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PROJEKTPLAN: FÖRSÖK MED TRAFIKANTUTBILDNING I HÖGSTADIET

OCH GYMNASIESKOLAN

l ' Bakgrund

l.l Undervisningsformer

 

En ständig diskussion pågår om skolans roll i trafiksäkerhetsarbetet. I

dagsläget är situationen något oklar. Vi har en ganska utbredd traditionell

trafikundervisning med inriktning på beteendeinlärning och regelinlärning, där

man undervisar och tränar i grupp under ledning av en trafikkunnig person,

ofta från polisen.

Till detta har kommit ett nytt synsätt där barnets begränsningar tillsammans

med ställningstagandet att bilismen är barnets största olycksrisk varit

vägledande. Uppgifter för förskola, skola, föräldrar m fl 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 trafikmiljö 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.

Mera långsiktiga effekter kan också förväntas av ett sådant eget engagemang

och eget deltagande i påverkansprocessen. Man får en aktiv tillämpning av

demokratins form där man förhoppningsvis märker att det finns möjligheter

att påverka de beslut som fattas i samhället. Detta bör kunna leda till ett

ökat politiskt intresse och en insikt i vad opinionen betyder för de beslut som

fattas, både i stort och i smått.

Riktlinjerna för denna nya inriktning av trafikundervisningen beskrivs dels i

läroplanen som sådan och dels i handledning till Lgr-SO "Skolan och Trafiken"

(SÖ 1983). Men trots att synsättet och formerna för undervisningen finns

klart beskrivna, har man ännu inte nått någon större förändring ute i

skolorna. Detta beror dels på en generell svårighet i att radikalt ändra ett

sedan länge etablerat synsätt och arbetssätt, dels på brist på erfarenhet av



det nya som kan ge modeller och exempel som hjälp för lärarna ute i

skolorna.

Detta är, trots att det tar tid, en utvecklingsprocess som pågår genom att

fler och fler kan redovisa positiva erfarenheter samtidigt som fler och fler

lärare får fortbildning.

Till största delen har trafikundervisningen i skolan koncentrerats till barn i

låg- och mellanstadiet. Detta gäller såväl den traditionella modellen som de

försök till nya trafikmiljöorienterade arbetssätt där detprovats ute i landet.

Diskussioner för nästa åldersintervall 13-18 år har förts i mycket begränsad

omfattning och har i stort sett helt gällt frågor om moped- och mc-utbildning

och problem som hänger ihop med denna. Några egentliga riktlinjer för vad

som är bra och dåligt i detta avseende har inte framkommit. Detta innebär i

sin tur att sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv har de här åldrarna kommit

att hänga i luften. Detta trots att ungdomsåren är så viktiga från attitydbild-

ningssynpunkt, inte minst med tanke på trafik, bilism och miljö.

Vi har i dag en utveckling av bilismen som om den får fortsätta, kommer att

medföra mycket stora problem för vår miljö och vår hälsa ur tre olika

perspektiv

- rent kemiskt genom att luft och vatten förstörs

- fysiskt genom att mera bilar kräver större utrymme såväl för att färdas
som för att förvaras. Mindre och mindre utrymme blir över för natur,
rekreation och lek

- trafiksäkerhetsmässigt. Större exponering/trafikarbete ger fler olyckor.
Fler bilar är inteminst farligt för barn.

Antalet bilar har sedan 1950 ökat från 250 000 till över 3,5 milj. Fortsätter

ökningen med ca 5% per år har vi år 2000 6 milj bilar och år 2010 nästan

10 milj bilar.

Insatser av teknisk natur har självklart sitt stora värde, men effekter av t ex

katalysator är inte helt klar vad avser livslängd, olika slags körsätt etc.

Förslag om att ge bilar större utrymme t ex genom vägar på pelare eller i

tunnelsystem har då och då förts fram, vilka också de bör bearbetas, men



man kommer aldrig att nå en lösning om man inte förändrar människors

attityder till de större frågorna om livsstil kopplat till miljö, hälsa och

samhällsekonomi i en vid mening.

Det är här skolan kan ha en betydande roll. Inte genom en traditionell

trafik'undervisning utan genom ett interaktionistiskt synsätt på barns utveck-

ling och deras förhållande till sin omvärld och till dessa större överlevnads-

orienterade frågor. Detta är ett perspektiv som den s k utbildningstrappan

helt bortser ifrån och som helt och hållet ser individen som en som ska lära

sig ett antal vissa förutbestämda trafikantroller i kronologisk ordning.

Det finns fyra viktiga aspekter av ungdomsåren som har relevans i trafik-

sammanhang.

i. Ungdomar är barn. Ungdomar vistas i en farlig trafikmiljö, där de precis

som de mindre barnen utsätts för risker orsakade av biltrafiken. Här

måste skolans roll vara densamma för ungdomar som för de mindre

barnen, att med hjälp av undersökande arbetssätt öka insikten i trafikens

faror och skapa förutsättningar för att förbättra den egna trafikmiljön.

2. Ungdomar är trafikanter. Ju äldre man blir desto större rörelserum har

man. Man tar sig längre sträckor med cykel, man börjar åka moped och

kanske också lätt motorcykel. I dessa nya roller får man själv ett ansvar

för trafiksäkerhet, sin egen och andras. Att i dessa situationer lära sig

realistiska riskbedömningar, insikter i egna förutsättningar och begräns-

ningar och hur detta måste påverka beteendet, är också en uppgift för

skolan.

3. Ungdomar är i utveckling. Att se ungdomsperioden som en mellanfas

mellan barn och vuxen är ett perspektiv som sällan belyses utifrån ett

trafikundervisningsperspektiv. "Ungdom" är till stora delar en social

företeelse som definieras av en mängd processer som genomgås. Man

letar sig successivt fram mot vuxenrollen. Man tar och får ett ökat

ansvar. Viktiga attityder utvecklas och manifesteras. Man frigör sig från

vuxenauktoriteter, t ex föräldrar och lärare. Att hävda sig själv inför

kamrater får större betydelse än tidigare osv.



Det är under denna period som mycket av grunderna läggs för hur vi ska

komma att bli som transportkonsumenter. Det är här det finns möjlighe-

ter att förmedla förnuftiga perspektiv på trafik.

Skolan skulle här kunna göra en betydande insats genom att anlägga ett

brett samhälls- och miljöorienterat synsätt på människan, hennes trans-

porter och förflyttningsbehov. Skolan kan ta upp våra transportbehov och

deras positiva och negativa konsekvenser för vår sociala samvaro, vår

hälsa, vår miljö, vår ekonomi osv.

Genom en sådan bredare, samhällsorienterad ansats kan också frågor om

bilens framtida roll och betydelse tas upp. Att balansera den bilvänliga

påverkan som är så kraftig i dag där bilen är en vuxensymbol, ett frihets-

och sjävhävdelseinstrument. Att väga upp detta med insikter om att

bilen i framtiden måste minska sin trafikandel och bli ett transportme-

del, inte en leksak, som ska användas när inga rimliga alternativ finns.

Ungdomar är bilförare. Detta perspektiv har helt dominerat utvecklings-

arbetet hittills. Ungdomar har många problem som nya bilförare, som gör

att de är farligare för sig själva och för andra. Deras perception är

begränsad, genom t ex smalt synfält, tittar nära, utnyttjar inte perifert

seende, är koncentrerade på hantering av reglage m m och upptäcker

inte risker i tid. Deras reaktionstid är lång och deras kunskaper är

begränsade. Ovanpå detta så tror unga bilförare, speciellt män, att de är

bättre än andra på att köra bil, speciellt vad gäller rent körtekniska

färdigheter.

En ambitiös trafikskolelärare som ser som sin uppgift att utbilda

ungdomar 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 cyklist.

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. En sådan insikt skulle också underlätta att skapa en

insikt i de egna begränsningarna och minska övertron på den' egna

körförmågan.



Här skulle skolan kunna ha en roll att förbereda ungdomarna för att bli

bra och trafiksäkra bilister.

Alla dessa fyra synsätt har relevans. De tar upp olika slags problem som alla

måste finnas med. Hittills har inget av dem tagits upp av skolan i någon

större utsträckning. Detta måste också vara utgångspunkten för ett långsik-

tigt utvecklingsarbete i skolan med ungdomar om trafik.

2 Försöksuppläggning

Mot bakgrund av de behov av förbättring som skisserats ovan vad gäller

ungdomarnas syn på trafik m m, föreslogs våren 1989 igångsättande av ett

försöksprojekt i Arboga kommun med trafikundervisning i högstadiet och

gymnasieskolan.

2.1 Målsättning

 

Försöket har som huvudmålsättning att förändra ungdomars syn på och

attityder till bil, transporter och val av färdsätt. Från att i dag se bilen som

en leksak och frigörelseinstrument till att betrakta den som ett nödvändigt

transportmedel när inte kollektiva möjligheter står till buds. I detta ryms

också miljö-, trafiksäkerhets- och samhällsekonomiska aspekter.

Som ytterligare målsättningar gäller att hos ungdomarna uppnå en insikt om

trafikmiljöns betydelse för människors säkerhet och trygghet. I detta ligger

också att väcka ett intresse för att själva aktivt söka påverka beslutande

instanser genom skolarbetet med ett uppsökande och problemorienterat

arbetssätt.

Att öka kunskaper och medvetande om risker, insikter om människans

beteende och begränsningar, såväl egna som andras i trafiken är också en

viktig målsättning. Här avses inte minst deras kommande roll som bilförare,

där målsättningen är att minska deras potentiellt höga olycksrisker som

nyblivna bilförare.



2.2 Uppläggning

 

Försöket genomförs med samtliga elever som börjar 7:e klass hösten 1990,

1991 och 1992 i Arboga kommun. Totalt blir detta enligt utbildningsplanen ca

l+70 elever samt 4-5 lärare som ingår i föröket.

På högstadiet genomförs trafikundervisningen obligatoriskt på "timmar för

fria aktiviteter". Gymnasiet har motsvarande "timmar till förfogande", där

trafik också blir obligatoriskt. Detta motsvarar 20 tim/läsår, vilket totalt ger

120 tim trafikundervisning under sex år.

Försöket kommer därmed att omfatta åtta års genomförande (= tre årskullar)

med efterföljande utvärdering.

Det är av mycket stor vikt att även efterföljande elever får undervisningen,

även om inte utvärderingen innefattar dem. På detta sätt genomsyrar

tankarna i undervisningen hela ungdomskollektivet i kommunen, vilket ger

unika möjligheter till påverkan i en ur transport-/trafiksäkerhets-/miljösyn-

vinkel positiv riktning. Projektet får en socialpsykologisk inriktning där det

bland ungdomar från attitydbildningssynpunkt så viktiga grupptrycket också

kan inkluderas.

2.3 Utvärdering

 

Utvärderingen av försöket genomförs i två faser där den första fasen utgörs

av en i huvudsak kvalitativt inriktad processutvärdering av försöksverksamhe-

ten och där den andra fasen utgörs av en mer empiriskt inriktad effektut-

värdering.

Tyngdpunkten i utvärderingen läggs vid den kvalitativa analysen av försöks-

verksamheten. Den avser i första hand en processbeskrivning, men ligger

också till grund för hypotesformuleringar om effekter av utbildningen och

därmed vilka effektmått som ska användas i en utvärdering.



2.3.1 Fas 1 Processutvärdering (kvalitativ analys)

Syftet med processutvärderingen är att beskriva och analysera vilka proces-

ser hos elever, lärare m fl, som genereras av trafikundervisningen. I syftet

ingår också att göra en beskrivning över försöksverksamheten som arbets-

modell.

De övergripande frågeställningar som analysen av processen vill svara på är:

- Hur går trafikundervisningen till? Utbildningsplan, läromedel, uppläggning
av undervisningen, vilka lärare - konsulter, m m.

- Hur uppfattar elever, lärare försöksverksamheten? Förhandsinställning till
undervisningen, reaktioner på innehåll, vad fungerar bra - dåligt, när
"budskapet" fram, m m.

- Leder undervisningen till några processer hos elever, lärare och i så fall
till vilka? Organisatoriska processer; samarbetsformer, vidareutveckling
av innehåll, material m m, mentala processer; insikter, ställningstagan-
den, värderingar, attitydförändringar, yttre påtagliga processer; engage-

mang i föreningar eller andra aktiviteter utanför skolan, förekomst av
diskussioner, m m.

- Vad anser skolledning, lärare om denna typ av verksamhet? Är det
viktigt - oviktigt, vad hoppas man uppnå, hur engagerade är man, m m.

2.3.1.1 Metod och genomförande

De metoder som används i processutvärderingen är främst ostrukturerade

intervjuer och deltagande observation kompletterat med traditionell kvanti-

tativ enkätmetodik. Kvalitativa metoder lämpar sig väl i denna del av

utvärderingen där syftet är att beskriva och fånga upp de processer som man

inte på förhand kan specificera. Utvärderingen måste vara dynamisk och

kunna följa de förändringar som händer i utbildningsprocessen och anpassas

efter dessa.

I analysen av vilka processer som undervisningen ger upphov till finns flera

målgrupper. Den mest centrala målgruppen är självklart eleverna, men även

lärare, skolledning måste inkluderas.

Eleverna utgör den primära målgruppen i försöksverksamheten och därför bör

också processutvärderingens tyngdpunkt finnas här.



Ett mindre urval elever intervjuas vid ett antal tillfällen under utbildningens

gång. Intervjuerna är av karaktären öppna samtal som i största möjliga mån

bygger på de aspekter som ungdomarna själva tar upp. Ett antal ledord, som

bygger bl a på projektets målsättningar används för att fokusera diskussionen

runt relevanta frågeställningar.

Hela elevantalet som ingår i försöket får besvara en serie enkäter som delas

ut under utbildningens gång. Enkäterna fokuseras främst på frågor som gäller

undervisningens innehåll men innefattar även frågor för att mäta föränd-

ringar i attityder till transportbehov, färdmedelsval, trafiksäkerhet, miljö

etc.

Lärarna är också en viktig målgrupp i verksamheten. Samtliga lärare som är

aktivt engagerade i försöket intervjuas vid ett antal tillfällen under hela

utbildningen. Intervjuerna genomförs på samma sätt som för eleverna. Frågor

som är i fokus är t ex deras uppfattning om försöksverksamheten, engage-

mang, förväntningar, uppfattning om elevernas attityder och engagemang,

förändringar under utbildningens gång, möjlighet att påverka utbildningens

innehåll m m.

Skolledningens åsikter om och tankar kring försöksverksamheten är slutligen

av intresse. Representanter från skolledningen intervjuas kring frågor gäl-

lande bakgrunden till försöksverksamheten, vad den syftar till, vad man

hoppas uppnå, hur man ser på att permanenta försöket, m m.

Beskrivningen av undervisningen görs dels genom deltagande observation vid

ett antal lektionstillfällen under utbildningstiden dels genom att gå igenom de

olika dokument och material som undervisningen baseras på men också sådant

som produceras i undervisningen, t ex resultat av elevernas arbeten. Här

avses t ex utbildningsplan, läromedel, uppsatser, fältförsök, grupparbeten

m m. En beskrivning görs även över vilken typ av lärare, konsulter som ingår i

utbildningen, samarbetsformer, lärarnas fortbildning, introduktion till försö-

ket m m.



2.3.1.2 Insamling och bearbetning av data

Alla intervjuer spelas in på band som sedan renskrivs. Innehållet i varje

intervju gås igenom och informationen struktureras genom en kodning i

kategorier.

Bearbetningen av data sker i flera steg, från en detaljerad kodning av varje

enskild intervju till mer Övergripande linjer eller gemensamma drag i totala

antalet intervjuer. (Miles, Hubermann "Qualitative Data Analysis", 1984).

Bearbetningen av data sker med utgångspunkt i processutvärderingens syfte,

dvs beskrivning och analys av de processer som undervisningen genererat

samt beskrivning av själva arbetsmodellen i försöksverksamheten.

Processutvärderingen avrapporteras fortlöpande i delrapporter under de år

som försöket pågår.

2.3.2 Fas 2 Effektutvärdering

Effektutvärdering skall i mesta möjliga mån stödja sig på den kunskap som

processutvärderingen har gett och härur genererade hypoteser om effekt-

samband. Självklart är dock att effektmåtten ska mäta i vilken utsträckning

de uppställda målen uppnåtts.

2.3.2.1 Förväntade effekter

Fyra typer av effekter förväntas, med reservation för vad resultaten av den

kvalitativa analysen kan ge. Det är därför inte säkert att effektutvärderingen

kommer att riktas in mot exakt de effekter som anges nedan och inte mot

andra, men detta visar en mer principiell modell för effektmätningen.

Dessa effekter är:

- förändrade kunskaper

- förändrade attityder

- förändrat beteende

- minskad olycksrisk
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Kunskapsförändringar är fullt möjliga att mäta. Speciellt i denna grupp av

skolelever bör förutsättningarna vara goda, t ex att lägga in kunskapsprov

under skoltid och med skolans traditionella former.

Attityder mäts med hjälp av attitydskalor och torde inte innebära några

mättekiska problem här.

Vissa av eftersträvade beteendeförändringar kan ur mätteknisk synvinkel

innebära problem. Det gäller framför allt huvudmålsättningen att förändra

användningssättet av bilen.

Beteendeförändringar kan alltid mätas med hjälp av självrapportering, dvs att

försökspersoner beskriver hur man beter sig. Att mäta beteendet direkt är

alltid bättre från validitetssynpunkt, men är som sagt inte alltid möjlig.

Olycksrisk kan mätas på olika sätt. Polisrapporterade olyckor är omöjligt att

använda i så små material som det här gäller. Sjukhusrapporterade olyckor

skulle eventuellt kunna användas, men är beroende av vilka rutiner man har

på olika sjukhus.

En tredje metod är självrapportering av olyckor. Detta har för- och nackde-

lar. Fördelar för att uppgifterna kan kombineras med exponeringsdata som

rapporteras med samma metod. Exponeringsdata är i stort sett omöjligt att

få fram på annat sätt än genom självrapportering. Nackdelen är att det finns

risk för skillnader i rapportbenägenhet mellan försöks- och kontrollgrupper,

både vadgäller mängd olyckor och kriterier för vad som klassas som olycka.

Metod för olycksuppföljning väljs efter noggrannare utredning bl a av sjukhus-

registrering av olyckor och av möjligheterna att validera självrapporteringen.

Denna mätning ska inte göras förrän våren 1996.
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2.3.2.2 Design

För effektutvärderingen används en kvasiexperimentell design. Då alla elever

i de aktuella årskurserna måste utnyttjas till försöksgrupp, måste kontroll-

grupp väljas antingen från andra. årskullar eller från andra kommuner. Att

välja 'andra årskullar, t ex desom började 7:an hösten 1989, har den fördelen

att försöket kan hållas inom Arboga kommun. Detta underlättar dels admi-

nistration och gör jämförbarhet med avseende på boendemiljö och andra

kommunspecifika förhålladen lättare. Nackdelar är dels att tiden skiljer ett

år mellan grupperna, varunder väsentliga trafikrelevanta händelser kan

inträffa och dels att kontrollgrupperna kan komma att påverkas av försöket

dels, genom att de har samma lärare och dels genom att deras kamrater

påverkar dem. I trafikskolorna i Arboga kommer man sannnolikt också att

finna en sådan påverkan.

Sammantaget talar detta för att kontrollgruppen ska väljas ur andra kommu-

ner, så lika Arboga som möjligt i väsentliga demografiska och andra avseen-

den. Uttagning av sådana kommuner är ännu inte gjord.

Urvalet kommer att dras så att kontrollgruppen består av klasser från många

kommuner för att sprida relevanta bakgrundsfaktorer så mycket som möjligt.

3 Utbildningsplan m m

3.1 Utbildningsplan

Mål: Trafikantutbildningen har som mål:

- att utveckla attityder och värderingar som kan skapa en tryggare/säkrare
trafiksituation/trafikmiljö

- att göra ungdomarna medvetna om trafikfrågornas nära samband med
miljö- och överlevnad

- att stimulera till aktiv påverkan av den egna trafikmiljön

- att minska olyckor i trafiken betingade av bristande mognad och an-
svar - främst hos unga bilförare

- att skapa jämställdhet mellan pojkar och flickor i umgänget med trafik
och kommunikationsmedel
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- att ändra beteendet i trafiken med inriktning mot större ansvar, hänsyn
och medvetenhet

- att - på längre sikt - ge praktiska och teoretiska kunskaper som kan bilda
underlag för en roll som bilförare.

Målgrupp: Samtliga elever som börjar i åk 7 i kommunen får under en 6-

årsperiod delta i en speciellt styrd undervisning - trafikantutbildning. Tre

omgångar utbildas. Start sker läsåret 1990/91.

Omfattning: Undervisningen beräknas omfatta 20 undervisningstimmar/läs-

år/elev under 6-årsperioden. Sammanlagt 120 undervisningstimmar inom den

totala projekttiden.

Resurser: Undervisningstid tas från fria aktiviteter (högstadiet) och från

timmar till förfogande -TTF (gymnasiet).

Ekonomi: Baseras på:

- kostnader för ordinarie lärartimmar

- resurspengar för fria aktiviteter

- resurspengar för TTF-timmar

- kommunala insatser

- projektmedel

Metodutveckling: Ett undersökande arbetssätt bör vara vägledande. Detta

innefattar utöver en laborativ undervisning studiebesök, praktikövningar och

direktkontakter ute i samhället.

3.2 Innehåll

Attityder och värderingar: Exempel tagna från gruppövningar och med

fokusering mot trafik

Miljöns betydelse för människan: Aktuella miljöfrågor - praktiska exem-

pel - konsekvenser - utvecklingslinjer. Fokusering mot användning av all-

männa kommunikationsmedel. Energifrågor. Miljöorganisationer.
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Människans sårbarhet: Problem fysiskt och psykiskt i ett modernt samhälle.

Människans svårigheter att anpassa sig. Stress - yrkesskador - olycksstatistik.

Hälsorisker vid bilåkning.

Jämställdhet i ett föränderligt samhälle: Pojkars och flickors situation och

status i hem och på arbetsplats. Paralleller med anknytning till användning av

färdmedel.

Kunskaper om trafik: Praktiska och teoretiska kunskaper med inriktning mot

olika trafikantroller.

Massmedias roll som påverkansfaktor - annonspåverkan: TV, video, film.

Kollektivtrafik kontra enskilda färdmedel: Miljöaspekter - ekonomi.

Vem bestämmer om trafiken?: Lokalt - regionalt - riksplanet. Remissinstan-

561".

Hur kan man påverka beslut om trafik? Politiska kanaler, demokrati, opi-

nionsbildning.

Vem och hur är en bra trafikant?: Kontakter med polis, trafikskolor, sjukhus

etc.

Bilen - "vår vän och fiende": Bilen som resurs, möjlighet och "förstörare".

Trafikantens många roller: Skillnader barn - vuxna i trafiken. Kamratpåver-

kan. Konsument av trafik.

Framtida utveckling: Färdmedel. Säkerhet. Miljö. Bilismen.

Vem och hur är en bra bilförare?: Tävlingsförare. Medelsvensson. Självhäv-

delse. Tro - övertro på egen förmåga. Olycksfåglar i trafiken.
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Genomförande

Allmänt

Kursplan utarbetas i samråd med berörda lärare och innefattar delmål,

timplan och kursmoment. Hänsyn tas till integrering mellan ämnena.

Arbetssättet bör vara undersökande och laborativt.

Elevmedverkan (och lärarmedverkan) accentueras.

Interaktiv video - ett prioriterat hjälpmedel.

Befintliga läromedel inventeras och okonventionella tas med på lärome-

delsförteckningen.

Arbets- och expertgrupper tillför kontinuerligt nytt material till projek-

tet.

Fortbildning av lärare sker med en termins framförhållning.

Integrering sker mellan olika ämnen i skolan.

Kursplanen ska omfatta delmål, ämnesinnehåll, timplan och samverkans-

former.

Modern teknik vad avser läromedel utnyttjas.

Högskolornas forskningsresultat utnyttjas.

Uppmärksamhet mot "nya infallsvinklar" och områden som kan integre-

ras.

Föräldrar engageras som resurs.

Helheten - livsstilen - är övergripande.
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Forskningsstuderande vid högskolorna kopplas till projektet - främst vid

utvärderingen.

Nya arbetsformer prövas - tillfälle ges till pedagogisk utvärdering.

Processer skapas - "Ringar på vattnet"?.

Ungdomskulturen som helhet diskuteras.

Elevorganisationerna inkopplas - yttrar sig i miljöfrågor.

Modeller för trafik- och miljöarbete utprovas och utvärderas.

Hälso- och trivselfrågor i relation till förflyttningsbehov och kommuni-

kation.

Sociala perspektiv på trafik- och trafikproblem diskuteras. Olycksstatis-

tik. Orsaker noteras.

Samverkan

Externt

Representanter för polis, bilskolor, kommunala trafikorgan, organisatio-
ner och föreningar med inriktning mot motor och trafik ingår i arbets-
och referensgrupper.

Information sker kontinuerligt till berörda.

Internt

Skolchefen och skolstyrelsens ordförande ingår i ledningsgruppen som
beräknas sammanträde två gånger under läsåret.

Avrapportering sker kontinuerligt i Skolstyrelsen.
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Integrering

Exempel på integrering mellan olika ämnen:

SO:

Lag och rätt

Vårda och hjälpa

Kommunens trafikplan

Trafiken sett ur samhällsekonomisk synvinkel

Normer och regler

Utveckling alstrar nya problem

Opinionsbildning - påverkan

MA:

Statistik

Trafikräkning

Procenträkning

Beräkning av hastigheter

Diagnoser

Olycksrisker

FY:

Hastigheter, tidsvinster

Kroppens tröghet

Kinetisk energi

Friktion, vattenplaning, vinterhalka

Reaktionstid

Bromssträckor och stoppsträckor

Optik

Trafiksäkerhet

Buller och avgaser

Arbetssättet hos olika motorer
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BI:

- Första hjälpen

- Läkemedelspåverkan

- Alkohol, narkotika, tobak

- Skador på växter

-' Skador på andningsorgan

KE:

- Avgasernas innehåll

- Miljöpåverkan

SV:

Redovisning och redogörelser

Litteraturstudier

Intervjuer, diskussioner, redovisningar

Produktion av exempelvis video

ID:

- Praktiska trafikövningar i samhället

BK:

- Barn i varierande situationer och miljöer, t ex i trafiken

ALLA:

- Trafikplanering och lokala trafikproblem

- Orientering om olika kommunikationssystem

- Olika trafikantroller

- Motorer, buller, avgaser, viltolyckor.



18

D. Tidplan

Enligt avsnitt 4.1 och bilaga 1.

E. Läromedel

- Inventeras och förtecknas. Nya läromedel tillkommer.

F. Lärarinsatser

- 2-3 lärare/rektorsområde - sammanlagt 4-5 för hela kommunen svarar

för projektets genomförande.

G. Fortbildning

- Berörda lärare med ansvar för projektet fortbildas under en vecka. I

denna fortbildning deltar skolledningen viss del av tiden.

H. Kursplan

- Ska innehålla delmål, ämnesinnehâll, timplan och samverkansformer.

Utarbetas.

Intressant från läromedelssynpunkt är också att koppla på en utveckling av

interaktiv video, en teknik som troligen har stor potential i trafikundervis-

ningen.
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4 Projektadministration

En arbetsgrupp bestående av Göran Eurenius, Länsskolnämnden i Västman-

lands län, Margitta Schelin, TSV; Margit Gummesson, SÖ; Holger Grönberg,

Skolledningen Arboga; Krister Spolander, NTF; Jan-Olof Larsson, NTF; Eva

Wirén, VTI och Nils Petter Gregersen, VTI, har gemensamt utvecklat försö-

kets måluppläggning och innehåll samt genomfört planeringsarbetet. Denna

grupp bör kvarstå som referensgrupp under projektets gång.

Som projektets ledningsgrupp i Arboga fungerar Göran Eurenius, Länsskol-

nämnden i Västmanlands län; Holger Grönberg, Skolledningen Arboga, Kjell

Söderström, Skolstyrelsen Arboga och Per Thorstensson, Skolstyrelsen

Arboga.

En referensgrupp kommer att tillsättas med representanter för organisationer

m m engagerade i projektet, t ex polis, trafikskolor, motor-, miljöorganisatio-

ner, Hem och Skola m fl.

Två huvudarbetsområden ingår i projektet, dels att administrera själva

planeringen och genomförandet av utbildningen och dels att svara för den

vetenskapliga utvärderingen.

Genomförandet leds lokalt där Göran Eurenius är projektledare. För den

vetenskapliga utvärderingen svarar VTI med projektledare Nils Petter

Gregersen.

En speciell arbetsgrupp bör utses för att ta fram redan befintliga och nya

läromedel.
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4.1 Tidplan

Projektplanering har pågått sedan våren 1989 och övergår hösten 1990 till

genomförande. Försöket följer tre årskurser i åtta år, varför utbildningen

beräknas vara avslutad sommaren 1998. Uppföljning görs kontinuerligt med en

sista mätpunkt ett år efter avslutat gymnasium. Slutrapport beräknas därför

till årsskiftet 1998/1999 (se bilaga 1).

Delrapporter ges ut kontinuerligt efter hand som olika mätningar görs.



TRAFIKANTUTBILDNING

PROJEKT ARBOGA

HOLGER GRÖNBERG

BILAGA 1

PLEVANTAL PÅ GRUNDéKOLANS HÖGSTADIUM OCH PÅ GYMNASIET

 

   

 

 

1 ARBOGA KOMMUN LÃSÅREN 1990/1991 --- 1997/98

LÄSÅR GRUNDSKOLAN GYMNASIET SUMMA
ÅK 7 ÅK 8 ÅK 9 GY 1 GY 2 GY 3

1990/1991 148 -- -- 4-w -- --v 148

1991/1992 168 148 u- --+ 316

1992/1993 152 168 148 --- --» -«-p 468

1993/1994 -- 152 168 148 L 468

1994/1995 --w -- 152 168 148 --» 468

1995/1996 --- --w- *e-- 152 168 148 468

1996/1997 *--° -- --- --- 152 168 320

1997/1998 --- -- -- -- --» 152 '152

SUMMA: 468

Av tabe11en framgår

av försöket.

att tota1t kommer
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