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Nuläge

Avsikten med detta inlägg är att peka på vissa problem som har att göra

med kontinuitet i trafikutbildning frånde lägsta åldrarna O - 4 är upp till

vuxen ålder. Omfattande forskning, debatt och åtgärdsplanering har på-

gått under senare år med utgångspunkt från hur barnen ska bli säkrare i

trafiken.

I stort sett kan detta utvecklingsarbete indelas i fyra ålderskategorier.

O - 4-åringars trafiksäkerhet är en uppgift för föräldrarna. De är själva

för små för att ha något inflytande eller för att lära sig något som kan

höja deras trafiksäkerhet.

I åldersintervallet 5 - 14 år, där detmesta utvecklingsarbetet koncentre-

rats, har barnets begränsningar tillsammans med ställningstagandet att

bilismen är barnets största olycksrisk varit vägledande. Uppgifter för för-

skola, skola, föräldrar mfl är att få barnen att förstå problemen i sin

egen trafiksituation och att detta ska leda i första hand till påverkan av

beslutsfattare till en bättre trafikm'iljö och i andra hand till att barnen

genom problemorienteringen i undervisningen ska komma till insikt om hur

de själva ska bete sig för att klara sig bättre.

Huvuddelen av dessa utvecklingsplaner har dock avsett barn i skolåldern,

där det uppsökande arbetssättet fungerar bäst.

För de små barnen i förskolan har diskussionen varit mindre tydlig och

osäkerheten om vad som är ett bra trafiksäkerhetsarbete är större, både

hos forskare och bland folk på fältet.

Diskussioner för nästa åldersintervall 15 - 17 år har i stort sett helt gällt

frågor om moped- och mc-utbildning och problem som hänger ihop med

denna. Denna diskussion har varit mycket begränsad och några egentliga

riktlinjer för vad som är bra och dåligt har inte framkommit. Detta inne-

bär i sin tur att sett ur etttrafiksäkerhetsperspektiv har åldrarna 15 - 17

år kommit att hänga i luften.



För åldersintervallet 18 -' 20 år är det i stort sett enbart körkortsutbild-

ningen som debatterats och forskats kring. Här pågår en hel del utveck-

lingsarbete, både vad gäller metoder, innehåll och målbeskrivningar, men i

stort sett uteslutande avgränsat till körkortet och rollen som bilist som

sådan.

Kontinuitetsproblemet

Varje stadium i barnens utveckling måste självklart lösas utifrån de prob-

lem som är aktuella just då, men samtidigt måste det till en samordning

och kontinuitet. Det är helt uppenbart att vi saknar ett helhetsperspektiv.

Ett inbyggt problem finns i dag. Den tidiga utbildningen av barn (0 år och

över) utgår från det faktum att barn är de utsatta i trafiken, bilen är

deras största olycksrisk. Precis som Stina Sandels påpekar, att de aldrig

kan anses skyldiga och vållande till trafikolyckor, utan det är alltid den

vuxne i bil, på moped eller på mc som måste anpassa sin körning. När man

sedan blir äldre, flyttas man plötsligt över i den skyldiges bås. Den som

kör den farliga bilen, mopeden eller motorcykeln.

I anpassningen av trafikundervisningen till detta utvecklingsperspektiv

saknas helt övergången från barn till vuxen (= ungdom).

Med rätta har utvecklingen av det nya synsättet på trafikundervisning

bedrivits ur barnens synvinkel. Detta är utan tvekan det enda riktiga, men

man måste vidga detta perspektiv i syfte att också få bättre trafikanter

vid vuxen ålder.

Låt oss för ett ögonblick se det hela ur en trafikskolelärares perspektiv.

Som det nu är, vet vi ganska mycket om unga, nyblivna förare av bil och

motorcykel. De är speciellt farliga i trafiken, också för barnen, även om

de själva varit barn i trafiken för inte så länge sedan. De har många

likartade problem som barn har. Deras perception är begränsad. Smalt

synfält, tittar nära, utnyttjar inte perifert seende, är koncentrerade på

hantering av reglage m m och upptäcker inte risker i tid. Deras reaktions-



tid är lång och deras kunskaper är begränsade. De har en kunskap som

klart kan beskrivas som "VTK-fixerad". De har uppenbara brister i att

kunna omsätta dessa kunskaper i ett trafiksäkert beteende.

Vad som också är lika mellan barn, åtminstone när de kommer upp mot

lO-års ålder, och ungdomar är att de tror att det går bra, att de klarar av

trafikens risker. (T 0 m barnens föräldrar har en övertro på vad barnen

klarar av). Här finns skillnader i bakomliggande mekanismer, men det

finns också många likheter. Att växa och bli stor, att frigöra sig och

bestämma själv, att visa att man kan och är duktig, "en baddare". Proble-

met är förvisso störst bland pojkar, men är därför på intet sätt mindre

viktigt.

En ambitiös trafikskolelärare som ser som sin uppgift att utbilda ung-

domar till säkra bilförare träffar i början en pojke eller flicka som inte

kan några trafikregler och som inte har någon uppfattning om andra risker

än de han själv konfronterats med under sin tid som fotgängare eller cyk-

list.

Självklart tycker denne lärare att det hade varit bra om barnet hade fått

insikter om trafikens risker och regler och om ett vettigt trafikbeteende

under sin uppväxt.

Man menar att trafikskolans uppgift, som det är i dag, blir att börja med

att riva ner gamla attityder och bygga upp nya till trafiksäkerhet och till

ett ansvarsfullt beteende i trafiken. Genom barnaåren' har attityder till

bilkörning byggts upp genom en massiv påverkan från olika slags media

och genom att barnen ser hur vi vuxna beter oss. De etablerar i mycket

hög grad en positiv inställning till bilar och bilkörning.

Samtidigt vet vi mycket väl att sådana viktiga attityder inte byggs om på _

ett par månader. De har byggts upp* genom en lång utvecklings- och soci-

aliseringsprocess.

Det finns ett problem i att föra fram sådana här, för många, kontroversi-

ella synpunkter. Bilförarutbildningen ligger sist i raden av vår utveck-



lingsprocess som trafikanter och bilen i sig är kontroversiell. Vi ska ju inte

ha som målsättning att utbilda barnen till blivande bilister.

Detta är rätt och fel. Rätt för att bilen är farlig, skadar miljön och

förbrukar begränsade resurser. Rätt för att utbildning måste avse den

situation barnet befinner sig i just då, men fel då vi i utvecklingsprocessen

har möjlighet att påverka barnen och deras attityder till bilkörning, att

väga upp den bilvänliga, fräna, tuffa etc påverkan som barn ständigt ut-

sätts för, att skapa förnuftiga attityder till bilen, som i framtiden måste

minska sin trafikandel, till att se bilen som ett transportmedel - inte som

en leksak, att inse farorna med bilen.

Detta ska inte vara ett huvudmål med utbildning av barn. Huvudmålet

måste alltid vara att barnen ska få det bättre i trafiken genom bättre

trafikmiljö, genom att barnen problemorienterat lär sig farorna i trafiken

'och anknytningen till rollen som bilist måste ses som ett exempel på

framsynthet.

Ska vi nå fram med ett förnuftigt synsätt på trafik i olika åldrar måste vi

därför vara förutseende.

I princip ser vi två parallella utvecklingSprocesser. En psykologisk/fysiolo-

gisk/social, där vi växer och mognar och en utvecklingSprocess som trafi-

kant där vi ständigt klättar in i nya trafikantroller från O-årig bil-/barn-

vagnspassagerare, lekande barn till fots eller på cykel, barn och ungdom

som transporterar sig mellan mål i trafik till fots eller på cykel, ungdom

på moped eller motorcykel för att sist ge sig in i rollen som bilförare.

_ Denna utveckling innebär att vi konfronteras med allt farligare trafik-

situationer.

I utvecklingen som trafikant förskjuts successin ansvaret och kravet på

insikt om ett riskmedvetet beteende alltmer över från andra till en själv.

Detta ställer krav på dem som ska förmedla insikt och kunskaper om

trafik och ständigt påverka och forma attityder, att balansera kravet på

eget ansvar efter den förmåga barnet har att ta ansvar just då, för detta

krav på ansvar, även i trafiken, måste öka parallellt med vår mognads-

utveckling generellt. Vi kan inte säga att barn inte har ansvar, och att



vuxna har det. Barn blir successivt vuxna. I denna process måste man

. också vara framåtblickande.

Barnen måste förberedas på vad som kommer härnäst. Det är sent att

börja tänka på säker mopedåkning, säkra motorcyklister, förnuftiga bilfö-

rare när de redan står där med fordonet framför sig. Det är mycket svårt

att påverka attityder och beteende på 20-30 lektioner på trafikskola och

det är näst intill omöjligt för föräldrar som lär sina barn att köra bil

privat.

Fortsatt arbete

 

Vad behöver vi nu göra för att kunna förverkliga ett sådant här synsätt,

där vi vidgar perspektivet från barnens problem till att även inkludera

ungdomar och övergången däremellan?

Vi besitter idag relativt mycket kunskaper om hur barn och ungdomar

fungerar, vilken kapacitet de har att lära, att anpassa sitt beteende och

att ta ansvar. Vad gäller anpassningen av dessa kunskaper till trafikutbild-

ning finns det ännu mycket att göra, såväl vad avser forskning som rent

utvecklings- och försöksarbete.

Att ett stort behov av forskning finns, har tidigare påvisats bl a av Pia

Björklid, som t ex pekar på nödvändigheten av ökad kunskap om hur den

ekologiska miljön bör påverka trafikundervisningens utformning, hur för-

äldrar tänker och fungerar när det gäller trafikundervisning och -träning

av sina barn, i vilken utsträckning studier av närmiljön lämpar sig för

förskolans trafikundervisning osv.

Det behövs också en systematisk utveckling och utprovning av den nya

trafikundervisningen med utvärderingar enl de uppsatta målen, liksom en

analys och utveckling av samarbetsformer för olika involverade parter i

trafikundervisningen;

Den huvudsakliga fokuseringen av dessa förslag och denna forskning är de

yngre barnen och deras situation. De har dock i hög grad tillämplighet



också sett ur ett utvecklingsperspektiv där de äldre barnens och ungdo-

marnas situation inkluderas.

Inom detta kontinuitetsperspektiv på trafikundervisningen saknar vi idag

en teori- och modellunderbyggnad. Vi saknar en modell där barns

fysiska/psykiska/sociala utveckling, deras kapacitet och begränsningar,

deras förmåga till ansvar, utveckling av moral och trafiksäkerhetsrele-

vanta attityder etc ställs i relation till förändringen av deras ekologiska

miljö och till de nya och alltmer komplicerade situationer och roller som

barnen växer in i som trafikanter.

Här ryms en mängd frågor av såväl allmän utvecklingspsykologisk natur

som frågor med rent trafiksäkerhetsmässig och pedagogisk inriktning.

Hur utvecklas t ex riskmedvetenhet och förmåga att förstå andra trafi-

kanters beteende? Hur kan man komma till insikt om sina egna och andra

trafikanters begränsningar? Hur påverkar äldre barns ökade rörlighet och

minskade beroende av närmiljön behovet av nya undervisningsformer? Vil-

_ ket ansvar kan barnen/ungdomarna bära vid olika åldrar och hur påverkas

ansvar för sig själv och andra risker och riskmedvetenhet? Hur ser barn

och ungdomar på sina framtida trafikantroller och hur hjälper vi dem bäst

att förbereda sig inför dem?

Den övergripande frågan är dock, vilket kan tjäna som en kort summering:

Är det relevant att se trafikundervisningen som en röd tråd eller trappa

där vi successivt växer in i nya, alltmer komplicerade trafikantroller? Är

det relevant att anta att man bör förbereda barnen och ungdomarna på

vad som komma skall. Kan man därigenom skapa bättre insikt, förståelse

och riskmedvetenhet?




