiljö måste man utgå från barnets begränsningar. Dessutom måste trafiken och
miljön anpassas till barns olika förutsättningar vid olika åldrar. Det är också viktigt att som
vuxen och lärare föra en dialog med barnen för att få en bra bild av hur de upplever trafik
(Gummesson 1992).

Fysisk utveckling

Under åren 7-12 utvecklas inte kroppen på samma sätt som tidigare. De flesta barn upplever
skolåren som en tid av stabil och jämn tillväxt och kontinuerlig förbättring av de fysiska fär-
digheterna. Under skolåren är barnens hälsa bättre än tidigare vilket innebär att de inte drab-
bas lika lätt av olika sjukdomar. Under 1900-talet har man lyckats utrota många olika sjuk-
domar på medicinsk väg. Det innebär att olyckor är vanligare som dödsorsak än sjukdomar
(Hwang, P 2000).

Att barn växer långsammare under skolåren är en av anledningarna till att de får bättre kon-
troll över sin kropp. Barnen i skolåldern nöjer sig inte med att enbart springa och hoppa utan
vill använda sina färdigheter i andra sammanhang. Aktiviteterna blir mer avancerade och or-
ganiserade idrottsaktiviteter blir allt vanligare. Den fysiska utvecklingen handlar om styrka
och koordination.

Mellan 7-12 år växer barnen långsamt. De växer i genomsnitt 6 centimeter och ökar c:a 2 kilo
per år. En 10-åring är omkring 140 centimeter lång och väger 30 kilo. Barnen blir också sma-
lare, musklerna blir starkare och hjärtats och lungornas kapacitet ökar vilket medför att barnet
kan springa snabbare och kan träna mer intensivt än tidigare. Naturligtvis finns stora indivi-
duella variationer i längd och vikt. Det kan skilja över 10 centimeter i längd mellan barnen på
lågstadiet utan att det behöver vara något konstigt med det. Det är först i prepuberteten som
större skillnader uppkommer (Hwang, P 2000).

Kognitiv utveckling

När det gäller den kognitiva utvecklingen lär sig de flesta barn snabbt utan större besvär. De
klarar att tänka logiskt, om det inte ställs för stora krav på abstrakt tänkande. I fråga om mo-
ralutvecklingen gör barnen tydliga skillnader på rätt och fel utan den mångtydlighet som
ibland kännetecknar vuxnas bedömningar. Jean Piaget (1896-1980) studerade hur barn ut-
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vecklas från att vara egocentriska till perspektivtagande individer. Enligt Piaget är inte moral
regler, utan förståelse av regler och roller (Björklid P, Fischbein S, 1996).

Inom kognitiva teoribildningen säger man att individen är aktiv i sin inlärning och i sin tolk-
ning av verkligheten. För att få relevant information utifrån använder individen sig av diverse
olika strategier. Informationen organiseras sedan i redan existerande scheman och mönster i
medvetandet och lagras i olika minnessystem. Den här typen av inlärning styrs av högre lig-
gande kontrollsystem i medvetandet. Barnen kan alltså vara medvetna om hur de lär sig och
kan styra skeendet utifrån vilket mål de har av inlärningen.
Dessa styrprocesser kallas ibland för metakognition och innebär kunskap om kunskapen.
Barnen vet hur de ska bära sig åt för att på bästa sätt lära sig och minnas något. De har kon-
troll och kan styra inlärningsprocessen under det att detta pågår. Yngre barn är inte medvetna
om att de själva kan vara aktiva och påverka sin inlärning. Först vid 10-års ålder kan barn bli
medvetna om olika inlärningsstrategier. Den största skillnaden mellan yngre och äldre barn är
att de äldre barnen kan använda sig av olika strategier (Björklid, 1985).

Det är lätt att lära barnen mekaniska färdigheter. Att utveckla förståelse för trafik är svårare
och mer ansträngande. Det förutsätter aktivt tänkande och ställer nya krav på oss vuxna. Bar-
net måste kunna reflektera och bedöma sin egen förmåga till det problem som dyker upp.
Barnen måste lära sig att uppfatta en helhet med ett otal samverkande faktorer där de själva
ingår som en aktiv del. Därför är det viktigt att barnens förståelse och subjektiva bild av trafi-
ken genomsyrar hela trafikundervisningen. Utgångspunkten är en aktiv syn på inlärning och
barnen måste lita på de egna tankarna och erfarenheterna och inse att kunskap inte kommer
automatiskt, man måste göra något själv. Hela tiden måste barnen ställas inför nya frågor och
få tillfälle att reflektera över dem.

Piaget beskriver intelligens som en gren av biologisk anpassning. De viktigaste anpassnings-
formerna för Piaget är ackommodation och assimilation. Båda processerna pågår samtidigt
och den ena finns inte utan den andra. Däremot kan en av processerna dominera. Assimilation
innebär att individen tar in information och anpassar den till det som den redan vet. Barnet är
vant att gå över ett särskilt övergångsställe och kan sedan anpassa det till liknande situationer
och miljöer. Ackommodation är den direkta motsatsen till assimilation. Det är den process där
individen förändrar sig efter omgivningen. Barnet ska gå över en högtrafikerad väg. Istället
för att ta den enklaste vägen väljer barnet att gå en omväg som är säkrare, exempelvis vid ett
signalerat övergångsställe. Vid ackommodation anpassas handlingen efter omgivningen.
(Björklid, Fischbein, 1996)

Barn har också en begränsad språkförståelse och en personlig uppfattning av ordets betydelse
allt efter kunskap och erfarenhet. Uttrycket �Se upp!� är för många barn det samma som att
titta upp mot himlen. Barn gör även egna tolkningar av vägmärken och symboler och många
är inte säkra på höger och vänster. Även om barnen lyssnar är det inte säkert att de tar till sig
vad vi har sagt. Därför ska man använda enkla ord och uttryck och kontrollera att de har för-
stått. Det faktum att barnen är så utlämnade och har så stor tillit till oss vuxna innebär också
en form av begränsning. Det ställer stora krav på oss vuxna.

Det viktigaste att klargöra är att barn utvecklas både genom mognad och inlärning. Men det
finns tydliga begränsningar i barns mognadsutveckling för att de ska kunna klara sig i den
komplexa trafikmiljö som många lever i. Det är begränsningar som ingen utbildning och trä-
ning kan undanröja. Därför är det verkningslöst att undervisa små barn i trafik och det kan
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leda till övertro på undervisningens effekter hos barn och föräldrar och kan på så sätt försämra
trafiksäkerheten. (Granström, 1992)

Mognad och inlärning

Barn utvecklas genom både mognad och inlärning. Det är meningslöst att träna färdigheter
som man inte har mognad för och kan klara av. Det kan till och med få negativa effekter. För
att barn inte ska hindras i sitt lärande och sin utveckling måste det få möjlighet att utforska
närmiljön tillsammans med andra barn och vuxna. Det största hindret för barns rörelsefrihet
och utelek i närmiljön är biltrafik och bristande trafikplanering, då barnens behov sätts åt si-
dan för den ökade population och dess behov i samhället (Skolöverstyrelsen 1983).
Förut ansåg man att man kunde anpassa barnen till trafiken genom utbildning och träning. Nu
vet man att barn är begränsade till att anpassas till biltrafiken. Därför är det viktigt att förändra
miljön så att den blir trafiksäker. Barn är lekande varelser och måste få leka. Genom leken
utvecklar och övar de färdigheter och skaffar sig kunskaper om omvärlden. Det största hindret
för barns utelek och därmed deras utveckling är en otillfredsställande trafikplanering och
svårtillgängliga lekområden. Leken skall framförallt vara lustfylld och är en källa till glädje.
Hemmet och bostadsområdet är barns främsta uppväxtmiljö. Även för barn som går i skola
och fritidshem är närmiljön kring bostaden viktig för deras utveckling och uppväxtvillkor.
(Hwang P 2000)

Syfte

Vårt syfte är att försöka öka barns trafikmedvetenhet samt se hur barnen fungerar i dess när-
miljö

Metod

Det arbetssätt vi valt är att påverka barnens förståelse och medvetande om trafikens funktion
och att de ska uppfatta sig själva som en aktiv del i trafiken, istället för att arbeta med väg-
märkeskunskap.

En av de främsta forskarna inom området är Professor Pia Björklid vid Lärarhögskolan i
Stockholm. Björklids forskning har ett interaktionistiskt synsätt. Det betyder att människa och
miljö är aktiva komponenter i en ömsesidig samspelsprocess. Människan vill förändra sin
miljö, samtidigt som hon är tvingad att anpassa och begränsa sig efter miljöns påverkan. Hur
omgivningen upplevs kan variera kraftigt och det betyder att var och en konstruerar sin egen
omvärld.

Vi har inspirerats av Björklids forskning och i vårt arbete beskriver vi hur människa och miljö
samspelar med varandra. Anledningen till att vi valt att använda oss av den här metoden är att
barnen i den här åldern är påverkningsbara och har kommit så långt i sin utveckling att de har
förmåga att tänka logiskt. De kan överväga olika situationer och val till det bättre, samt att de
kan se saker från andra människors perspektiv. Vi har valt att använda oss av enkäter med
öppna svarsalternativ, för att minska risken för givna svar.
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Försökspersoner

Vi kommer att göra vår studie med 25 barn i årskurs 3. De flesta av barnen färdades till och
från skolan på egen hand trots att de korsade många hårt trafikerade vägar. Alla barn kunde
cykla och en hel del av dem använde cykeln för att färdas till skolan.

Bortfall

Alla barn som deltog i första enkättillfället deltog även i studien. De barn som missade första
enkättillfället deltog i samtliga aktiviteter, men rapporterades som bortfall i studien. I detta
fall är det två elever som räknades som bortfall. Med anledning av påsklov under vår femte
vecka stod vårt arbete helt stilla under denna tid. Detta föranledde att vi fick arbeta mer inten-
sivt under slutet av praktikperioden. Vi kunde genomföra samtliga av våra planerade aktivi-
teter dock under viss tidspress, vilket kan påverkat vårt arbete. Med anledning av att vårt ar-
bete främst kommer att utföras utomhus, så är väder och vind en omständighet som kan på-
verka vår verksamhet.

Material

•  Enkät 1 (se bilaga 1)
•  Föräldraenkät (se bilaga 2:1-2:2)
•  Litteratur
•  Enkät trafikfrågor (se bilaga 3:1-3:2)
•  Anteckningar från observationer
•  Karta över området där studien bedrevs

Genomförande

Vi har valt att studera litteratur som behandlar ämnet. Litteraturen kommer att styra vår verk-
samhet under VFU.
Under första veckan koncentrerade vi oss främst på att skapa en bra relation till barnen. Vi
delade även ut en enkät (se bilaga 2:1-2:2) till föräldrarna som de skulle besvara under helgen.
Barnen besvarade en enkät (se bilaga 1) under skoltid tillsammans med oss. Enkäternas svar
var underlag för de frågor som vi ställde under trafikpromenaderna. Under följande veckor
genomförde vi ett flertal promenader med mer och mer avancerade trafiksituationer. Där fick
barnen möjlighet att använda sina gamla kunskaper för att tillägna sig nya. Meningen med
promenaderna var inte att diagnostisera barnens uppträdande utan att få dem medvetna om att
de själva är en aktiv beståndsdel av trafiken. Då vi är lekmän på området så berättar vi endast
det vi själva behärskar. Vi reflekterade över våra erfarenheter både som bilister och fotgänga-
re för att få ett helhetsperspektiv.
Under promenaderna delade vi upp gruppen i flickor och pojkar och sedan i två grupper var-
dera. Syftet med denna uppdelning var att vi trodde att en könsblandad grupp skulle medföra
att flickorna hamnade i skymundan. Vi upplevde det som positivt att arbeta enskilt med pojkar
och flickor. Initiativet till arbetssättet kom ifrån vår handledare som grundades på hennes er-
farenheter av gruppen. Vi arbetade enskilt med varsin grupp. Under promenadens gång ställde
vi frågor kring tänkbara faror, samt övade ett trafiksäkert beteende. Svaren och beteendet bok-
fördes i våra dagböcker. Efter halva vägen slogs gruppen samman för att bedöma varandras
beteenden vid ett övergångsställe. Efter varje promenad diskuterade och sammanställde vi
våra erfarenheter.



9

Under vecka 2 började vi skapa en karta över bostadsområdet omkring skolan. Vi kopierade
upp en karta på overhead och förstorade sedan den till ett större format. Barnen deltog inte i
konstruktionen av kartan, då vi ansåg att gruppen inte var mogen för ett sådant projekt. De
fick istället tillverka kompisböcker med sitt ansikte och självtillverkade kropp på framsidan.
Boken innehöll var de bodde och deras fritidsintresse. Under sista veckan när kartan var klar
tog vi in barnen gruppvis om fem personer i taget. Barnen fick sedan markera sina bostäder
och dra ett snöre från sin bostad till sin kompisbok.

Den fjärde veckan gjorde vi en cykelbana med olika manövreringsmoment. Övningen gick ut
på att behärska balans och koordination som krävs för cykling.

Tidsplan

VT -02 HT -02 VT -03

Val av ämne Utarbetande av bakgrund, Genomförande av undersökning

Inlämning av PM syfte och metod Sammanställning av examensarbete

Undersökningen genomfördes vecka 12-18 på en skola i Luleå. Veckorna är numrerade 1-7.

Vecka 1. Vi presenterade vårt arbete för barn och föräldrar, samt lärde känna barn och perso-
nal. Två enkäter delades ut under veckan.
Enkät 1: Barnens kunskaper om trafik (Se bilaga 1). Enkäten besvaras av barnen själva. En-
käten delades ut under sista veckan för att se om någon förändring har skett.

Enkät 2: Barnens färdväg till och från skolan (Se bilaga 2:1-2:2). Enkäten besvarades till-
sammans med föräldrarna. Vi granskade enkäten, för att under vecka 3 bearbeta den tillsam-
mans med barnen. Syftet med enkäterna var att få en inblick i hur barnets väg till skolan såg
ut samt vilka faror som fanns.

Vecka 2. Vi skapade en tavla av närmiljön med hjälp av karta som förstorades upp med hjälp
av overhead. På kartan markerade vi tillsammans med barnen ut skolvägen och dess tänkbara
faror.
Syftet med vår karta var att barnen lättare skulle förstå hur deras bostadsområde var utformat.

Vecka 3. Promenader genomfördes gruppvis i närområdet.
Vårt syfte med promenaderna var att öka kännedomen om närmiljön samt få barnen att kom-
ma ut utanför skolgården. Vi använde oss av svaren från enkät 2 för att reflektera över tänkba-
ra faror.

Vecka 4.
Vi genomförde gruppvis promenader i närområdet. Vi träffade den andra gruppen efter halva
vägen för att tillsammans se varandras tänkbara fel.
Vårt syfte var att få barnen att se att många beter sig fel trots att de vet hur man ska bete sig.
Samtal och diskussion genomfördes kring promenaden och dess syfte.
Vi skapade en cykelbana, där barnen får testa olika balans och manövreringsmoment. Banan
innehöll vippbräda, slalombana och cirkel.
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Vecka 5.
Påsklov. Ingen aktivitet

Vecka 6. Kartan färdigställs. Vårt syfte var att använda tavlan i en vidare diskussion kring
tänkbara trafikfaror och farliga skolvägar i barnens närmiljö.

Vecka 7. Ännu en gång lämnade vi ut enkät 1 för att om möjligt se en förändring från första
veckan. Frågeformulär från NTF delades ut.
Vi rundade av praktiken med allmänna samtal och diskussioner kring veckorna som har gått.
Vi ville ta reda på vad som varit positivt respektive negativt samt om de kunde peka på någon
övning eller något samtal som de tyckte hade varit lärorikt.

Resultat

Enkät 1

Under den första veckan gav vi barnen en enkät (se bilaga 1) som innehöll grundläggande
trafikfrågor. Enkätens syfte var att undersöka om barnen ser sig själva som en aktiv del i trafi-
ken samt vilka kunskaper de har. För att vi skulle kunna se någon förändring under vår prak-
tikperiod så gav vi ut exakt samma enkät under sista veckan. Enkäten var också grunden för
hela vår studie och basen för vårt praktiska arbete. Vi har en tabell innehållande svaren som
uppkom utifrån enkäten. Vi har valt att kategorisera svaren efter egen bedömning. Sedan har
vi har gjort en kortfattad kommentar under varje tabell för att förklara de stora förändringarna
mellan enkättillfälle 1 och enkättillfälle 2.

Vi har valt att kalla enkättillfälle 1 (Enkät 1) och enkättillfälle 2 (Enkät 2)

Fråga 1. Hur ska man göra när man ska gå över en väg?
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Figur 1.
Kommentar: Vid Enkät 1 visste majoriteten av barnen att de var tvungna att titta åt båda
hållen. Efter Enkät 2 visste ytterligare 3 barn hur de skulle göra.
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Fråga 2. På vilken sida ska man gå över en väg som inte har 
utsatt gångväg?
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Figur 2.
Kommentar: Här har det skett en klar förändring i antalet barn som vet att man ska gå på
vänster sida. Det finns dock fortfarande barn som är säkra på att det är höger.

Fråga 3. Varför finns det trafiksignaler?
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Figur 3.
Kommentar. Antalet barn som upplever sig själva som en del i trafiken har ökat mellan Enkät
1 och Enkät 2. I stapeln �Ej kategoriserade svar� ingår som är ofullständiga och svårtolkade.



12

Fråga 4. Varför finns det trafikregler?
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Figur 4.
Kommentar: Vid Enkät 1 var svarsfrekvensen lika stor mellan säkerhet med människan i fokus
och bilar i fokus. Efter Enkät 2 var antalet barn som svarade människan i fokus betydligt
större.

Fråga 5. Varför tror ni att människor bryter mot 
trafikreglerna?
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Figur 5.
Kommentar: Barnen tror att dumhet är den största anledningen till att vi bryter mot trafik-
reglerna i båda enkäterna.

Sammanfattning av enkätsvar

Vi har valt att kategorisera svaren efter att barnen besvarat enkäten. Det beror främst på att
trafik är ett komplext ämne där förståelsen för omgivningen är det viktigaste. Därför är det
omöjligt att ge färdiga svar utan barnen måste få tänka själva. Vi har upptäckt en positiv för-
ändring i samtliga enkätfrågor. Barnen ser sig mer som delaktiga i trafiken än tidigare. Det är
precis det vi ville få fram av vår undersökning. Enkätundersökningen visar även att det inte
krävs stor ansträngning från skolan för att påverka barns medvetenhet om trafikens inverkan.
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De få föräldrar som vi träffat har haft en mycket positiv inställning till vårt arbete och tyckte
att det var bra att arbeta med trafik. Enkäterna visar att barnen sedan tidigare är relativt med-
vetna hur man ska gå till väga för att undvika de risker som finns i trafiken. Trots detta visade
flertalet barn tveksamma antydningar till detta under våra promenader. Den grupp som hade
minst kunskap tidigare har närmat sig samma kunskapsnivå som de barn som kunde ganska
mycket innan arbetet.

Föräldraenkät

Vi skickade hem en enkät (se bilaga 2:1-2:2) som alla barn, även de som inte deltog i förra
enkäten, skulle besvara tillsammans med föräldrarna. Där fick föräldrarna möjlighet att tycka
till om vad som behöver förbättras i närmiljön. Det kom många olika svar men en majoritet
vill ha sänkt hastighet i skolans närhet samt att vägarna bör plogas bättre vintertid. Ett flertal
platser i barnens skolväg återkom flera gånger och ansågs som farliga av föräldrarna.
På första frågan i enkäten fick barnen svara hur de tar sig till och från skolan. Då enkäten hade
ett flervalssystem så kunde barnen och föräldrarna rangordna de mest vanliga svaren. De
flesta cyklar eller går eftersom bostadsområdet är ganska närbeläget och tätbebyggt. Flertalet
barn hade även svarat att de får skjuts med bil till skolan av föräldrarna. Många barn väljer
också att promenera med syskon till och från skolan.

Andra frågan handlade om barnen och föräldrarna ansåg att vägen till skolan är säker. 12 av
barnen svarade att den är säker, 9 ansåg att den var osäker och 4 lämnade aldrig tillbaka en-
käten. Ett mindre antal av de barn som svarade att vägen till skolan var säker hade trots detta
vissa synpunkter på trafikmiljön.

Fråga tre och fyra handlade om vilka platser som finns i närmiljön som kan vara farliga. Des-
sa svar bearbetades vid senarelagda promenader med barngruppen.

Promenaderna

Promenaderna genomfördes gruppvis med flickor och pojkar var för sig. I början uppträdde
barnen mer oroligt och okoncentrerat. Det var alltid någon som hittade på något. Efter ett tag
så insåg samtliga syftet med promenaderna och uppträdde därefter. Barnen ställde och besva-
rade frågor kring ämnet. Arbetet utvecklades av barnens frågor och kunskaper samt bostads-
områdets miljö. Trots vissa koncentrationssvårigheter hos ett fåtal så kunde vi genomföra
promenaderna relativt smärtfritt. Vid gruppsammanslagningen visade det sig att många av
barnen kunde finna flera fel hos varandra, vilket var vårt mål. Dessvärre fanns det tendenser
till att ett fåtal pojkar ville imponera på varandra genom att visa sig djärva i trafiken. Det
medförde viss fara då bilar ofta passerar övergångsstället. När vi splittrade gruppen lugnade
sig barnen avsevärt och ordningen blev näst intill återställd.

Kartan

För att barnen skulle få en ökad förståelse över närmiljön så gjorde vi en karta över bostads-
området med omnejd. Utifrån föräldrarnas åsikter märkte vi ut de farliga platserna som de
ville förändra. Vi diskuterade med barnen och vi märkte att deras åsikter skiljde sig från för-
äldrarnas. Det fanns de som upplevde att föräldrarna var överbeskyddande och onödigt oroli-
ga. Genom diskussion så förstod barnen att föräldrarnas orolighet inte berodde på något annat
än omsorg. Det fanns de barn som upplevde den här övningen som onödig och tråkig till en
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början. Uppfattningen förändrades i takt med att diskussionen fortlöpte. De barn som tvivlade
på övningens utformning blev nöjda och tyckte att det var kul i slutändan.

Cykelbanan

Eftersom barnen går i tredje klass valde vi att promenera istället för att cykla. Det är ändå
intressant att studera barns mognad för att cykla. Vi valde att under en gymnastiklektion un-
dersöka barnens förmåga på cykel. Alltsammans genomfördes på skolgården utan trafik. Där-
för går det inte att relatera övningens resultat till den verklighet som finns i trafikerade miljö-
er. Då övningen mer användes som ett komplement och låg utanför studiens syfte har vi valt
att inte rapportera något resultat. Övningen sågs dock som ett kul inslag av både barn och
gymnastiklärare.

Trafikfrågor från NTF

Detta frågeformulär är en sammanfattning av vad vi har gått igenom under praktikperioden.
Barnen fick då tillfälle att visa hur mycket de tagit till sig. Denna uppgift tillsammans med
Enkäterna är det som tydligast visar vilken nivå de ligger på för tillfället inom trafikmed-
vetenhet. Barnen visade sig kunna majoriteten av frågorna utan större ansträngning.
Hela arbetets avslutning gick bra och barnen hade överlag positiva upplevelser av arbetet.

Diskussion

Reliabilitet och validitet

Eftersom vår forskning ägde rum i en barngrupp i tredje klass, så har de flesta barnen uppnått
en tillräcklig mognadsnivå för att tillgodogöra sig kunskap om ett komplext ämne som trafik.
Innan praktikperioden visste vi hur bostadsområdet var uppbyggt. Vi valde medvetet att fånga
olika situationer som finns i barnens direkta närhet. Under arbetets gång har barnen fått svara
på en enkät i början och slutet. Enkäten var uppbyggd så att barnens egna tankar och kunskap
skulle styra svaren. Vi anser att det är det bästa sättet i ett ämne som behandlar moral, att inte
ha frågor med svarsalternativ. Problemet som uppstår när man inte har färdiga svarsalternativ
är att tolka dem och fastställa ett resultat. Problem som finns i alla undersökningar där man
försöker mäta utveckling är att få fram exakta värden. Utifrån varje enskild fråga delade vi
upp barnens svar i olika kategorier. Barnens svar var uttryckta på ett annat sätt än titeln på
våra kategorier. Trots det så anser vi att vårt resultat är tillförlitligt. Vid båda enkättillfällena
fick alla barn samma information. Om något barn inte förstod någon fråga så tog vi upp det i
klassen och delgav alla samma information
Det vi dock kan se som en nackdel är att vi endast är två stycken som utfört arbetet, vilket kan
ha bidragit till att vissa barn kan ha gått miste om viktig information under promenaderna.
Det man kan ifrågasätta är om sju veckor är tillräckligt lång tid, men vi upplever att barnen
fått mycket erfarenheter under våra promenader som de kommer att ha användning för vid
senare tillfällen. Dock kan dyrbar tid ha ägnats åt att lösa konflikter och hålla uppsikt på de
allra stimmigaste barnen.

Resultatdiskussion

Syftet med vårt arbete var att öka barns trafikmedvetenhet och se hur närmiljön påverkar bar-
nen. Eftersom det skedde stor förändring mellan enkättillfällena så anser vi att vi lyckats med
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vårt mål, d.v.s. att öka deras trafikmedvetenhet. Självklart är trafikkunskap något som bör
uppdateras kontinuerligt för bästa resultat. Det går inte att enbart gå ut vid några tillfällen som
vi gjort och sedan hoppas på att barnen tillägnat sig kunskap och medvetenhet som räcker för
hela livet. Detta är en process som måste få ta tid för att verkligen rota sig. Barnen har för-
modligen redan en relativt god grund att stå på och tror sig kunna röra sig i trafiken mer eller
mindre obehindrat. Det har dock visat sig i våra enkäter att deras tankar och funderingar om
trafik inte är särskilt utvecklad. De upplever sig numera som en aktiv del i trafiken, vilket de
inte gjorde innan våra övningar.

En annan del som visar att trafik är ett viktigt ämne att jobba med är den positiva respons vi
har fått från barnens föräldrar. Föräldrarna hade tidigare inte tänkt på om skolan bedriver tra-
fikundervisning, vilket den inte har skyldighet att göra. Då ämnet ligger under rektorns ansvar
så skiljer sig kunskaperna väldigt kraftigt från skola till skola. Vi saknar grund för detta påstå-
ende, men det är vår generella uppfattning. Det krävs även att de enskilda pedagogerna är
intresserade att arbeta med ämnet. Det vi upplever som märkligt är att den nya läroplanen Lpo
94 inte innehåller någon beskrivning av ämnet som de tidigare läroplanerna gjorde.

Samtliga enkätfrågor ändrades i en positiv riktning vilket var vårt huvudsakliga mål. Även
barnens inställning till trafiken hade en positiv utveckling under arbetets fortlöpande. Barnen
agerade på ett annorlunda sätt mot slutet till skillnad från början. I början upplevde flera det
som tråkigt, barnsligt och onödigt. De ansåg att de redan kunde allt, men efteråt insåg de att
de hade fel och tyckte att arbetet var roligt.

Vid första enkättillfället var barnen osäkra och frågade oss om de rätta svaren.  Eftersom det
var en undersökning så svarade vi naturligtvis inte. Vid andra tillfället så arbetade barnen mer
självständigt med enkäterna och det krävdes inte lika mycket tid att besvara dem. Vi tror att
detta beror på att de dels förstod frågorna samt att de fått trafikinformation under de veckor vi
arbetat med dem.

Trots att det har skett en klar förändring i deras trafikmedvetenhet, så finns det fortfarande
mycket att arbeta med inom trafik. Det blev mer obegripligt än tidigare att rektorn har ansvar
för ett ämne som trafik och att läroplanen inte beskriver det utförligare. Vad vi vill poängtera
är att barn är i stort behov av en väl utförd och kontinuerlig trafikundervisning som med för-
del sker i samarbete med hemmet. Vi upptäckte tidigt att barnen hade erfarenheter om var i
bostadsområdet det kunde vara farligt. I högtrafikerade delar av bostadsområdet begränsas
barnens utrymme för lek och rörelse. Det är inte en självklarhet att cykla på alla ställen och på
egen hand ta sig till och från kompisar. Detta stöder Piagets teori om biologisk anpassning.
(Björklid P, Fischbein S, 1996) Människan kommer alltid att bli tvingad att anpassa sig efter
miljön och i synnerhet barn eftersom de inte har samma möjlighet att påverka.

Avslutningsvis vill vi ytterligare en gång framhäva en förändring till att skolan blir skyldig att
anordna trafikundervisning. Vår undersökning genomfördes sporadiskt under en sjuveckors
period vilket vi anser är för lite om man ser på den utveckling som vårt resultat hade. För att
uppnå största tänkbara effekt bör trafikundervisningen ske kontinuerligt under en längre tid
som en del av undervisningen. Det är vår förhoppning att ansvaret för trafikundervisningen
tydliggörs.



16

Fortsatt forskning

Trafikundervisning bör bedrivas genom hela grundskolan. Det som skulle vara intressant att
studera är att se om förändringen blir större genom mer omfattande aktiviteter och sker under
en längre tid. En annan forskning som vore intressant att studera är om det finns skillnader i
kunskap hos eleverna från olika miljöer exempelvis stad och landsbygd. Den tid vi bedrev vår
studie hade vi genusblandade grupper på grund av tidsbrist och av smidighetsskäl. En forsk-
ning kring ämnet i ett genusperspektiv skulle också bidra till djupare förståelse av hur barn
uppfattar av abstrakta saker som trafik.
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Bilaga 1
Barnenkät

Fråga 1 Hur ska man göra när man ska gå över en väg?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Fråga 2 På vilken sida ska man gå på en väg som inte har utsatt gångväg?
Förklara ditt svar.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Fråga 3 Varför finns det trafiksignaler?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Fråga 4 Varför finns det trafikregler?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Fråga 5 Varför tror ni att människor bryter mot trafikreglerna?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................



Bilaga 2:1

Föräldraenkät

Ringa in och motivera lämpligt svar
Vid flera passande svar, rangordna 1 � 3 där det vanligaste är 1.
Barnets namn är oväsentligt

Fråga 1 � 3 bör besvaras tillsammans med förälder
Fråga 4 är endast riktad till förälder.

Fråga 1 Hur tar du dig till skolan och varför?

A Förälder skjutsar med bil

Varför?.............................................................................

B Går tillsammans med förälder.

Varför?.............................................................................

C Går tillsammans med kamrat

Varför?.............................................................................

D Går ensam

Varför?.............................................................................

E Åker buss

Varför?.............................................................................

F Cyklar

Varför?.............................................................................

G Annat färdsätt

Varför?.............................................................................

Fråga 2 Anser du att vägen till skolan är säker?

A Ja

Motivera......................................................................

B Nej

Motivera......................................................................



Bilaga 2:2
Fråga 3 Finns det någon plats på vägen till skolan som du tycker är farlig?
Var i sådana fall?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Fråga 4 Endast för föräldrar

Vad anser du bör förändras för att vägen till skolan ska bli säkrare?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Med vänliga hälsningar

Fritidspedagogstuderande
Henrik Adolfsson
Henrik Haapaniemi



Bilaga 3:1
Trafikfrågor från NTF Sörmlands län

1. På vilken sida av vägen ska du cykla?

2. Vilket ska du välja när åker inlines, cykelbana eller gångbana?

3. Vilka färger ska reflexerna på en cykel ha bakåt, framåt och åt sidorna?

4. Varför ska du bära reflexer när du är ute och går i mörkret?

5. Ska man placera reflexen högt eller lågt på kläderna för att du ska synas bäst?

6. Varför bör man ha hjälm när man cyklar?

7. Din kompis och du är ute och cyklar. Han/hon ramlar och skadar sig. Vad gör
du då?



Bilaga 3:2

Facit till trafikfrågor från NTF Sörmlands län

1. På vilken sida av vägen ska du cykla?

SVAR: Höger

2. Vilket ska du välja när åker inlines, cykelbana eller gångbana?

SVAR: Om jag håller gångfart ska jag vara på gångbanan, men om jag åker
fortare ska jag vara på cykelbanan.

3. Vilka färger ska reflexerna på en cykel ha bakåt, framåt och åt sidorna?

SVAR: Röd, vit och orange

4. Varför ska du bära reflexer när du är ute och går i mörkret?

SVAR: För att synas bättre

5. Ska man placera reflexen högt eller lågt på kläderna för att du ska synas bäst?

SVAR: Lågt

6. Varför bör man ha hjälm när man cyklar?

SVAR: Skydda huvudet

7. Din kompis och du är ute och cyklar. Han/hon ramlar och skadar sig. Vad gör
du då?

SVAR: Diskussionsfråga, exempel på svar: Ring 112, hämta hjälp, första
hjälpen etc.


