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W' OLIKA TEORIER OM BARNS UTVECKLING - inom området barn och trañk

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

Debatten om barns möjligheter att klara sig i trafiken har blivit otydlig. Detta beror till stor

del på att man inte har definierat vilket grundläggande synsätt man utgått från när det gäller

barns utveckling.

Detta arbete syftar till att genom en litteraturgenomgång strukturera upp de teorierom barns

utveckling som påverkar arbetet med barn och trafik i Sverige. En av de teorier som tas upp

är det allmänpsykologiska synsätt som bygger på Ebbinghaus teorier om inlärning genom

repetition.

Därefter redovisas ett utvecklings-psykologiskt synsätt medPiagets teori om attgen

bestäms av utvecklingen. Dessutom presenteras Eriksons teori om att utvecklas

genom inre och yttre kriser samt Vygotskij som säger att utvecklingen sker genom språkets

utveckling och han lägger stor betydelse i interaktionen mellan vuxna och barn.

Ett utvecklings-ekologiskt synsätt presenteras med Bronfenbrenners teori om hur olika

samhällens utformningpåverkar och formar barns utveckling.

Det meta-kognitiva synsättet där Pramling menar att tänkandet är en relation mellan barnet

och omvärlden och inlärningen har här en betydelse av att förstå .

Till sistbeskrivs ett alternativt synsätt där Bergströmmenar att om barnetfår befästa kunskap

genomsamtidig stimulansfrån olikakällor(sinne, rörelse etc), så skerkunskapsuppbyggnaden

bättre.

Detta arbete ska ses som en början till en mer långsiktig försöksverksamhet.
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Abstract(backgroundaims, methods, results) max200 words:

Thediscussion concerningchildren 's possibilities ofcopingwith traffic has become diffuse.

Toa great extent, this results from the lackofdefinition ofa basic approach when considering

children's development.

The aim of this study is to structure the theories about children's development which

influence work with children and uafñc in Sweden. One of the theories dealt with is the

general psychological approach based on the Ebbinghaus theories about learning by

repetition.

The development psychological approach with Piaget's theories of learning decided by

development is then reported. Furthermore, Erikson's theory of man developing through

both inner and external crises is presented, while Vygotskij believes that development is

based on the development oflanguage. He stresses the importanceofthe interaction between

adults and children.

A development ecological approach is presented by the Bronfenbrenner theory concerning

the importance of different societies on the influence and formation of the development of
children.

The meta cognitive approach where Pramling considers that thinking is a relation between
the child and the surrounding world and learning has the meaning of understanding .

Finally, an alternative approachis describedwhere Bergström considers that if the child may

confirm knowledge by simultaneous stimuli from different sources (senses, movement etc.)

the building up of knowledge will be improved.

This work should be regarded as the beginning of more long-term research.
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SAMMANFATTNING

I Sverige dödas ca 36 barn i åldern 0-14 år i trafiken varje år och svårt skadade

blir ca 462. Forskarna och undervisande personal är sinsemellan oense om barn

kan lära sig att klara sig på egen hand i trafiken. Detta har gjort att debatten om

barns möjligheter att klara sig i trafiken har blivit otydlig, vilket till stor del

beror på de olikheter i grundläggande synsätt om barns utveckling som före-

kommer.

Denna studie syftar till att strukturera upp de teorier om barns utveckling som

påverkar arbetet med barn och trañk i Sverige.

I studien presenteras ett allmänt psykologiskt, experimentellt-psykologiskt syn-

sätt där Ebbinghaus-teorier om inlärning genom repetition vinklat mot skolans

historiska bakgrund ingår.

Därefter presenteras ett utvecklings-psykologiskt synsätt med Piaget, Erikson

och Vygotskij. Piaget och Erikson beskriver den mer strikta utvecklingstrappan,

medan Vygotskij anser att utvecklingen kan påverkas av stimulering. Dessa teo-

rier ses mot bakgrund av förskolans utveckling.

Ett utvecklings-ekologiskt synsätt där barns utvecklingsmöjligheter i olika tra-

ñkmiljöer tas upp i nästa avsnitt, där främst Bronfenbrenners teori beskrivs.

Det meta-kognitiva synsättet som sedan presenteras tar upp hur barnen genom

större förståelse av trafiken kan påverka sin förmåga att klara sig på egen hand i

trafiken.

Som avslutning presenteras ett alternativt synsätt på barns utveckling som

hjärnfysiologen Bergström arbetat fram. Den teorin bygger på att barnen ska ges

tillfälle att växa upp i en miljö där leken och den egna fantasin är styrande, detta

i kombination med lagom mycket information från omgivningen.
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SUNIMARY

In Sweden approximately 36 children at the age of 0-14 years are killed in

traffic every year and approximately 462 are seriously injured. Researchers and

educators disagree whether children can learn how to manage on their own in

traffic. The discussion concerning children's possibilities of coping with traffic

has become diffuse. The reason is above all the differences in basic approach

concerning children's development.

The aim of this study is to structure those theories of children's deve10pment

that have an impact on work with children and traffic in Sweden.

The study presents a general and experimentally psychological approach also

comprising the Ebbinghaus theories of learning by repetition, biased against the

historical background of school.

The developmental psychological approach represented by Piaget, Erikson and

Vygotskij is then presented. Piaget and Erikson describe the strict development

stairs, while Vygotskij believes that development can be influenced by stimula-

tion. These theories are considered against the background of the development

of pre-school.

The next section has a development ecological approach dealing with children's

development possibilities in different traffic environments describing above all

the Bronfenbrenner theory.

The meta cognitive approach is then presented, where the child's greater under-

standing of traffic may influence its ability to manage on its own in traffic.

Finally, the meta cognitive approach is presented, where a greater understanding

of the. child may influence its ability to understand its surrounding world, i.c. in

this case the traffic.
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1 BAKGRUND

I Sverige dödas ett trettiotal barn i trafiken varje år. Antalet skadade barn är

svårare att redovisa, men de polisrapporterade svårare skadorna på barn i trafi-

ken 0-14 år är 462 och 1 153 lindrigt skadade barn varje år (SCB, 1990). Om

man tittar på sjukhusstatistik blir framför allt antalet lindrigt skadade barn

betydligt högre.

I offentliga dokument (Dsk 1979:6 och Skolan och trafiken, 1983) betonas att

barnen ska lära sig att klara sig i trafiken men samtidigt att de ska uppmuntras

till att påverka sin omgivning för en förbättring av miljön och trafiken. I för-

ordet till "Skolan och trafiken" skriver man att eleverna måste lära sig att klara

av den akuta trafiksituationen. Men eleverna ska också få kunskap så att de på

lång sikt kan och vill förbättra trañkmiljön. Ett av huvudsyftena med "Skolan

och trafiken" är att ge exempel på hur elever, föräldrar och andra trafiksäker-

hetsarbetare kan samarbeta för att förbättra barnens villkor i trafiken.

I Socialstyrelsens trañkträningsbok, 1983, skriver man att det är viktigt att

redan i förskoleåldem arbeta med trañkfostran både för att öka barnens trafik-

säkerhet, påverka trañkmiljön och för att mer långsiktigt arbeta med att utveckla

metoder för att ta vara på barnens motivation och intresse för trañkproblem.

Detta anser man bör göras i samverkan mellan föräldrar, personal och andra

vuxna.

Slutsatsema från ett symposium som ett 30-tal forskare deltog i hösten 1988 har

sammanställts av Björklid. Enligt Björklid måste trañksäkerhetsarbetet inriktas

mot ett miljö- och skyddsproblem från ett rådande pedagogiskt problem. Detta

skulle innebära att tex lärarens roll skulle vara att bedriva trañk- och miljö-

arbete i motsats till den traditionella trafikregelundervisning som ofta praktiseras

nu.

NTF har tagit fram en hel del material som kan beställas av förskolor och sko-

lor. Detta pedagogiska material har inriktning mot att trañlcfostran ska öka bar-

nens möjligheter att klara sig i trafiken. Till viss del inriktas denna trañkfostran

mot att små barn och deras föräldrar ska få en ökad förståelse för att små barn

inte ska vara i trafiken över huvud taget.
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Det finns inte så mycket konkret arbetsmaterial och det pedagogiska programmet

för hur man ska arbeta med barn- och trañkfrågor i Sverige är vagt formulerat

och många ifrågasätter dess riktighet. Detta beror bl a på att både forskarna och

undervisande personal sinsemellan är oense om barn verkligen kan lära sig att

klara sig på egen hand i trafiken. Om svaret blir att de kan klara sig själva blir

nästa fråga vid vilken ålder de kan klara sig själva och vilka uppgifter de i olika

åldrar kan klara av. Några forskare hävdar att problemen enbart kan byggas

bort. Dessa olika infallsvinklar på att skapa en säker trañkmiljö och att lära barn

att klara sig i trafiken, bygger på olika synsätt på barns utveckling. Man kan

förstå att det är svårt att planera och genomföra ett Övergripande trañksäkerhets-

program till förskola och skola med så olika syn på barns utveclding och deras

möjligheter att klara sig i trafiken.

Detta har även gjort att debatten om barns möjligheter att klara sig i trafiken

blivit otydlig. Dessa oklarheter beror många gånger på att man inte definierat

vilket grundläggande synsätt man utgått från när det gäller barns utveckling.

Detta leder i sin tur till att det blir svårt att planera ett meningsfullt trafiksäker-

hetsarbete. Som det ser ut i dag har vi många som arbetar praktiskt med frå-

gorna på förskolor och skolor, både efter gamla pedagogiska former och efter

nya. Men även om man genomför någon form av undervisning tycker många att

det är ett svårt område att undervisa i.

För att lättare förstå orsaken till dessa motsatta strategier i arbetet med barns

trafiksäkerhet har NTF bett VTI att genom en litteraturgenomgång redovisa de

teorier om barns utveckling som döljer sig bakom den svenska debatten inom

"Barn och trafik".

1.1 Syfte

Arbetet syftar till att genom en genomgång av relevant litteratur strukturera de

olika teorier om barns utveckling som påverkar arbetet med barn och trañk i

Sverige. Arbetet syftar också till att genom denna teoretiska förankring kunna

bereda en grund för att planera en försöksverksamhet inom trafikområdet i för-

skolan och skolan, med målsättning att arbeta fram arbetsmaterial till föräldrar,

förskole- och skolpersonal.
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2 METOD _

Med hjälp av dokumentalister på VTI genomfördes en stegvis sökning utifrån

redan befintlig litteratur och kunskap i ämnet. Det är främst databasen ERIK

som använts.

Genom denna sökning och genom förfrågan hos andra forskare togs 24 referen-

ser fram, vilka finns redovisade i bokstavsordning i litteraturförteckningen.

Dessutom redovisas en lista med annan litteratur i ämnet.

Målsättningen vid genomläsningen har varit att kortfattat beskriva de teorier om

barns utveckling som kan spåras i den svenska debatten och i olika dokument

när det gäller barn och trafik.
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3 RESULTAT

När man läst olika dokument om barns trafiksäkerhet i Sverige under en tid kan

man urskilja fyra olika synsätt på barns utveckling som tas upp i olika trafik-

sammanhang. Studien har inte målsättningen att betygsätta de olika synsätten,

utan i stället försöka klargöra olikheterna för att visa att man faktiskt kan utgå

från helt olika teorier och att detta leder till att man får helt olika svar på frågan

om och hur man kan lära barn att klara sig i trafiken.

Denna studie kommer enbart att beröra barn i förskole- och skolåldern upp till

lågstadiet och mellanstadiet, inte de riktigt små barnen. Orsaken är att barn i 0-3

års ålder i första hand berörs av skydd i bil och/eller i barnvagn, vilket är ett

helt annat problemområde än det som här kommer att tas upp. Det är när barnet

är så pass stort att det på egen hand, utan den vuxnes omedelbara tillsyn, förflyt-

tar sig och kan komma i kontakt med trafiken som behandlas i denna studie.

3.1 Allmänt psykologiskt synsätt (Ebbinghaus)

Den teori som först kommer att tas upp är baserad på ett allmänt psykologiskt

synsätt om minnet som Ebbinghaus lanserade. Enligt Doverborg, Pramling och

Qvarsell, 1987 har Ebbinghaus arbete påverkat skolans pedagogik mer än vad

han själv skulle tyckt vara lämpligt.

Ebbinghaus levde 1850-1909 i Tyskland och började läsa fysik innan han påbör-

jade sina psykologiska studier. Han visade framför allt hur effekten av repetition

kunde påverka inlärningsförmågan. Han arbetade bl a med att testa minnet hos

skolbarn. Metoden användes sedan till intelligenstest inom skolans regi för att

kunna göra en bedömning av barnets begåvningsnivå. Han anses ha påverkat den

experimentella inlärningspsykologin mycket (Boring, 1957).

Främst var Ebbinghaus experimentella psykologiska försök revolutionerande

inom framför allt den kognitiva (intellektuella) psykologin (Baddeley, 1976).

Ebbinghaus experiment ledde fram till tre olika förklaringar till glömska:

l. Effekt av tid. Kunskapen faller sönder med tiden och förloras i separata
delar.

VTI MEDDELANDE 676



2. Effekt av nytt material på tidigare inlärt material. Tidigare kunskap täcks
över av senare.

3. Effekt av nytt material på inlärning av tidigare inlärt material. Man håller

kvar den tidigare inlärda kunskapen eftersom man inte klarar av att byta ut
den gamla kunskapen till en ny. (Man kan inte lära gamla hundar att sitta.)

Ebbinghaus arbetade vidare med frågor om hur mycket man kan registrera,

lagra och minnas. För att kunna besvara den frågan studerade han relationen

mellan antalet repetitioner och förmågan att minnas. Han visade att ju fler gäng-

er man repeterade sin lista med meningslösa stavelser desto mindre tid behövdes

att repetera in kunskapen för varje dag, i jämförelse med föregående dag.

Dessutom visade han att kurvan snabbt planar ut. Det visar att de stavelser som

glöms bort, glöms snabbt. De stavelser man minns efter en timme kommer

mycket långsamt att glömmas. Av ett inlärt material glömmer man alltså bort

mycket direkt, men resten minns man.

Ebinghaus har genom sina experiment med systematiska studier av minnet haft

stor betydelse för vår förståelse av förmågan att minnas. Han menar att man

objektivt kan studera minnet utan hänsyn till andra variabler. Detta har han dock

fått kritik för. Att bara lära in meningslösa stavelser anses av kritikerna inte ha

något att göra med hur vi minns och lär in annan typ av meningsfull kunskap i

vårt dagliga liv. Kritik har även riktats mot att han inte ser människan som ett

subjekt med attityder, värderingar och egen vilja. Ett enkelt stimuli kräver ett

enklare inlämingssätt (Baddeley, 1976).

Överförs Ebbinghaus slutsatser på en inlämingssituation i förskola-skola då tra-

fikreglerna lärs in genom upprepning och återupprepning utan någon förståelse,

kan detta leda till att barn inte tänker självständigt. Barnen kanske upprepar ett

inlärt beteendemönster ute i trafiksituationen där de i stället behöver ett flexibelt

beteende. Barnen kanske presterar ett regelbeteende i en situation som kräver

reflexion. Ett typexempel kan vara att vi lär barnen titta till vänster - höger -

vänster vid korsning av enväg, men hur många vet vad detittar efter och om de

vet det, kan de då bedöma när det är klart att passera?

Det är lätt att detaljkunskapen förstoras upp i experimentella laborativa försök

och att kunskapen inte sätts in i och ses i ett större perspektiv. Stina Sandels

kom 1968 ut med boken "Små barn i trafiken", där hon redovisar flera test av
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olika egenskaper som hon genomförde på barn i laboratorium. Hon har använt

sig av ett experimentellt-psykologiskt arbetssätt men har sedan satt in dessa labo-

rativa resultat i ett större sammanhang som gäller barnet i en trañksituation.

Sandels kommer fram till att små barn inte kan klara sig på egen hand i trafiken

därför att flera sensomotoriska färdigheter inte är fullt utvecklade.

3.1.1 Trafikundervisningen i skolan i ett historiskt perspektiv

Om man tittar på skolans historiska utveckling kan man förstå Doverborg,

Pramling och Qvarsell när de antyder att Ebbinghaus påverkat metodiken i sko-

lan på ett sätt som troligtvis inte alls var hans mening. Områden där det skulle

vara viktigare att göra fokusering på insikt och förståelse i stället för repetition.

År 1949 gav den dåvarande Kungliga Skolöverstyrelsen ut ett cirkulär om att

trañkundervisningen skulle få tre lektionstimmar i ämnet gymnastik per termin

och två halva idrottsdagar per läsår. Nya handledningar för verksamheten kom

1953 och 1961. De var snarlika och tog upp gång- och cykeltrañken

(Gummesson, 1988). Trañkreglerna skulle bli till goda vanor som sedan skulle

etableras med hjälp av övningar. Först gick man igenom reglerna i klassrummet

för att sedan öva på skolgården. Därefter fick de större barnen träna ute i trañ-

ken. I årskurserna 7-9 fick barnen dessutom undervisning om trafikolyckor och

trañkplanering (SÖ, 1983).

Man använde sig även av kontrollerande åtgärder. Detta genom att ordna trafik-

tävlingar som började 1949 och upphörde 1977. Skolpatrullverksamheten som

infördes 1952 var en annan verksamhet som sågs som en kontrollerande verk-

samhet (Nilsson, 1991).

Repetition och utantillinlärning har påverkat ämnet barn och trafik så att barnen

ska lära in trafikregler och trañkmärken genom repetition. Detta har sedan följts

upp genom härmning, ofta genom att gå på led efter en polisman på skolgården.

Detta har setts som en bra grund för ett riktigt trañkbeteende.

I dag gäller Läroplan för grundskolan, Lgr-80 och i den finns inga timmar för

trañkundervisningen i skolans timplan. Egen kursplan saknas också. Det gavs

dock ut en handledning för trañkundervisningen, Skolan och trafiken 1983.

Huvudansvaret för att eleverna ska få trañkundervisning har de natur- och sam-
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hällsvetenskapliga ämneslärama och enligt planen bör trafik tas upp i de lokala

arbetsplanema, vilka utformas av den lokala Skolstyrelsen i respektive kommun.

1982 beslöts att trañkundervisningen skulle syfta till:

- att utveckla barnens insikt om de trañksäkerhetsproblem som biltrafiken

skapar

- att utveckla barnens medvetenhet om vilken roll deras eget beteende spelar
för deras säkerhet

- att utveckla barnens vilja och ansvar för att själva aktivt ta itu med sina tra-

ñksäkerhetsproblem (SO,1983).

Skolan har här klart tagit avstånd från det tidigare gällande synsättet på barns

inlärning.

3.2 Utvecklings-psykologiskt teori (Piaget, Erikson och Vygotskij)

De i Sverige mest kända och mest tillämpade utvecklings-psykologiska teoreti-

kerna är Piaget och Erikson, men även Vygotskij har haft betydelse för den

svenska barnpsykologin.

J Piaget

Piaget som var schweizare föddes1896. Han blev känd i mitten av 1950-talet då

ett ökat antal efterkrigsbarn kom samtidigt med ett mer utvecklat teknologiskt

samhälle som krävde mer av pedagogiken än den utantillinlärning som till stor

del varit rådande. Det finns ett enormt behov av kunskap om barns tänkande för

att kunna påverka läroplanerna (Elkind, 1976).

Piaget var från början biolog. Hans doktorsavhandling handlade om adaptions-

förmågan hos mollusker, ett blötdjur. Därefter började Piaget att intressera sig

för utvecldingspsykologi eftersom han trodde att biologin skulle kunna anpassas

till kunskapsteoretiska problem. Han började sedan sitt arbete som professor i

Geneve 1929 (Piaget, 1970).

Piaget ser barnet som en ung organism som i och med detta har andra behov än

vuxna och vars förmåga skiljer sig från den vuxnes. Piaget som är utvecklings-
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psykolog, menar att inlärningen bestäms av den förmåga barnet har för att lära i

ett visst utvecklingsstadium (Elkind, 1976).

Hans utvecklingsteori är främst känd för den intellektuella utvecklingen, från det

lilla barnet till en vuxen. Piaget betraktar intelligens som ett adaptivt beteende,

som hjälper individens anpassning till omgivningen genom att organisera och

omorganisera tankar och handlingar.

Barnet anpassar hela tiden det nya, kunskap, situationer, till den gamla erfaren-

heten så att detta ska passa in i den organisation man har (assimilation). När ett

inlärt beteende inte längre fungerar och omgivningen kräver nya svar eller bete-

enden, måste barnet förändra eller anpassa sig själv till det nya

(ackommodation). När det råder jämvikt mellan dessa beteenden uppstår adap-

tion som är en omorganisation och samordning av beteendet. Det är inte jämvik-

ten som tillstånd utan processen som är viktig. En individ kan ha många olika

former av jämvikt eftersom alla beteenden strävar efter en jämvikt mellan inre

och yttre faktorer eller mellan assimilation och ackommodation (Piaget, 1970).

Piagets experimentella arbete med barn i olika åldrar ledde till en beskrivning av

den stegvisa utvecklingen i successiva stadier. Övergången från ett stadium till

ett annat sker successivt som resultat av barnets umgänge med omgivningen,

barnet mognar. Barnet ställs hela tiden inför förändringar eftersom det växer och

dess värld vidgas från hemmet till skolan och samhället (Elkind, 1976).

Piaget beskriver utvecklingen i olika stadier. Det andra stadiet från 2 är upp till

6 - 7 år kallas det föroperationella, och kännetecknas av erövrandet av symboler

(Elkind, 1976). Barnet kan i denna ålder inte skilja på symboler och betydelsen

av dem. Perioden kännetecknas även av ett egocentrerat beteende. Barnet har

svårt att sätta sig in i andras situation och utgår från sin egen (Piaget, 1970).

Därefter går barnet in i det konkreta operationella stadiet som varar från 7 år

och upp till 11 år. Detta stadium kännetecknas av att barnet nu kan tänka i två

dimensioner samtidigt. De kan skilja på symbolen och vad den betyder. Barnet

har dock svårt att skilja på vad de tänker och vad de ser (Elkind, 1976). Vid 7

är ärbarnet inte beroende av den omedelbara situationen utan kan tänka sig in i

en trañksituation utan att vara i den. Först vid 11-12 års ålder kommer det

abstrakta operationella stadiet och barnet kan nu tänka på olika saker och dess

riktighet samtidigt (Piaget, 1970).

VTI MEDDELANDE 676



E H Erikson

Erikson är född 1902 i Tyskland och började som konstnär, men påbörjade

därefter sina psykoanalytiska studier. Han ansluter sig till den freudianska

psykoanalysen och jagets psykosociala utveckling (Björklid, 1980:R65).

Erikson började sin kliniska bana med att arbeta som bamanalytiker och blev

bl a handledd av Anna Freud. Han avlade sin examen i Wien och började sedan

tillbringa mycket tid i USA där han sedan bosatta sig. Erikson väckte stort

intresse i USA med boken "Barnet och samhället". I förordet till boken beskrivs

han av GöstaHarding som konstnären, sociologen och psykoanalytikern i en och

samma person (Erikson, 1983).

I likhet med Piaget beskriver Erikson människans utveckling i olika stadier.

Individen utvecklas genom inre och yttre kriser som man måste arbeta sig ige-

nom för att nå inre enighet, förbättrat omdöme och ökad förmåga att klara sig.

Varje utvecklingssteg individen tar är en kritisk period, en vändpunkt då det

finns en ökad sårbarhet men också vidgade utvecklingsmöjligheter, anser

Erikson.

I den tredje fasen som Erikson beskriver och som infaller någon gång i 3%-7 års

ålder grundläggs känslan av initiativ och skuld. I "Barnet och samhället" be-

skrivs den fasen som om barnet går in med initiativ efter att ha övervunnit den

tidigare krisen och är mer eller mindre tyngd av tvekan eller fruktan från denna

tidigare fas (Erikson, 1983). Barnet börjar i den här fasen att sikta mot mål som

de intellektuellt förberett sig på och identifierar sig samtidigt med människor

som de kan förstå och uppskattar. Erikson menar att barns utveckling och fost-

ran inte enbart är en fråga om hur barn lär sig uppfatta verkligheten, utan de lär

sig att använda sin känslokraft för egna syften och i förhållande till andra (SOU

1972).

Får barnet tid att mogna både fysiskt och psykiskt, leder detta till att det snabbt

glömmer misslyckanden. Initiativförmågan gör att de angriper och planerar en

uppgift för själva aktivitetens skull. Faran i detta stadium är den skuldkänsla

som kan utvecklas när de i sin förtjusning att röra sig säkrare och använda sitt

intellekt bättre siktar på alltför stora mål. Snart vill de mer än vad de kan klara

av och måste ofta hejdas. Här menar Eriksson att det är viktigt att initiativför-

mågan inte blir skuldbelagd (Erikson, 1983).
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Nästa steg är när arbetslust kontra underlägsenhet utvecklas. Nu vill barnet

gärna utföra uppgifter och känner en tillfredsställelse att fullfölja uppgifter som

väcker en positiv uppmärksamhet. Här kan faran vara att barnet känner otill-

räcklighet eller underlägsenhet. Om de misslyckas inför sina kamrater kan detta

leda till att de inte kan identifiera sig med dem. Från samlevnadssynpunkt är det

ett viktigt stadium eftersom man utför en uppgift i skolan tillsammans med

andra (Erikson, 1983).

L Vygotskij

Vygotskij föddes 1896 i Ryssland och började läsa litteratur och konsthistoria,

för att sedan intressera sig för konstpsykologi. Detta ledde till att han studerade

psykologi och senare blev han professor vid universitetet i Moskva inom detta

område. Han dog 1934 endast 38 år gammal. Hans skrifter publicerades först

1962 då hans huvudverk "Tanke och språk" översattes från ryska och blev känt

utanför det ryska språkområdet.

Vygotskij utvecklar en teori om människans språk och begreppsutveckling,

främst genom en kritisk analys av den "borgerliga" psykologin, se speciellt

Piaget och genom en egen psykologisk forskning, en psykologins dialektik (tes

om tänkandet). Dessa skulle ge oss begrepp för att förstå och förklara de speci-

ñkt mänskliga aktiviteterna som språk och begreppsligt tänkande.

De psykiska funktionerna i ett historiskt perspektiv har utvecklats genom män-

niskans arbete och genom människans kontroll av naturen. De språldiga och de

kognitiva egenskaperna har grundats i detta arbete. Genom dessa egenskapers

utveckling har människan börjat ta avstånd från naturen och försöker ändra den.

Detta i syfte att i stället börja skapa det mänskliga samhället, vilket kan ses som

bas för en ny typ av relation mellan människa/människa och människa/natur,

inte en naturlig men kulturhistorisk bas.

Vygotskij skiljer sig från andra teoretiker som enligt honom själv ofta delar upp

sig i perception eller socialpsykologer (Vygotskij, 1980).

Vygotskijs utvecklingspsykologi utgår från att barnet endast till en början styrs

av de yttre fysiska och konkreta situationerna. Sedan blir språket och det sociala

umgänget den viktigaste faktorn i barnets utveckling. Språket utvecklas och med
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det ett medvetande om sig själv och sitt sätt att fungera. Vidare anser Vygotskij

att det är leken som är barnets huvudaktivitet och som det sociala umgänget

måste baseras på.

Vygotskij har speciellt studerat språkets betydelse i barnets utvecklingsprocess.

Under barnets begreppsliga utveckling utvecklas orden från att beteckna subjek-

tiva relationer. Orden generaliseras och processen beskrivs av Vygotskij som att

barnet genomgår tre faser:

l. Subjektiva relationer som barnet upplever och ser direkt, fysiskt konkret.

2. Komplexa relationer som är förenade på ett objektivt sätt, som verkligen
existerar.

3. Begreppsliga relationer. Som ett exempel grundas under puberteten 'person-

ligheten och då kan abstrakta resonemang föras och ungdomen även relatera

begrepp till varandra på ett logiskt sätt. Detta påverkar enligt Vygotskij inte

bara tänkandet utan även psyket, hela personligheten påverkas.

Inlärning av människans historia, bakgrund eller ursprung, är en förutsättning

för utveckling. Utvecklingen är även ett skapande av olika förutsättningar för ny

inlärning. Inlärningen kommer före utvecklingen och är en potentiell utveck-

lingszon. Utvecklingen av själva inlärningen sker i en interaktion med barnet

och den vuxne. Vygotskij menar att det är detta som ger upphov till den poten-

tiella utvecklingszonen. Utvecklingen drivs framåt genom interaktionen mellan

barnet och den vuxne samt samhället.

Barnets sociala och språkliga utveckling är ett kommunikationsmedel och

finns den kunskap och erfarenhet som barnet skaffat sig. Språket kallar

Vygotskij för tänkandets verktyg.

Två utvecklingslinjer finns i Vygotskijs teori dels beteendets naturliga utveck-

lingsli'nje nära den allmänna utvecldingsprocessen, dels behärskandet av beteen-

dets kulturella mönster. Det kan förklara att det äldre barnet minns mer fakta än

det yngre och att det minns på ett annat sätt. Den kulturella utvecklingen består i

att behärska och använda språket och sociala mönster.

Barnets primitivitet, försening i kulturell utveckling, beror på att det inte lyckats

behärska språket av någon yttre eller inre anledning (om inte en fysisk hjärn-

skada ñnns).
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3.2.1 Den Magogiska utvecklingen i förskolan

I SOU, 1972:26 konstaterar man att Piaget och Erikson har det gemensamma att

deras teorier bygger på interaktion mellan barnet och dess omgivning. Man

skriver att människan utvecklas i flera utvecklingsstadier som påverkas av med-

födda egenskaper och formas i samspelet med den miljö som individen möter i

livet.

Genom studier av friska barn kan man se att mycket beror på det samspel mellan

generationer där männniskans styrka eller hennes svaghet kan föras vidare i tre

och fyra generationer (Erikson, 1983). Hur mycket som beror på den ärftliga

faktorn eller om det är i kombination med ärftliga faktorer och samspelet inom

familjen, är i praxis omöjligt att avgöra.

Interaktionistiskt synsätt har framför allt påverkat barnomsorgens pedagogik.

Som ett övergripande styrdokument har ett pedagogiskt program framtagits för

förskolans verksamhet. Interaktion beskrivs i det pedagogiska programmet, 1987

sid 14, som: "Barns utveckling ses här som en process där barn i kontakt och

växelspel med omgivningen tillägnar sig tanke- och handlingsmönster, kunskap,

förståelse och kompetens. En central fråga är hur barn införlivas i olika grupper

och i samhället. "

Ett interaktionistiskt perspektiv beskrivs även som en helhetssyn på barnets ut-

veckling i samspel med yttre och inre förutsättningar.

Eftersom man inte ger någon källhänvisning i det pedagogiska programmet är

det mycket svårt att få klart för sig vilka teorier man utgår från, men föregång-

aren till det pedagogiska programmet var barnstugeutredningen SOU, 1972:26,

som bygger mycket dels på Piaget, som mest inriktat sig på den intellektuella

utvecklingen och dels på Erikson som är mer inriktad på den personliga,

känslomässiga utvecklingen i ett större perspektiv.

Ett interaktionistiskt perspektiv är ett begrepp som används i många olika sam-

manhang och Björklid (1991) skriver att begreppet "interaktionistiskt synsätt"

blivit ett modeord och att det ofta både är vagt och motsägelsefullt definierat.

Hon redogör sedan för hur människa-miljösamspelet kan användas vid en

diskussion om olika pedagogiska modeller. Björklid har i en fyrfältstabell

äskådliggjort att hon i sin modell får in de flesta teorier i någon form av sam-
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verkan individ-miljö. Modellen är mycket intressant att studera som en teoretisk

modell. Några av dessa teorier presenteras på ett annat sätt i denna studie, dels

på grund av skillnaden i studiens syfte, dels på grund av olikheter i tolkningen

av de olika teorierna.

Det interaktionistiska perspektivet har funnits länge (Andersson, 1986) främst

inom sociologin och antropologin. Det interaktionistiska perspektivet inom psy-

kologin anser han kan ha sin grund i behaviourismen, fåltteorier inom percep-

tion- och socialpsykologin samt att intresset för att studera individer ändrats till

att mer intressera sig för situationsbaserade förklaringar. Det behaviouristiska

perspektivet kan beskrivas som ett stimuli-responsperspektiv som uppmärksam-

mades under 1960- talet av bl a Skinner vars synsätt inte tog någon hänsyn till

människans själsliga liv. Man kan se många likheter med Ebbinghaus och det

allmänpsykologiska synsättet som redovisats i avsnitt 3.1. Det interaktionistiska

synsättet kan spåras till Aristoteles som nu återkommer som en deldisciplin inom

psykologin (Andersson, 1986).

Om man utgår från ett utvecklings-psykologiskt perspektiv kan man säga att

barn bör uppnå en viss utvecklinsnivå innan de kan klara av vissa specifika

uppgifter, vilket blir om man följer Piagets beskrivning omkring 11-12 år. Det

är den ålder han beskriver, som den då dei tanken kan arbeta med olika hypote-

ser och dess riktighet, något som krävs för att klara sig i den föränderliga tra-

ñkmiljö vi har i dag.

Tittar man på det som Piaget kallar för det föroperationella stadiet i åldern 2 år

upp till 6-7 år har dessa barn svårt att förstå innebörden av trañkskyltar och tra-

ñkbegrepp. De kan lära sig att säga vad skylten heter, men betydelsen kan bli

fel. Ett exempel kan vara att man lär barnen att " se upp i trafiken", vilket kan få

barnen att titta upp på molnen. De har även svårt att lära in att titta till vänster,

höger och vänster innan de passerar en gata. De förstår heller inte vad de ska

titta efter, nämligen om det är fritt från bilar. Barnets förmåga att förstå symbo-

ler och dess betydelse är inte färdigutvecklad. De är dessutom egocentriska i

denna ålder, vilket gör det svårt för dem att kunna sätta sig in i andras situatio-

ner, växla perspektiv, vilket många gånger är en förutsättning för att klara sig i

en trañksituation som kräver ett samspel.

I stadiet 7 är upp till 11 år är barnet i det konkreta operationella stadiet i Piagets

beskrivning och de kan nu skilja på att se på symbolen och förstå dess betydelse.
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De har dock fortfarande svårt att skilja på vad de tänker och vad de ser. De är

inte beroende av den omedelbara situationen nu, utan undervisningen kan ske i

klassrummet, vilket inte är att rekommendera i det föroperationella stadiet. Bar-

nen bör nu kunna lära sig att i inte alltför komplicerade trañksituationer, klara

av att gå till en kamrat och gå enklare ärenden. Det är dock först i det abstrakta

operationella stadiet vid 11-12 års ålder som barnet kan tänka på olika saker

samtidigt och dessutom fundera på om det är ett logiskt riktigt resonemang, vil-

ket krävs i mer komplicerade trañksituationer. Vid en större korsning med

många svängande filer och cykelbanor krävs att man snabbt kan bedöma om och

när man själv kan korsa gatan även om det är trafikljus.

Stina Sandels har i en Skandiarapport, 1975 redovisat att bilförama tror att bar-

nen ska stanna vid vägkanten tills bilen har passerat. I samma rapport påpekas

också barnens oförmåga att klara av en trañksituation. Barnen som intervjuats i

samband med olyckor sköt sällan skulden för olyckan på devuxna, medan de

vuxna ofta sköt skulden på barnen. De vuxna hade en övertro på barnen och

deras förmåga att klara sig, alltså var barntrañkolyckor barnens fel. Även bar-

nens föräldrar ansåg att deras barn var skuld till olyckan. Detta gällde bara barn

från 1-10 år.

Enligt Erikson tar barnen i 31/2-7 års ålder mycket och gärna initiativ. De iden-

tifierar sig också med människor som de kan förstå och uppskattar. I trañksam-

manhang kan man se att barnen tillsammans med en vuxen som de uppskattar

kan visa en stark vilja och intresse för att lära sig att klara sig i trafiken. Men

eftersom Eriksons tes är att utvecklingen av skuldkänslan lätt kan utvecklas vid

ett eventuellt misslyckande, måste man vara observant på detta och inte lägga

för mycket ansvar på att barnet ska klara sig själv i trafiken.

Dessa utvecklingspsykologiska teorier i kombination med ett interaktionistiskt

synsätt skulle innebära att barnen utvecklas, inte i samma strikta trappa som

ovan redovisats, utan genom ett samspel med sin omgivning utvecklas de mer

likt en spiralform. Då kanske några barn kan klara sig lite tidigare i trafiken

medan andra tar lite längre tid på sig. Man måste dock vara mycket försiktig

och mer forskning krävs innan man helt kan lita till ett sådant synsätt.

I Vygotskijs teori kan man genom ett samspel mellan barn och vuxen stimulera

barnet ännu mer, främst genom att ge dem utökade språkliga begrepp, utveckla,

i betydelsen påskynda, utvecklingsprocessen. Här kan man säga att den stikta
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trappan är ännu mer upplöst och vår möjlighet att lära barnet att klara sig i trañ-

ken vid tidigare ålder har ökat. Oavsett vilken teori eller synsätt man utgår från

krävs ett mer utvecklat forskningsunderlag.

3.3 Utvecklings-ekologiskt synsätt (Bronfenbrenner)

Det tredje synsättet är det som brukar kallas för miljöekologiskt synsätt eller

ekologisk psykologi. Detta är ett synsätt som beskriver hur olika samhällen på-

verkar och formar barns utveckling. Dessa teorier bör ingå i denna studie efter-

som det i debatten om barn och trafik ofta framförs att problemen enbart kan

byggas bort.

Lewin var den förste forskare som satte in ekologin i ett samband med psykolo-

gin. Han reagerade mot den starka dominans av laborativa försök som pågick i

USA. Han ansåg att individen borde studeras i ett samspel med naturen.

Lewin utgår från ett interaktionistiskt synsätt och han anser att individen bör

studeras i sin naturliga miljö för att samspelet med omgivningen och den totala

situationen ska vara naturlig till det man ska studera (Andersson, 1986).

Bronfenbrenner, som även han kommer från USA, är mycket påverkad av

Lewin, tar in individens totala situation i samspelet med miljön.

Bronfenbrenner blev professor i Human Development and Family Studies 1948.

Han föddes i Moskva 1917 och kom till USA som barn 1923. Han fick

K Lewin-priset 1977 och i sitt tacktal citerade han Lewin "Det finns inget som

är så praktiskt som en bra teori" och lade till: "Det finns ingenting som är så bra

som en praktik för att bygga upp en bra teori".

Bronfenbrenner är utvecklingspsykolog, men redovisas här i ett eget avsnitt

eftersom han skiljer sig så pass mycket från de tidigare redovisade utvecklings-

psykologerna. Han lägger större vikt vid utvecklingens ekologi än vid beteendets

ekologi. Han har gjort följande struktur:

l. Mikrosystem är den omedelbara miljön som innefattar barnet och här är det

främst familjen och mor-barnrelationer som brukar studerats.
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2. Nästa nivå kallar han för mesosystemet, som är ett system av mikrosystem.
Här studerar man tex barn på förskolan, men inte hur barnet påverkas i

hemmet eller på väg till och från förskolan.

3. Exosystemet innehåller det sociala systemet. Det är alltså en utvidgning av
mesosystemet och kan vara arbetslivet eller bostadsområdet. Nu är detför-
hållanden runt omkring barnet som i sin tur påverkar barnets miljö. Det kan

vara att man bygger en ny trañkled utanför förskolan som påverkar barnens

liv på flera olika sätt.

4. Makrosystemet är det Övergripande planet, de ekonomiska, sociala, utbild-

ningsmässiga och politiska initiativen. Här påverkas barnen både direkt och

indirekt genom olika politiska beslut som kan påverka utbyggnaden av för-
skolan eller om man prioriterar en utökad trañkseparering nära den plats
som barnen vistas på (Björklid, R65: 1980) och (Andersson, 1986).

Enligt Bronfenbrenner är utvecklingen ett resultat av interaktionema mellan

individen och omgivningen i ett system och för att förstå barns utveckling måste

man studera den mänskliga utvecklingsekologin. Det är även viktigt att studera

barnet i en sådan miljö som vi sedan ska generalisera resultaten till. Utgångs-

punkten för Bronfenbrenners vetenskapliga syn är det fenomenologiska perspek-

tivet. Han utgår med andra ord från individens egen upplevelse av sin situation.

Det fenomenologiska synsättet kan beskrivas som att man försöker förstå det

mänskliga beteendet utifrån den observerades egen referensram, deras upplevel-

ser. Förståelse kan man få genom deltagande studier och öppna frågor där indi-

viden själv kan få chans att beskriva sin miljö och omvärld (Björklid, 1991:29).

Bronfenbrenner ser alltså individen och miljön som ett system. Han ser den

miljö som är direkt omkring barnet, men även den i ett mer övergripande,

sociologiskt perspektiv. Längst in sätter han mikrosystemet som är barnets

närmiljö, familjen. Vid sidan av familjen kommer så småningom fler närmiljöer

in och påverkar. Det kan vara bostadsområdet och förskolan, mesosystemet.

Miljöer utanför barnet påverkar också tex föräldrarnas status, vilken kommun

de bor i, exosystemet. De övergripande förhållandena såsom ideologi och poli-

tiskt klimat i en kultur eller i ett land är makrosystem.
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3.3.1 Planeringen av bostadsområden i Sverige

Om man utgår från Bronfenbrenners teorier kan man konstatera att hela omvärl-

den påverkar det enskilda barnet. Ser man då till trafiken, bör den påverka bar-

net på olika sätt om de växer upp i ett område med eller utan trafik.

Ser vi på samhällsutvecklingen så var antalet bilar 252 503 st 1950, vilket är 36

bilar per 1 000 invånare. 1988 var antalet bilar 3 482 656, vilket är 412 bilar

per 1 000 invånare, (SCB 1984 och 1990). Denna ökning av antalet bilar bör

enligt Bronfenbrenners teorier påverka'bamen på flera olika sätt. De får mindre

yta att röra sig fritt på, frigörelsen och självständighetsutvecklingen försenas.

Dessutom uppfostras barnen till att akta sig för trafiken, vilket kan leda till att

de upplever rädsla och oro inför något som de inte kan bemästra.

När det gäller planeringen av bostadsområden kan man se att de större hyres-

husområdena ofta har byggts med ringleder utanför själva bostadsområdet. I

vissa fall har plats för förskolor och skolor givits inom området, men i många

fall har de inte fått plats utan vägen till och från bostaden och förskola-skola

korsar ringleden. I de bostadsområden som är bilfria förekommer dessutom viss

biltrafik, färdtjänst och varutransporter till förskola-skola och dessa kan då upp-

levas mer hotfulla än ständig trafik, eftersom man lever i en falsk trygghet, det

ska inte finnas någon trafik, men trafiken finns där ändå.

När det gäller villaområden är det ett större problem att få bort trafiken. I de

flesta fall byggs dessa områden med en ringled som sedan har mindre trafike-

rade matargator in i området. Dessa gator är ofta den gata som barnen delvis

vistas och leker på. Skillnaden är att barnen vet om att det förekommer trafik

och de flesta trafikanter är de som bor i området och känner till att det finns

barn. Dessa barn får också i de flesta fall passera några mindre och i vissa fall

större vägar till och från förskola-skola.

Sedan har vi barnen som bor mitt i städerna, som inte kan gå ut på egen hand

förrän de kommit långt upp i ålder. Hur de olika uppväxtvillkoren påverkar bar-

nens förmåga att klara sig i trafiken och hur de påverkas totalt sett är av intresse

att studera. Björklid, 1988, har gjort vissa jämförande studier av barn från villa,

innerstads- och trafikseparerat omrâde. Hon kom fram till att i trafikseparerade

områden hade man varit med om färre trafikolyckor. I detta område var också
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föräldrarna lugna när barnen gick till skolan, vilket endast 42% av föräldrar till

barnen i villaområdet var.

I villaområdet ville många ändra på miljön i jämförelse med dem i det trafik-

separerade området. I det trañkseparerade området kunde samtliga barn komma

till skolan utan att passera mer än två gator. I villaområdet och innerstaden fick

drygt hälften passera tre gator på sin väg till skolan (Björklid, 1988). Dessa

olikheter i miljön påverkar enligt Bronfenbrenners teorier barnen. I hur stor ut-

sträckning och på vilket sätt kan vi bara spekulera i, men att de utsätts för större

olycksrisk och stress av att växa upp blandat med trafiken kan konstateras.

3.4 Meta-kognitiv inlärning

Det näst sista perspektivet på barns utveckling i trañksammanhang som tas upp

här är det som kallas för förståelse eller meta-kognitiv inlärning. Den riktiga

betydelsen kan förklaras som förståelsen om sin egen inlärning. Denna teori-

bildning får representera den nyare forskningen som börjat påverka barn och

trafikfrågorna.

Det var Flavell som började använda begreppet meta-minne. Genom experiment

kom han fram till att små barn inte kan klara av vissa uppgifter på grund av att

de inte hade kunskap om att minnas. Under 1980-talet studerade man begreppet

meta-kognition som enligt Pramling får olika betydelse beroende på inom vilken

teori det används (Pramling, 1987:07).

(Pramling, 1987:07) beskriver och förklarar sin syn på vad meta-kognitivt syn-

sätt kan innebära och det är hennes synsätt som har tagits upp och använts i

barn- och trañksammanhang i Sverige.

Hon utgår från ett fenomenologiskt synsätt vilket hon menar gör att meta-kogni-

tionen granskas med utgångspunkt från vad det är och hur det undersöks. Meta-

kognition är enligt Pramling "hur vi vinner kunskap om hur vi skaffar oss kun-

skap". Som ett exempel: att lösa ett problem är en kognitiv aktivitet, men hur vi

löser det, är meta-kognition. Sedan finns enligt Pramling olika synsätt inom

meta-kognitionen som i sin tur beror på olika människosyn.
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Flavell som arbetar på Stanforduniversitetet i USA och Brown från Urbana-

Champaign i USA är de två som påverkat forskningen mest inom detta ämnes-

område.

Enligt Flavell är meta-kognitionen delar av barnets lagrade kunskap om sig själv

och andra. Detta får betydelse för hur barnet sedan kommer att lösa en uppgift.

Dessutom är det upplevelserna som följer med barnet och påverkar deras intel-

lektuella initiativ.

Han menar att först kan barnet skilja på att förstå och att inte förstå. Nästa steg

att barnet kan känna sig osäker i en situation och jämföra det med en annan

som känns säker. En gradvis utveckling i den meta-kognitiva utvecklingen sker

med stigande ålder och Flavell grundar sig på ett utvecklings-psykologiskt syn-

sätt.

Brown utgår från idéer om kontroll av kognitionen och färdigheter som hjälper

barnen att lära. Hon är mer pedagogiskt inriktad. Brown hävdar att det grund-

läggande är att "förstå när man förstår och när man inte förstår". Som ett exem-

pel är att när man förstår en text är det en läsförståelse, men att förstå att man

har förstått texten är en meta-förståelse.

Ett tredje synsätt på meta-kognition som Pramling tar upp är att man utgår från

att innehållet i det man tänker på uppfattas på olika sätt. Dessa variationer kan

beskrivas inom fenomenologin. Olika individers sätt att tänka kan ses som olika

meta-kognitiva nivåer och detta kan då förklara skillnader mellan barn och

vuxna.

Barn har inte någon lagrad kunskap, utan svaret blir många gånger olikt det svar

som den vuxne får. Barn tolkar också frågor på helt annat sätt än vuxna gör.

Tänkandet ses här som en relation mellan barnet och världen och inlärning har

fått en'- betydelse av att förstå.

Barnets uppfattning av inlärningen handlar alltså om vad barnet vet om vad det

lärt sig och hur denna inlärningen gått till. För att få detta medvetande hos bar-

net, krävs att barnet först blir medvetet om att man kan lära sig något. Detta bör

då enligt Pramling ske på ett meta-kognitivt sätt, vilket betyder att barnet får

diskutera omkring olika inlämingssituationer. De kanske på förskolan kan

berätta för sina kompisar att de genom att prata med sin storebror fått reda på en
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viss kunskap som de inte visste svaret på dagen innan. Barnen lär sig då enligt

Pramling hur man kan få kunskap men även att förstå hur man får tag på en viss

kunskap (Pramling, 1987:07).

3.4.1 Barns möjligheter att genom en ökad förståelse klara, sig i tgñken

Utifrån det fenomenologiska synsättet vilket här innebär att man utgår från bar-

nets upplevelse av "verklighet" kan barnen hjälpas till en Ökad förståelse av sina

begränsningar i trafiken. Å andra sidan skulle detta kunna leda till att de även

vid tidigare ålder lär sig att själva ldara sig i trafiken.

En sådan förståelse om sina egna begränsningar kan leda till att barnet inte be-

höver undersöka och bryta en viss regel utan i stället håller sig barnet ifrån tra-

ñken eftersom de vet varför de ska göra det. Barnen leker på anvisade lekplatser

osv. Ett problem är att de kanske inte själva kan gå till dessa platser och ett

annat att deras rörelsefrihet blir begränsad.

Att barnen och föräldrarna får hjälp att förstå att små barn inte kan klara av att

lära sig att hantera trafiken kan leda till att de får en ökad trygghetskänsla och

att man undviker olyckor. När det gäller att få dem att klara sig i trafiken vid en

tidigare ålder, bör man fundera på om den ökade förståelsen eller som Vygotskij

säger ett ökat språkförråd kan kompensera deras fysiska begränsningar, tex

deras litenhet. För Vygotskij gäller även den kritiken att barn lätt lär sig att säga

"rätt" saker, men förståelsen saknas. Detta har Pramling beaktat i sitt synsätt.

Både Vygotskij och företrädare för en meta-kognitiv inlärning menar att en sti-

mulerande miljö kan förskjuta utvecklingen, så att barnen kan utföra och förstå

mera i en tidigare ålder i jämförelse med barn som inte lever i en stimulerande

miljö. Det som kan vara en fara är hur man kan lära sig att skilja på om barnen

lärt sig' att förstå eller om de bara lärt sig att härma den vuxne. Detta för att vara

till lags och visa sig "stor och duktig".
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3.5 Alternativt synsätt på barns utveckling (Bergström)

För att lägga på en ny dimension på barn- och trañkfrågoma hävdar hjärnfysio-

logen Bergström, 1991, att hjärnan har en "kraft" som visar sig som energi i

musklerna och som ett medvetande i den mentala nivån. Dessutom finns en

"kunskap" i hjärnan som mognar och utvecklas i nervnätet och hjärnbarken. Får

barnen befästa kunskap genom samtidig stimulans från olika källor, tex sinne-,

rörelse- och olika organstimulering, sker kunskapsuppbyggnaden bättre.

Kunskap är inte möjlig för hjärnan utan medvetandet, kraften.

Ytterligare en resurs finns i hjärnan, nämligen "värdet". Det är en urvalsresurs

som gör att man får en förmåga att välja ut den mängd och den art av kunskap

som vi behöver för en viss situation. Denna förmåga mognar sist. Värdet kon-

trollerar kunskapen. Dessa tre resurser måste tränas balanserat, menar

Bergström.

Vi klarar oss bäst om vi är vana att möta konflikter och lösa dem till vår fördel.

För att en ny kreativ tanke ska födas måste någon tanke försvinna. Det är en

kampkonflikt som härskar. Barn är av naturen kreativa och söker spänning och

fara i sina lekar. Detta leder fram till nya tankar och deras värdeförmåga ökar,

de utvecklar sin förmåga till val av rätt kunskap. Den förmågan är utvecklad

först i puberteten. Det är värdekompetensen som ofta glöms bort vid inlärning.

Barnen ges inte chansen till ett urval av kunskap.

Hjärnan klarar ett visst tryck för information men trycket får inte bli för högt

eller för lågt. Utsätts barn för högt tryck kan hjärnbarken sluta att växa. Det kan

även leda till att barnet söker sig bort från den situation som skapar trycket, ofta

förskolan eller skolan.

Bergström anser att inlärningen bör ske så som i en spiral. Vid inlärning får

hjärnans inlärningsspiral nya detaljkunskaper. Detaljerna försvinner sedan ur

minnet, men helheten finns kvar. Hos små barn innefattas helheten i lekama.

Spiraldynamiken kräver en tidig uppfostran genom lek där barnens intresse och

fantasi styr. En tidig informationsbelastning resulterar i en robust hjärna som

kan programmeras, men saknar egen vilja.
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Får barn mycket kunskap och om barnet samtidigt lär sig att behärska sig och

lyda, menar Bergström att detta kan leda till ett omänskligt samhälle, som för-

stör naturens balans. Enligt Bergströms teorier kan man tolka att barn och trafik

inte hör ihop utan barn ska ges friheten att utveckla sina sinnen och hjärnan i en

stimulerande miljö utan trafik. En tidigt medveten stimulering av trañkbegrepp

och regler enligt meta-kognitiva teorier skulle kunna vara hämmande på barnens

fysiska utveckling av hjärnbarken. Detta gör att vi återkommer till de av Piaget

beskrivna utvecklingsfaserna som i kombination med ett ekologiskt-psykologiskt

synsätt ger till resultat att barn och trafik ska hållas avskilt från varandra.

Om denna tes är den riktiga, bör den prövas genom en strukturerad försöksverk-

samhet. Dessutom krävs att barnen får en stimulerande miljö att växa upp i, så

att deras urvalsresurs utvecklas, en egenskap som i trafiken är en förutsättning.

Man måste välja och göra en rätt bedömning av hur man ska handla, bete sig, i

en trañksituation.
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4 AVSLUTANDE DISKUSSION

Denna studie har som syfte att ge en struktur till de olika teorier som finns om

barns utveckling, med den begränsningen att teorierna ska finnas representerade

i den diskussion om barn och trañk som förts i Sverige.

Strukturen kan dock se olika ut beroende på vem som gör struktureringen, men

ambitionen har varit att göra den övergripande och lätt att förstå samt lätt att

överföra till trañkfrågor.

De teorier som är beskrivna utgår från ett så allmänt accepterat perspektiv som

varit möjligt. Målsättningen har inte varit att betygsätta de olika teorierna, utan

enbart att försöka beskriva dem, för att ge en ökad förståelse för varför man kan

arbeta med barn och trañkfrågor på så vitt skilda sätt.

Studien har även till syfte, utifrån den teoretiska struktureringen, att ge underlag

för att kunna planera och genomföra olika typer av försök. Detta i syfte att

arbeta fram olika undervisningsförslag som lärare och föräldrar konkret kan

arbeta med.

4.1 Barns möjligheter att klara sig i trafiken utifrån de olika teori-

erna

Det experimentellt-psykologiska synsättet, där man främst hävdar att inlärning

sker genom upprepning kan leda till att barnen lär sig att bl a rabbla olika trafik-

regler utan att få någon förståelse av dess innebörd. Men man kan ju också fråga

sig om det inte kan vara bra att lära sig vissa regler utantill?

När det gäller barn som ännu inte är fullt utvecklade kroppsligt och mentalt, kan

inte en inlärning ske på ett sådant sätt, eftersom trañkmiljön är ett så pass

komplext system och hela tiden föränderlig. Detta gör att en förståelse och erfa-

renhet av trafiken krävs, annars kan det leda till fel beteenden och fel beslut.

Möjligtvis kan man hävda att barnen senare i livet kan minnas vissa delar av

kunskap som de i tidig ålder lärt in, men det borde ju vara mer betydelsefullt att

lära in kunskap i den ålder då man kan använda den. Den kunskap som man

minns efter flera år är bara en bråkdel av vad man lärt in enligt Ebbinghaus.
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Dessutom är denna pedagogik där barnen enbart ska anpassas till rådande förhål-

landen svår att försvara i dagens samhälle, där vi kräver kreativa medmänniskor

och därför måste utveckla och stimulera barnen till självständiga individer. De

flesta är också överens om att trafiken är en så pass komplex situation att det är

omöjligt att lära in ett beteende som alltid fungerar i alla trañksituationer. Även

då barnet ska lära sig att gå i enbart en och samma korsning är trafiken mycket

föränderlig.

Ett annat problem är att många gånger ligger den gamla pedagogiken kvar i

undervisningssituationen även om man anser att den inte alltid är den bästa. Hur

många ute på förskolan och skolan tragglar trafikregler och trañkbegrepp utan

att ifrågasätta vad barnen egentligen förstår och uppfattar på ett korrekt sätt?

Många gånger vet man själv om att undervisningen inte är så effektiv men i brist

på andra och bättre pedagogiska hjälpmedel gör man som man alltid gjort och

tänker att det är bättre än ingen undervisning alls.

Det utvecklings-psykologiska synsättet som mer strikt beskriver vilka utveck-

lingsfaser barnet går igenom har tolkats i det pedagogiska programmet för för-

skolan på så sätt att utvecklingen sker genom en interaktion med omgivningen.

Det interaktionistiska synsättet kan man likna vid det som är det officiella syn-

sättet, därmed inte sagt att det är det vanligast förekommande.

Vilka teorier man utgått från är lite svårt att uttala sig om eftersom det inte finns

någon källhänvisning i det pedagogiska programmet. Om man tittar på barn-

stugeutredningen som är dess föregångare, är dettill stor del Piaget och Erikson

man bygger sina teorier på. Till skillnad från det experimentella-psykologiska

synsättet utgår dessa teoretiker från att barnet skiljer sig från den vuxne och har

andra behov och helt andra förmågor. I det här fallet, en helt annan förmåga att

klara av en trañksituation och på grund av detta ett helt annat krav på undervis-

ning.

Dessutom anser Piaget att barnen först i 7 års ålder kan börja tänka i två dimen-

sioner samtidigt, men de har fortfarande svårt att skilja på vad de ser och vad de

tänker. Detta har betydelse i trafiken eftersom vi där har många symboler som

måste uppfattas på ett riktigt sätt. Vid 7 års ålder börjar barnet att kunna tänka

sig in i en situation utan att behöva vara mitt i den, vilket är en förutsättning om

man ska kunna genomföra trañkundervisningen i klassrummet. Först vid 11-12

års ålder säger Piaget att barnen kan tänka och arbeta med olika hypoteser och
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deras riktighet samtidigt, vilket är en förutsättning för att klara av lite mer

komplicerade trañksituationer, som ibland även kan uppstå på de mindre trafike-

rade platserna. Om barnet har fasta skoltider och lär sig passera en gata vid

samma tidpunkt varje dag kan barnet få stora problem den dag de slutar vid en

annan tidpunkt och trafiken ser annorlunda ut.

Enligt Erikson formas barnet av de ärftliga anlagen i samspelet med den miljö

det växer upp i. Under stadiet som infaller före 7 års ålder tar barnet många ini-

tiativ men om det misslyckas med dessa kan de utveckla en skuldkänsla, vilket

lätt kan inträffa i trañksammanhang. Barnet bör klara av att gå till sin kompis

eller gå enklare ärenden, men misslyckas det med den uppgiften, eftersom tra-

fiksituationen är så komplex, hindras deras initiativ och de kan utveckla en

skuldkänsla i stället. Om något händer är dessutom risken stor att barnet tar på

sig all skuld till olyckan.

Samma sak gäller för nästa stadium då barnet fyllt 7 år och arbetslusten gör att

barnet vill genomföra många uppgifter på egen hand. Om det inte lyckas, ut-

vecklas en underlägsenhetskänsla. Barnet behöver alltså få chansen att växa upp

i en miljö där de kan känna och utveckla sin personlighet på ett för framtiden

kreativt sätt, där de får tillfälle att lyckas och kan ta egna initiativ. Björklid

konstaterar att leken har stor betydelse för att utveckla dessa av Erikson be-

skrivna känslomässiga delar och att de bör få plats att utföra dem. I dag menar

många att det inte finns tillräckligt mycket plats utomhus för barnen att leka på.

Vygotskij menar att leken är den viktigaste aktiviteten för barnet och det är i

samband med den som det sociala umgänget ska ingå. Det är genom en interak-

tion mellan barnet och den vuxne som utvecklingen drivs framåt.

Barnet bör hela tiden få den vuxnes stimulans för att kunna utvecklas men frå-

gan är hur mycket stimulans barnet klarar av att hantera. Att barnet behöver en

social 'och språklig stimulans för att utvecklas instämmer samtliga teoretiker i,

men man kan se en fara i att Vygotskijs teori kan leda till en överstimulering

eller till att barnet utverkar ett språkligt begrepp för olika trafiksituationer men

har inte någon insikt eller förståelse för att klara av trafiken.

Det ekologisk-psykologiska perspektivet beskriver utifrån ett samhällsperspektiv

hur individen påverkas av den miljö barnet växer upp och lever i. Helheten är

mer än summan av delarna. Bronfenbrenner som är mest omtalad i Sverige, när
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det gäller det här synsättet, utgår från den situation som individen upplever och

är intresserad av individens hela miljö. Det som är mest uppmärksammat är hur

den totala miljön påverkar barnet och om den totala miljön mer och mer sätter

upp spärrar och gränser för barnets rörelsefrihet genom trafikerade gator. Dess-

utom ställs frågor om hur stressen genom bilarnas avgaser och buller påverkar

barnet. Även hur barn påverkas av att få tillfälle att växa upp i områden med

eller utan biltrafik är intressant och det är frågeställningar som Björklid arbetat

med. Hon har visat att de som lever i trafikerade bostadsområden i större ut-

sträckning har upplevt och hört talas om andra som varit med om trafikolyckor

och föräldrarna i dessa ormåden är mer oroliga.

Det näst sista synsättet är förståelsen av sin egen inlärning. Den teorin utgår från

att genom en aktiv stimulering av barnen utifrån, kan de av Piaget och även

Vygotskij beskrivna åldersnivåerna i utvecklingen förskjutas i tiden. Barnen kan

alltså genom att man utgår från deras utvecklingsnivå stimuleras till att utveck-

lingstrapporna blir mer flytande och en viss förståelse kan utvecklas vid en tidi-

gare ålder. Barnet kan genom samspelet barn - vuxen och tillgång till språklig

stimulans utvecklas snabbare.

Enligt Pramling är det viktigt att utgå från barnens språkliga begreppsvärld för

att nå denna förståelse. Hur den ska användas är intressant att fundera omkring.

Att lära sig att klara sig tidigare på egen hand i trafiken eller att förstå att man

ska undvika trafiken ger två helt olika resultat.

Bergström tillägger till sist att barnet för att utvecklas till en vuxen människa

med kreativitet och egen vilja kräver, för sin ålder, en lagom dos av informa-

tion. Man får alltså inte överstimulera barnet med kunskap. Barnet behöver

dessutom en kreativ miljö där de ges tillfälle till lekar där barnets intresse och

fantasi till stor del ska vara styrande.

Barnen bör ges tillfälle till lekytor och trafiken bör läras in vartefter barnet

mognar för kunskapen.
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4.2 Fortsatta studier

Eftersom oenigheten är stor om vilka utgångspunkter man ska ha i trañkunder-

visningen och hur den ska läggas upp bör man utifrån de här presenterade teori-

erna lägga upp en försöksverksamhet, där man efter en strukturerad plan går

vidare framåt. Detta med syfte att vetenskapligt visa för- och nackdelar med

olika teorier tillämpade i trañksammanhang, men också att utveckla konkreta

råd och anvisningar till föräldrar och personal för hur de ska arbeta med trafik-

frågor.
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