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Förord

Denna skrift är en förkortad upplaga av de avsnitt i boken Barn
Trafiksäkerhet Miljö, vilka bedömts vara särskilt användbara för peda-
goger inom barnomsorg och skola samt andra vuxna i det praktiska
arbetet för barn och ungdomars trafiksäkerhet. Materialet kan även
användas för grundutbildning och fortbildning.

Barns behov av säkra utemiljöer belyses. Biltrafik i närmiljön till följd av
bristande trafikplanering är det som främst hindrar barnens utelek.
Biltrafiken skapar inte bara olycksrisker i form av trafikolyckor, den
medför också ett avgasproblem. Bilavgaser svarar för den domine-
rande delen av luftföroreningar, som människor utsätts för. Barn är
särskilt känsliga för luftföroreningar. Barnens trafikundervisning tas
upp till kritisk granskning.

Det finns exempel på att skolan i avsevärd grad lyckats påverka
trafikmiljön för barnen. Man har låtit eleverna arbeta med sin närmiljö
och komma med förslag till trafikförbättrande åtgärder. Förslagen har
sedan diskuterats med trafikansvariga tjänstemän inom kommunen. I
flera fall har detta lett till att trafikförbättrande åtgärder genomförts.
Detta sätt att arbeta innebär att barnen tidigt kommer i kontakt med den
demokratiska beslutsprocessen och lär sig att det är möjligt att påverka
den.

Margit Gummesson och Thomas Larsson, Vägverket har gjort urvalet
och utformat sammanfattningen.
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Tidigare ansåg man att det gick att anpassa
barnen till trafiken genom utbildning och
träning. Numera vet man att barn har mycket
begränsade möjligheter att anpassa sig till de
krav som biltrafiken ställer. Det är därför i
första hand miljöåtgärder som måste vidtas
för att förbättra barns trafiksäkerhet.

När barn leker utvecklar och övar de färdig-
heter och skaffar sig kunskaper om omvärl-
den. När barn leker prövar de sina kropps-
krafter, experimenterar, gör nya erfarenhe-
ter, utforskar sin omgivning, lär sig att samar-
beta, får utlopp för sin fantasi och bearbetar
upplevelser.

Biltrafiken ett hinder för
barnens utveckling och lärande

De största hindren för barns utelek och där-
med utveckling är otillfredsställande trafik-
planering, höghusbebyggelse, långa avstånd
till attraktiva lekområden, brist på lek-
möjligheter vid kallt och dåligt väder samt
brist på möjligheter för stimulerande aktivi-
teter för vuxna.

Trafikmiljön är skapad av vuxna, för att vuxna
ska kunna förflytta sig. För barnen är trafiken
en komplicerad, ständigt skiftande miljö, som

ofta inkräktar på deras revir. Trafikens krav
på utrymme konkurrerar med barnens lek-
områden, skol- och fritidsvägar.

Det är skillnad mellan den objektiva och den
subjektivt upplevda miljön. Det betyder att
den miljö som barnet konstruerar och uppfat-
tar kan vara helt annorlunda än den miljö t.
ex. trafikplanerare tänkt sig.

Barn kan inte prestera över sin
mognadsnivå

I hur hög grad kan då barnen genom utbild-
ning klara ett trafiksäkert beteende? Barn
utvecklas såväl genom mognad som inlär-
ning. Men det finns tydliga begränsningar i
barns mognadsutveckling för att de ska kunna
klara sig i den komplexa trafikmiljö som
många lever i, begränsningar som ingen ut-
bildning eller träning kan undanröja. Det är
därför verkningslöst att sätta in trafiktränings-
program för små barn. Det kan dessutom
leda till en övertro på undervisningens effek-
ter hos barn och föräldrar och kan på så sätt
försämra trafiksäkerheten.

Redan under 1960-talet visade barnpsykolo-
gen Stina Sandels forskningsresultat att barn
kan inte prestera över sin mognadsnivå. Barn

Barns behov av
trafiksäkra närmiljöer

Barn utvecklas både genom mognad och inlärning. Att träna färdigheter som man inte
har tillräcklig mognad att klara av är verkningslöst. Det kan t.o.m. få negativa effekter.
Om barn inte får möjlighet att utforska och röra sig fritt i närmiljön tillsammans med
andra barn och vuxna hindras de i sitt lärande och sin utveckling. Biltrafik i närmiljön
till följd av bristande trafikplanering är den faktor som främst skapar restriktioner för
barns utelek.
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upp till tioårsåldern saknar biologiska förut-
sättningar för att vid alla tillfällen visa ett
trafiksäkert beteende. De kan inte tränas till
ett korrekt   beteende i en komplex trafikmil-
jö. Det beror på mognadsfaktorer som inte är
färdigutvecklade hos barnen.

Syn och hörsel är inte
färdigutvecklad

Barnets synförmåga är inte färdigutvecklad
förrän i tonåren. Dessutom tar det lång tid att
lära sig tolka vad ögat egentligen ser. Att
uppfatta föremål i rörelse och bedöma deras
hastighet är något som fordrar erfarenhet och
träning för såväl barn som vuxna.

Barn i förskole- och lågstadieåldrarna har
svårt att ställa om blicken från närseende till
fjärrseende. Dessutom har barn ett snävare

synfält än vuxna, med sämre möjligheter att
uppfatta rörelser ur ögonvrån. Inte heller
fungerar samordningen mellan att gå och
samtidigt titta på samma sätt som hos vuxna;
än mindre klarar barnen av att springa i en
riktning och samtidigt titta i en annan.

Barns förmåga begränsas även av att deras
hörsel inte är färdigutvecklad. Barn kan inte
i samma utsträckning som vuxna uppfatta
varifrån ljud kommer. Det kan mycket väl
hända att små barn ser på en bil och springer
på en annan som tutar.

Barnen har lekinställningen
med sig även i trafiken

Små barn kan inte fördela sin uppmärksam-
het. De ägnar sig åt en sak i taget. Det dröjer
länge innan deras koncentrationsförmåga
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räcker både till att cykla och den omgivande
trafiken. När de cyklar måste de koncentrera
sig så på att trampa och manövrera cykeln att
de inte ser trafiken.

Att cykla är både lek och ett sätt att förflytta
sig. Så är det långt upp i mellanstadieåldrarna.
Medan vuxna kan vara sakligt inställda är det
omöjligt för barn, annat än tillfälligtvis, att
komma från sin lekinställning. Den bär de
också med sig i trafiken.

Man kan inte heller vänta sig någon konse-
kvens i barnens trafikbeteende. Ett och samma
barn kan den ena dagen vara en säker trafi-
kant, men nästa dag en otillförlitlig. Små barn
uppfylls också lätt av känslor som glädje,
ilska eller plötsligt intresse för någonting och
ger då lätt efter för sina impulser. Det kan då
hända att de springer över gatan till en kam-
rat utan att se sig för.

Det faktum att barn är små till växten vållar
problem både för dem själva och bilisterna.
De kan inte se över bilarna för att överblicka
situationen och inte heller se vägmärken som
sitter placerade högt upp.

Barns perspektivtagande

En annan svårighet är att barn utgår från sin
egen uppfattning. De är fångna i sitt eget
tänkande och perspektiv och kan inte förstå
att motparten kan ha ett annat. Barn kan inte
sätta sig in i bilistens tänkande och ta hänsyn
till det. De har t. ex. svårt att förstå att bilisten
inte vet hur de tänker göra när de står vid
övergångsstället och ska gå över gatan.

Sandels (1972) påpekar att �utrusnings-
olyckor� är en term präglad av vuxna som
uttrycker deras syn på saken. Från barnets
synpunkt är det fordonet som �rusar� på
dem. Ingendera väntar sig mötet med den
andre. Barnet är skymd för bilisten, men bilis-
ten är ju också skymd för barnet.

Sandels (1974) visade genom studier av
olycksfallsprotokoll att ungefär hälften av de

förare som var inblandade i olyckor på över-
gångsställen med fri sikt, såg barnet vid väg-
kanten eller redan då barnet var på väg mot
övergångsstället. De flesta förarna uppgav
att de inte reflekterat över barnets beteende.
De trodde att barnet skulle stanna vid väg-
kanten och lämna företräde. Förarnas miss-
tag var att de saknade kunskap om hur barn
kan förväntas bete sig i trafiken.

För att få bilförare att använda det perspek-
tivtagande som de faktiskt har förmåga till, är
det viktigt att de lär sig vilka �fel� barn begår
och barns oförmåga att bete sig som vuxna i
trafiken. Sådana kunskaper kan hjälpa fö-
rarna att förebygga olyckor. Även om det
främst är barnen som man måste skydda så
att de inte blir skadade, måste även bilförare
skyddas från erfarenheten av att ha skadat ett
barn.

Trafikmiljön är skapad av vuxna för vuxna.
För barnen är den komplicerad och ständigt
skiftande. För att trafiken ska fungera har
man utformat ett system med trafikregler,
vägmärken och signaler. För att bete sig kor-
rekt i trafiken räcker det emellertid inte med
regelkunskap. Det krävs också förmåga att ta
andras perspektiv, dvs. hur andra trafikanter
kommer att tillämpa regelsystemet.

Barn såväl som vuxna väljer ofta att inte
försöka förstå hur andra resonerar och upple-
ver en viss situation. Skillnaden är att yngre
barn inte har förmåga att göra det. För barns
trafiksäkerhet är det helt nödvändigt att vuxna
förstår barns begränsningar i perspektivta-
gande för att därigenom kunna ge stöd och
hjälp allt eftersom barnen växer och utveck-
las. Trafiken och miljön måste formas utifrån
barnens förutsättningar.

Sammanfattning av Barns behov av trafiksäkra miljöer
i skriften Barn Trafiksäkerhet Miljö av Pia Björklid, t.f.
professor vid Instutionen för pedagogik, Lärarhögsko-
lan i Stockholm.
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Biltrafiken har under senare år ökat kraftigt
och det finns tecken som tyder på att plane-
rare och politiker visar en större tolerans för
biltrafik i barnens boende- och lekmiljöer. En
ökad biltrafik begränsar barnens möjligheter
att leka och utforska sin omgivning.

Barns och ungdomars uppväxtmiljö har un-
der de senaste årtiondena genomgått stora
förändringar. Den ökade rörlighet som per-
sonbilen skapat har påverkat bebyggelsen i
de svenska tätorterna. Vid planering av bo-
stadsområden och serviceområden har man i
stor utsträckning räknat med bilen som trans-
portmedel. De flesta barnfamiljer bor i trafik-
intensiva tätorter. Enbart sedan 1970 har per-
sontrafiken ökat med 40 procent. Barn och
ungdomar går eller cyklar mer än vuxna. De
tillhör den grupp som brukar kallas oskyd-
dade trafikanter. Oskyddade trafikanter har
betydligt sämre trafiksäkerhet än de skyd-
dade.

Barn och ungdomar är bland de grupper som
haft minst möjlighet att dra nytta av biltrafi-
kens fördelar. För dem har bilismen inneburit
stora risker för deras fysiska, psykiska och
sociala hälsa. Det framgår allt tydligare att
kraftfulla resurser behövs för att göra bar-
nens närmiljöer trafiksäkra. Barnen är i högre
grad än vuxna beroende av sin utemiljö. De
behöver kunna röra sig fritt i den nära miljön.
De måste på ett säkert sätt kunna ta sig till
skola och fritidsaktiviteter.

Enligt de övergripande målen för trafiksä-
kerhetsarbetet i Sverige ska antalet dödade
och skadade i trafiken  fortlöpande minskas.
Risken att dödas och skadas i trafiken ska
minskas i högre grad för de oskyddade trafi-
kanterna än för de skyddade. Barnens pro-
blem skall särskilt beaktas. I 1990 års trafiksä-
kerhetsutredning har miljöfrågorna marke-
rats tydligare. Ett viktigt mål som även ger
trafiksäkerhetseffekter är att minska de nega-
tiva miljöeffekterna. Det är främst i de större
tätorterna som åtgärder måste sättas in för att
begränsa trafikens skadeverkningar på män-
niskans hälsa och miljön.

Utredaren, Ingemar Mundebo, anser att bil-
trafikens krav på utrymme och framkomlig-
het kraftigt har beskurit barnens rörelsefri-
het. Även om man i viss utsträckning kom-
penserat detta med att på olika sätt begränsa
biltrafiken tvingas föräldrar att skjutsa bar-
nen, på grund av den farliga trafikmiljön.
Ofta anordnas skolskjuts av trafiksäkerhets-
skäl, trots att skolvägen inte är längre än
några hundra meter.

Var sker barntrafikolyckorna?

Konflikten mellan och barnens behov av tra-
fiksäkra uterum blir synliga när man analyse-
rar var olyckorna sker. Jämförande studier av
bostadsområden med olika planstandard vi-

Barn utsätts för olycks-
och hälsorisker i trafiken

Barn och ungdomar utsätts dagligen för stora olycks- och hälsorisker i trafiken. De flesta
dödsolyckorna bland skolbarn orsakas av trafiken. Barn är särskilt känsliga för avgaser
och buller. Biltrafiken bidrar även till att barnen känner sig otrygga och rädda när de ska
ta sig till förskolan, skolan och fritidsaktiviteterna. Undersökningar visar att föräld-
rarna är oroliga när de vet att barnen är ute i trafiken.
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sar stora skillnader i olycksrisker för barnen.
I äldre bostadsområden är olycksrisken fem
till tio gånger större jämfört med den i mo-
derna områden.

Långt ifrån alla är övertygade om det nöd-
vändiga med trafiksaneringar. Avstängningar
och andra trafikregleringar framställs som en
frihetsberövande åtgärd riktad mot en speci-
ell grupp � bilförarna. Trafiksaneringar inne-
bär emellertid att man minskar olycks- och
hälsorisker och ökar trivsel och trygghet för
alla i området.

Barnens rörelsefrihet har
minskat

Planarkitekten Kerstin Almers anser att vi
behöver fler sätt att mäta trafikens inverkan
på barnens uppväxtvillkor än att endast mäta
dödade och skadade. Man bör ställa frågor
om barnens tillgång till sin närmiljö:

Hur många barn som behöver skjutsas runt till
olika aktiviteter? Är barnen mindre utomhus
idag pga. farliga närmiljöer än förr?

Hur lång tid tar det för föräldrar, som inte vågar
låta sina barn ta sig till förskolan, skolan eller
simhallen på egen hand att skjutsa och ibland
vänta medan aktiviteterna pågår?

Hur många timmar ägnar föräldrar åt att följa
sina barn till sandlådan eller parken och sedan
sitta och vakta dem där?

Hur tar man reda på vad det betyder för barnen
och deras utveckling att de inte på egen hand får
utforska och upptäcka sin närmiljö eller själva
bestämma när de ska träffa sina kamrater?

Vad betyder det för barnens tro på sin egen
förmåga och utveckling till självständiga män-
niskor att de är beroende av att någon skjutsar
dem till varje aktivitet de vill företa sig?

Hur mäter man den oro som föräldrar känner
när barnen själva tvingas att vistas i trafikfarliga
miljöer.
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terna koloxid och kvävedioxid. För myndig-
heter som helst tittar på omgivningshygien-
iska gränsvärden framstår kvävedioxid of-
tast som huvudproblemet. Kvävedioxid är
hälsofarligt i sig men blir sannolikt ännu värre
genom kemisk och fysiologisk samverkan
med andra ämnen.

Det är viktigt att inse att kunskaperna om
avgasernas hälsofarliga komponenter fortfa-
rande är fragmentariska och att posten �an-
nat� sannolikt är den allra största.

Gifterna i barnen

Människan utsätts för bilavgaser främst ge-
nom inandning. För kolväten övergår unge-
fär halva den inandade mängden från lung-
orna till blodet och sprids med detta till krop-
pens alla organ och celler. Ett stort antal äm-
nen från trafikavgaser kan påvisas i bl.a. blod,
urin, utandningsluft, fettvävnad och bröst-
mjölk hos en vanlig svensk.

Kvävedioxid ger exempel på en helt annan typ av
påverkan med omfattande konsekvenser för or-
ganismen. Detta ämne försämrar bl. a. flimmerhår-
ens funktion och leder till att luftvägarna får ett
sämre skydd mot virus och bakterier samt partik-
lar med adsorberade nitroarener och andra hög-
toxiska ämnen. Kvävedioxid förvärrar därmed
effekten av andra ämnen. Eftersom gränsvär-

Avgaser � ett hot mot
barns hälsa

Luftföroreningssituationen i våra tätorter har de senaste 20 åren alltmer framstått 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 avgas-
frågan får en central plats i frågor som rör barn, trafiksäkerhet och miljö.

BENSEN

KVÄVEDIOXID
ANNAT

BLY KOLOXID
NITROARENER

ALKENER

PAH
DIBROMETAN

DIKLORETAN

ALKYLBENSENER

BENSEN

ALDEHYDER

Biologiskt sett är vi alltså inte anpassade till
de luftföroreningar vi utsätts för från trafiken
och detta är grundorsaken till att vår hälsa på
olika sätt påverkas negativt. Det enda sättet
att ändra på det är att undanröja luftförore-
ningarna.

Gifterna i trafikavgaser

Modern analysteknik har påvisat tusentals
olika ämnen i såväl bensinavgaser som die-
selavgaser. Ett antal ur hälsosynpunkt intres-
santa komponenter finns i ovanstående av-
gasmoln. Bokstavshöjden avser att ge en bild
av hur man i dag bedömer hälsoriskerna från
avgasernas innehåll. Problemets storlek ökar
snabbt med ökande kunskap � för inte så
länge sedan uppfattade många bly och ko-
loxid som de största hälsoproblemen med
avgaser.

Bland trafikplanerare och andra utan speciell
kompetens på avgaser och deras hälsofarlig-
het begränsas ofta diskussionen om luftföro-
reningar till de enkla förbränningsproduk-



13

astmatiska och andra besvär. Ett viktigt för-
hållande som ofta glöms bort är att allergier
mot naturliga ämnen i många fall aldrig skulle
ha uppstått utan tidig påverkan av luftförore-
ningar.

Ett stort bekymmer för många barn är luft-
vägsinfektioner av virus och bakterier. Det är
då viktigt att komma ihåg att kvävedioxid
och andra avgaskomponenter avsevärt för-
sämrar de naturliga biologiska försvarsme-
kanismerna mot sådana infektioner. Utan
luftföroreningar skulle de i många fall inte ha
uppstått och det kan därför vara lika motive-
rat att skylla dem på trafikavgaser som på
virus och bakterier.

Barnen behöver starka ombud

Varför görs det så lite för att vända utveck-
lingen i rätt riktning? Förklaringarna till detta
måste vi söka i en analys av intressesamspelet
och maktspelet i samhället. Bilintressenternas
starka ställning leder till att politiker och
myndigheter tar mycket stor hänsyn till dem.

den bestäms utifrån effektkunskaper för en-
skilda ämnen blir också hälsoeffekterna av
bilavgaser värre än vad olika gränsvärdes-
jämförelser antyder.

Initiering för cancer under inverkan av geno-
toxiska ämnen från t.ex. avgaser kan ske ti-
digt i livet. Livsstilsfaktorer som högt fett-
intag kan sedan genom promotion utlösa en
cancer flera decennier senare. Detta medför
att en cancer som skylls på t.ex. kostfaktorer
kanske aldrig skulle ha inträffat om indivi-
den inte tidigare utsatts för ett genotoxiskt
ämne. Här finns en av orsakerna till att upp-
gifterna om hur mycket cancer luftförore-
ningar orsakar divergerar kraftigt. Lungcan-
cer är den cancerform som i högsta grad
hänförs till luftföroreningar.

En alltmer uppmärksammad hälsoeffekt hos
barn som hänförs till luftföroreningar och
annan kemisk påverkan är den mycket snabbt
ökande förekomsten av allergier och
överkänslighetsreaktioner. Aldehyder och
flera andra ämnesgrupper i avgaser kan med
varierande grad av säkerhet kopplas till



14

Den drabbade sidan har inte kunnat göra sig
gällande lika kraftfullt. Barn har inte någon
rösträtt och väger lätt politiskt. Nästan ingen
forskning och information sker på uppdrag
av den drabbade sidan men däremot i hög
grad på uppdrag av bilsidan.

En snabb utveckling i en ur miljö- och hälso-
synpunkt önskvärd riktning förutsätter att
den drabbade sidan kan påverka utveckling-
en mycket mer än tidigare. Detta kommer
knappast att bli möjligt utan motstånd och
förutsätter därför engagemang och personli-
ga insatser från drabbade människor och de-
ras organisationer. Mot denna bakgrund är
det hoppfullt att vanliga människors och mil-
jöorganisationers påtryckningar för en bättre
luftmiljö i våra tätorter har ökat starkt särskilt
under de senaste åren.

Barnen måste i hög grad lita till föräldrar och
andra vuxna som försvarare mot luftförore-
ningarna. Under beteckningen �Majornas
luftvärn� visade tre småbarnsmammor i Gö-
teborg att det är möjligt att mycket effektivt
föra fram barnens intressen. Flera andra luft-
värn har bildats i deras efterföljd. Ett liknan-
de kraftfullt engagemang från andra föräld-

rar, daghemspersonal, lärare, barnläkare och
andra skulle förmodligen effektivare än nå-
got annat kunna ge barnen en snabbt förbätt-
rad luftmiljö.

Avgasfria zoner

Det ur hälsosynpunkt primära kravet på av-
gasfria närmiljöer ansluter nära till moderna
trafikplaneringsidéer om frirum för oskyd-
dade trafikanter i bostadsområden och cen-
trala delar av tätorter. Motiven för sådana
zoner har tidigare främst varit att olycksris-
kerna och bullerproblemen kan minskas ra-
dikalt. Luftmiljömotiverade stadsplanerings-
krav är alltså som regel väl förenliga med
krav på mindre buller och ökad trafiksäker-
het.

Om människor överallt börjar åstadkomma-
avgasfria närmiljöer och ett ökat avstånd till
luftförorenande fordon kan detta mycket
snabbt minska luftföroreningarnas hälso-
effekter. Den nya plan- och bygglagen har nu
gett kommunerna ökade möjligheter att
snabbt svara upp mot lokala krav på
trafikmiljöförändringar som behövs för att
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åstadkomma bra och snabbt expanderande
frizoner.

Hittills har kommunernas insatser mot avgas-
exposition främst syftat till att sänka avgas-
halterna utefter de mest belastade trafikle-
derna. En ensidig sådan inriktning är mycket
olycklig då den i princip leder till att avga-
serna fördelas mer jämnt över en tätort så att
människorna till slut får svårt att komma
undan dem någonstans.

Gångvägar och cykelbanor

För gång- och cykeltrafikanter är ökat av-
stånd till biltrafik mycket effektivt för att
uppnå minskad avgasexposition. Detta be-
ror på att avgashalterna minskar snabbt med
ökat avstånd från trafiken. Det är särskilt
angeläget att just gång- och cykeltrafikanter
slipper att utsättas för höga halter eftersom
de andas in extra mycket luft p.g.a. den fy-
siska aktiviteten.

Eftersom gång- och cykeltrafikanter inte själva
orsakar avgasproblem borde separata gång-
och cykelvägar på ordentligt trafikavstånd
vara en självklar rättighet för dem. Verklig-
heten är fortfarande en annan, troligen mycket
beroende på att barn och andra som i första
hand cyklar eller går hittills har kommit i
andra hand i bilsamhället.

Dagens trottoarer utefter biltrafik är direkt
olämpliga ur avgassynpunkt och bör helst
undvikas av gångtrafikanter. Gång- och cy-
kelbanor på några meters avstånd till biltra-
fiken kan ibland vara acceptabla övergångs-
lösningar eftersom avgashalterna redan där
minskat till nedemot hälften av halterna när-
mast gatan. Ofta finns dock redan nu möjlig-
heter till ordentlig separation och med ex
panderande frirum och kanske varannan gata
fri från avgasfordon ökar möjligheterna starkt
för gång- och cykelbanor med en bra luft-
miljö.

Många föräldrar är idag på grund av dåliga
och farliga gång- och cykelvägar närmast
tvingade att skjutsa sina barn med bil eller att

låta dem åka skolskjuts. Barnen utsätts för
extra mycket luftföroreningar och avskär-
mas dessutom på ett olyckligt sätt från kon-
takt med naturen just under de år då sinnena
är som mest mottagliga för intryck.

Konstruktiv oro

Både barn och vuxna är oroliga för
luftföroreningarnas skadeverkningar. Själv-
klart bör människors berättigade oro inför
luftföroreningsproblemen kanaliseras i kon-
struktiv handling. Det en stor fördel att avgas-
problemet kan angripas så effektivt genom
arbete för avgasfriare närmiljöer. Som ett
stöd för människors engagemang i sådant
arbete behövs en slagkraftig och lättillgäng-
lig information om hur vi utsätts för avgaser
och bensinångor i vårt dagliga liv och om hur
problemen kan attackeras.

Lokala förändringar i kommunerna bör föl-
jas upp av lokala studier som understryker
vilka förbättringar som uppnås för berörda
kommuninvånare. Lokalt förankrade mät-
ningar och beräkningar har som regel en helt
annan lokal genomslagskraft än generella
forskningsresultat. Med utgångspunkt från
generella välunderbyggda forskningsresul-
tat kan sådana lokala studier göras bra och
slagkraftiga med relativt begränsade insat-
ser ekonomiskt och personellt.

Det är angeläget med en slagkraftig informa-
tion om hur vår avgasexposition kan mins-
kas. Kommuner och andra samhällsorgan
kan göra viktiga insatser. Lämpliga miljöer
för en positiv information om hur avgas-
exposition minskar med avgasfria fordon och
frizoner kan vara: gågator, gångbanor,
samlingsplatser, skolgårdar, butiker, pendel-
tåg, trådbussar, cykelbanor och hållplatser.

Sammanfattning av Avgaser - ett allvarligt hot mot
barns hälsa i skriften Barn Trafiksäkerhet Trafiksäker-
het Miljö av Göran Petersson, docent och föreståndare
för Chalmers tekniska högskolas arbetsenhet för ke-
misk Miljövetenskap.
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Samtidigt visar en historisk tillbakablick att
de åtgärder som haft störst betydelse för barns
trafiksäkerhet är trafikseparering och regle-
ring av biltrafik. Att trafik(regel)undervisning
haft någonting att göra med nedgången i
barntrafikolyckorna under sextio- och sjuttio-
talen kan inte beläggas.

I rapporten Skolbarnens trafikmiljö, lärares
syn på elevernas trafikmiljö och skolans
trafiksäkerhetsarbete (Björklid 1991) ges en
redovisning av föräldrars, lärares och elevers
syn på närområdets trafikmiljö och skolans
trafiksäkerhetsarbete.

Olämpliga trafikmiljöer blir
pedagogiska problem

Man vet mycket mer idag om trafikträning-
ens effekter än för 20 år sedan. De slutsatser
som kan dras från såväl svenska som utländ-
ska studier är för det första att såväl förskole-
barn som skolbarn saknar förmåga att gene-
ralisera teoretiska instruktioner till praktiskt
beteende. För det andra kan barn och föräld-
rar tillsammans kan träna upp färdigheter i
verklig miljö. Barnen har emellertid svårt att
använda sig av dessa färdigheter på egen
hand. Man får små och kortvariga effekter.
Det faktiska beteendet tycks alltså knappast
alls påverkas av en sådan färdighetsträning.

Vi vet inte vilka effekter sådan träning får för
barnens riskexponering. Träning kan skapa
ett slags övertro. Både barn och föräldrar kan
använda sig av träningen för att nå andra
syften primärt än säkerhet. Barn kan ställa
anspråk på att få röra sig friare i trafikmiljön
Det kan vara positivt - men kan också leda till
att olycksfrekvenserna ökar som effekt av
ökad exponering. Därmed kan vi alltså få en
oavsedd negativ effekt. Elevernas egna upp-
levelser av trafikregelundervisningen ger
klara belägg för detta.

Vad anser eleverna om
trafikundervisningen

Praktiskt taget alla elever uppgav att den
trafikundervisning som förekom i skolan för
det mesta bestod av diagnostiska prov, trafik-
tävlingar och att polisen kom för att lära ut,
regler samt informera om rättsliga påföljder
och olycksrisker vid regelbrott. Den mer
formaliserade undervisningen skedde en till
två gånger per år.

När eleverna tillfrågades om de lärt sig något
av undervisningen svarade hälften att de inte
lärt sig något som de inte redan visste. Ingen
ansåg spontant att de i och med undervis-
ningen hade blivit bättre trafikanter. En del
elever svarade att undervisningen tjänade

Barns trafikmiljö och
trafikundervisning

Tidigare betraktades barnen, lite tillspetsat uttryckt, som ett hinder för bilismens
utveckling. Barns problem i trafiken ansågs bero på dem själva och deras outvecklade
förmåga. Följaktligen försökte man träna denna förmåga, ofta genom att lära dem
trafikregler och vägmärken. Detta ger en alltför begränsad effekt för barnens trafiksäker-
het.
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som en bekräftelse av det man redan visste.
Ingen av eleverna hade i skolan fått lära sig
vart man ska vända sig för att åstadkomma
förbättringar i trafikmiljön.

Trafikmaterial motverkar
skolans mål

Trafikundervisningen styrs fortfarande i hög
grad av �undervisningsmaterial� från orga-
nisationer och myndigheter som hämmar det
arbetssätt som föreskrivs i läroplanen.
Trafikdiagnostiska prov och tävlingar är i
stor utsträckning rituellt betingade och inte
funktionella för överlevnad i trafikerade mil-
jöer. Att kunna ge rätt svar på prov eller
uppvisa ett sådant beteende som man tror att
vuxna förväntar sig, gynnar inte kunskap och
förmåga.

Både lärare och elever är tveksamma mot
sådant material, men lärarna tillgriper det för
att freda sitt samvete. Material med
diagnostiska prov slår ut det trafiksäkerhet-
sarbete, som skolan bör ängna sig åt.

Det är märkligt att skolan fortfarande accep-
terar att denna arbetsform får stjäla dyrbar
undervisningstid till något som vare sig rim-
mar väl med trafiksäkerhet eller den pedago-
gik som ska utövas enligt läroplanens mål.

Fortfarande präglas trafiksäkerhetsarbetet av
ett belöningssystem - en pedagogik som är
föråldrad och en metodik som fortfarande
går ut på att anpassa barnen till oacceptabla
miljöer.

Hur kan vi få ett mer
trafiksäkert samhälle i
framtiden?

En framkomlig väg är att vuxna, såväl i
planeringshänseende som i attityder till barn
och ungdom, strävar efter en ömsesidig res-
pekt. Barnen måste få möjlighet att se och

komma underfund med var de verkliga pro-
blemen finns och hur de kan lösas. Om den
�gamla� trafikundervisningen fixerade sig
vid barnens felbeteenden och därmed blev
moraliserande bör trafikundervisningen i
framtiden fokusera trafikmiljön och riskerna
där � inte den abstrakta miljön utan barnens
och ungdomarnas verkliga närmiljöer.

Barnen har behov av att
påverka

Att aktivt utforska närmiljön, något som sker
spontant i barnens lek, leder till förståelse.
För att barnen ska utveckla ansvar för sin
miljö, måste de bli delaktiga i förändringar av
den. För detta krävs att vuxna lyssnar på
deras synpunkter och placerar in deras syn-
punkter i ett sammanhang.

När barnen blir informatörer till vuxna blir
det också möjligt att förändra den givna barn-
och vuxenrollen och därmed nå större ömse-
sidig respekt. Detta är en förutsättning för att
barnens förmåga till perspektivtagande och
regelinlärning ska utvecklas.

 För att uppnå ett demokratiskt förhållnings-
sätt mellan barn och vuxna är det viktigt att
engagera sig i gemensamma aktiviteter som
även barn och ungdomar har erfarenheter av.

Barn inte bara påverkas av sin miljö. De har
också, liksom vuxna, behov av att påverka.
Det är därför viktigt att att de får vara med
och påverka, vara delaktiga, ha medinfly-
tande och ta ansvar. Det är inte bara utveck-
lande för barn och ungdomar utan i högsta
grad för samhället eftersom barn är de mest
kvalificerade att göra bedömningar av sin
egen miljö.

Sammanfattning av Skolbarnens trafikmiljö och trafik-
undervisning i skriften Barn Trafiksäkerhet Miljö av
Pia Björklid, t.f. professor vid Instutionen för pedago-
gik, Lärarhögskolan i Stockholm
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Eftersom trafiken och närmiljön har så stor
betydelse för de ungas uppväxtvillkor är dessa
frågor viktiga att behandla i skolans och barn-
omsorgens verksamhet. Barn och ungdom,
skol- och barnomsorgspersonal och föräldrar
kan delta i närsamhällets trafikmiljöarbete.
Sådana studier ligger helt i linje med det
innehåll och arbetssätt som läroplanen och de
pedagogiska programmen för förskola och
fritidshem förordar och som även bekräftas
inom nutida skol- och barnomsorgsforskning
kring temaarbeten om samhälle, kultur och
natur.

När man inom skola och barnomsorg stude-
rar närmiljön, utvecklas en miljömedvetenhet
och en kunskap om närsamhället. Undervis-
ningen ger också en grund för insikter om
regionala och globala trafik- och miljöpro-
blem och orsakssammanhang.

Det är naturligt att ta upp frågor om ansvar,
medinflytande och delaktighet i den kommu-
nala planeringsprocessen. De ungas under-
sökningar och synpunkter kan vara en del av
underlaget för kommunens planering av när-
miljöerna .

Närmiljön och trafiksäkerheten är ett gemen-
samt intresse för de boende i området. Perso-
nalen och barn i skola och barnomsorg kan i

samarbete med föräldrarna studera närmil-
jön. Barnen behöver lära sig att uppmärk-
samma och beskriva trafikproblemen, kri-
tiskt granska och bedöma sin närmiljö. Ge-
nom att diskutera sig fram till lösningar till-
sammans och med kommunens planerare
skaffar de sig kunskaper så att de kan och vill
förbättra trafikmiljön.

Ett undersökande arbetssätt

Undervisning genom undersökande arbets-
sätt tar sin utgångspunkt i elevernas frågor,
tankar och erfarenheter och uppmuntrar
eleverna till systematiska undersökningar.
Skolan ska hjälpa barnen, nu och i framtiden,
att bli kompetenta och delaktiga medborgare
i samhället. Det bör ske på en nivå, där de kan
genomskåda och förstå de samhälleliga kraf-
ter som de är påverkade av och göra sig
föreställningar om vad som är värdefullt samt
hur de i större och mindre sammanhang kan
vara med och påverka utvecklingen.

Personalen måste försöka bygga vidare på
elevernas egen nyfikenhet, låta dem formu-
lera och söka svar på egna frågor och ställa
dem inför problem som eggar deras vetgirig-
het. Arbetet bör därför starta i något näralig
gande. Men lika viktigt är att undervisningen

Närmiljön - ett viktigt
studieområde

Insikten om miljöfrågornas betydelse växer sig allt starkare inom skola, barnomsorg och
kommun. Studier i trafik- och miljöfrågor knyter an till den aktuella verkligheten. De
inriktas på problem, kräver tvärvetenskaplig ämnessamverkan och samarbete i arbets-
lag. De kan bedrivas i den nära miljön. Eleverna kan gå vidare och fråga sig: Vad gör vi
nu då? Hur löser vi problemen? Barnens eget engagemang blir viktigt. Trafik- och
miljöfrågorna kan på så sätt leda fram till samhälleliga och ekologiska insikter och
kunskaper.
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för eleverna vidare och vidgar deras verklig-
hetsuppfattning i tid och rum.

Om arbete kan utgå från problem, som
eleverna ställs inför får de möjlighet att träna
sig i problemlösning. Eleverna får då tillägna
sig kunskaper genom att själva och med kam-
rater undersöka, observera och erfara. De lär
sig att kritiskt granska sina iakttagelser, dis-
ponera och ordna dem i större sammanhang.
De får dra slutsatser och lär sig att se samband
mellan samhälle och natur. De blir därige-
nom bekanta med hur teorier formas. De kan
sedan få tillfälle att pröva sina teorier och
tillämpa vad de lärt sig. Först genom tillämp-
ningen tar eleverna till sig kunskaperna som
sin egendom, insikterna befästs och blir me-
ningsfulla.

Tema- och projektstudier

Avsikten med projekt- eller temaarbete är att
eleverna ska utveckla en kompetens till att
arbeta med problem i deras eget liv och deras
eget samhälle, där problemen ofta inte har
några omedelbara lösningar utan lösningar
som kräver längre politiska och samhälleliga
förlopp. Genom ett sådant arbete kan man
säga att skolan ger eleverna möjlighet till en
förberedelse för ett problem- och konfliktfyllt
samhälle.

För de yngre barnen har lek och skapande
aktiviteter stor betydelse för deras lärande.
Lek är barns naturliga sätt att bearbeta erfa-
renheter och upplevelser på. Barnen sam-
spelar med sin omgivning, påverkar den och
blir själva påverkade. Samspelet med om-
världen är betydelsefullt för kunskaps-
utvecklingen. I en grupp barn finns det alltid
flera sätt att tänka kring ett innehåll.

Barnen bör få använda alla sina språkliga
gestaltningsmöjligheter i sin språk- och kun-
skapsutveckling. Bild, musik, drama, lek är
exempel på språkliga uttryck, vid sidan om
talet och skriften. Barnens inbördes samspråk
och samarbete utgör basen för både språk-
och kunskapsutveckling.

Närmiljöstudierna ger insikter i
hur barnen kan skydda sig i
trafiken

Genom att barn och ungdom lär sig se, analy-
sera och bedöma trafiksituationer får de ef-
terhand större förutsättningar att handla på
ett säkert sätt i trafiken. Barnen lär sig bäst om
de lyckas förbinda sin egen praktik med teo-
retisk förståelse i ett aktivt skapande arbete.
Allt sådant arbete bör leda till att eleverna får
en mer nyanserad föreställning om trafikmil-
jön och blir bättre rustade att klara sig i trafi-
ken.

Trafikundervisning består ju också i att ta
upp säkerhetsfrågorna när de är aktuella. Det
kan gälla skol- och fritidsvägar vid termins-
starten. Det kan gälla reflexer inför hösten.
Någon har kanske råkat ut för ett olyckstill-
bud eller en trafikolycka. Särskilt lämpligt är
det att nämna några ord om trafiken när
barnen ska gå på studiebesök eller göra ut-
flykter.

Utöver att göra skol- och fritidsvägarna så
säkra som möjligt kan skola och barnomsorg
hjälpa föräldrarna att påverka barnen så att
de använder de skyddsanordningar som ut-
vecklats för att öka trafiksäkerheten. Pedago-
gerna kan hjälpa barnen att förstå nyttan och
nödvändigheten av att ha reflexer när det är
mörkt, att ha hjälm när man cyklar etc.

Föräldrarna har ett stort ansvar för sina barns
säkerhet. Skolan kan hjälpa dem genom att ge
fakta och information t.ex om barns begräns-
ningar i trafiken, om skyddsanordningar m.m.
På föräldra- och elevmöten kan man för att
stödja den enskilde föräldern och det en-
skilda barnet göra gemensamma överenskom-
melser om var och när barnen får cykla, att
alla ska bära cykelhjälm etc. Genom informa-
tion och diskussion och studier av trafikmil-
jön skapas efterhand allt större kunskaper
om barnens trafiksäkerhet.
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Barnen studerar
närsamhället

I en årskurs 1 i Gamlestadsskolan i Göteborg samarbetade lågstadiet och fritidshemmet
kring temat Vår hembygd. I förskolan Solvändan genomförde barnen och personalen
omfattande temastudier i närsamhället. Barnen arbetade enskilt och i grupp. De var
delaktiga i planering, genomförande och utvärdering.

Vår hembygd, ett samarbete
fritidshem�skola

Barnens erfarenheter och upplevelser var ut-
gångspunkten för temat Vår hembygd i
Gamlestadsskolan. Arbetet hade en röd tråd
och pågick under lång tid, vilket innebar att
de olika delarna efterhand kunde kopplas
ihop till en helhet. Genom att förstaklassarna
fickarbeta med ett tema som låg dem så nära,
kunde de lära känna varandra bättre och bli
tryggare i sin omgivning. Så småningom
skulle temat vidgas mot samhället.

Barnen gör modell av rummet

Att komma ihåg hur rummet såg ut hemma
var inte alldeles självklart. Barnen tog med
sina skisser hem för att kontrollera att deras
minnesbilder stämde. Med hjälp av kartonger
byggde de sedan upp modeller av sina rum.
När man var klar med golv, fönster och tape-
ter blev det dags för möblerna. Som en avslut-
ning gjorde barnen en skulptur av lera och
placerade �in sig� i sina rum.

Barnen tyckte det var roligt att göra en modell
av sitt rum. Pedagogerna arbetade med några
barn i taget. Övriga barn hade under tiden fri
lek. Det är en fördel att kunna arbeta på det
sättet när olika personal grupper samarbetar.

Att lära sig förstå en kartbild
tar tid

Arbetet för att tolka och förstå en kartbild
inleddes med att barnen fick visa varandra
sin skolväg. I samband med promenaderna
diskuterade man trafikmiljön.  Efter en tid
fick barnen arbeta med att skapa en kartbild
av skolans närområde. I mitten av kartbilden
placerades rondellen, som är centralpunkt.
Ifrån den strålar de stora gatorna ut. Skolan
ligger mellan två av gatorna och i granskapet
bor också många av barnen.

Barnen markerade skolbyggnaden på model-
len. Det var viktigt att gå långsamt fram, att
återkomma flera gånger till samma sak. Att få
barnen att förstå sambandet mellan kartbild-
ens gator och de verkliga gatorna tog tid.
Efter varje promenad fick de barn som visat
sin skolväg, måla. Arbetet med kartan krävde
många diskussioner. Pedagogerna arbetade
med två barn i taget. Det är svårt att överföra
verkligheten till en kartbild. Barnen  gjorde
modeller av sina hus, som de fick försöka
ställa på rätt plats på kartan. De målande sina
gårdar mellan gatorna. Några målade skol-
gården. Lekplatsen blev noggrant och detalj-
rikt återgiven på kartbilden.

Kartan utvidgades. Längre bort blev det svårt
att komma ihåg hur gatorna går. Att de var
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många och stora var man överens om. Det
fanns också stora gräsmattor och fotbolls-
planer i området. Barnen placerade ut sina
hus som hade fått små adressflaggor på ta-
ken. Modellen började att likna Gamlestaden.
Den långa Lars Kaggsgatan tvärs igenom
Gamlestaden kände alla barnen igen. Även
bilar, cyklar och människor placerades ut.
Skolgården blev både grå och vit. När den
skulle göras klar var det frost ute och allt blev
därför vitt. På promenaderna fotograferades
varje barn framför sin port. Barnen fick också
ta bilder om de fann något intressant på sin
skolväg.

Praktik och teori hör ihop

Arbetet med att överföra verkligheten till en
kartbild gav barnen möjligheter att se trafik-
miljön med nya ögon. Farorna i korsningarna
blev tydligare. Genom kartbilden fick barnen
översikt och de hade samtidigt minnesbilden
av den verkliga miljön tydlig för sig. De åter-
skapade olika trafiksituationer med hjälp av
bilar och människorna på kartan. De såg ex-
empelvis hur den �svängande trafiken� stäl-
ler till problem för barnen i gatukorsningar
även när det finns trafikljus. Barnen kunde
bättre förstå varför vissa gator är så starkt

trafikerade. De diskuterade möjligheten att
ta en ny skolväg för att skydda sig mot olyckor,
avgaser och buller. På ett föräldramöte vi-
sade barnen kartan och bilder och berättade
om sitt om klassens temaarbete. Pedagogerna
dokumenterade genom att skriva dagbok och
fotografera under arbetets gång.

Tema närsamhället

På förskolan Solvändan i Mörbylånga är när-
samhället utgångspunkt för de flesta temaar-
beten. Trafikfrågorna kommer naturligt in
vid många tillfällen. Under en temaperiod på
våren behandlade man kartan över närmiljön
och där blev också trafiken och trafikmiljön
en väsentlig del.

Bygga en modell

Personalen och barnen inledde temat med att
bygga en modell av samhället. Kartan, som
förstorats med hjälp av en stordiaprojektor
placerades på golvet. Då kunde barnen lät-
tare se och känna igen gatorna. Barn och
vuxna diskuterade sig fram till några centrala
platser som de kunde utgå från.
Förskolan markerades och barnen målade
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vidgades modellen. Skolan, biblioteket, kyr-
kan, Folkets hus, olika affärer och socker-
bruket placerades in. Gnom samtal kom man
fram till var husen, bilarna och träden skulle
placeras. Annette satte ut cyklisterna. De fanns
nästan över hela kartan när hon var färdig.
Fredrik och Johanna placerade ut bilar, bus-
sar och traktorer. Det behövdes många trak-
torer utanför sockerbruket.

Kartan ger vägledning

Barnen satte ut varningsmärken och man dis-
kuterade hur barnen skulle kunna skydda sig
i trafiken. Var är det farligt och varför? Man
tog också upp de säkra platserna för barn att
leka på. Man pratade om cykeln och cykling
och letade fram säkra platser på kartan där
små barn skulle kunna cykla säkert.
Vid slutet av vårterminen bjöd barn och per-
sonal till föräldramöte för redovisning av
temat. Barnen berättade om enskilt och ge-
mensamt arbete. Mötet blev också en inled-
ning till diskussioner om skol- och fritidsvä-
garna i kommunen.

gatorna runt omkring. Hus markerades med
rektanglar eller fyrkanter. Platser där det växte
gräs målades gröna och åkrarna ljusgula.
Dessemellan gick barnen ut och kollade om
kartan stämde med verkligheten.

Teckna bildminnen

En studieutflykt ägnades åt att studera hus.
Barnen sprang runt husen, synade och jäm-
förde fönster och dörrar. De studerade träd-
gården och utfarten till gatan .Barnen teck-
nade och målade av sina hus och gatan utan-
för. De tecknade också några av de gemen-
samma husen. Deras målningar användes
som �bildminnen�.

Genom att tänka och bygga tredimensionellt
övar man sin förmåga att se former samt att se
helheter och sammanhang. Det är själva ar-
betsprocessen som är mest intressant för bar-
nen. Bilden blir ett verktyg för att göra miljön
synlig. Genom att vuxna ställer frågor och
följdfrågor ser barnen nya saker.
Barnen på Solvändan fortsatte sitt arbete med
att bygga sina egna hus och de viktigaste
byggnaderna i Mörbylånga. Efterhand ut-
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Eleverna undersöker
skolvägen

�Jag bor på Junkervägen och min skolväg går på Sockenvägen. Det är ganska läskigt vid
kurvorna för där kör bilarna så fort och ser mig inte. Det finns inte någon trottoar. Det
tycker jag är dumt.�

ingen och personalen vid Boo Gårds skola
hade gång på gång påtalat trafikproblemen
hos kommunen men inga åtgärder vidtogs
för att förbättra barnens säkerhet.  Idag finns
det en gång- och cykelväg utmed Socken-
vägen.

 Boo Gård var ursprungligen ett sommarstu-
geområde. Efterhand blev sommarhusen per-
manenta bostäder och nya villor och radhus
byggdes till. Trots att det nu bor så många fler

Så beskrev Anna i klass 4 i Boo Gårds skola i
Nacka kommun sin skolväg. Problemet med
den farliga skolvägen gav upphov till ett fyra
veckor långt temaarbete. Klassen ville skaffa
sig kunskaper bl. a. för att kunna diskutera
skolvägsproblemen med trafikplanerarna i
Nacka kommun.

Föräldrarna hade länge varit oroliga för att
barnen skulle bli påkörda på den smala vä-
gen till och från skolan. Hem och Skola-fören-
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i området är vägnätets standard inte avpas-
sad för dagens biltrafik. Trottoarer och cykel-
vägar saknas nästan överallt.

Barnen blir experter på sin
trafikmiljö

Syftet med temaarbetet var att barnen på
olika sätt skulle studera och beskriva hur de
upplevde sin trafikmiljö. Inledningsvis hölls
ett föräldramöte där klassen redogjorde för
sina planer. Barnen skulle under arbetets gång
informera föräldrarna. Föräldrar, personal,
politiker och tjänstemän skulle sedan ta an-
svar för att följa upp barnens arbete och stödja
deras krav på förbättringar.

Klassen gjorde en planering för fyra veckors
arbete. Den första veckan skulle ägnas åt att
studera trafiken i den nära miljön med sär-
skild inriktning mot problemen utmed
Sockenvägen. Under vecka två skulle man ta
reda på hur folket levde och färdades förr i
Boo Gård. Den tredje veckan avsattes till att
samla och sammanställa nformation om ris-
kerna med dagens trafikmiljö. I vecka fyra
planerades det in tid för diskussioner kring
orsakerna till trafikproblemen samt för redo-
visning av projektarbetet för föräldrar och
beslutsfattare.

För att få en översiktlig bild över bebyggelsen
arbetade barnen fram en stor karta över om-
rådet. De ritade in den viktigaste bebyggel-
sen, vägar, sjöar, åker- och skogsmark. Man
diskuterade och noterade de farliga trafik-
ställena. Barnen gjorde bilder och skrev be-
rättelser om trafiken och miljön i sina trafik-
böcker. Några beskrev olyckstillbud som hänt
dem eller någon trafikolycka de varit med
om.

Dagens närmiljö har formats av
historien

Nästa moment som ägnades åt Boo Gård förr
i världen utgick från följande frågeställningar:

- Hur levde folket här förr?

- Vart och hur reste man?

- Kan vi hitta likheter med det sätt som vi
lever i dag?

- Hur har vi påverkats av gårdagens beslut
och handlingar?

Barnen besökte kulturkontoret där man hade
dukat upp med kartor, böcker och bilder från
förr. De gjorde sina efterforskningar i mindre
grupper och inom olika specialområden.

�Vardagslivsgruppen� tog reda på hur man
levde och arbetade i Boo Gård förr i tiden.
�Transportgruppen� hittade fotografier och
beskrivningar av hur man färdades förr.
�Skurusundsgruppen� studerade bilder och
berättelser i �Nackaböckerna� om hur trafi-
ken över Skurusundet från öarna till fastlan-
det hade utvecklats. �Väggruppen� stude-
rade gamla kartor för att se vilka vägar som
fanns i Boo Gård för hundra år sedan. � På de
gamla fotografierna kunde barnen se att
Sockenvägen var sig lik Den största skillna-
den var att den blivit asfalterad.

Barnen bearbetade historiken genom att fan-
tisera vidare i egna berättelser och bilder.
Klassen kom fram till att människornas olika
behov genom åren, deras sätt att bo, arbeta
och färdas har format det som är barnens
närmiljö idag. Det framstod tydligt att de
vägar som byggts början av 1900-talet eller
tidigare inte passar dagens biltrafik. Det var
ju farligt för barnen att ta sig till och från
skolan. Nästa steg blev därför att ta reda på
mer om trafikriskerna.

Dagens risker � barnens
vardagsproblem

Barnen intervjuade sina föräldrar om vad de
tyckte var riskfyllt utmed skolvägen och vad
som borde göras för att få den säkrare. Alla
platser som föräldrarna ansåg var farliga
markerades på kartan och klassen gjorde en
lista över alla förslag till förbättringar. En
grupp gick runt till de andra klasserna och
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gjorde en enkel resvaneundersökning. De tog
reda på var och hur eleverna tog sig till skolan.
Det visade sig att de flesta använde sig av
Sockenvägen.

En annan grupp studerade trafiken och mil-
jön på Sockenvägen. De noterade att det sak-
nades trottoarer och att de måste stå i diket
när de väntade på bussen om de inte ville stå
på vägbanan. Under vintern var snövallarna
ibland så höga att de inte ens kunde hoppa i
diket för att komma ur vägen. Gruppen tog
reda på hur många bilar som passerade och
vilken hastighet bilförarna höll vid de tider
som barnen gick på Sockenvägen till och från
skolan.

Möte med trafikansvariga

Klassen ville vidare ta reda på vad ansvariga
inom kommunen ansåg om trafiksäkerheten.
Trafikingenjören och en politiker inbjöds till
en frågestund. Barnen redogjorde för vad de
hade kommit fram till i sina undersökningar

och experterna berättade om hur trafiksäker-
hetsarbetet fungerade i Nacka kommun. De
trafikansvariga kände till problemen men nu
såg de dem mycket tydligare. Trafikingenjö-
ren gav sin syn på vad som han ansåg möjligt
att göra för att minska riskerna. Resultaten av
undersökningarna sammanställdes och för-
slag till åtgärder arbetades fram.

Förslag till åtgärder.

- Övergångsställe på Boovägen vid
Drabantvägen

- Övergångsställen på Sockenvägen

- Gång- och cykelvägar på Boovägen

- Trafikljus

- Riktiga busshållplatser

- Vägbulor utanför skolan

- 30 km skylt på Boovägen
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Opinionsmöte som redovisning

Under den fjärde veckan redovisades temat.
Klassen bjöd in föräldrar, tjänstemän och
politiker från gatukontoret, Vägverket,
trafiksäkerhetsrådet och representanter från
skolstyrelsen till ett opinionsmöte i klass-
rummet. Barnen förberedde sig noga. Det
gällde ju att nå fram till mottagarna och över-
tyga dem om att åtgärder för att förbättra
trafikmiljön måste vidtas. Några skrev och
övade små pjäser och andra tog fram under-
lag för bildvisningar och uppläsningar. An-
dra åter övade att redovisa resultat från un-
dersökningar och andra fakta. De grupper,
som studerat historien, gjorde utställningar
om Boo Gård förr i världen.

Mötet inleddes med att klassen redogjorde
för sina undersökningar och framförde syn-
punkter på trafiken och närmiljön. En Hem
och Skola-representant talade om hur man
hade försökt påverka kommunen utan att
något hänt. Eftersom det statliga Vägverket
sköter om väghållningen medan kommunen
ansvarar för stadsplaneringen och barnens
skolgång, tyckte ingen att frågan låg på �de-
ras bord�.

 En av de trafiksäkerhetsansvariga menade
att man kan inte göra mer än att informera
barnen och bilförarna om problemen så att
alla blir försiktiga. Det skulle bli alldeles för
dyrt att bygga bort alla risker.

Detta inlägg tände debatten och en förälder
replikerade:

�Vi har inte begärt att alla risker ska byggas
bort omedelbart. Det inser vem som helst att
det inte går. Men man måste börja någon-
stans. Den här skolan byggdes utan tanke på
hur barnen skulle kunna ta sig dit på ett
säkert sätt. Här finns överhuvudtaget inga
trottoarer. I tio år har vi klagat. Vill vi minska
riskerna för våra barn i Boo Gård? Kan vi
börja med Sockenvägen?�

En annan förälder frågade om det inte fanns
någon på mötet med ansvar för att förbättra

barnens säkerhet.Vägverkets representant  be-
rättade att han ibland kört på Sockenvägen
men inte uppfattat den som en särskilt farlig
väg. Efter klassens inbjudan hade han åkt ut
en morgon för att iaktta trafiksituationen när
barnen var på väg till skolan.

�Eftersom vägen är för smal att parkera på så
ställde jag bilen på en anslutande väg och
gick längs Sockenvägen. Jag hade nog aldrig
kunnat föreställa mig barnens situation �
hur det verkligen är och hur det känns när
bilarna brakar förbi � om jag inte hade gått
ur bilen.�

Han lovade att redovisa för Vägverket de
synpunkter som framförts vid mötet och att
försöka diskutera fram en lösning tillsam-
mans med kommunen. Mötet avslutades med
att trafiksäkerhetsrådets representant åtog sig
att försöka påverka de trafiksäkerhetsansva-
riga politikerna så att de prioriterade åtgär-
der för skolbarnen i Boo Gård.

Skolan för barnens talan

När skolan engagerar sig för att minska de
risker som biltrafiken skapar, och påpekar
brister i trafikmiljön för planerarna, ökar
möjligheterna att planera barnens närmiljö
med barnens behov som utgångspunkt. Utan
det arbete och engagemang som man vid Boo
Gårds skola lagt ner i temastudierna skulle
barnens trafiksäkerhet i Boo Gård varit min-
dre angelägen för politikerna i Nacka kom-
mun. Tack vare mångas kunskaper och enga-
gemang kan barnen idag gå och cykla säkert
till och från skolan på gång- och cykelvägen
utmed Sockenvägen.
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Barnens trafikmiljö �
kommunens ansvar

Kommunen eller kommundelen har det övergripande ansvaret för det lokala trafiksäker-
hetsarbetet. Kommunerna bör ha kontakter med barn och vuxna genom barnomsorg,
organiserade fritidsaktiviteter, skolan, föreningslivet, konsumentupplysningen och
andra kommunala verksamheter. En del kommuner har antagit handlingsprogram, där
inriktningen på trafiksäkerhetsarbetet för barn och ungdomar har lagts fast. Ett sådant
handlingsprogram skapar bättre förutsättningar för att de ungas behov beaktas vid
utformningen av trafikmiljön vid bostadsområden, skolor, förskolor, fritidshem, idrotts-
anläggningar, bibliotek m.m.

Barns trafiksäkerhet berör de flesta förvalt-
ningar och nämnder. Även om den tekniska
sektorn har ett huvudansvar för trafikmiljön
åligger det också skol-, social-, fritids- och
kulturförvaltningarna att se till att barnen har
trafiksäkra miljöer. Inom den tekniska sek-
torn finns kunskap om planeringsprinciper
och tekniska lösningar, social- och skolsektorn
har kunskap om den sociala planeringen (skol-
vägar, skolskjutsar m.m). Kultur och fritid
känner till barnens fritidsvägar och har kon-
takter med föreningar och lokala boende-
grupper, som arbetar med aktiviteter för barn
i närmiljön.

Trots stora ansträngningar för att få samver-
kan över sektorsgränserna blir de enskilda
förvaltningarnas kunskaper i liten grad över-
förda och använda av övriga. Detta blir sär-
skilt synligt i den fysiska planeringen. Insik-
ter och vetande om barns dagliga liv och
problem är sällan utgångspunkt för den kom-
munala planeringen. Eftersom det är svårt att
förutse och konkretisera sociala konsekven-
ser av planering och åtgärder motverkar detta
att befattningshavare inom barnomsorg,
skola, fritid och kultur tar initiativ till att
påverka diskussioner och alternativ utifrån
kunskaper om barn. Deras främsta uppgift

blir att ge synpunkter på de förslag som den
tekniska sektorn kommer med. Det finns en
risk för att barns trafiksäkerhet kommer i
skymundan.

Närmiljö och trafiksäkerhet ett
gemensamt intresse

Många av de beslut som tidigare fattades på
central nivå fattas numera inom kommunen
eller kommundelen. Grundtanken är att män-
niskorna i närsamhället ska ha ett ökat infly-
tande och ansvar. Ett viktig område för med-
borgarnas (brukarnas) inflytande gäller sam-
hällsplanering � bl.a. barnens trafikmiljö.
Brukarinflytande kan då innebära att barn,
personal och föräldrar i samverkan med pla-
nerare påverkar och försöker förbättra trafik-
miljön för barnen.

När nya former för inflytande och delaktig-
het i närsamhället utvecklas ökar behovet av
kunskaper och färdigheter kring dessa frå-
gor. Det kan t.ex. gälla utredningar och för-
slag som planerare arbetar fram och att lära
sig att förstå kartor och modeller som kom-
munen ställer ut för allmänhetens yttrande.
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För att kunna ge alternativa lösningar måste
man träna upp sin förmåga att se helheter,
strukturer och samband samt att kunna dra
slutsatser.

Även om kommunerna har ansvaret för barn-
miljöerna kan de inte ensamma ha översikt
över alla delar i den fysiska miljön. Barnen är
beroende av att de 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 trafik-
miljön genom att visa på brister som behöver
åtgärdas.

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



30

Barns rätt till en god och
säker miljö � vem

bevakar den?

Miljöfaktorernas betydelse för människors hälsa och välbefinnande har blivit alltmer
uppmärksammade. Detta markeras bl. a. i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen,
miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, arbetsmiljölagen, skollagen och plan- och bygg-
lagen. Utifrån  dessa lagar  ska de kommunala förvaltningarna, var och en inom sin
sektor, arbeta för en god och hälsosam uppväxtmiljö för barn och ungdomar.



31

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten skyl-
dighet att medverka i samhällsplaneringen
och att i samarbete med andra samhällsor-
gan, organisationer, föreningar och enskilda
främja goda miljöer i kommunen.

Socialtjänstens medverkan i samhällsplane-
ringen ska särskilt inriktas mot att påverka
utformningen av nya och äldre bostadsområ-
den i kommunen samt verka för att barn och
ungdomar växer upp under trygga och goda
förhållanden. I teorin finns således stora möj-
ligheter att sörja för goda barn- och ungdoms-
miljöer. I praktiken är det ofta annorlunda ut.

Kommunal samarbetsgrupp

För att bättre samordna insatserna för barns
trafiksäkerhet, bildades hösten 1980, samar-
betsgruppen �Barns trafikmiljö i Umeå�. I
gruppen ingick representanter från skolhäl-
sovården (sammankallande), barnhälsovår-
den, socialkontorets planeringsavdelning,
gatukontoret, trafiksäkerhetsnämnden och
stadsarkitetkontoret. Samarbetsgruppen ena-
des om att verka för en samordning och ett
erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna om
barn och trafik. Vidare skulle man kartlägga
farliga trafikmiljöer samt barn- och ungdoms-
trafikolyckor.

Kartläggning av trafikmiljö och
trafikolyckor

Bedömningar av trafikmiljön ur trafiksäker-
hetssynpunkt kan göras på flera sätt, exem-
pelvis fortlöpande utvärdering av trafikmil-
jön av ansvariga myndigheter, registrering
av polisrapporterade olyckor, sjukvårdsba-
serad statistik över olyckor, trafikanters  spon-
tana mer eller mindre samordnade synpunk-
ter.

Erfarenheter har visat, att de platser där tra-
fikolyckor inträffar oftast har varit kända som
trafikfarliga för barn och föräldrar. Rapporte-
ringen av barntrafikolyckor är ofullständig.

Den baseras till stor del på polisrapporterade
trafikolyckor med personskada, vilka i flera
studier visat sig utgöra 10% av det verkliga
antalet olyckor. Tillförlitligheten minskar ju
lättare skadorna är, men en lätt skada kan ha
inneburit ett tillbud som likaväl skulle kunna
ge en svår skada.

För att få in synpunkter från barn och föräld-
rar, dvs. de som bäst borde känna till trafikfa-
rorna inom de olika bostadsområdena, ge-
nomförde samarbetsgruppen enkätundersök-
ning. Genom markering på kartor över områ-
det, fick barn och föräldrar ange platser där
olyckor hade skett eller där man ansåg att det
var trafikfarligt. Man fick även ge en beskriv-
ning över vad faran bestod i och ge egna
förslag till åtgärder.

Synpunkterna från barn, föräldrar och perso-
nal var påfallande samstämmiga om vilka
platser i miljön som man ansåg trafikfarliga.
Man kunde urskilja vissa typproblem som
ständigt återkom, t.ex att bilar körde för fort,
skymd sikt, brister på gång- och cykelvägar,
olämpliga hållplatser för skolbussar, och stö-
rande tung trafik.

Skolhälsovården hade också ett samarbete
med olycksanalysgruppen vid Regionsjuk-
huset i Umeå. Man analyserade trafikolycks-
fall bland barn och ungdom och kartlade
olycksdisponerande faktorer, som en dålig
trafikmiljö, fordonstekniska faror m. m.

Bearbetningen av det insamlade materialet
skedde i ett samarbete mellan skolkontoret
och gatukontoret. Kartor upprättades över
områdena, med symboler för de brister ur
trafiksynpunkt som framkommit, och redo-
visades sedan i tabellform. Därefter utarbeta-
des förslag till åtgärder och vilken instans,
som skulle ha ansvaret för åtgärderna.

Resultat av samarbetet

Undersökningarna med förslag till åtgärder
sammanställdes i rapporter och tillställdes
77777
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kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen biföll
förslagen. Berörda förvaltningar tog in åtgär-
derna i sin löpande planering. Gruppen utar-
betade riktlinjer för cykling till och från sko-
lan och rekommendationer för användning
av cykelhjälm.

Erfarenheterna av samarbetsgruppens arbete
har varit positiva. Gruppen har fungerat som
en förmedlande länk mellan barn och föräld-
rar och beslutsfattare och planerare, men också
som en länk mellan de olika förvaltningarna.
Medvetenheten angående barns trafiksäker-
het förefaller ha ökat i den kommunala verk-
samheten. Trafikseparering har blivit en na-
turlig del i kommunens planering. Insikten
om andra barn- och ungdomsmiljöers bety-
delse har lett till att samarbetsgruppen ut-
vecklats till �Umeå kommuns barnmiljö-
grupp�.

Arbetet i barnmiljögruppen har att inriktats
mot säkerheten i barnens  boende-, lek-, fri-
tids-, förskole-, skol-, trafik- och idrottsmiljö.
De kommunala förvaltningar som ingår i
Barnmiljögruppen är ansvarig för den fy-

siska utformningen och säkerheten i dessa
miljöer. Även regionsjukhusets olycksanalys-
grupp är representerad i gruppen. Ett viktigt
underlag för det olycksfallsförebyggande ar-
betet är den fortlöpande registrering av
olycksfall som görs vid regionsjukhuset.

Avslutande synpunkter

Säkerhetsarbete för barn måste ske på flera
fronter och på olika nivåer. Barn saknar idag
möjligheter att påverka faktorer som hotar
deras hälsa. Därför behövs vuxna personer
och organisationer som tolkar barnens syn-
punkter och som driver barnens intressen.
Barns rättsliga ställning måste stärkas inte
bara då det gäller säkerhet. Trafiken måste
ses som en del av barnens miljö och inte
behandlas separat.

Sammanfattning av Barns rätt till en god miljö - vem
bevakar den? i skriften Barn Trafiksäkerhet Miljö av
Erik Bergström, skolöverläkare samt barnmiljö-
gruppens ordförande inom Umeå kommun.
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Men det finns ljuspunkter � främst i små
kommuner som under 80-talet gjort djärva
experiment med beslutsdelegering och om-
fattande förändring av den kommunala orga-
nisationen. I t.ex. Bräcke och Ale kommuner
har det växt fram en typ av samhällsplane-
ring som mer liknar en något ostyrd process
(där ibland det mesta kan hända) än en for-
mell planering i traditionell tappning.

Ljuspunkterna hör dock till undantagen. Den
nya samhällsplaneringen � PBL-lagen � ger
mig ett intryck av att återgå till mer formella
former och slutna processer med mycket
skrivna handlingar. Det är precis som om
lagstiftarna och före dem utredarna inte har
uppfattat 80-talets förändringar utan
konserverat något som 80-talets praktik fått
oss att i ökad utsträckning lägga till handling-
arna. Detta är naturligtvis ett hot mot en
nödvändig förnyelse av samhällsplaneringen.

Barnen i en deltagande process

Det som känns bra när man kritiserar kon-
ventionell samhällsplanering, som vare sig är
bra för vuxna eller unga människor, är att det
både finns exempel på och möjligheter att
utveckla alternativ planering på för barn bra

villkor. Jag har själv under min Södertälje-
period haft lektioner om samhällsplanering
med lågstadiebarn och funnit att barn har en
häpnadsväckande förmåga att se vilken miljö
de helst vill ha.

När barn själva får �styra och ställa� med
modeller av hus, bilar, träd, skolbyggnader,
industrilokaler m. m. skapar de miljöer som
förmodligen alla människor vill vistas i. Det
blir lösningar där de flesta får bo nära vatten
eller vackra parker. Trafikleder förläggs till
platser där buller och avgaser inte stör boen-
det, naturen hålls intakt så mycket som möj-
ligt och görs varierad och bostadshusen blir
olika och har starka färger.
Servicen ligger nära bostadshusen i likhet
med skolorna och ytorna för lek blir väl till-
tagna. Säg den vuxen som inte skulle vilja ha
det så.

Det fina med en process där bl.a. barn deltar
i formandet av framtiden är att man kan börja
en planering med de idéer och kvalifikatio-
ner som man har med sig från början. En
planeringsprocess av det slag som mindre
kommuner har praktiserat för mindre orters
och bostadsområdens framtid (några bra ex-
empel från storstaden finns dock) har ofta
444444

Samhällsplanering med
och för barn ger bättre

trafikmiljöer
Mycket talar för att barns deltagande i samhällsplaneringen kan skapa helt andra
förutsättningar för de miljöer vi skapar och framförallt de miljöer som vi kan skapa. Idag
är samhällsplanering ofta en relativt sluten byråkratisk process trots all erfarenhet
under hela efterkrigstiden av vådan av en sådan samhällsplanering. Vi tycks ha svårt
att lära om.
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gått till så att t.ex. områdets skolor fick möj-
lighet att vara med i processen från början (i
Garpenberg i Hedemora kommun gjorde
barnen på mellanstadiet t.o.m. en tidning i
flera nummer som tog upp barnens
planeringskrav).

En process som tas på allvar i kommunal
planering � som t.ex. när invånarna i Mollö-
sund i Bohuslän räddade sin skola och påver-
kade hela byns utveckling och utformning �
leder både till lösningar och en uppmunt-
rande demokrati. I den finns också barnens
intressen på plats. Inte minst när det som i
fallet Mollösund var småbarnsföräldrarna
som var den drivande kraften.

Hoten mot bra barnmiljöer på
90-talet

Även om det finns stora möjligheter att skapa
en bra samhällsplanering för barn under 90-
talet med trafiksäkra och trygga miljöer, finns
det oroande och svarta moln på planerings-
himlen. Detta kan förhindra inte bara en bra
barnmiljö utan också en socialt inriktad pla-
nering. Bland de svarta moln jag tänker på
finns bl.a. faktorer som:

1. den tilltagande segregationen av regioner och
bomiljöer. Om denna utveckling inte bryts finns
det risk för att många kommuner får en så svår
ekonomi att man inte kan skapa bra miljöer. Vi
kan också få många kommundelar eller kvarter
som får povra hus- och servicelösningar och där-
med saknas resurser för att tillgodose barns krav,

2. att många barn får allt sämre skolmiljöer på grund
att skolorna inte får de anslag som krävs för att få
en bra miljö. Det kan också bero på sviktande
ekonomi i utflyttningskommuner. När barnhar
dåliga skolmiljöer påverkar detta deras upplevel-
ser, fantasi och kreativitet och även deras framtids-
förväntningar. Ju sämre dessa blir, desto större
risk för att barnen inte ställer krav eller struntar i
vad de vuxna beslutar i miljöfrågor,

3. biltrafikens snabba ökning. Nyligen gjorda beräk-
ningar i storstockholmsregionen tyder på att tra-
fiken kan öka med 40 procent fram till år 2000.
Detta betyder � även med 5 � 10 procent ökning
från idag � att barnen får en allt sämre miljö och

att riskerna ökar för att drabbas av allergier och
andra av luftföroreningar påverkade sjukdomar.
Av den ökade trafiken får vi också sannnolikt fler
bullerdrabbade barn, fler bilar och bilvägar nära
daghem, bostäder och skolor, fler som direkt ris-
kerar att råka ut för bilolyckor och större risk för
att bilarna kräver så stora investeringar att annat,
som barns miljö, eftersätts ytterligare,

4. att förstörelsen av vår naturmiljö starkt påverkar
unga människors hälsa. Undersökningar från bl.a.
Chalmers TH visar att luften i en typisk svensk
landsbygd är cirka 1 600 gånger bättre jämfört
med luften i storstädernas innerstäder med avse-
ende på cancerframkallande ämnen från bilarnas
avgaser. Vi kan inte enbart genom att ordna bra
boendemiljöer skydda barnen från bilismens fa-
ror. Det krävs ett helhetsgrepp där alla påver-
kande faktorer finns med,

5. att många kommuner under svåra ekonomiska
perioder på 70- och- 80 talen sparat in många för
barnen viktiga aktiviteter och satsningar. Man har
tagit bort teaterresor, lägerveckor, musikunder-
visning, minskat anslagen till bra matråvaror, vik-
tiga barnaktiviteter, anslag till bibliotek för barn
etc. Under sådana perioder brukar också anslagen
till trafikförbättrande insatser minska och

6. att kraven från mindre starka grupper som barn,
handikappade människor och pensionärer tende-
rar att marginaliseras när kommunerna får kär-
vare ekonomi. Dessa grupper har alltför få tales-
män när fördelningen av knappa resurser disku-
teras på politiska möten i kommunerna och lands-
tingen.

Jag har inte räknat upp dessa hot för att säga
att det bara blir värre eller att framtiden ser
dyster ut. Beskrivningarna är till för att upp-
märksamma förlopp i samhället som kan leda
till sämre förhållanden för barnen i vår totala
miljö. Flera av dessa faktorer verkar ju i det
tysta. Full belysning av hoten är säkert det
bästa medlet att bekämpa dem.

Så blir ett samhälle attraktivt
för barnen

Om vi vuxna vill kämpa för barnens krav i
samhällsplaneringen � vad ska vi då rikta in
oss på? Även om jag förespråkar en allmän
metod som innebär att vuxna och barn ge-
mensamt ställer krav på bättre miljö i aktive-
rande samtal på den lokala nivån i orten eller
kvarteret, finns det anledning att nämna de
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mest centrala kraven på en bra miljö sett med
barns ögon. Frågan är om någon vuxen har
någon nackdel av att barnen får det som de
önskar?

Trafiksäkra vägar är ett naturligt grundkrav
när vi planerar för barn. Om vi tar med dessa
krav från början blir det lätt att ordna och
fördyrar knappast ens de totala förändrings-
eller samhällsbyggnadskostnaderna. Tvärt-
om � bra barnmiljöer ger samhällsekono-
miska vinster på kort och lång sikt! Trafik-
säkra miljöer får man bl.a. genom att ta bort
bilarna från bostadshusens närmiljö, bygga
in gångvägar mellan hus och parkeringsplat-
ser så att det blir enkelt att ta med sig kassar
och vad det nu är från bil till bostadsingång,
inte tillåta genomfartstrafik i många boende-
miljöer, bygga separata gång- och cykelvägar
mellan boendeområden och centrum-
anläggningar samt skolor, daghem etc. Lös-
ningarna är många.

Korta avstånd mellan barnens lägenheter och
aktivitetshus (skolor, daghem osv.) är ett måste
vid all ombyggnad och nybyggnad. De korta
avstånden gör att barn själva kan ta sig till
olika miljöer och att man blir van vid sitt
närområde. Om det saknas lokaler för barn i
ett äldre område kan detta lösas genom att
omvandla lägenheter och komplettera mil-
jön.

Lätt att orientera sig måste barnen kunna
göra i alla de miljöer de vistas i. Monotona
upprepningar av byggda hus och lokaler samt
andra anläggningar och en för stor skala i
byggandet hindrar variation och orienter-
barhet.

Fantasifull miljö behöver egentligen alla
människor för att må bra till vardags. Detta
gäller inte minst barnen. I samband med ny-
byggnad gäller det att spara träd och kullar,
små bäckar och större stenar för att tillåta
barnen att använda miljön till fantasifulla
upptäckter och lekar/ upplevelser.

Den färdiga miljön måste bort till fördel för
alla ofärdiga boende- och närmiljöer. Om vi
planerar nya områden eller förändrar de be-

fintliga på ett sådant sätt att vi inte lämnar
något utrymme för de boendes egna behov av
successiva förändringar, gör vi oss inte bara
skyldiga till självbedrägeri (en miljö kan i
praktiken aldrig göras färdig). Vi misstror
samtidigt att de boende kan och behöver
ändra miljön då och då. �Färdiga� miljöer
hindrar att man efter en tid bygger en lokal
för ungdomens mopedreparationer, bygger
upp en stor bygglekplats för barn, planterar
en liten skog för barnens lekar och områdets
skönhet etc.

Kollektiv trafik är kanske självklar idag men
i praktiken fungerar den inte i många kom-
muner och kommundelar. Det är i första hand
barnen och andra kollektivreseberoende
grupper som förlorar på detta. Bristen på
kollektiv trafik tvingar fram fler bilar och
bilrörelser i boendemiljöerna och minskar
barnens möjligheter att på ett bra sätt kunna
ta sig till viktiga aktiviteter och lokaler.

Tillgängligheten till attraktiv miljö måste ra-
dikalt förbättras. Ofta bygger vi så att varje
nytt bostadsområde avskärmas av större el-
ler mindre biltrafikleder. Detta gäller inte
minst i små orter. Trots att en fin skog finns på
nära håll riskerar barnen sina liv när de enga-
gerat försöker ta sig till sina kojor och lekplat-
ser på andra sidan vägen. Lösningarna är
även här enkla � se till att bilvägarna har en
utfart till övrigt vägsystem och satsa på stora
parkeringar i områdenas utkanter. Då kan
barnen utan risk få tillgänglighet till stora,
fria ytor i direktkontakt med bostäderna.
Andra lösningar kan också garantera detta
grundkrav från barnens sida.

Ansträngande lokalklimat kan vara mycket
plågsamt att uppleva om man är vuxen men
ännu värre om man är ett litet barn. Vi bygger
ibland husen i terrängen så att starka vindar
t.o.m. stimuleras att bli extra hårda kring
långa huslängor i ett område. Det gäller att
bygga så att vindar och kyla förhindras att bli
outhärdliga, inte minst där barnen brukar
hålla till. Vissa områden bör man undvika för
bebyggelse � områden med frekventa dim-
mor, extrem kyla och starka vindar. Vi bör
spara skog överallt där vi bygger. Olika stora
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hus i asymmetriska mönster skapar både
spänning och bra vindskydd. En allsidig och
riklig växtlighet för bara med sig positiva
upplevelser i boendemiljön.

Inte något av detta är omöjligt att åstad-
komma - både i gammal, men främst i ny-
byggd eller planerad miljö. Hindren finns
inom oss själva - vår egen bristande kunskap
eller fantasi. Om vi planerar tillsammans med
barnen kan vi ta bort hindren och fullt ut
använda vår fantastiska förmåga att även på
jorden bygga upp små paradis.

En aktiverande
planeringsprocess

Det bästa sättet att stimulera barn att bli bra
vuxna är att ge dem rika möjligheter att se
människans fantasi i arbete och tillåta dem att
tillsammans med andra generationer forma
framtiden. Det kan vi göra i små eller stora
samhällsplaneringsprojekt oavsett om vi bor
på landet eller i någon stad.

Om vi vill utnyttja en aktiverande planerings-
process för att påverka den kommande miljö-
utformningen av en ort eller ett kvarter på ett
för barn stimulerande sätt, måste vi iaktta
vissa grundregler i arbetet.

1. En bra process, där barn ska ges chansen att på-
verka en närområdesmiljö, är en process där man
utgår från de berörda människornas egna krav
och inte till att börja med förser dem med
förutsättningsgivande underlagsmaterial eller
halvfärdiga lösningar från kommunen.

2. Helst bör bra processer ta sin utgångspunkt i
konkreta krav från en grupp av människor. Det är
inte ovanligt att detta konkreta krav är att få till
stånd en trafiksäker gång under en trafikerad väg,
en trafikljusanläggning där barn ofta passerar på
väg till skolan, en särskild gång- och cykelväg för
att ge barnen separata vägar till skolan från bostä-
derna eller att få till stånd en avstängning av
genomfartstrafik genom ett bostadsområde eller
förbi ett daghem. När man ser sådana krav i en
kommun � kanske trafiksäkerhetsnämnden �
gäller det att ta dem till utgångspunkt för ett
projekt eller en planeringsprocess, där trafik-
frågorna till en början spelar en huvudroll. Efter
hand kan andra frågor komma in.

3. En �spontan� planeringsprocess, vilket f.ö. bru-
kar leda till den bästa processen av alla, bör ha
sådana villkor att politikerna tillåter de agerande
att diskutera och föreslå relativt fritt. Människor
som arbetar med sin miljö föreslår sällan orealis-
tiska lösningar, vilket politikerna ofta är rädda för
när man �släpper loss� invånarna att tycka och
påverka. En engagerad process leder tvärtom till
insikt, ansvar och realism i meningen att förslagen
ofta är enkelt genomförbara.

4. En planeringsprocess där barn är inblandade måste
få tid på sig för att fungera. En process under stress
är en misslyckad satsning. Det vanligaste när barn
är med och agerar är att en skola eller ett daghem
organiserar barnens aktivitet. För att en hel grupp
eller klass ska kunna komma med konkreta krav
behöver de en väl tilltagen upptaktssträcka. Dess-
utom måste de få använda sig av en bra pedagogik
och med egna ögon uppleva skilda lösningar på
en viss plats. Sedan kan barn i inte minst teckning-
ens form beskriva de mest spännande lösningar
man kan tänka sig.

5. Om man använder sig av en process i en kommun
och t.o.m. uppmuntrar den som i t.ex. Sala kom-
mun, där man stöttat en kommundels kamp för
sitt postkontor och andra serviceinrättningar,
måste politikerna vara öppna för att säga �ja� till
de krav som kommer. Om man säger �nej� till
förslagen blir reaktionerna bittra och man har fått
ännu en grupp desillusionerade barn och vuxna.
Ett �ja� betyder omvänt att man gjort en investe-
ring i en levande demokrati och kreativt tänkande
för hela livet hos dem som varit med.

Mina slutsatser är att den processinriktade,
relativt �spontana� aktiviteten i aktiv plane-
ring i det egna kvarteret eller den egna kom-
mundelen/orten har stora fördelar när det
gäller att få barn och vuxna att på allvar sätta
sig in i den verklighet vi lever i. Barnen får en
konkret insikt i att det går att lösa för dem
viktiga problem, vilket kan vara en överläg-
sen metod när det gäller att �inskärpa� ett
trafiksäkert beteende och förstå den verklig-
het de lever i varje dag. Å andra sidan uteslu-
ter inte denna pedagogik alla andra bra meto-
der för att skapa ett för barnen trafiksäkert
samhälle.

Sammanfattning av Samhällsplanering med och för
barn ger bättre trafikmiljöer i skriften Barn Trafiksä-
kerhet Miljö av professor Ronny Svensson, Högskolan
i Östersund
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Barn Trafiksäkerhet Miljö

En sammanfattning

Skriften är ett sammandrag av de avsnitt i boken Barn Trafiksäkerhet Miljö,
vilka bedöms vara särskilt användbara för pedagoger inom barnomsorg och
skola samt andra i arbetet för barns och ungdomars trafiksäkerhet

Biltrafik i närmiljön är det som främst hindrar barnens utelek. Biltrafiken
medför också ett betydande avgasproblem. Barn är särskilt känsliga för
luftföroreningar. Dessa problem belyses ingående. Barnens trafikundervis-
ning tas upp till kritisk granskning.

Det finns exempel på att skolan lyckats påverka och förbättra trafikmiljön
för barnen. Pedagoger och barn har tillsammans med föräldrar arbetat med
sin närmiljö och gett förslag till åtgärder. Förslagen har diskuterats med
trafikansvariga inom kommunen och lett till att trafikförbättrande åtgärder
genomförts

781 87   Borlänge
0243-750 00


