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Förord 
Detta är slutrapporten för projektet ”Framtid på väg” som är ett trafikantutbild-
ningsprojekt i Arbogas högstadie- och gymnasieklasser. Rapporten redovisar ut-
formningen och utvärderingen av undervisningen. 

Många personer har aktivt verkat för att projektet kunnat genomföras. Detta 
gäller representanter från Arboga kommun, Skolverket, Vägverket, NTF, Polisen, 
VTI, Kommunikationsforskningsberedningen och många andra, inte minst alla 
elever och lärare som varit med. Projektet har initierats och letts av Göran 
Eurenius och Holger Grönberg från Arboga och har kunnat genomföras tack vare 
stöd från skolledningen i Arboga kommun, ekonomiskt verksamhetsstöd från 
Vägverket och utvärderingsfinansiering från KFB/VINNOVA. Projektledare på 
VTI för utvärderingen har varit denna rapports författare. Dessutom har Eva 
Wirén, Barbro Linderoth och Henrik Schelin deltagit under vissa perioder. 
Vägverkets kontaktpersoner har varit Margitta Schelin och P O Grummas 
Granström. För redigering och layout av denna rapport har Gunilla Sjöberg, VTI, 
svarat. Margareta Rosberg, VTI, har skött om projektets ekonomi. Ett stort tack 
till dessa. 

En viktig del av processutvärderingen i högstadiet har bestått i insamling av 
information om undervisningens innehåll och genomförande. Dokumentationen 
av detta har bl.a. gjorts med video. För denna videofilmning har Mats Eklund, 
Arboga svarat, för vilket han skall ha ett stort tack. 
 
Linköping oktober 2004 
 
 
Nils Petter Gregersen 
Projektledare 
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Framtid på väg – Ett projekt med trafikantundervisning i högstadiet och 
gymnasieskolan 
 
av Nils Petter Gregersen 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
Sammanfattning 
”Framtid på väg” är ett trafikantutbildningsprojekt som genomförts i 
Arboga kommun. Projektet har omfattat grundskolans högstadium och 
gymnasieskolans åk 1–3. Till sin yttre form var avsikten att trafikunder-
visningen skulle bestå av ca 120 lektioner fördelade på sex år, dvs. ca 
20 lektioner per läsår. Projektet har omfattat hela Arboga kommun, vilket 
inneburit att knappt 500 elever deltagit i undervisningen. Projektets mål-
sättning har varit att erbjuda ett alternativ till traditionell trafikunder-
visning och körkortsutbildning. Inriktningen har varit en trafikundervisning 
som är bredare än vanligt och som syftar till att påverka elevernas 
värderingar och attityder gentemot bilanvändning, transporter och val av 
färdsätt. Genom detta var avsikten att de skulle bli mer benägna att bidra till 
att värna om miljön, öka säkerheten i trafiken och minska samhällets 
kostnader för oönskade effekter av transportsystemet. Resultaten av 
utvärderingen har visat att undervisningen fungerat bra på högstadiedelen 
medan det i gymnasieskolans del har funnits en rad problem som inneburit 
att projektets målsättningar bara delvis uppfyllts. Projektet visar att det går 
att genomföra trafikantundervisning i skolan på ett bra sätt, men att 
verksamheten måste vila på rätt grund. I rapportens diskussionsavsnitt sätts 
projektet i relation till utvecklingen av trafikundervisning i skolan i Sverige.  

 
Projektets planering startade 1988 och själva undervisningen igångsattes höst-
terminen 1990. Högstadiedelen avslutades som projekt vårterminen 1995 och 
övergick i ordinarie verksamhet. Gymnasiedelen avslutades på motsvarande sätt 
som projekt våren 2001 men fortsätter i en modifierad form med större fokus på 
körkortsutbildning.  

Trafikundervisningen har utvärderats av VTI. Utvärderingen består av två 
huvuddelar, en processutvärdering och en effektutvärdering. Processutvärderingen 
omfattar projektplaneringen, undervisningsplaneringen, undervisningens innehåll 
och genomförande, de inblandades synpunkter och erfarenheter samt den fort-
löpande diskussion som förts i olika samarbetsgrupper. Effektutvärderingen består 
av enkätundersökningar med frågor om bl.a. attityder och trafikantbeteende bland 
elever i Arboga och elever i tre kontrollorter. I rapporten redovisas dessa två 
utvärderingsdelar, processanalys och effektmätningar i detalj. 

Resultaten visar att undervisningen i högstadiet genomförts med stort engage-
mang och att man i stort sett arbetat med alla de mål som sattes upp för under-
visningen. Många arbetsområden har ingått och många externa organisationer har 
engagerats. En stor del av undervisningen har genomförts utanför skolan som 
fältstudier, studiebesök, demonstrationer, praktisk träning och intervjuer. En stor 
del av undervisningen har också ägnats åt traditionell kunskapsförmedling, t.ex. 
om trafikregler och rätt beteende i trafiken. 
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I gymnasiedelen av projektet har man också genomfört delar av det som var 
avsett, men övergången från högstadiet till gymnasiet var problematisk. Lärarna 
och skolledningen var inte tillräckligt djupt involverade i planeringen av projektet 
och var därför inte förberedda för den nödvändiga arbetsinsatsen. Trafiklärare 
hyrdes in för att ge lektioner om körkortsteori, vilket inte var avsikten i projektet. 
Undervisningen fick under den första tiden för stort fokus på körkortsteori och 
huvuddelen av lärarna kände litet engagemang. Efter en omstart 1998 kom 
verksamheten igång i vissa kärnämnen medan det i andra fungerade sämre. Detta 
har sedan präglat hela gymnasieperioden, några få lärare har visat ett starkt 
engagemang medan de flesta andra ställt sig mer avvaktande eller tveksamma. 

I effektmätningen framgår att Arbogas högstadieungdomar har förbättrat sitt 
trafikbeteende och sina attityder jämfört med kontrollorternas ungdomar. 
Effekterna är inte stora men systematiska och statistiskt signifikanta. I gymnasie-
delen av projektet har i stort sett inga sådana effekter kunnat påvisas. 

Den övergripande slutsatsen av projektet är att det har kunnat genomföras från 
början till slut och att vissa delar av projektet fungerat precis så som det var tänkt 
från början medan andra delar inte fungerat alls. Projektet har pågått i mer än 
tio år och ändå kunnat slutföras. Eftersom det varit ett projekt, har ett viktigt syfte 
varit att följa processen under hela tidsperioden och fånga upp sådant som 
fungerat bra och sådant som fungerat mindre bra. Ett viktigt mål har varit att 
kunna dra slutsatser och använda erfarenheter till fortsatt verksamhet. ”Framtid på 
väg” har kunnat bidra med detta. En lång rad positiva händelser, men också en rad 
både lätta och svåra problem har kunnat beskrivas. Den samlade värderingen av 
projektet kan också formuleras i några sammanfattande råd till andra som planerar 
liknande aktiviteter. Vi vill ge följande råd: 

 
• De lärare som skall delta i undervisningen bör beredas möjlighet att delta i 

planeringsprocessen på ett sätt så att de känner delaktighet och får reell 
möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. 

• Om undervisningen bygger på ett nytt sätt att angripa trafikfrågorna måste stor 
vikt läggas vid planerad fortbildning som systematiskt förmedlar detta nya 
synsätt och ger lärarna uppbackning och uppmuntran i att söka och finna nya 
vägar. Det är annars lätt att man stannar kvar i traditionella metoder och tradi-
tionellt innehåll eller tappar engagemang eftersom man inte förstår och 
instämmer i de nya angreppssätten. 

• Man bör bestämma redan från början i vilken grad utbildningen skall knyta an 
till körkortsutbildning samt när och hur detta praktiskt kan ske. 

• Man bör definiera på vilket sätt elevmedverkan i planeringen skall fungera så 
att eleverna aktiveras till ett nytänkande och inte själva begränsas till tradi-
tionella synsätt och arbetsmetoder.  

• Om det är möjligt så bör man göra en grov strukturplanering över alla års-
kurser så att man t.ex. undviker att vissa moment återkommer flera gånger 
eller får en för stor tyngd. 

• Man bör förlägga en stor del av undervisningen till verklig trafik eller andra 
relevanta tillämpningsmiljöer. Detta uppskattas av eleverna samtidigt som 
man får möjligheter till ökat praktiskt undersökande arbetssätt. 

• Extern medverkan, rätt vald utifrån utbildningens mål, är högt uppskattad och 
tillför ökad värdering av verksamheten och ger den därmed högre status. 

• Under verksamhetens genomförande bör kontinuerlig dokumentation göras av 
vad som tagits upp så att det är möjligt att följa projektets framåtskridande. 
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• En möjlighet bör beredas så att involverade lärare får utrymme, inte minst 
tidsmässigt att diskutera sina erfarenheter, positiva som negativa, komma med 
nya förslag, inspirera varandra och reellt påverka projektets utformning. 

• Verksamheten bör vara väl förankrad i kommunal politisk nämnd, hos 
skolledare och hos lärare. Rektor har en viktig roll att garantera kvalitet och 
kontinuitet. 
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Future on the road – A road user education project for primary and 
secondary schools – final report 

 
by Nils Petter Gregersen 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping, Sweden 
 
 
Summary 
”Future on the road” is a traffic education project being carried out in schools in 
the Swedish municipality of Arboga. The project has covered six years between 
the ages 13 to 19, which corresponds to classes 7–9 in primary school and classes 
1–3 in upper secondary school. In total, the aim was that the education 
programme should consist of 120 lectures, i.e. 20 lectures per year. The project 
has included the total population of students in Arboga, which means that 
approximately 500 students have been included. 

The education had a broader perspective than traditional traffic education 
programmes. The purpose was to influence values and attitudes regarding car 
usage and choice of transport modes in order to make youngsters more inclined to 
protect the environment, improve safety in traffic and reduce the community’s 
costs arising through undesired effects of the transport system. This broad 
perspective covers aspects such as road safety, transport needs, choice of transport 
modes, pollution and environment, health, economy, etc. 

Planning of the project started in 1988 and the education programme was 
launched in 1990. The primary school part of the project ended in 1995 but 
continued on a regular basis. The secondary school part ended in the similar way 
in 2001 but continued on a regular basis in a modified form with a heavier focus 
on the driver education and licensing..  

VTI has been responsible for the evaluation. The project has been evaluated 
through a process analysis of planning and execution, together with an effect 
evaluation based on data acquired from questionnaires. Youngsters from three 
other municipalities similar to Arboga have been used as a control group. 

The results show that the programme in the primary school has been carried 
out with great enthusiasm and commitment. Work has been carried out on most of 
the target areas defined in the curriculum. Many different areas have been covered 
and many voluntary organisations have been engaged. A large part of the 
education has been carried out as field studies, study visits, demonstrations, 
practical training and interviews. A large part has also been devoted to traditional 
lecturing about for example traffic rules and correct behaviour in traffic. 

In the secondary school part of the project, many parts of the intended content 
have also been covered, but the transition from the primary to the secondary 
school was problematic. The teachers and the management were not well enough 
informed about the project and thus not really prepared for the necessary 
engagement. Driving schools were hired to give lectures on driver licence theory, 
which was not the intention. Most of the teachers felt little engagement. After a 
re-start of the project in 1998 the activities started to develop well within certain 
subjects while others did not work so well. This pattern has been typical for the 
whole secondary school period of the project. 
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The effect evaluation of the primary school part shows that the youngsters in 
the trial group in Arboga have improved both their behaviour in traffic and their 
attitudes more than the control group. The effects are generally not large, but they 
are systematic and statistically significant. In the secondary school part, very few 
such effects have been shown. 

The overall positive conclusion of the project is that it has been fulfilled from 
beginning to end of the ten years it has been running, and that large parts of the 
project have been carried out exactly as initially planned. Since it has been a 
project, one important aim has been to follow the process during the whole period 
and to catch all the things that have worked good as well as all the things that 
have not worked so good. This was done in order to draw conclusions and use 
experiences in forthcoming applications. “Future on the road” has contributed 
exactly with this. A large number of positive events and applications, but also a 
number of both light and severe problems have been described and analysed. The 
overall evaluation of the project may also be expressed in a number of 
recommendations to others who are planning similar activities. 

 
• Teachers who will participate in the education should be provided possibilities 

to also participate in the planning process in a way that makes them feel 
engaged and have possibilities to influence their own working situation. 

• If the education includes new ways of addressing traffic matters, much effort 
must be put on planned further education for teachers that in a systematic way 
provides insight and understanding of these new perspectives and gives the 
teachers backup and encouragement to find and use new approaches. 
Otherwise it is easy to stay behind in traditional working methods and 
traditional content or to lose interest due to lack of understanding of and 
agreement with the new strategies. 

• It should be decided from the beginning to what extent and how the education 
should be related to driver licensing. 

• The way in which students shall participate in the planning process must be 
defined. It is important to use methods where the creativity is encouraged so 
that they are not limited to traditional perspectives and working methods. 

• If possible, a rough structure of content for all classes should be defined 
already from the beginning. This is important in order to avoid that certain 
aspects are dealt with several times or with wrong weight compared to other 
aspects. 

• Much of the education should be carried out in real traffic or other relevant 
application environments. This is appreciated by the students and gives them 
possibilities to practice problem based learning techniques.  

• During the process of the project, activities should be documented and 
analysed continuously. This makes it possible to follow the progress of the 
project and to change direction if necessary. 

• Possibilities, including time, should be provided for all teachers involved to 
discuss own experiences, positive as well as negative, come up with new 
suggestions, inspire each other and feel a real opportunity to have an influence 
on the progress of the project. 

• The activities should be anchored on the political level in the municipality, in 
the school management and among teachers. The headmaster plays an 
important role for quality and continuity.  
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1 Inledning 
1.1 Allmänna utgångspunkter 
I denna rapport redovisas projektet ”Framtid på väg” som är ett försök med 
trafikundervisning på högstadiet och i gymnasiet i Arboga. Undervisningen har en 
inriktning som skiljer sig från traditionell trafikundervisning genom att den också 
omfattar transportbehov, val av färdsätt, trafikplanering, miljöfrågor, trafik och 
hälsa, säkerhet m.m. Projektet planerades under 1989 och undervisningen startade 
höstterminen 1990. Utvärderingen omfattar perioden 1990–2001.  

Huvudsyftet med projektet är att påverka ungdomars förhållningssätt till 
bilism, trafik och transporter. Det är därmed i grunden en fråga om att påverka 
värderingar och attityder. En grundläggande förutsättning för attitydpåverkan är 
att man har riktiga kunskaper och föreställningar om vilka konsekvenser ett visst 
beteende leder till. Detta är en viktig princip i många teorier om attitydbildning 
och beteende. En orsakskedja för beteendepåverkan är kunskaper – attityder – be-
teende. Denna orsakskedja ligger till grund för det mesta av den undervisning som 
syftar till att påverka beteendet. En inom trafiksäkerhetsområdet ofta använd 
attitydteori som innehåller en liknande orsakskedja är Fishbein och Ajzens teori 
om ”reasoned action” (1980), dvs. om överlagt handlande. Deras teori är starkt 
etablerad i forskning om människors beteende i trafiken och utgör mycket ofta 
grund för olika slags beteendepåverkan av trafikanter och för mätning av 
trafikanters attityder, exempelvis om alkohol i trafik och om cykelhjälms-
användning. 

Trots att denna teori inte direkt legat till grund för utformningen av 
Arbogaprojektet så har tankegångarna varit liknande. Projektet har i stället sin 
grund i initiativ som tagits ute i Arbogas skolorganisation utifrån ett upplevt 
behov av att göra något meningsfullt av trafikundervisningen i skolan. Där hade 
man en övergripande vilja att åstadkomma attityder och beteenden som förbättrar 
trafiksäkerheten.  

Fishbein och Ajzen menar i sin teori (se figur 1) att beteendet påverkas av de 
attityder man har och att dessa attityder är en produkt av de föreställningar man 
har om vilka konsekvenser ett beteende leder till. Dessa föreställningar kan vara 
både riktiga och felaktiga, men de påverkar ändå attityden som om de vore sanna 
eftersom de uppfattas som sanna av individen. 

Enligt teorin är det dock inte självklart att man genom attitydförändringar kan 
påverka beteendet. Därför framhävs också de sociala normerna som viktiga 
påverkare för hur man beter sig. Det är viktigt för individen vad omgivningen och 
de som står en nära tycker och förväntar sig. Det är dock inte deras objektiva för-
väntningar som framhålls som viktiga i Fishbein och Ajzens teori utan det som 
individen tror är norm. Detta kallas för subjektiva normer och är alltså det som 
individen tror att de som står en nära förväntar sig. Dessa subjektiva normer kan 
vara riktiga eller felaktiga. De grundar sig på vad man uppfattar att samhällets 
normer är och hur den egna gruppen förhåller sig till dessa. Man kan mycket väl 
tänka sig att man har en felaktig uppfattning om vad kompisar förväntar sig, vilket 
därmed öppnar en möjlighet till beteendepåverkan, nämligen genom att tydliggöra 
de faktiska normerna. 
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Figur 1  Teorin om “reasoned action” (Ajzen &Fishbein 1980). 
 
Enligt denna teori kan man alltså påverka två komponenter för att påverka 
attityder och beteenden, dels föreställningar (kunskaper), dels de subjektiva nor-
merna. Det är här skolan kommer in med sin trafikundervisning. Efter att ha 
fastslagit att målsättningen med undervisningen skall vara bred och omfatta miljö, 
trafikplanering, val av färdmedel, värdering av säkerhet m.m. är skolans uppgift 
att bestämma hur undervisningen skall läggas upp pedagogiskt och innehålls-
mässigt så att ungdomarna får de riktiga kunskaperna och så att deras före-
ställningar om konsekvenserna av ett handlande blir riktiga. Här har man i 
skolorna i Arboga lagt ned mycket energi på elevmedverkan i undervisnings-
planeringen och använder en stor del undersökande arbetsmetodik, dvs. att 
eleverna själva får gå ut i samhället och i trafiken för att ta reda på hur saker och 
ting hänger ihop, hur besluten tas och hur folk beter sig i trafiken. Genom att 
problembasera delar av undervisningen på detta sätt ökar man förutsättningarna 
för ett aktivt engagemang från elevernas sida. Samtidigt är en uppgift för skolan 
att utveckla och tydliggöra vilka normer som finns så att eleverna inte misstolkar 
samhällets normer och de subjektiva normerna i kamratgruppen. 

Dessa processer för beteendepåverkan har varit viktiga utgångspunkter för 
trafikantutbildningen i Arboga. Teorin säger dock inget om vilken pedagogik som 
skall användas för att effektivt uppnå en attitydförändring eller en beteende-
påverkan. Här har projektet tagit sin utgångspunkt i fyra strategier, nämligen 1) 
elevmedverkan i undervisningsplaneringen 2) satsning på undersökande arbets-
metodik 3) trafikundervisning som separat schemaämne i högstadiet 4) integrering 
av trafikfrågor i ordinarie schemaämnen i gymnasiet. 

En ständig diskussion pågår om skolans roll i trafiksäkerhetsarbetet (se t.ex. 
Vägverkets hemsida om barn i trafiken http://www.vv.se). Under de senaste 
15–20 åren har en förändringsprocess pågått som innebär att den traditionella mo-
dellen med beteendeinlärning och trafikregelkunskap kompletterats med en 
modell som fokuserar problemet på de trafiksäkerhetsbrister som finns i trafik-
miljön och i bebyggelseplaneringen. Något hårddraget kan man säga att 
perspektivet förflyttas från att se barnet som ett hinder för bilismen där barnet 
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Subjektiva normer 

Föreställningar om 
normer och motiva-
tion att följa dem 

Avsikt Beteende 



VTI rapport 499 15 

måste lära sig att klara av situationen, till att barnet har en aktivt påverkande roll i 
hur trafikmiljön utformas. 

En del i denna förändringsprocess är att engagera barnen i att studera sin egen 
trafikmiljö och andra aspekter som har att göra med trafiken. Det är här det 
undersökande arbetssättet har kommit att få en viktig betydelse. Det utgår från 
elevernas egna frågor, deras sätt att betrakta verkligheten och deras egna erfaren-
heter. Lärarens roll förskjuts från att vara undervisande till att vara handledande. I 
trafiksäkerhetsarbetet innebär det att läraren hjälper eleverna att formulera sina 
frågor, att utveckla sin nyfikenhet, att ge dem praktiska möjligheter att studera 
olika sidor av trafik, transporter, trafiksäkerhet, trafikantbeteende, trafikmiljö etc. 
så att de själva kan utveckla idéer om hur saker och ting hänger ihop och kanske 
också prova dem i verkliga tillämpningar. För mer ingående beskrivningar av 
detta arbetssätt hänvisas till ”Barn Trafiksäkerhet Miljö” (Gummesson, Larsson, 
1992) och ”Forska och lära” (Gummesson, m.fl., 1995). 

Högstadiet och gymnasieskolan har idag en relativt begränsad omfattning på 
sin trafikantundervisning. Det finns ingen aktuell kartläggning av trafikundervis-
ningens omfattning, men i en kartläggningsstudie från 1994 (Linderoth, 
Gregersen, 1994) av situationen i landets grundskolor framgår att trafikundervis-
ningen var mest omfattande i låg- och mellanstadiet. Cirka 85 % av landets skolor 
hade trafikundervisning i dessa stadier med ca 8–12 lektioner per läsår igenom-
snitt. Andelen skolor i högstadiet som hade trafikundervisning minskade till ca 
65 %. Bland dessa 65 % hade man ca 6–9 lektioner per läsår. Högstadieunder-
visningen var uppdelad på drygt 2 lektioner och 1–2 temadagar där undervis-
ningen i många skolor fokuserade på alkohol och trafik, regel- och märkes-
kunskap samt trafikens miljöpåverkan. I årskurs 8 och 9 hade ca 15 % av hög-
stadieskolorna mopedundervisning. Cirka 10–15 % av skolorna ägnade tid på 
högstadiet åt fältstudier som t.ex. att inventera skolvägen, att studera bilisters 
beteende eller att mäta avgaser. Trots bristen på uppdaterad kartläggning är 
uppfattningen generell att trafikundervisningen minskat kraftigt under den senaste 
10-årsperioden. 

I gymnasieskolan bedrivs också viss trafikantutbildning. Den är dock oftast 
begränsad till körkortsförberedande utbildning av olika slag. Dels förekommer 
denna undervisning inom de fordonstekniskt orienterade linjerna, dels som fritt 
tillval inom andra utbildningsprogram. I en översikt från 1994 (Numan, 1994) har 
trafikundervisningen i gymnasieskolan kartlagts. Den visade att ca 1/3 av 
gymnasieskolorna hade någon sådan undervisning utan direkt anknytning till olika 
körkortsbehörigheter. Enligt Numan var troligen en hel del av denna utbildning 
ändå inriktad på körkort eftersom en stor del av de läromedel som utnyttjades var 
körkortslitteratur. Knappt hälften av skolorna hade direkt körkortsinriktad under-
visning. Av dessa var traktorkortsutbildningen helt koncentrerad till naturbruks-
programmet och högre behörigheter till det transporttekniska programmet. 
Relativt få skolor erbjöd praktisk träning till b-körkort utöver det man fick på 
köpet i andra behörigheter. Teoriundervisning till b-behörighet förekom enligt 
Numan i något högre utsträckning i andra program än de fordonsinriktade. Knappt 
3 % av de tillfrågade eleverna hade fått sådan undervisning. Någon uppdaterad 
kartläggning av situationen i gymnasiet finns inte. 

Man kan konstatera att trafikundervisningen är mycket begränsad och att den 
gymnasieundervisning som förekommer till stor del är fokuserad på körkortsut-
bildning. Det förekommer dock ett antal försöksprojekt med trafikinriktning där 
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man på olika sätt knyter trafikantutbildning och körkortsutbildning till gymnasie-
skolan, bl.a. i Täby, Vännäs, Göteborg, Malmö och Kalmar.  

En viktig förutsättning i projektet ”Framtid på väg” har varit att betrakta trafik 
som ett bredare område än bara att lära sig regler och att ta körkort. Denna förut-
sättning bygger på två utgångspunkter. Den ena är att det finns ett behov att i 
framtiden bromsa ökningen av bilanvändningen så att man minskar skador på 
miljö, minskar bilens behov av utrymme och minskar antalet skadade och dödade 
i trafiken. Den andra utgångspunkten är ungdomarna själva och deras utveckling. 
Hur påverkar deras utveckling saker som attityder och värderingar, beslutsfattande 
och faktiskt beteende i trafiken?  

 
1.1.1 Miljö och trafik 
Personbilstrafiken ökade kraftigt från andra världskrigets slut fram till mitten av 
1970-talet. Därefter var antalet fordon i trafik relativt konstant fram till början av 
1980-talet då en ökning åter kunde konstateras, vilken fortsatte under hela 
årtiondet. I en sammanställning över trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige fram 
till år 2001 (Nilsson, m.fl., 2002) redovisas också trafikarbetets utveckling. Där 
framgår att trafiken med motorfordon ökat från ca 52 000 miljarder fordons-
kilometer 1980 till 71 000 år 2001, dvs. en ökning med 37 %.  

Den ökande bilismen kommer, om den får fortsätta, att medföra mycket stora 
problem för vår miljö och vår hälsa ur tre olika perspektiv: 

 
• Kemiskt/biologiskt genom att luft och vatten förstörs 
• Fysiskt genom att fler bilar kräver större utrymme såväl för att färdas som för 

att förvaras. Allt mindre utrymme blir över för natur, rekreation och lek 
• Trafiksäkerhetsmässigt genom att större exponering/trafikarbete ger fler 

olyckor. Bilar skapar osäkerhet för barn. 
 
Vägverket angav 1995 tio miljöreformer med anknytning till trafik (Vägverket, 
1995). Miljöreformerna var: 

 
• Ökad hänsyn till miljön 
• Dämpa trafikökningen 
• Färre hastighetsöverträdelser 
• Färre kallstarter 
• Bättre utnyttjande av fordonsparken 
• Bättre utformad vägmiljö 
• Bättre luftkvalitet 
• Mindre buller 
• Miljöriktiga bilar och bränslen 
• Miljöanpassade övriga fordon. 

 
Allt detta pekar på ett stort behov av att ta upp frågor om sambanden mellan 
transporter och miljö i skolan så att ungdomar blir medvetna om vikten av deras 
egna beteenden och val. 
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1.1.2 Ungdomars utveckling 
När det gäller ungdomars utveckling har fyra aspekter tagits som utgångspunkt för 
projektet vilka var och en belyser en sida som har betydelse för deras 
förhållningssätt till trafik: 

 
• Ungdomar är barn. Ungdomar vistas i farliga trafikmiljöer där de precis som 

mindre barn utsätts för risker som orsakas av biltrafiken. Här måste skolans 
roll vara densamma för ungdomarna som för de mindre barnen, att öka 
insikten om trafikens faror och skapa förutsättningar för att förbättra den egna 
trafikmiljön. 

• Ungdomar är trafikanter. Ju äldre man blir desto större rörelserum tillägnar 
man sig. Man tar sig längre sträckor med cykel, man börjar åka moped och 
kanske också lätt motorcykel. I dessa nya roller får man själv ett tydligare 
ansvar för trafiksäkerhet, både sin egen och andras. Att i dessa situationer lära 
sig vilka regler som gäller för umgänge i trafiken, att göra realistiska risk-
bedömningar, att inse sina egna förutsättningar och begränsningar och att 
förstå hur dessa måste påverka beteendet, är också en uppgift för skolan. 

• Ungdomar är under utveckling. Att se ungdomsperioden som en mellanfas 
mellan barn och vuxen är ett perspektiv som sällan belyses utifrån ett trafik-
perspektiv. Att vara ung 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 för sig själv och andra, viktiga 
attityder och värderingar utvecklas och manifesteras och man frigör sig från 
vuxenauktoriteter, t.ex. föräldrar och lärare. Att hävda sig själv gentemot sin 
omgivning får större betydelse än tidigare. Under denna period läggs viktiga 
grunder för hur vi skall bli som transportkonsumenter. Det är också här det 
finns möjligheter 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 transporter och förflyttnings-
behov i perspektiv av 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 
tas upp. Det blir möjligt att balansera den bilvänliga påverkan som är så 
kraftig idag där bilen för många ungdomar är en vuxensymbol, frihets- och 
självhävdelseinstrument. På senare tid har intresset för att ta körkort minskat 
bland de yngsta, men vid projektets start och fortfarande för vissa grupper av 
ungdomar, bl.a. på landsbygden är körkortet viktigt. Det är därför angeläget 
att väga upp detta med insikter om att bilen i framtiden måste minska sin 
trafikandel och bli ett transportmedel, inte en leksak, som skall användas när 
inga rimliga alternativ finns. 

• Ungdomar är bilförare. Många ungdomar skaffar körkort. De tillhör 
därigenom en kraftigt olycksdrabbad trafikantgrupp. Unga bilförare har under 
90-talet årligen varit inblandade i mellan 110 och 250 trafikolyckor med 
dödlig utgång och ca 50–100 unga förare dödas själva i trafikolyckor. Ung-
domar har många problem som nya bilförare som gör att de är farligare för 
sig själva och för andra. De har begränsad erfarenhet, de har bristande 
kunskaper, de har en outvecklad strategi för att upptäcka händelser i trafiken, 
de har lång reaktionstid, de är oftare mentalt överbelastade, de upptäcker inte 
risker lika bra som erfarna bilförare, de överskattar oftare sin förmåga och 
underskattar därmed riskerna i trafiken. Att bli en säker bilförare kräver att 
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man får en utbildning som förhindrar alla dessa problem. Här har trafikskolan 
med sina professionella lärare en huvuduppgift men i samverkan med 
föräldrar som kan hjälpa till med erfarenhetsuppbyggnad och med 
gymnasielärare som kan sätta in bilförarrollen i ett bredare samhällsorienterat 
perspektiv. I utredningen KK2000 uttryckte man fördelarna med att integrera 
gymnasieskolan i körkortsutbildningen enligt följande: 

 
 ”Gymnasieskolan har flera bra förutsättningar för bra trafikantutbildning. För 

en bredare trafikantkompetens, av vilken förarkompetens är en del, erbjuder 
skolan en mycket mer perspektivrik pedagogisk miljö än trafikskolan. 
Anknytningar kan göras till samhällskunskap, ekologi och miljö, ekonomi, geo-
grafi, ämnesstoff där det är möjligt att utveckla en förståelse för samhällets 
behov av transporter och hur den enskildes transportvanor påverkar de stora 
sammanhangen i termer av miljö, säkerhet, framkomlighet, ekonomi och ut-
veckling.” (SOU 1991:39). 
 

1.2 Utbildningens yttre form 
Med utgångspunkt i förutsättningarna i förra avsnittet utformades en trafikant-
utbildning som skulle genomföras som ett försöksprojekt i Arboga kommun. 
Projektet kom så småningom att få namnet ”Framtid på väg”. Följande förut-
sättningar fastställdes: 

 
• Undervisningen omfattar åk 7–9 på grundskolan och åk 1–3 på gymnasiet 
• Samtliga elever i Arboga kommuns skolor ingår 
• Försöket omfattar elever som börjar i klass 7 höstterminerna 1990, 1991 och 

1992, dvs. ca 470 elever 
• Alla tre årskullarna följs tills de slutar gymnasiet 
• På högstadiet utnyttjas ”timmar för fria aktiviteter” och på gymnasiet ”timmar 

till förfogande” (Förutsättningarna inom gymnasieskolan ändrades senare) 
• Totalt omfattar undervisningen 120 lektionstimmar vilket innebär ca 

20 lektionstimmar per läsår 
• Projektet omfattar också en utvärdering bestående av en process- och en 

effektutvärdering 
• För effektutvärderingen och i viss mån för processutvärderingen används en 

kontrollgrupp med ungdomar från andra orter för att möjliggöra jämförelser.  
 
I Arboga finns två högstadieskolor, Stureskolan och Gäddgårdsskolan och ett 
gymnasium, Vasagymnasiet. Det planerade elevunderlaget fördelade sig enligt 
tabell 1 där det framgår att ca 150 elever tillkom för varje ny årskull som gick in i 
högstadiet och att årskull 2 var något större. Den sista klassen gick ut högstadiet 
vårterminen 1995. När det gäller gymnasiet var förutsättningen att samma 
årskullar skulle fortsätta över till gymnasiet och att projektet skulle fortsätta där. 
Av olika skäl (som beskrivs nedan i kapitel 2 om processanalysen) kom inte 
gymnasiet igång hösten 1995 som avsett. Först hösten 1998 startade gymnasie-
delen som avslutades i och med vårterminen 2001. De elever som deltagit i 
gymnasiedelen har också fått trafikantundervisningen i högstadiet eftersom den 
fortsatt efter att själva försöksperioden tog slut. 
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Tabell 1  Planerat elevantal på högstadiet och på gymnasiet läsåren 1990/91 till 
1997/98. 

Högstadiet Gymnasiet Läsår 
Åk 7 Åk 8 Åk 9 Gy 1 Gy 2 Gy 3 

Summa 

90/91 148      148 
91/92 168 148     316 
92/93 152 168 148    468 
93/94  152 168 148   468 
94/95   152 168 148  468 
95/96    152 168 148 468 
96/97     152 168 320 
97/98      152 152 
Summa 468 468 468 468 468 468 – 
 
 
1.3 Undervisningsmål 
De undervisningsmål som kom att gälla för själva arbetet i skolorna är en produkt 
av en längre planeringsdiskussion. Denna diskussion redovisas närmare i kapitel 
2. I stora drag kan den övergripande målsättningen med hela projektet sägas ha 
förskjutits från att först vara inriktad på körkortsutbildning och trafiksäkerhet till 
att senare få en bredare inriktning där transportbehov, val av färdsätt, miljö, hälsa, 
ekonomi m.m. har inkluderats. I projektplanen uttrycktes målen enligt följande: 
 
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 ansvar – 

främst hos unga bilförare 
• att skapa jämställdhet mellan pojkar och flickor i umgänget med trafik och 

kommunikationsmedel 
• 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. 
 
1.4 Projektadministration 
Till projektet har en referensgrupp varit knuten som bl.a. består av personer vilka 
deltog i projektets planering. I gruppen har representanter för bl.a. Arboga 
kommun och skolor, Skolverket, VTI, Vägverket och NTF ingått. Eftersom 
projektet pågått under en lång tid har sammansättningen av referensgruppen 
förändrats. Projektet har letts av Göran Eurenius, Skolverket och Holger 
Grönberg, Arboga kommun. Utvärderingen har genomförts på VTI av Nils Petter 
Gregersen tillsammans med Barbro Linderoth, Eva Wirén och Henrik Schelin 
som varit engagerade under olika perioder av projektet. 
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Projektet har finansierats av Vägverket och Kommunikationsforskningsbered-
ningen (KFB) där Vägverket svarat för vissa merkostnader för själva genom-
förandet och KFB (som numera övergått i VINNOVA) svarat för VTI:s utvärde-
ringskostnader. 

En noggrann beskrivning av hur utbildningen successivt planerats och genom-
förts presenteras i kapitel 2 om processutvärderingen. 

 
1.5 Syfte 
För detta projekt har det funnits två huvudsyften. Det ena har varit att utveckla 
och genomföra en breddad trafikantutbildning enligt de intentioner som beskrivits 
i avsnitten 1.1–1.4 och därigenom förändra ungdomars attityder och beteenden. 
Det andra syftet var att utvärdera utbildningen avseende dels själva planerings- 
och genomförandeprocessen, dels utbildningens effekter på ungdomarnas attityder 
och beteenden. VTI:s roll i projektet har varit avgränsat till att genomföra utvärde-
ringarna. I denna rapport redovisas därför det som avser syfte nummer 2, dvs. en 
process- och en effektutvärdering. Eftersom en processutvärdering ingår i syfte 2 
omfattar den också en beskrivning och analys av vad som faktiskt hände ute i 
skolorna. 

Processutvärderingen av projektet innebär en beskrivning och en analys av 
själva genomförandet av projektets olika delar. Syftet med en sådan analys och 
beskrivning är att förstå hur de ursprungliga avsikterna har omsatts i praktisk 
utbildning och att förmedla erfarenheter från försöksverksamheten till andra som 
är intresserade av trafikantutbildning i skolan. Genom processutvärderingen är det 
möjligt att redovisa planerings- och arbetsmetoder som fungerat bra och sådana 
som fungerat dåligt. Man effektiviserar utnyttjandet av de erfarenheter som byggts 
upp inom ramen för försöksverksamheten. 
 
 



VTI rapport 499 21 

2 Processutvärdering, metoder  
Processutvärderingen består av tre huvudingredienser: 

 
• en beskrivning av utbildningsprocessen avseende planering och genom-

förande 
• insamling och beskrivning av värderingar, synpunkter och erfarenheter från 

olika inblandade parter 
• analys av utbildningens innehåll i relation till de utbildningsmål som definie-

rats. 
 
För dessa beskrivningar och analyser har en mängd information samlats in. 
Insamlingen har gjorts med följande olika metoder: 

 
• insamling av skriftlig dokumentation 
• videofilmning av undervisningen i högstadiet 
• intervjuer 
• deltagande observation 
• enkäter. 
 
Insamlingen av dokumentationen omfattar: 
 
• kallelser, sammanträdesprotokoll, minnesanteckningar, bilagor m.m. från 

sammanträden som hållits under projektet inklusive sammanträden under 
planeringsprocessen, med referensgruppen under projektets gång samt interna 
planeringsmöten mellan lärare och projektledning 

• ansökningar om forskningsanslag med tillhörande brevväxling 
• brev och annan skriftlig kommunikation  
• anteckningar från vissa telefonsamtal 
• lektionsutkast från samtliga lektioner under samtliga läsår 
• handlingsplaner för gymnasieskolan framtagna för projektet 
• förteckningar över läromedel och undervisningsmaterial 
• förteckning över personer som deltagit som instruktörer etc. 
• elevarbeten. 
 
Videofilmningen har omfattat i stort sett all undervisning på högstadiet. Flera 
planeringssammanträden har också videofilmats. Videofilmerna har redigerats och 
sammanställts i kortversioner som visar ett urval undervisningstillfällen för varje 
årskurs. Materialet har använts dels i analysen, dels vid presentationer av projektet 
i olika sammanhang. 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med inblandade lärare (fyra i hög-
stadiet och 10 i gymnasiet), med en polis, en rektor för varje stadium och med 
projektledningen (två personer) i Arboga. Intervjuerna har varit öppna till sin 
karaktär och har syftat till att samla erfarenheter och synpunkter om hur planering, 
genomförande, samarbete etc. har fungerat. Intervjuerna har spelats in på band, 
skrivits ut och analyserats i efterhand. Innehållet har sedan strukturerats i teman 
enligt följande: 
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• Uppläggning av undervisningen 
• Läromedel och dokumentation 
• Föreläsare och fortbildning 
• Polismedverkan 
• Föräldrarna  
• Arbetssituationen 
• Projektledningen 
• Möjligheterna att påverka eleverna. 
 
I redovisningen av intervjuerna har inga namn nämnts. Namn i citat har bytts ut 
mot ”lärare”, ”rektor”, ”projektledning” etc. För många läsare kan det ändå vara 
uppenbart vem kommentarerna gäller. Vi hoppas att de inblandade inte reagerar 
negativt på detta. Vi har uppfattat det som att samtliga har ställt upp på 
intervjuerna frivilligt, förstått att det är en del i utvärderingen av projektet och att 
det de sagt spelats in på bandspelare för att användas i processanalysen. I de fall 
det förekommit personlig kritik mot enskilda personer har detta inte använts i 
redovisningen. Skälet är etiskt då utvärderingen avser att fokusera på systemet och 
organisationen och inte på enskilda personers fördelar och brister. 

Utöver den observation som videofilmningen innebär har också deltagande 
observation genomförts vid några undervisningstillfällen genom att en person 
varit med som observatör och gjort anteckningar dels vid fem lektionstillfällen, 
dels vid två trafiksäkerhetsdagar. 

Eleverna har fått fylla i två typer av enkäter dels den stora utvärderingsenkäten 
som skickats från VTI början och slutet av högstadie- respektive gymnasiedelen 
av projektet, dels en mindre utvärderingsenkät som lärarna själva använt efter 
varje läsår. Den senare har genomförts på lärarnas eget initiativ och omfattar bara 
högstadiets elever. 

I VTI-enkäten ingår förutom effektutvärderingsfrågor också frågor om själva 
undervisningen där eleverna fått bedöma nyttan och hur den påverkat dem själva i 
olika avseenden. Enkäten har skickats ut till samtliga elever via lärarna så att de 
har fyllts i under lektionstid. En noggrannare redovisning av enkäten görs i kapitel 
3 om effektutvärderingen eftersom den största delen av enkäten handlar om att 
mäta utbildningens effekter.  

Lärarnas utvärderingsformulär, som besvarades av eleverna vid slutet av varje 
årskurs i högstadiet handlade om vad eleverna lärt sig i trafikantundervisningen, 
vad som var bra och vad som var dåligt med undervisningen och vad de skulle 
vilja lära sig mer om. Elevernas svar var ganska varierande. Svaren har använts i 
sammanställningen av elevernas synpunkter på undervisningen (avsnitt 2.3.4). 

I presentationen av resultaten från processutvärderingen kommer alla dessa 
källor att utnyttjas. I själva beskrivningen av planering och genomförande har 
ingen systematisk åtskillnad gjorts mellan olika informationskällor utan så mycket 
som möjligt av anteckningar, observationer, samtal och videoinspelningar har 
utnyttjats på ett sätt så att en så bra bild som möjligt kunnat ges. I de fall där 
beskrivningar och analyser grundar sig på någon speciell informationskälla, t.ex. 
intervjuer med lärare, har detta speciellt angetts. 
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3 Resultat, utvärdering av planeringsprocessen  
3.1 Ursprunglig projektidé 
Projektet startade i februari 1988 på initiativ från Göran Eurenius, Länsskol-
nämnden i Västmanlands län/Skolverket och Holger Grönberg, Arboga kommun. 
Den ursprungliga idén till att starta ett trafikantutbildningsprojekt hade formu-
lerats i ett dokument med titeln ”Trafikkunskap – genvägen till körkortet, eller 
tillvalsämnet som räddar liv” (Grönberg, 1988). Den grundläggande tanken i detta 
dokument var att eleverna behövde lära sig att bemästra olika trafikantroller och 
att undervisning i trafik skulle fokusera på trafiksäkerhet. I dokumentet beskrevs 
bristen på trafikundervisning i högstadiet och det bristande engagemang som 
fanns hos eleverna för dessa frågor. För att förbättra situationen föreslogs en 
”trafikundervisning som leder fram till det som varje pojke (och kanske även 
flicka) ser som det mest eftersträvansvärda vid fyllda 18 år: Ett KÖRKORT”. Den 
studieplan som föreslogs beskrev en undervisning som skulle börja i åk 7 och 
fortsätta upp i gymnasiet. Ambitionen skulle vara att underlätta för varje elev att 
få ett körkort. Konkret innebar förslaget en undervisning omfattande 20 lektioner 
per läsår. Förslaget var redan från början förankrat i Arbogas skolor. 

Samma grundförslag fanns också utvecklat i ett något senare dokument 
(Eurenius, 1988). I detta föreslogs en trafikkunskap omfattande en teoretisk del 
med motorkunskap och kunskap om trafiklagar och regler. Undervisningen 
föreslogs kompletteras med en praktisk körkortsutbildning. Mer konkret föreslogs 
följande exempel på innehåll med inriktning på attityder och värderingar: 

 
• ”Studier av olika videoinspelningar med trafiksituationer, t.ex. avsnitt ur 

Trafikmagasinet och diskussioner 
• Bearbetning av dessa program helst i mindre grupper samt bearbetning totalt i 

hel grupp (t.ex. klass) 
• Att genom videofilmer med inspelade trafiksituationer lära sig ”läsa” trafiken 

och skilja på väsentlig och oväsentlig information 
• Bearbeta attityder som var och en har till trafiken och kartlägga den egna 

förmågan att reda ut olika trafiksituationer 
• Låta flickgrupper få särskild träning i motorkunskap och tekniska spörsmål. I 

grupper om tre–fyra leder de sedan undervisningen i grupper om ca 10 pojkar 
• Arbeta med annons och annan påverkan från film och TV vad gäller manligt 

och kvinnligt symbolspråk 
• Diskussion kring och arbete med känslor som fruktan, aggressivitet, 

destruktivitet, manlighet, kvinnlighet, könsroller, ungdomskulturer, moral, 
brott och trafik, överskattning, risktagande.” 

 
Parallellt föreslog man att körkortsteorin skulle tas upp. Den praktiska körkorts-
utbildningen föreslogs kunna påbörjas genom körning på avlyst område redan vid 
17 år så att även 2-åriga linjer skulle hinna att fullfölja utbildningen. 

Den ursprungliga idén kom dock att förändras kraftigt (se nedan) efter 
diskussioner i projektets referensgrupp (se avsnitt 1.4). 
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3.2 Första projektplaneringsmötet 
Vid det första projektmötet i april 1989 samlades förutom initiativtagarna själva, 
representanter från dåvarande Skolöverstyrelsen (SÖ), dåvarande Transportforsk-
ningsberedningen, dåvarande Trafiksäkerhetsverket, NTF och VTI. 

Redan vid detta första sammanträde blev det tydligt att de ursprungliga 
planerna var alltför mycket inriktade mot trafiksäkerhet och körkortsutbildning. 
Diskussionen utmynnade ganska snart i en enighet om att bredda perspektivet till 
att förutom det rena ”chaufförsperspektivet” också innefatta allmän transport-
konsumtionskunskap, vilket innebär en utbildning med målet att nå en transport-
konsumtion som är så bra som möjligt, sett ur såväl ett individuellt som ett 
samhälleligt perspektiv. En sådan inriktning skulle inkludera miljöfrågor, vilka 
som är vinnare och förlorare i olika perspektiv av transportkonsumtion etc. 

Ett problem som lyftes fram med en sådan ny inriktning var den i de första 
dokumenten påtalade bristen på engagemang bland högstadieeleverna. Med en 
undervisning som inte alls är inriktad på körkortsutbildning förlorar man också en 
viktig ”morot”, dvs. körkortet. 

Vid mötet beslutades att arbetet med att planera ett försöksprojekt skulle 
fortsätta. VTI skulle med hjälp av synpunkter från de andra inblandade formulera 
en projektplan som också skulle innehålla en design för en utvärdering. 

Från Skolöverstyrelsen framfördes bl.a. följande synpunkter: 
 

”Trafikfrågorna tillhör de viktigaste överlevnads- och samlevnadsfrågorna i vår 
tid. Vi vet att många lärare på högstadiet och i gymnasieskolan anser det svårt att 
ge trafikundervisningen ett för eleverna meningsfullt innehåll. Därför är 
initiativet till ett forskningsanknutet utvecklingsarbete inom detta område mycket 
värdefullt. Att planera och genomföra trafikstudier vad gäller tid och innehåll för 
alla berörda inom och utanför skolan är ett komplicerat arbete. Det krävs också 
att man kan frigöra sig från en tradition av ensidig regelinlärning till att utveckla 
ett undersökande arbetssätt i den verkliga trafikmiljön. Under de allra senaste 
åren har man också kommit till insikt om betydelsen av att trafik och miljö knyts 
samman. Det är angeläget att modeller för ett trafik- och miljöarbete utvecklas” 
(Gummesson, 1989). 
 
Dessutom framfördes förslag från SÖ att trafikfrågorna borde tas upp inom den 
timplanebundna undervisningen och att frågorna om trafikens påverkan för män-
niskan och miljön, de ungas inflytande i planering av närmiljöerna, de oskyddade 
trafikanternas behov och intressen (kollektivtrafik m.m.) borde få en framskjuten 
plats. Genom att ungdomar får en översikt och en insikt i trafiksystemet och hur 
det fungerar i förhållande till olika trafikantgrupper och till miljön, så växer deras 
medvetenhet och inlevelseförmåga även när det gäller deras eget trafikant-
beteende. Att ha körkortet som mål och morot ansågs olämpligt (Gummesson, 
1989). 

Från NTF framfördes också synpunkter på hur projektet borde utvecklas. Här 
sägs t.ex.: 

 
”Det som gör projektet särskilt intressant för skolan är ett brett samhälls- och 
miljöorienterat synsätt på människan, hennes transporter och förflyttningsbehov. 
Man kan visa hur beroende människa och samhälle är av väl fungerande 
transporter, vilken dynamisk roll kommunikationer har i utvecklingen. Men man 



VTI rapport 499 25 

måste också visa hur olika sätt att lösa transportbehovet får en rad förutsedda 
och oförutsedda konsekvenser socialt, för vår hälsa och säkerhet, trivsel osv. 
Syftet kan vara att låta elevernas insikt utvecklas så att de såväl i sin medborger-
liga som privata roll löser sina förflyttningsbehov så att skadeverkningarna blir 
så små som möjligt. Det är väl det som betecknas ”förnuftig bilanvändning”, att 
använda den bara då inga rimliga alternativ finns, särskilt i tätort, och köra den 
med så stor hänsyn som möjligt till oskyddade trafikanter och miljö. Denna breda 
ansats är intressant till skillnad från en färdighetsinriktad utbildning som styr 
rakt på körkortskompetens” (Spolander, 1989). 
 
Från VTI inlämnades synpunkter som poängterade att projektet inte fick bli en ren 
körkortsutbildning utan borde vara mer allmänt upplagd och ha tunga inslag av att 
lära in rätta perspektiv på trafik, bilanvändning, miljöfrågor, trafikens risker för 
olika trafikantgrupper, inte minst de oskyddade samt ta upp specifika aspekter 
som har att göra med deras egen ålder och aktuella trafikantgruppstillhörighet.  
 
”Faran med att använda körkortet som morot är att kursen förväntas vara 
inriktad på just detta” (Gregersen, 1989). 
 
Från skolledningen i Arboga kommun framfördes i motsats till de övriga en 
positiv inställning till inriktningen på körkort. 

Diskussionerna kring utformning och inriktning fortsatte och ytterligare ett 
antal viktiga aspekter betonades: 

 
• möjligheten att fokusera på körkortsutbildning i slutet av utbildningen och att 

där ta hjälp av lokala trafikskolor som har kompetensen för detta 
• behovet av att utarbeta en plan för fortbildning av lärarna 
• vikten av elevmedverkan i undervisningsplaneringen 
• vikten av att använda ett undersökande arbetssätt 
• behovet av en kontinuerlig processutvärdering och en effektutvärdering så att 

projektet kan fungera som modell för andra  
• läromedel och andra hjälpmedel i undervisningen behöver inventeras så att 

befintligt material utnyttjas så mycket som möjligt. 
 
Frågan om hur körkortsutbildningen skulle komma in i projektet löstes aldrig helt 
utan sköts på framtiden. Den allmänna inställningen var dock att den skulle kunna 
ingå som ett avslutande moment i gymnasieskolans senare del. 

De mer övergripande diskussionerna inom projektet kom senare att koncen-
treras på två områden: 
 
• Vikten av att bevaka projektets breda inriktning så som den definierats i 

projektplanen 
• Vilken betydelse en kommande sänkning av åldersgränsen för övnings-

körning till 16 år skulle få för projektet (frågan hade väckts under 1989). 
 
Den första punkten, om projektets bredd, aktualiserades eftersom just detta var ett 
särdrag med projektet och en avgörande utgångspunkt. Ett nytänkande av detta 
slag måste kunna konkurrera ut den traditionella beteende- och regelinriktade 
trafikantutbildningen där det finns erfarenhet, etablerade undervisningsrutiner, 
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undervisningsmaterial etc. relativt lätt tillgängligt. Ett nytänkande kräver ett stort 
engagemang och stor kreativitet från de inblandade. Risken att återfalla i traditio-
nella metoder och områden poängterades starkt. 

I diskussionen konstaterades också ett dilemma med en försöksverksamhet av 
det här slaget. En viktig del av projektet är att utvärdera vad lärare och elever gör 
för att uppfylla utbildningsmålen. Genom att projektledningen går in aktivt och 
påverkar så blir processen störd. Gör man det så övergår man till s.k. ”action 
research” där syftet uttalat är att kontinuerligt vara med och påverka under för-
sökets gång. Detta har aldrig varit någon framträdande avsikt i projektet. 

Diskussionen utmynnade i en kompromiss. Lärarna behövde hjälp och stöd 
från projektledningen för att komma igång och det skulle de få, men ledningen 
skulle inte aktivt gå in och ändra inriktningen på lärarnas arbete om det inte 
uppstod alltför stora problem och avvikelser. Periodvis under projektet har 
diskussionen åter kommit upp eftersom inslag i undervisningen då och då upp-
fattats som relativt traditionell, både av projektledning och av lärarna själva. 
 
3.3 Diskussioner om körkortsutbildning 
Diskussionen om den planerade 16-årsgränsen för övningskörning kom att handla 
om i vilken utsträckning övningskörningen skulle tas med som en del i projektets 
utbildning. Redan från början var det sagt att körkortsutbildningen skulle komma 
in som en avslutande del i gymnasiets sista årskurs, men med ändrade åldersregler 
skulle förutsättningarna bli andra, eftersom många ungdomar troligen skulle 
komma att utnyttja möjligheten att börja tidigt. Detta antagande stöddes också av 
en undersökning som genomfördes på VTI vid denna tidpunkt där intresset för att 
utnyttja den sänkta åldersgränsen visades vara mycket högt. Cirka 80–85 % av 
både ungdomar och föräldrar sade sig komma att utnyttja denna möjlighet om den 
infördes (Nolén och Gregersen, 1991). 

Flera från referensgruppen deltog vid ett besök i Stockholm av representanter 
från det franska transportministeriet där erfarenheter från den franska körkorts-
utbildningen med 16-årsgräns för övningskörning presenterades. Bland annat 
skolchefen från Arboga bedömde då 16-årsgränsen som ett mycket intressant 
inslag i projektet. Han uttryckte senare tillsammans med skolstyrelsen en önskan 
att ett försök med 16-årsgräns skulle integreras i ”Framtid på väg”. Frågan disku-
terades mycket och någon enighet uppnåddes inte. Det framfördes en rad fördelar 
med att knyta 16-årsgränsen till projektet, t.ex. elevernas möjlighet till en 
strukturerad och ökad erfarenhet bakom ratten och möjligheterna för lärarna att få 
ett nytt och tydligt arbetsområde. Det framfördes också nackdelar, framförallt att 
det skulle bryta sönder den grundläggande idén om en bred trafikantutbildning 
bl.a. med sikte på att minska onödig bilanvändning. Eftersom beslutet från 
regeringen om 16-årsgränsen dröjde, bl.a. på grund av oenigheter i en referens-
grupp för den nya körkortsutbildningen, innebar detta att beslutet om 16-års-
gränsens roll kunde skjutas fram för att knytas till senare diskussioner om 
gymnasiets undervisning. Där var det ändå tänkt att frågan om körkortsutbildning 
skulle tas upp. Konkret innebar detta att högstadiets undervisning inte bedömdes 
komma att beröras av 16-årsgränsen. 

 



VTI rapport 499 27 

3.4 Utformning av en projektplan 
Med hjälp av planeringsanslag från Transportforskningsberedningen utarbetades 
en projektplan som i sin första utformning låg klar i oktober 1989. Den revi-
derades och fastställdes under mars 1990 (Gregersen och Wirén, 1991). 

Projektplanen innehåller till största delen sådant som redovisas på annan plats i 
denna rapport, en beskrivning av projektets utgångspunkter (se avsnitt 1), en redo-
görelse för utvärderingens uppläggning (se avsnitt 2) samt en utbildningsplan (se 
avsnitt 2). 

Något som tillkom i projektplanen och som inte formaliserats tidigare var 
beskrivningar av hur trafikundervisningen skulle kunna integreras i andra ämnen, 
något som ansågs vara en önskad utveckling och som skulle kunna innebära 
ytterligare insatser utöver de planerade 20 lektionerna per termin. Beskrivningen 
fick formen av en exempellista som här återges i sin helhet: 

 
Samhällsorienterande ämnen: 
• Lag och rätt 
• Vårda och hjälpa 
• Kommunens trafikplan 
• Trafiken sett ur samhällsekonomisk synvinkel 
• Normer och regler 
• Utveckling alstrar nya problem 
• Opinionsbildning – påverkan 
 
Matematik: 
• Statistik 
• Trafikräkning 
• Procenträkning 
• Beräkning av hastigheter 
• Diagnoser 
• Olycksrisker 

 
Fysik: 
• 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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Biologi: 
• Första hjälpen 
• Läkemedelspåverkan 
• Alkohol, narkotika, tobak 
• Skador på växter 
• Skador på andningsorgan 

 
Kemi: 
• Avgasernas innehåll 
• Miljöpåverkan 

 
Svenska: 
• Redovisning och redogörelser 
• Litteraturstudier 
• Intervjuer, diskussioner, redovisningar 
• Produktion av exempelvis video 
 
Idrott: 
• Praktiska trafikövningar i samhället 

 
Barnkunskap: 
• Barn i varierande situationer och miljöer, t.ex. i trafiken 

 
Alla ämnen: 
• Trafikplanering och lokala trafikproblem 
• Orientering i olika kommunikationssystem 
• Olika trafikantroller 
• Motorer, buller, avgaser, viltolyckor 

 
3.5 Pressbevakning 
Sedan ”Framtid på väg” startade hösten 1990 har det förekommit ganska mycket 
positiv publicitet kring projektet, i första hand från den lokala pressen och nästan 
uteslutande kring högstadiedelen av projektet. Förutom den lokala pressen 
(Arboga tidning och Nerikes Allehanda) har ett flertal tidningar och tidskrifter 
t.ex. Teknikens värld, Vi Bilägare, Trafikjournalen, STR-aktuellt uppmärksammat 
och gjort flera reportage om projektet. Ett uppmärksammat inslag i den lokala 
pressen var då projektet startade med att eleverna provade den s.k. krocksläden. 
Även Nerikes Allehanda gjorde ett liknande reportage från övningen med krock-
släden. Ett annat uppmärksammat inslag i lokalpressen var då eleverna undersökte 
den farligaste korsningen i Arboga, den vid E18. Det blev stora rubriker i lokal-
pressen och man diskuterade möjligheterna att bygga en bro över vägen eller att 
bygga en tunnel under vägen. Man har nu byggt om korsningen till en cirkula-
tionsplats med gångbro över E18. 

I gymnasiedelen av projektet fanns det lokal mediebevakning av två temadagar 
kring trafiksäkerhet, men därefter har projektet inte, så långt som utvärderings-
gruppen kunnat upptäcka, beskrivits i pressen. 
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I en tidigare studie från 1994 genomförd av Lunds universitet (Linderholm och 
Palm, 1994) framförs en del kritiska synpunkter på hanteringen av kontakter med 
pressen och övriga media. Följande kommentarer har hämtats från denna studie:  
 
”Något organiserat samarbete med massmedierna existerar inte. Varken press-
meddelanden eller presskonferenser har förekommit (till det stora mötet i juni 
1994 var dock pressen inbjuden. Då framfördes viss kritik mot medierna, för att 
inte ha informerat tillräckligt). Under åren har det visserligen förekommit en hel 
del positiv publicitet kring projektet, men det har knappast framställts som ”hela 
stans angelägenhet”. Informella tips till lokalpressen kommer ibland från 
eleverna, men oftast för sent för att redaktionen ska kunna göra något åt tipset – 
”nu står vi här och kollar lastbilar, kan ni komma?” ........”Uppenbarligen är 
projektledningens ståndpunkt att PR och information kring projektet är ”någon 
annans uppgift”. Den som vill ha information får själv söka den. Projektledningen 
har inte jagat tidningarna och tidningarna har inte jagat nyheter kring projektet.” 
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4 Resultat, processutvärdering högstadiet 
Under våren 1990 utsågs de fyra lärare, två på varje skola, som skulle hålla i 
undervisningen på högstadiet. Våren och sommaren ägnades i övrigt åt praktisk 
planering av timfördelning, kursplan, tjänstefördelning, schemaplanering, eko-
nomi, arbetsmetoder, litteratur, hjälpmedel, fortbildning etc. I dessa diskussioner 
deltog projektledningen, lärarna, skolornas rektorer och skolchefen i Arboga. 

I och med hösten 1990 var alltså projektet igång. Projektet rullade sedan på 
med återkommande planeringsmöten, referensgruppsmöten och konferenser där 
även andra intresserade inklusive den lokala pressen bjöds in. 

 
4.1 Lärarfortbildning 
Under våren 1990 hölls den första fortbildningen för lärare och skolledare. En 
heldag ägnades då åt att i detalj gå igenom och diskutera projektet, dess mål och 
innehåll, utvärderingsuppläggning m.m. Ett pass om attitydpåverkan ingick också. 
Ytterligare fortbildningsbehov diskuterades också, men i detta tidiga skede var det 
svårt att precisera vad man skulle prioritera, i vilken ordning etc. Ett förslag var 
att man skulle göra ett studiebesök på VTI och där få möjlighet att träffa forskare 
inom olika delar av trafik- och transportområdet. Ett sådant besök arrangerades 
också senare under hösten. Ytterligare tre fortbildningsdagar och tre planerings-
dagar bestämdes för hösten. 

Den första fortbildningsdagen, till vilken samtliga lärare på skolorna var 
inbjudna, leddes av en extern föreläsare (professor Ronny Svensson) och be-
handlade området trafik och miljö. Den andra ägnades, med hjälp av ytterligare en 
extern föreläsare (Christer Skoglund), åt kreativitet och nytänkande, något som 
kändes viktigt för projektet eftersom det till stor del handlar om att bryta 
traditionellt tänkande runt trafikundervisning. Under dag tre fick lärarna omsätta 
sin nyförvärvade kreativitet genom att konkret arbeta med planering av det första 
läsårets 20 lektioner. 

Under januari 1991 deltog också lärarna i VTI:s forskardagar där de under två 
dagar fick möjlighet att ta del av ett stort utbud av föreläsningar inom trafik-
området. Besöket vid forskardagarna blev sedan ett återkommande inslag i fort-
bildningen som upprepades varje år under projekttiden.  

Senare under våren 1991 genomfördes ytterligare en fortbildningsdag med 
professor K. G. Ahlström från Uppsala. Dagens tema var ”åsikter – attityder – 
värderingar – beteenden”.  
 
4.2 Fortsatta diskussioner om projektets inriktning 
Under inledningen på hösten konkretiserades planeringen ytterligare genom brain-
storming där lärarna bl.a. föreslog följande inslag i utbildningen: 

 
• Studera farliga transporter genom Arboga, beteckningar på bilar med farligt 

gods, intervjuer med långtradarchaufförer 
• Samla tidningsurklipp över den lokala trafikmiljön 
• Redovisning kan fortlöpande ske för 8:or och 9:or av inhämtade erfarenheter 
• Samla in fakta och bilder på egen hand för att redovisa vid första tillfället. 

Kan också leda till att föräldrar blir engagerade redan från början 
• Studera vad som skulle hända om Nygatan blev bilfri. Vilka intressenter 

finns? Vad betyder det för miljön? 
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• Jobba för att få lokaltidningarna intresserade 
• Studera planer för ny motorväg utanför Arboga 
• Fundera på om 7:or kan gå ner och undervisa i lågstadiet 
• Låta 7:or informera 6:or om vad som kommer av trafikundervisning i åk 7 
• Arrangera en ”trafikens dag” i samarbete med FMK (Försvarets motorklubb) 

i Arboga 
• Använda krocksläde. Vad händer vid en krock? 
• Utveckla idéer för att engagera och informera föräldrar 
• Få eleverna att vara aktiva iakttagare t.ex. under bilfärd. Anteckna omkör-

ningar i dimma, backkrön, skymd sikt, möte etc. 
• Filma trafikhändelser med hjälp av skolans videogrupp 
• Studera avslitna bilbälten, göra mätningar och samla fakta från försäkrings-

bolag, bilbesiktning, bilskrot m.m. 
• Ta kontakt med personer som rehabiliterats efter trafikolycka 
• Se till att andra lärare och föräldrar får information genom skolledningen 
• Studera säkerhetskrav på transporter 
• Diskutera energiförbrukning och alternativa energikällor. 
 
Projektledningen och skolledningen utvecklade och fördjupade dessutom ett antal 
idéer om projektet: 
 
• Genomförandet skall lösas inom skolans ram och timplaner 
• Alla ämnen bör involveras i projektet och ta hand om valda delar av utbild-

ningen 
• Tiden kan utökas utöver de 20 lektionerna, främst med aktiviteter på frilufts-

dagar och ingående i andra projekt 
• Studier av närmiljön kan ske exempelvis i kombination med den egna famil-

jens resor 
• Studiebesök kan läggas in för lärare i olika ämnen för att stimulera och vita-

lisera projektet 
• Även ”otänkbara” ämnen kan integreras. I språk kan t.ex. brevutbyte ske med 

andra länder i miljö- och trafikfrågor 
• Ämnet musik inbjuder till teater och kabaréer 
• Kompletteringsfortbildningen ger ytterligare utrymme för förstärkning av 

projektet. Särskilt bör de ”nya” fortbildningsdagarna beaktas. 
 
4.3 Utbildningens utformning och innehåll i årskurs 7 
I detta avsnitt beskrivs hur utbildningen kom att se ut i respektive årskurs. 
Utformningen och innehållet är resultatet av alla planeringsdiskussioner, lärarnas 
fortbildning, elevernas medverkan i planeringen m.m. 

I årskurs 7 lades tonvikten i trafikantundervisningen på cykelåkning, cykel-
hjälmsanvändning och på inventering av skolvägen. Som planerat förekom det 
mycket uteaktiviteter. Det första inslaget var att eleverna fick prova krocksläden. 
Andra inslag var reflexanvändning och synbarhet i mörker, lektioner om trafik-
regler och märken. Eleverna gjorde också flera studiebesök och egna studier, t.ex. 
av bilisters beteende genom hastighetskontroller, bilbältesanvändning och rödljus-
körning. 
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4.3.1 Krockvåld 
Trafikantundervisningen startade med att eleverna fick prova den s.k. krock-
släden. I samband med detta tittade eleverna på videofilmer om krocksäkerhet, 
t.ex. en film om VTI:s krockbana och verksamheten där samt SAAB:s film ”200 
millisekunder av ditt liv” som visar vikten av att använda bilbälte. Instruktörer 
från NTF Västmanland visade hur krocksläden används och talade om vad som 
händer om man krockar utan att ha bilbältet fastspänt. Utrustningen består av en 
stol placerad på två sluttande medar. Stolen åker några meter med en hastighet av 
7 km/h och stannar mot ett stopp. Syftet med övningen var att eleverna skulle få 
känna på de krafter som utlöses vid så låga farter. Efter provningen svarade 
instruktörerna på frågor från eleverna. 

Lärarnas kommentarer till övningen var mest positiva. De tyckte det var bra 
med helklass vid övningen. Detta bidrog till att de flesta vågade prova krock-
släden. Några elever uttryckte rädsla för att det skulle göra ont vid inbromsningen. 
De fick nöja sig med att titta på. 

Även eleverna uttryckte att de uppskattade övningen. Några elever komment-
erade att de verkligen förstått hur viktigt det är med bilbälte, hur farligt det är att 
köra för fort och hur allvarlig en krock kan bli. Andra kommentarer var att: ”jag 
har lärt mig att jämt använda bilbälte”. ”Det är många som kör för fort och inte 
har bilbälte, fast det är så lätt att ta på sig bältet”. 
 
4.3.2 Bilbarnstolar 
Barns säkerhet i bil togs upp bl.a. genom förevisande av olika slags bilbarnstolar. 
Dessutom visades en videofilm om barns säkerhet i bil (Volvos, ”Barn i bil”). 
Lärarna uttryckte här en förhoppning om att eleverna skulle försöka påverka 
föräldrarna att skaffa ändamålsenliga bilbarnstolar till småsyskon för deras 
säkerhet i bilen. 
 
4.3.3 Cykelhjälmar 
Läraren pratade under detta avsnitt om vikten av att använda cykelhjälm. Olika 
slags modeller demonstrerades och NTF:s lilla minicykelhjälm användes för att 
demonstrera hjälmens nytta. Demonstrationen går till så att ett okokt ägg placeras 
i den lilla hjälmen som släpps ner från någon meters höjd. Ägget förblir helt inuti 
hjälmen. När ägget däremot släpps ner utan hjälm så krossas det. Lärarna menade 
att denna demonstration säger mer än ord hur viktigt det är att använda cykel-
hjälm. Demonstrationen av minicykelhjälmen var också uppskattad av eleverna 
vilket bl.a. framgick av följande kommentar: ”man förstår verkligen vikten av att 
använda cykelhjälm efter en sådan demonstration”. 

Orsaker till varför man inte gärna använde cykelhjälm framgick vid dis-
kussioner i klassrummet om cykelhjälmsanvändning. Några synpunkter från ele-
verna var att cykelhjälm kanske skulle användas om den inte var så obekväm, om 
det var lag och böter på det, om man visade vad som kan hända om man inte bär 
cykelhjälm, om det var mycket trafik, om man har sett en cykelolycka, om 
föräldrar sa ifrån och om alla vuxna använde hjälm. 
 
4.3.4 Cykeldag  
På vårterminen arrangerades en cykeldag där syftet var att eleverna skulle lära sig 
varför regler för cykling finns, hur en cykel bör vara utrustad och hur man cyklar 
på ett säkert sätt i trafiken. Förutom lärarna medverkade polisen som såg till att 



VTI rapport 499 33 

cyklarna var i gott skick inför cykelövningarna. Övningarna gick till så att 
eleverna fick cykla på en s.k. körgård, en asfalterad gård. Genom olika slags 
cykelprov övade sig eleverna att hantera cyklarna. De fick t.ex. cykla långsamt 
mellan streckade linjer, cykla på gungbräda, hålla balansen på cykeln mellan 
utplacerade träklossar, bromsa i hög fart. Resultaten poängbedömdes av lärarna. I 
övningarna ingick också att cykla i en trafikslinga runt Arboga (ca 1 mil). Efter 
cykelövningarna fick eleverna fylla i ett frågeformulär om cykelsäkerhet. 

Lärarnas kommentarer var att cykeldagarna oftast varit lyckade, att eleverna 
hade skött sig bra och att ingen olycka inträffat hittills. Det var dock svårt att 
motivera eleverna till att använda cykelhjälm. Endast ett fåtal elever bar cykel-
hjälm på cykeldagen. Även eleverna uttryckte sig positivt om cykeldagen. En 
kommentar var att: ”Cykeldagen var rolig och bra. Jag har lärt mig hur man får 
cykla och hur cykeln ska vara utrustad.” 

Vid intervju med polisen framkom att eleverna hade fått större förståelse för 
varför man sätter upp förbud mot cykling på vissa platser där t.ex. synskadade 
personer ofta promenerar. Polisen menade att det genom trafikantundervisningen 
hade skett en markant förändring hos ungdomarna i detta avseende.  
 
4.3.5 Skolvägen 
Ett viktigt inslag i trafikantundervisningen var att inventera vägen till och från 
skolan. På ett kartblad över Arboga kommun ritade varje elev in sin skolväg och 
berättade sedan för klassen om sin skolväg. Tillsammans diskuterade man 
eventuella faror som kunde finnas utmed vägen och om det kunde finnas 
alternativa vägar till skolan som var mindre trafikfarliga. 

Enligt lärarna hade eleverna många förslag till intressanta lösningar, där man 
t.ex. fann alternativa vägar som inte var så farliga. Elevernas arbete har också 
bidragit till förändringar av vissa farliga trafikmiljöer. 
 
4.3.6 Polisens trafikundervisning 
Sven-Erik Wikström från Arbogapolisen fick en relativt viktig roll i undervis-
ningen. Hans engagemang i högstadiets trafikundervisning fördubblades jämfört 
med åren innan trafikantprojektet kom igång. I trafikantundervisningen tog han nu 
dels upp traditionell undervisning om trafikregler och -märken, dels diskussioner 
kring trafikmiljön i Arboga. Eleverna fick också besvara skriftliga frågor om t.ex. 
cykelvägar, polisman i trafiken, bilbälte, cykelhjälm. Man arbetade gruppvis med 
att samla tidningsurklipp om trafik och trafikmiljö, som eleverna sedan använde 
till att göra collage. Dessa redovisades senare inför klassen. Polisen ansåg detta 
vara en viktig introduktion, där eleverna gavs möjlighet att lära sig de viktigaste 
reglerna och märkena. Han prioriterade att prata om vägkorsningar, som han 
bedömde som farligast och där de flesta olyckorna vanligtvis inträffar. Som 
avslutning på denna del fick eleverna svara på frågorna för trafikborgarmärket, ett 
frågeformulär från NTF. Lärarna konstaterade att resultatet på dessa prov var 
mycket positivt. De kommenterade också just detta med att de tagit med 
trafikregler och märken trots att detta inte prioriterats i undervisningsmålen. 
Lärarna poängterade att eleverna själva velat ha denna undervisning och eftersom 
elevmedverkan i planeringen skulle ha hög prioritet, så lät man dem få detta. Ett 
annat skäl som anfördes var att det inom polisen fanns hög kompetens och vana 
vid denna traditionella undervisning och att den relativt lätt kunde inkluderas. 
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Elevernas kommentarer kom mest att beröra trafikregelundervisningen, där de 
konstaterade att de lärt sig en hel del viktigt. ”Jag har lärt mig trafikregler och 
hur man beter sig i trafiken.” ”Jag skulle vilja kunna fler trafikregler och skyltar, 
för det är nog bra att veta när man ska ta körkort.” 
 
4.3.7 Mörkerövning 
En instruktör från västra Västmanlands kvinnliga bilkår informerade om reflex-
användning. Hon visade diabilder från NTF och betonade vikten av att använda 
reflexer då man går eller cyklar i mörker. Efter teorilektionen genomfördes en 
praktisk övning. Föräldrar tillsammans med elever körde bil i 30 km/h med halv-
ljuset påslaget. Vägen gick i en slinga, där självlysande kantstolpar var placerade 
(väl synliga) utmed vägkanten. Utmed vägen var även figurer (attrapper) ut-
placerade, några med reflexer och några utan. Avsikten med övningen framgår av 
en inbjudan från västra Västmanlands kvinnliga bilkår till elever och föräldrar där 
det står att: ”Avsikten med denna övning är att ge alla trafikanter en repetition i 
hur man skall uppträda i mörker och speciellt för gångtrafikanter hur viktigt det 
är att vara försedd med reflex.” I inbjudan framfördes också önskemål om att så 
många målsmän som möjligt skulle deltaga med egen bil för att köra en några 
kilometer lång slinga med sina barn. I mån av plats kunde man också ta med andra 
barn och föräldrar. 

Lärarna bedömde att detta var en bra övning om den anpassades lite mer till 
högstadiet. Som den nu genomfördes påminde den mycket om den reflex- och 
mörkerundervisning som gavs i tredje klass. Ett positivt tecken var den höga 
närvarofrekvensen både bland elever och föräldrar.  
 
4.3.8 Uteaktiviteter 
I överensstämmelse med utbildningsplanen förekom ganska mycket uteaktiviteter. 
Eleverna planerade stora delar av dessa aktiviteter själva. 

Polisen demonstrerade utrustningen för hastighetskontroller i sina bilar. 
Eleverna fick själva göra hastighetskontroller och räkna hur många som körde för 
fort. Vid en kontroll noterades t.ex. en hastighet av 83 km/h då hastighetsgränsen 
var 50 km/h. De mätte också hur många bilister som körde mot rött ljus. Någon 
grupp kontrollerade bilar i vägkorsningar, om föraren använde blinkers då man 
skulle svänga, om man använde bilbälte och om bilarna hade varselljus. Statistik 
fördes bl.a. över antalet bilar som körde mot rött ljus och bilar som bröt mot 
stopplikten. 

Inför redovisningen i klassrummet hade några grupper gjort collage med olika 
teman, sammanställningar och diagram samt procentuella uträkningar vid trafik-
ljusen. Vid redovisningen av trafikkontrollerna presenterades resultat som visade 
att många bilister bröt mot stopplikten och att många bilister inte använde bil-
bältet. 

Lärarna kommenterade vikten av att eleverna själva fick delta i planeringen av 
undervisningen. Det var uppenbart att eleverna ville ha mycket uteaktiviteter, där 
de själva fick göra hastighetsstudier, studera bilbältesanvändning, rödljuskörning 
m.m. 
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4.3.9 Undervisningsmaterial i sjuan 
Inga särskilda läroböcker har använts i undervisningen. Skolorna har dock haft 
tillgång till material från bl.a. NTF, VTI och Vägverket. Följande tryckta material 
har använts: 
 
• Vad alla borde veta om cykling (TSV) 
• Inga elefanter i bilen tack (NTF)  
• Triss i säkerhet (NTF) 
• En del bilar är smartare än andra (NTF) 
• Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken 

(VV) 
• Cykeln, regler och råd (NTF) 
• Informationsblad, säker cykel (NTF) 
• Trafikborgarmärket 1991 (NTF) 
• Informationsskrift om bilbältet; Sanningens ögonblick (TSV). 
 
Skolorna har även haft tillgång till ett stort antal videofilmer. I sjuan har bl.a. 
visats följande videofilmer: 

 
• ”Pelle Pedal” 
• ”Barn i bil”  
• ”Trafikmagasinet” 
• ”Använder vi bilbälte” 
• Video om VTI:s krockprovsverksamhet 
• Bältesfilm (NTF, Västmanland). 

 
Man har också lånat in annat demonstrationsmaterial såsom krocksläde, bilbarn-
stolar och cykelhjälmar. 
 
4.4 Utbildningens utformning och innehåll i årskurs 8 
I årskurs 8 startade mopedundervisningen. Man bjöd också in externa föreläsare 
till klassen. Trafikmiljön studerades och man diskuterade trafikens påverkan på 
miljön. Dessutom studerades åter igen bilisters beteende genom hastighets-
kontroller. Andra inslag var repetition av trafikmärken, trafikregler, intervjuer 
samt besök på polisstationen och räddningstjänsten.  
 
4.4.1 Studiebesök och intervjuer 
Studiebesök genomfördes på Arboga polisstation och på räddningstjänsten. På 
polisstationen förevisade en polis stationens utrustning för eleverna, t.ex. datorut-
rustning och hur den används, arrestceller och hittegods. Han berättade också om 
polisens arbetssituation, arbetsuppgifter m.m. 

Någon elev uttryckte efter besöket på polisstationen att det var mycket som 
man tidigare inte haft en aning om, t.ex. hur polisen arbetar. 

På räddningstjänsten höll en av de anställda en föreläsning om farligt gods. 
Han talade om vilka redskap som används, hur man kan identifiera fordon som 
kör med farligt gods etc. Eleverna fick också se två videofilmer vilka handlade om 
hur räddningstjänsten arbetar vid en olycksplats och om farligt gods på våra vägar 
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och järnvägar. Eleverna var även ute på olika platser i Arboga för att kontrollera 
lastbilar med farligt gods. 

Kommentarer från elever: ”Det vore roligt att få veta mer om farligt gods, t.ex. 
vilka ämnen man ska akta sig för.” ”Vid brandstationen fick vi se när en brand-
man tog på sig en skyddsdräkt, vi pratade också mycket om farligt gods.” ”Jag 
har lärt mig väldigt mycket som nog är nyttigt i framtiden, t.ex. hur man ska göra 
när det har hänt en olycka.” 

Lärarna menade att besöket på räddningstjänsten säkert skulle öka förståelsen 
för detta svåra yrke. 
 
4.4.2 Uteaktiviteter 
Man diskuterade gruppvis vad som skulle undersökas, t.ex. bältesanvändning, 
varselljus, bilmärken, om trafikanterna stannade vid stopp, om man fällde ut 
blinkersen då man skulle svänga. 

Vid en närliggande bensinstation vid E18 (som korsar genom Arboga) genom-
förde en elevgrupp intervjuer med bilister om hastigheter och bältesanvändning. 
En annan grupp elever intervjuade förbipasserande i centrala Arboga om deras 
inställning till olika frågor rörande trafiken i närområdet. Intervjuerna 
genomfördes ibland med och ibland utan bandspelare. 

Eleverna kontrollerade bilarnas hastigheter och hur många som körde mot rött 
ljus. Inför hastighetsmätningarna informerades eleverna gruppvis av polisen hur 
det går till vid kontroll av bilarnas hastigheter. De fick också lära sig hur den 
datorstyrda pilotutrustningen i polisens övervakningsbilar fungerar.  

Resultaten redovisades sedan inför klassen, vilket skedde både skriftligt och 
muntligt. En grupp redovisade sitt arbete som ett teaterspel. Några grupper hade 
gjort en videoinspelning av intervjuerna.  

Eleverna tyckte att uteaktiviteter med intervjuer, hastighetskontroller av fordon 
samt studiebesök hos polisen och räddningstjänsten var både lärorikt och roligt. 
Några elevkommentarer: ”Jag tyckte att jag lärde mig mycket av att gå ut på stan 
och fråga folk.” ”Det var också mycket positivt att få bestämma själva vad man 
ville göra.” ”Man får en bra bild av hur trafiken fungerar.” ”Man lär sig att visa 
hänsyn i trafiken.” Elevernas kommentarer visade också att de tyckte det var bra 
med all uteaktivitet, där de själva medverkat och varit aktiva, t.ex. med egna 
intervjuer och mätning av hastigheter. Någon elev uttryckte att ”man blir nog lite 
mer försiktig i fortsättningen och att man tänker efter mer”. 

 
4.4.3 Mopedundervisning 
I ett informationsmaterial som delas ut till elever i årskurs 8 och deras föräldrar 
beskrivs syftet med mopedundervisningen att avdramatisera mopedkörandet, att 
öka jämlikheten mellan flickor och pojkar, att låta även de mindre framfusiga 
pröva på under lagliga former samt att få eleverna att inse allvaret och riskerna 
med mopedåkningen. Eleverna måste också ha skriftligt tillstånd av föräldrarna 
för att få delta i de praktiska mopedövningarna. 

Till att börja med fick eleverna teoretisk undervisning genom att polisen 
besökte klassen för att berätta om olika mopedmärken, hur mopeden skulle vara 
utrustad och hur den inte skulle vara utrustad. Han informerade även om 
försäkringar, trafikregler, lagar och förordningar beträffande mopeder samt talade 
om öl- och annan alkoholförtäring i samband med mopedkörning. Videofilmen 
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”Tio små moppepojkar” visades för klassen. Vid tre tillfällen under året pågick 
undervisningen i mopedkörning.  

Efter den teoretiska undervisningen följde mopedpraktik. Under överinseende 
av polisen övade eleverna mopedåkning på en inhägnad skolgård. 

De flesta eleverna tyckte att den moped som var roligast och lättast att 
handskas med var automatmopeden. Flickorna föredrog automatmopeden medan 
pojkarna hellre körde växlad moped. Lärarna såväl som polisen trodde att orsaken 
till att pojkarna oftast föredrog växlad moped var att den gick att trimma. 

”Det ligger lite grann i det här att pojkarna vill hålla på och meka med 
mopeder. Det är också roligt att man kan accelerera, att man kan växla och göra 
rivstarter. Automatmoppen är nästan omöjlig att trimma. Det är skillnad mellan 
en automatmoppe och den växlade mopeden. Den roligaste moppen är den som är 
automatväxlad, den är också lättast att handskas med”. 

En elev kommenterade angående trimning av mopeder att ”man trimmar sin 
moped för att man vill vara tuff inför kompisar, för att mopeden går fortare då, 
för att det är mycket häftigare och roligare att köra fortare”. 

Polisen berättade att han hade försökt att få ungdomarna att förstå, att man inte 
skall börja trimma mopederna. De gör sig då skyldiga till olovlig körning. Han 
menade att det inte är så vanligt att ungdomarna har mopeder men att antalet har 
ökat. Vad detta beror på, menar polisen, är svårt att säga. Då undervisningen 
började fanns en viss tveksamhet mot att åka moped bland flickorna, men efter att 
ha provat släppte tveksamheten. Polisen tror att en orsak kan vara att flickorna 
tidigare inte provat att köra moped i samma utsträckning som pojkarna. För övrigt 
var intresset ungefär lika hos både flickor och pojkar. Någon av flickorna sade att 
”när jag blir femton år då ska jag köra moped, det här var roligt”.  

Lärarna ansåg att intresset för trafikantundervisningen hade ökat från sjuan till 
åttan. En bidragande orsak, trodde man var mopedundervisningen. Lärarna 
menade å ena sidan att det fanns en risk för att mopedåkningen populariserades 
genom undervisningen. Det var dock å andra sidan positivt att eleverna lär sig all-
mänt trafikmedvetande. Mopedåkningen kunde också, enligt lärarna, vara positiv 
ur jämställdhetssynpunkt eftersom det stärker flickornas självförtroende att veta 
att de klarar av mopedåkningen. Kommentar från en lärare: ”många elever som i 
början inte vågade åka är de mest intresserade vid slutet av övningen – oftast 
flickor”. 

Eleverna ställde ganska många frågor till polisen, t.ex. om man får köra moppe 
på en crossbana eller en endurobana som är godkänd av polis. Man undrade också 
varför man inte får köra moppe det året man fyller 15 istället för efter det man 
fyllt. Några elever uttryckte att de ville lära sig mer om mopedkörning och vilka 
regler som gäller. 

Den fortsatta mopedundervisningen diskuterades vid det sista undervisnings-
tillfället. Eleverna uttryckte då olika önskemål om hur undervisningen skulle gå 
till i fortsättningen, t ex fortsatt körträning och fördjupade teorikunskaper. 
 
4.4.4 Diskussionsfrågor om trafik 
Eleverna besvarade NTF:s frågeformulär om vägmärken och trafikregler. Man 
arbetade gruppvis med att sammanställa egna frågor bl.a. med hjälp av tidnings-
urklipp. Frågorna handlade t.ex. om miljö och trafik, om Arbogas trafikmiljö och 
om barn i trafiken. Efter sammanställningarna diskuterades frågorna. 
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Lärarna tyckte att det ibland kunde vara svårt för eleverna att både skriva och 
formulera frågor rätt så att kompisarna förstod. Vissa frågor blev ibland dubbla 
och en del frågor inte så översiktligt skrivna, men i stort sett ansåg lärarna att detta 
var ett bra sätt att lära sig om trafik. Eleverna var också mycket engagerade när de 
själva fick sammanställa frågorna.  

Elevernas inställning var blandad, några elever tyckte att det var tråkigt med 
alla frågor som skulle besvaras, medan andra menade att det kan vara bra att lära 
sig trafikmärken och regler inför körkortsprovet. Exempel på kommentarer: ”Jag 
har lärt mig en massa regler och mycket om vägmärken som jag inte hade en 
aning om.” ”När man måste läsa broschyrer var dåligt, det är bättre att få höra 
muntligt.” ”Jag skulle vilja lära mig mer om hur man beter sig i trafiken och mer 
om vägmärken.” ”Det var tråkigt med alla papper som delades ut och alla frågor 
som skulle besvaras.” 
 
4.4.5 Föreläsningar av RTP-ombud m.fl. 
En trafikskadad yngre man från Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade 
(RTP), som skadats svårt vid en motorcykelolycka, berättade med stor inlevelse 
för klassen om hur olyckan gick till och om sina skador. Här följer en kort 
redogörelse av hans berättelse: 

 
När Mikael var 20 år köpte han en motorcykel och tog körkort. Han drog på 
med motorcykeln, han hade en känsla av odödlighet. I en kurva körde han av 
vägen, in i en stenmur och landade i en trädgård. Efter olyckan fick han gå 
med stödkrage eftersom han hade fått en kotförskjutning. Han var sjukskriven i 
tre månader. Följande höst, vinter och vår arbetade han och tjänade så mycket 
att han hade råd att köpa en ny fin motorcykel. Ibland var han ute och åkte 
ensam och ibland tillsammans med någon kompis. Han menade att han alltid 
körde fortare än tillåtet då han åkte ensam, men aldrig då han hade en kompis 
med sig. Då den andra olyckan hände körde han med en kompis som passa-
gerare. Det var i en vägkorsning det hände. Vid grönt ljus körde han in i 
korsningen men såg aldrig en lastbil med släp i korsningen. Kompisen flög av 
och in under lastbilen mellan hjulen. Motorcykeln krossades. En taxibil kom 
just då och taxichauffören kallade på polis och ambulans, som var snabbt på 
plats och körde de skadade till Västerås lasarett. Kompisen undkom olyckan 
med brutna ben. Föraren var svårast skadad och kunde inte andas, en lunga 
var punkterad på tre ställen, revben var brutna och nyckelben krossade. Från 
midjan och nedåt var han förlamad, han hade också flera små hjärnblödning-
ar. Han låg i respirator två veckor under övervakning, därefter låg han en 
vecka på ortopedavdelningen. Drygt två månader senare återfick han med-
vetandet. Han kunde inte äta själv, han var helt förlamad. Tiden gick och efter 
nio månader på sjukhuset kunde han sitta i rullstol och så småningom gå med 
rollator. Rehabiliteringstrappan påbörjades med arbete 20 timmar i veckan. 
Han kunde varken prata, läsa, skriva eller räkna. Efter en lång sjukhusvistelse 
är han nu utskriven. Han får inte köra motorcykel eller bil. Vid längre resor 
anlitar han färdtjänst. Man kan inte se att han är fysiskt handikappad. Olyckan 
har lett till att han har fått dålig syn och förlorat smak- och luktsinnet. Han kan 
inte skriva eller räkna och han förstår inte heller bokstäver eller siffror. 
 

En annan föreläsning genomfördes av Elisabeth Westman från NTF, Västmanland 
som pratade om att visa hänsyn i trafiken. 
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Lärarna bedömde dessa insatser högt. Det var uppenbart, menade lärarna att 
den trafikskadade mannen fångade elevernas uppmärksamhet väldigt bra, dom satt 
verkligen och lyssnade på honom. Lärarna tyckte att det vore önskvärt att kunna 
bjuda in fler föreläsare, bland annat för att eleverna då får se och höra andra 
människor än bara lärarna i skolan. De får andra infallsvinklar om de träffar 
personer med annan bakgrund och som har andra funderingar kring trafikfrågor. 

Eleverna tyckte att det var bra med föreläsare utifrån, speciellt föreläsningen av 
den trafikskadade, eftersom man därigenom fick mer insikt om trafikens risker. 
Några kommenterar löd: ”Man blir nog lite mer försiktig i fortsättningen, man 
tänker efter mer.” ”Jag tyckte det var jättebra när trafikskadade Micke var här. 
Han bjöd på sig själv och berättade jättebra med inlevelse.” 
 
4.4.6 Undervisningsmaterial i åttan 
Följande tryckta material har använts:  

 
• Trafik Trassel- 94 
• Vägmärkesförteckning 
• 53-sidigt häfte: Trafikkunskap för mopedförare (eget material) 
• Infoblad: fakta moped, mopedkörning (NTF) 
• Frågeformulär om varningsmärken och förbudsmärken 
• Häften: ”En liten test”, (Framtid på väg), Trettio knyck, (om moped, VV), 

”farligt gods” 
• Elevernas dokumentation av observationsstudier 
• Kunskapstest, trafikmärken. 
 
Exempel på videofilmer som visas i årskurs 8: 

 
• Mopedolycka, pojke utan hjälm 
• Dr Alban, tio små moppepojkar. 
 
4.5 Utbildningens utformning och innehåll i årskurs 9 
I årskurs 9 togs ämnet ”alkohol och trafik” upp. Den s.k. voltbilen provades av 
eleverna. För övrigt var inslagen en vidareutveckling av de som togs upp i årskurs 
8. Eleverna gjorde egna intervjuer och studiebesök samt studerade och disku-
terade trafikens påverkan på miljön. Man gick också igenom trafikmärken och 
trafikregler samt diskuterade tidningsartiklar som handlade om trafik, t.ex. 
olycksstatistik. Mopedteori och mopedpraktik repeterades och man bjöd in 
externa föreläsare. Bilisters beteende studerades genom hastighetskontroller. 
 
4.5.1 Alkohol och trafik 
Polisen informerade klassen om lagar, regler och försäkringar som rörde alkohol 
och motorfordon. Han berättade om riskerna med att köra bil, motorcykel eller 
moped i samband med alkoholförtäring. Han poängterade t.ex. att man kan dömas 
till medhjälp för rattfylleri. Diskussioner fördes också om hur omgivningen lägger 
märke till om bilföraren är alkoholpåverkad eftersom denne då kör vingligt, 
ryckigt, gör konstiga omkörningar och bryter mot enkla trafikregler. Polisen får 
ofta åka ut och kolla bilförare efter anmälan per telefon. Han menade att ingen har 
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rätt att chansa med att skada andra genom att köra berusad, det handlar om etik 
och moral.  

Eleverna studerade även NTF-material och en folder om alkohol och trafik. De 
fick också se några videofilmer som handlade om alkohol och trafik, bl.a. filmen 
”Efteråt är det försent”. Enligt lärarna förekom mycket diskussion efter filmen, 
många av eleverna hade någon i sin omgivning som varit med om svåra trafik-
olyckor. Någon elevs kommentar efter filmen var att man förstår vilka 
konsekvenserna kan bli om man t.ex. dricker alkohol och kör bil. 
 
4.5.2 Voltbilen 
Eleverna provade den s.k. voltbilen. Utrustningen består av en bil som hängts upp 
på en ställning. En motor får bilen att sakta snurra runt. Genom att sitta fastspänd 
med säkerhetsbältet då bilen snurrar runt, kan man uppleva fördelen med att ha 
bältet på sig, så att man inte ramlar runt i bilen och riskerar att skada sig.  

Enligt lärarna tyckte eleverna att det var både intressant och nyttigt och något 
”extra” att få prova voltbilen. Några av flickorna var till att börja med tveksamma 
till att prova, men samtliga elever genomförde provet. 

Några kommentarer från elever var ”att man kunde aldrig veta om man själv 
kommer att få användning av detta”. ”Man tänker på vikten av att använda bil-
bältet.” 
 
4.5.3 Uteaktiviteter, studiebesök och intervjuer 
Liksom i årskurs 8 förekom ganska mycket uteaktiviteter. Eleverna sammanställ-
de frågor till en miljöundersökning i kommunen. Man planerade och genomförde 
intervjuer på följande instanser: hos polisen, på räddningstjänsten, på bil-
provningen, på en bilverkstad, på ett motorcenter, på kommunens avdelning för 
trafikfrågor, på vägverket, på bilvaruhuset, på trafikskolan samt på Arboga 
bilskrot. Utrustning till intervjuerna införskaffades, t.ex. bärbara bandspelare och 
mikrofoner samt overheadmaterial till redovisningen. De olika instanser som 
skulle besökas kontaktades. Man diskuterade också hur man skulle redovisa inför 
klassen efteråt. Lärarna fanns till hands som stöd och om eleverna ville ställa 
frågor. 

Den grupp som besökte polishuset ställde frågor som rörde trafiksäkerhet, bl.a. 
om vilka följderna kunde bli av att inte använda bilbältet vid en krock. Frågor om 
trafikregler, singelolyckor och olyckor i samband med alkoholförtäring, om 
kostnader för olika trafikförseelser samt om hastighetskontroller. 

På räddningstjänsten intervjuades personalen om farligt gods. Eleverna ställde 
frågor om hur man arbetade vid en trafikolycka och hur många olyckor som hände 
i trafiken. Ambulanspersonal berättade om vilken utbildning som fordras för att 
bli ambulansförare, hur ofta larmet gick, om arbetsskador och löner. Personalen 
demonstrerade även utrustningen i ambulansen och berättade hur den används. 

På bilprovningen togs frågor som rör miljön upp, t.ex. hur en katalysator 
fungerar och om rostangrepp på bilar. På kommunkontoret ställde eleverna frågor 
om trafikmiljön i Arboga. 

Frågor om trafik ställde också den grupp som besökte bilvaruhuset där man 
frågade vilken bilmodell som var den säkraste, vilken bilmodell som är mest 
krockskadad, hur en air-bag fungerar, om kvalitén på olika slags bildäck, hur 
mycket begagnade bilar som säljs, hur stor importen av bilar är, hur många bil-
stölder som inträffar. 
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Den grupp som besökte trafikskolan ställde frågor som handlade om körkortet, 
hur många som tar körkort per år, vilka bilar som används, vad ett vanligt körkort 
kostar, vad lastbilskörkort kostar, hur många teorilektioner och hur många prov 
som fordras för körkortet samt vilken utbildning som fordras för att bli trafik-
lärare. 

Frågor om bilism och miljö togs upp vid besök på en bilverkstad. Förutom 
frågor om bilreparatörsutbildning och om vad detta arbete innebär, fick eleverna 
veta att motorolja återanvänds, att reservdelar som utbyts slängs och att man 
mäter utsläppen av bilavgaser. 

Även på Arboga bilskrot, kom en del frågor som rörde bilism och miljö upp, 
bl.a. fick eleverna veta att de bästa delarna av skrotbilarna återanvänds. Eleverna 
fick också veta var reservdelar hämtas, vad de kostar och vad det kostar att skrota 
en bil.  

Lärarna tyckte att de frågor som eleverna hade sammanställt var mycket 
intressanta och de såg fram emot utvärderingen av resultaten. Lärarna lade 
återigen märke till att de intervjuer och hastighetsmätningar där eleverna själva 
formulerat frågor och medverkat har varit mycket populära bland eleverna. Redo-
visningarna var mycket bra enligt lärarna. Eleverna hade varit aktiva och de hade 
förmedlat kunskaper till sina kompisar. Lärarna beklagade dock att det varit svårt 
att hinna med alla redovisningar på grund av att man hade för kort tid på sig för så 
många grupper. 

Kommentar från elever var att det bästa med undervisningen har varit all 
uteaktivitet där de själva varit aktiva och medverkat. 

Det förekom även diskussioner i klassen kring frågor som rörde miljö och 
trafik. Lärarna ansåg att trafikens miljöpåverkan inte tagits upp i den utsträckning 
som de egentligen skulle velat göra. Det beror menar lärarna, på att ”miljöunder-
visningen är svårt för dem att själva klara av, det skulle behövas hjälp av före-
läsare som är insatta i ämnet. Eleverna är nog intresserade av miljöfrågor, som 
är otroligt viktiga för framtiden.” Lärarna uttryckte en förhoppning om att det 
skulle läggas ner mycket tid på dessa frågor på gymnasiet.  

 
”Man kunde då ta upp frågan om kollektiva färdmedel i stället för privatbilism, 
varför vi har byggt in systemet med privatbilar i vårt samhälle, nu går det ju inte 
att klara sig utan bilen. Man skulle kunna ta upp frågor som gällde 
kommunikationer över huvud taget, t.ex. infrastrukturen, planering av vägar, 
järnvägar.” 
 
4.5.4 Första-hjälpen-övningar 
Vid en av högstadieskolorna försökte de två lärare som undervisar i projektet att 
lära eleverna hur man skulle ge första hjälpen vid en olycka. Lärarna menade dock 
att de själva måste ha mer kunskap om detta. De hade försökt söka hjälp utifrån, 
men det hade kostat för mycket. De hoppades att den undervisningen skulle kunna 
genomföras på gymnasiet. 
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4.5.5 Undervisningsmaterial i nian 
Följande tryckta material har använts i årskurs 9: 

 
• Folder med vägmärken 
• Frågeformulär om varningsmärken och förbudsmärken 
• Formulär om alkohol och trafik 
• Egna elevarbeten 
 
Exempel på videofilmer som visats för klassen: 

 
• ”Framtid på väg” filmen från 90–91 
• Flera filmer om alkohol och trafik, bl.a. en 10-minutersvideo om trafikskadad 

(Trafikmagasinet), ”Fullast kör de andra dör” och ”Efteråt är det för sent”. 
 
Efter filmen ”Framtid på väg” hade klassen en återblick med diskussion om vad 
som tagits upp i trafikantundervisningen och vad man lärt sig. Eleverna besvarade 
utvärderingsfrågor som handlade om vad man har lärt sig, vad man tyckte var 
bra/dåligt med trafikantundervisningen och vad man skulle vilja lära sig mer om. 
 
4.6 Synpunkter från lärare 
I följande avsnitt redovisas insamlade synpunkter från lärare, polis och elever på 
undervisningsinnehåll m.m. Delar av dessa har redovisats i tidigare avsnitt, men 
då utvalda för att illustrera speciella aspekter. Här redovisas deras synpunkter 
mera i sin helhet. Deras synpunkter är hämtade dels från intervjuer, dels från 
skriftliga kommentarer i utvärderingsformulär. Synpunkterna redovisas med bara 
mindre, för sammanhangen oväsentliga, redigeringar och presenteras därför som 
citat. 
 
4.6.1 Uppläggning av undervisningen 
De fyra lärarna har varit mycket entusiastiska i sitt arbete med projektet. De har 
lagt ner stort engagemang och känt projektet som en utmaning. Undervisningen 
planerades av de fyra lärarna tillsammans. Enligt deras beskrivning behövde de 
träffas ganska mycket och planeringsarbetet tog väldigt mycket tid och kraft. I 
början var planeringsarbetet mest krävande, men samtidigt intressant eftersom 
man gav sig in på ett nytt arbetsområde. 

Avsikten var från början att trafikämnet skulle integreras i de vanliga schema-
ämnena, men integreringen blev enligt lärarna mycket begränsad. Huvuddelen 
kom att ligga på de speciellt avsedda trafiktimmarna. 

Lärarna har arbetat utifrån att elevmedverkan skulle vara stor. Man har hela 
tiden låtit elevernas synpunkter och önskemål väga tungt. Ibland har man känt att 
eleverna tenderat föreslå traditionell trafikundervisning och att detta bromsat 
något i planeringen av nya ansatser. I någon mån har man tyckt att detta under-
lättat eftersom man kunnat lägga in sådana traditionella moment som inte krävt så 
stora planeringsinsatser. 
 
”För uppläggning av undervisningen träffades vi fyra högstadielärare, ofta 
tillsammans med den polis som har varit engagerad i projektet. Vi har försökt 
knyta an till aktuella händelser i närområdet, i avsikt att göra eleverna mer 
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motiverade för trafikantundervisningen. Eleverna har haft synpunkter på vilka 
moment i utbildningen som de skulle vilja delta i. De har också gjort en 
utvärdering av undervisningen efter terminens slut.” 
 
”Trots den nya läroplanen är dock skolan en koloss som är svår att förändra. Den 
nya läroplanen kommer, men mycket av den traditionella undervisningen består 
trots nya tankar. Det är mycket som är nytt för oss, förut har det bara varit regler 
och återigen regler. Vår förhoppning är att varje litet frö som man sår i den nya 
trafikantundervisningen, kanske i framtiden ändrar attityder hos eleverna.” 
 
”Det har varit lättare att undervisa då projektet har pågått en tid än det var 
precis i starten. I början av trafikantprojektet lade vi ner mycket extra tid på 
undervisningen, det var ett mycket tungt arbete. Eleverna har oftast reagerat 
positivt på trafikantundervisningen. Undervisningen har varierat något från klass 
till klass beroende på elevernas önskemål beträffande planeringen. I sjuan och i 
åttan var eleverna entusiastiska inför undervisningen. I nian mattades intresset av 
något, men inte i alla klasser. Första kullen sjuor var lite negativa till undervis-
ningen, vilket berodde på att man hade tagit bort någonting som heter fria 
aktiviteter, då man spelade ishockey, handboll eller gick ut med hunden eller 
skötte om hästen, istället skulle man nu ha trafikantundervisning. Man visste ju då 
inte heller vad ämnet trafik var för någonting.” 
 
”Det kan vara svårt att skilja mellan den normala utvecklingen från sjunde 
klassen till nionde klassen och vad undervisningen haft för effekter. Det är själv-
klart att om man träffar eleverna vid tio tillfällen varje år med en dubbeltimme, så 
måste både vi och framför allt eleverna ha påverkats. Det är ju så att ju mer 
information man får om någonting desto mer förståelse får man. Om det inte visar 
sig vid utvärderingar att det har skett några förändringar i elevernas attityder och 
beteende, så kanske förändringarna kommer när de har blivit lite äldre. Eleverna 
har haft trafikundervisning under sex år på högstadiet och i gymnasiet vilket 
säkert kommer att påverka deras beteende som vuxna.” 
 
”Från årskurs sju och årskurs åtta förankrades undervisningen, eleverna blev 
mer trafikmedvetna. I någon klass gick elever i årskurs 8 till mellanstadiet och till 
årskurs 7 för att prata om trafik. Det är självklart att det är skillnad mellan 
klasserna, några elever har kommit med initiativ och varit positiva, andra har 
varit mera likgiltiga och några har varit riktigt besvärliga. Det har därför varit 
bra att vi varit två, så att vi har kunnat dela upp klasserna mellan oss, det gäller 
framför allt klasser som vi har problem med. Det är väl tyvärr så att klassmot-
sättningar och grupptryck påverkar all undervisning. Då vi har haft uteaktiviteter, 
t.ex. hastighetsmätningar, har vi vanligtvis delat in klassen i två grupper, det kan 
vara svårt att vara ute med en hel klass vid sådana tillfällen. Eleverna har varit 
mycket aktiva då de själva arbetat med trafikfrågor inför uteaktiviteter.” 
 
4.6.2 Läromedel, dokumentation 
I början hade lärarna en förväntan att kunna använda befintliga läromedel som 
grund för undervisningen. Med läromedel avsåg man mer traditionella läroböcker 
och lärarhandledningar. Snart insåg de att sådana läromedel inte existerar. I stället 
samlades successivt en stor mängd olika material in som kunde vara till hjälp i 
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undervisningen, t.ex. videofilmer, informationsbroschyrer, tester, forsknings-
rapporter och säkerhetsutrustning av olika slag. Med ökad erfarenhet av det under-
sökande arbetssättet och den spontanitet som detta leder till har man i större ut-
sträckning påpekat fördelen i att inte låsa upp sig med fasta läromedel. Detta trots 
att läromedel kan underlätta i vissa sammanhang. 
 
”Vi har inte använt några speciella läromedel, vi har försökt samla material hela 
tiden. Vi har bl.a. använt material som vi har fått av NTF i Västerås, VTI och 
Vägverket vilka skänkt oss en hel del material. Vi har även fått en del material 
från trafikskolorna, t.ex. frågeunderlag för niorna vad gäller trafikmärken och 
andra trafikfrågor som vi har använt för att testa elevernas kunskaper. Vi har 
knappast känt oss som lärare utan mera som en serviceinrättning. Vår dokumen-
tation har bestått i att vi gjort veckorapporter efter varje mötestillfälle. I nian har 
vi alltid gjort en utvärdering. Frågan är om det är önskvärt att få ett fast läro-
medel. Mycket av undervisningen har blivit spontan genom elevernas medverkan 
och önskemål, som vi anpassat oss till. Om man börjar låsa upp sig med ett 
läromedel, då försvinner ju den här spontaniteten. Det där är lite tveeggat, efter-
som läromedel också underlättar undervisningen, man kan kanske använda sig av 
multimedietekniken. Den kommer i så fall att användas på gymnasiet.” 
 
4.6.3 Föreläsare, fortbildning 
Fortbildningen har varit viktig för lärarna. Projektet har krävt ett nytänkande och 
därför har de sett fortbildningen som en viktig förutsättning. De framhåller 
VTI:s/KFB:s årliga forskardagar som mycket värdefulla eftersom de där både 
träffar människor med samma intressen och får möjlighet att lyssna på föredrag-
ningar inom en stor mängd olika trafikrelaterade områden. 

Man påpekar också att man gärna skulle se mera fortbildning. Att påverka 
ungdomarnas attityder är ett exempel på en aktivitet där mer fortbildning skulle 
behövas, speciellt med tanke på den stora tyngd attitydmålen har i undervisnings-
planen. 
 
”Vi har hela tiden sökt folk utifrån, men oftast har det varit för dyrt. Forskar-
dagarna har varit en del av belöningen för detta arbete. På forskardagarna har vi 
träffat andra människor som har ungefär samma funderingar kring trafiken, vilket 
vi har ansett vara mycket värdefullt. Förhoppningsvis kommer forskardagarna, 
när gymnasielärarna får vara med, att stimulera dem i den fortsatta trafikant-
undervisningen. Lärarna på gymnasiet har en svårare situation än vad vi hade, 
eftersom ämnet ligger ute på så många lärare och så många olika ämnen. Vi har 
ju haft ett ämne som har varit ”Framtid på väg”, det är ju en helt annan situation, 
därför kan vi inte jämföra oss med dem. För övrigt vore det bra med mer fort-
bildning, då man t.ex. tar upp attitydpåverkan i trafikantundervisningen.”  
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4.6.4 Polismedverkan 
Lärarna har varit mycket nöjda över samarbetet med polisen dels som en resurs i 
undervisningen, dels för att de märkt att relationerna mellan eleverna och polisen 
förbättrats. 
 
”Kontakten med polisen har fungerat mycket bra. Vi har sett att inställningen till 
polisen, framförallt den polis som eleverna träffar i skolmiljön har förändrats. 
Eleverna lär känna personen inte bara ämbetsmannen. Det kan i andra 
sammanhang göra att inställningen till polisen förändras. Det är viktigt att se 
människan bakom yrkesrollen.” 
 
4.6.5 Föräldrarna 
Den strukturerade föräldrakontakten har bestått av information i sjätte klass och 
inbjudan till öppet hus vissa kvällar. Lärarna har mött olika synpunkter, både 
positiva och negativa, inte minst när de träffar föräldrar spontant. 
 
”Det har från början varit både positiva och negativa reaktioner från föräldrarna 
vad gäller trafikundervisningen. Alla föräldrarna informerades i årskurs sex. 
Inför årskurs sju och högstadiet får alla föräldrar en information om de 
kommande ämnena. Vi talade då om att trafikantutbildningen kommer att bli 
obligatorisk på högstadiet. Vi har haft öppet hus några kvällar, föräldrarna har 
också deltagit i trafikundervisningen under någon enstaka lektion. Det var positivt 
att vi då fick en spontan kontakt med föräldrarna. För övrigt har vi inte samlat 
föräldrarna speciellt för att informera om just trafikundervisningen, utan den har 
gått in som en del i undervisningen på högstadiet. Inför mopedundervisningen i 
årskurs åtta har vi skickat med eleven i fråga ett intyg där föräldern fått skriva 
under om eleven får köra moped även om han eller hon inte har fyllt femton år. 
Förhoppningsvis har eleverna berättat någonting om trafikantundervisningen 
hemma, vad eleverna läser i skolan är ju så betygsinriktat annars. Någon förälder 
har sagt att de är väldigt påpassade vad gäller bältesanvändning och att hålla 
hastigheter. Det är positivt att eleverna påverkar föräldrarna. Vi möter också 
föräldrar på stan som tycker det är väldigt positivt med trafikundervisning. 
Eftersom vi bor i en sådan här liten stad som Arboga, träffar man alla föräldrar 
någon gång.” 
 
4.7 Synpunkter från elever  
Eleverna har många olika synpunkter. Mest positiva är de till uteaktiviteterna och 
de aktiviteter där de fick konfronteras med verkligheten, t.ex. kontakten med 
trafikskadade. 
 
”Undervisningen har varit bra, men det finns det som varit både roligt och 
mindre roligt. Det var bra med all uteaktivitet där vi själva medverkat och varit 
aktiva. Vi var t.ex. ute och gjorde intervjuer och vi mätte bilarnas hastigheter. Vi 
har fått kunskap om polisens arbete och hur räddningskåren arbetar. Det var 
intressant och nyttigt att pröva voltbilen, man vet aldrig om man själv kommer att 
få användning av det. Mopedåkningen var också både nyttig och rolig.” 
 
”Det var bra med föreläsare utifrån, speciellt föreläsning av trafikskadad. De kan 
förklara bättre, så att man får mer insikt om trafikens risker. Vi har förstått vilka 
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konsekvenserna kan bli om man t.ex. dricker alkohol och kör bil eller om man kör 
för fort. Vi har också tänkt på vikten av att använda bilbältet. Vi kommer nog att 
bli lite mer försiktiga i fortsättningen och tänka efter mer.”  
 
”Det var dåligt att vi inte hade några böcker. Det var alldeles för få timmar 
trafikundervisning, bara 20 timmar per läsår.” 
 
4.7.1 Elevernas enkätsvar angående utbildningens innehåll 
I enkäterna har eleverna i slutet av nian besvarat några frågor som har att göra 
med undervisningens innehåll. Bland annat har de ombetts kryssa för vilka om-
råden som tagits upp under högstadieåren. Frågan har besvarats både av Arboga-
eleverna och eleverna i de tre kontrollorterna. I figur 2 redovisas andel elever som 
kryssat för varje moment. Eftersom de kunnat kryssa i flera moment blir summan 
större än 100 %. Eftersom Arbogaeleverna haft betydligt mer undervisning än 
kontrollorternas elever så blir deras summa högre. För de flesta områden har 
Arboga längre staplar. Speciellt tydligt är det för cykelinslag, mopedträning, 
mörkerövning, regelträning, alkohol och trafik, olycksfallsstudier och fältmät-
ningar av trafik.  

Att notera är också att miljöfrågor och påverkan av myndigheter inte tagits upp 
mer än i kontrollorterna, trots att detta finns uttryckt i undervisningsmålen. Rela-
tionen mellan innehåll och mål analyseras närmare i avsnitt 4.2. 

Eleverna har också fått bedöma varifrån de fått sina trafikkunskaper. Avsikten 
med frågan var att se dels om de tycker att de fått ökade kunskaper från lärarna, 
dels om undervisningen haft betydelse för vilka källor man i övrigt har för sina 
trafikkunskaper. Figur 3 visar att lärarna faktiskt haft en mycket stor betydelse för 
Arbogaeleverna. Nästan hälften av eleverna säger sig ha fått de mesta trafik-
kunskaperna från dem. Andra källor har därmed fått en minskad relativ betydelse i 
Arboga jämfört med kontrollorterna. I Arboga har lärarna tagit över andra 
informationskällors betydelse. Föräldrarna har trots detta den största betydelsen i 
kunskapsöverföringen i båda grupperna.  
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Figur 2  Elevers rapportering om undervisningsinnehåll. Procent av eleverna 
som fått undervisning i respektive område (*=p<0,01) (svart=försöksgrupp, 
grå=kontrollgrupp). 
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Figur 3  Elevernas viktigaste källor för sina trafikkunskaper (*=p<0,01) 
(svart= försöksgrupp, vit=kontrollgrupp). 
 
4.7.2 Elevernas enkätsvar angående värdering av undervisningen 
I enkäten till eleverna ställdes några frågor om hur de uppfattat undervisningen 
och vilken nytta den har haft. Arbogaeleverna bedömer betydligt mer av trafik-
undervisningen intressant än kontrolleleverna (figur 4). De tycker också i högre 
grad att det varit lagom mycket undervisning. En större andel av kontrollgruppen 
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tycker att de fått för lite trafikundervisning (figur 5). I sina bedömningar av 
trafikundervisningens nytta så bedöms nyttan större bland Arbogaeleverna, både 
när det gäller egen nytta och nytta för kamrater (figur 6). 

Man är alltså mer missnöjd i kontrollgruppen. Fler tycker man fått för lite 
undervisning och fler tycker att det man fått varit till begränsad nytta. 
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Figur 4  Elevernas egen bedömning av hur intressant undervisningen varit 
(*=p<0,01) (svart=försöksgrupp, vit=kontrollgrupp). 
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Figur 5  Elevernas egen bedömning av mängden trafikundervisning (*=p<0,01) 
(svart=försöksgrupp, vit=kontrollgrupp). 
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Figur 6  Elevernas egen bedömning av a) egen nytta b) nytta för kamrater 
(*=p<0,01) (svart=försöksgrupp, vit=kontrollgrupp). 
 
4.8 Synpunkter från polis  
Den polis som deltagit i undervisningen är mycket positiv till verksamheten. Även 
om undervisningen tagit mycket tid och kraft så har det varit intressant, inte minst 
med tanke på de förbättrade relationer mellan polisen och ungdomarna som 
projektet kan ha bidragit till. 
 
”Trafikantprojektet har de fyra lärarna skött som jag samarbetar med. Vi har 
planerat tillsammans när jag ska prata med varje grupp. Jag har försökt lägga in 
trafikantundervisningen som en naturlig del i den skolundervisning som jag är 
ålagd. Projektet har fått ta över den trafikundervisning som jag normalt sett 
skulle försökt ha på högstadiet. Jag har också trafik i sjuan, åttan och nian, så 
mitt engagemang på högstadiet fördubblades jämfört med tidigare. Undervis-
ningen har tagit mycket tid utöver det jag normalt skall syssla med.” 
 
”Vid undervisningstillfällena har jag berättat en del händelser under mina 
polisår. Vad jag berättat har många gånger berott på vilket intresse som funnits i 
de olika klasserna. Att räkna fartsyndare tyckte eleverna var intressant, liksom att 
göra egna intervjuer. Eleverna har även varit på polisstationen och intervjuat mig 
om olika saker som har med trafik att göra.”  
 
”Jag har tyckt mig kunna se en minskning av att ungdomarna är alkoholpå-
verkade vid de s.k. tunga helgerna, t.ex. Lucia, sista april och vid skolavslut-
ningar. Det är dock svårt att säga om detta beror på trafikantutbildningen. När 
jag är ute och arbetar på stan är det numera inte ovanligt att ungdomar kommer 
fram och frågar om saker och ting. Det behöver inte vara om just trafiksäkerhet, 
det kan också vara om andra saker, t.ex. brottsbalk och så vidare, det ena ger det 
andra. Jag har fått en annan kontakt med ungdomarna, den kontakten är 
ovärderlig. Attityderna har förändrats markant, jag tycker också att respekten för 
mig som person har blivit helt annorlunda, ungdomarna känner igen mig. Jag 
tycker också att jag har sett färre sådana små trafikbrott som t.ex. paråkning på 
cykel, att åka på trottoarer kors och tvärs och busåkning med moped. Jag har 
visserligen inget belägg för detta, men jag tycker det ser så ut i alla fall.” 
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”Då trafikantprojektet startade samlades rektorerna, skolchefen, lärarna, polis-
mästaren, kommissarien för ordningsavdelningen med flera för att diskutera poli-
sens deltagande i projektet. Polisledningen beslöt att man skulle delta i trafikant-
projektet. Från polisledningen har jag alltid haft stöd och de tycker att det här är 
viktigt. Mina tjänstgöringsturer lades om. I vanliga fall har jag skifttjänstgöring. I 
samband med trafikantundervisningen har jag bestämt min arbetstid själv, varje 
vecka från måndag till och med torsdag, bara det har passat in i projektet.”  
 
”Numera har trafikantundervisning fått mera dignitet inom poliskåren. Vi 
organiserar därför om nu, för att bilda mera brottsförebyggande verksamhet inom 
polisen. Sju poliser arbetar t.ex. som närpoliser i det lilla distriktet. Vi håller just 
nu på med lag och rätt och trafikundervisning, vi informerar också om narkotika, 
vi jobbar mycket utåt.”  
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5 Resultat, processutvärdering gymnasiet 
5.1 Övergången från högstadiet till gymnasiet 
Det första mötet om gymnasiets medverkan i projektet ägde rum i december 1992. 
Där deltog politiker, skolledning och projektledning i Arboga. Det fastställdes då 
att projektet skulle starta i och med läsåret 1993/1994. Det fastställdes också att: 

 
• minimitiden 20 timmar/årskurs och elev skulle garanteras för projektet 
• timmarna skulle schemaläggas 
• projektets mål och syfte alltid måste genomsyra genomförandet 
• en ansvarig lärare för varje elevgrupp skulle utses för att garantera helheten 

över årskurserna 
• ansvar skulle tas för varje elev i projektet 
• icke traditionella metoder skulle kunna användas 
• elevmedverkan skulle vara ett honnörsord  
• samarbete skulle ske med trafikskolor men körkort skulle inte vara huvud-

ämne 
• samarbetet med polisen som varit mycket bra under högstadiedelen skulle 

intensifieras 
• projektets målsättning och syfte samt anvisningar för genomförandet skulle 

skrivas in i skolplanen som ett särskilt tillägg 
• projektet borde kopplas med den kommande 16-årsgränsen för övningskör-

ning 
• överföringen av projektet från högstadiet skulle ske vid studiedagar under 

februari 1993 och högstadiets lärare skulle dessutom göra punktinsatser första 
läsåret. 

 
Samtidigt distribuerades ett informationsblad till lärarna på gymnasiet där 
projektet beskrevs. Syftet med bladet var att rekrytera fyra intresserade lärare. Här 
följer några utdrag: 
 
”Målsättningen för projektet är: ATT RÄDDA LIV.” 
 
”Huvudsyftet med projektet är: ATT PÅVERKA ATTITYDER OCH 
VÄRDERINGAR i sådan riktning att man blir en bra trafikant.” 
 
”Projektet behöver fyra lärare på gymnasiet, som bildar arbetsgrupp och 
ansvarar för genomförandet. Är du intresserad får du vara med om en mycket 
intressant utveckling – säkerligen också med stort gensvar från eleverna – de är 
vana att arbeta i projektform. Eleverna ser också i fjärran ett körkort hägra – 
även om projektet i sig inte utlovar detta.” 
 
I januari 1993 informerades alla elever i en ”kompletterande gymnasieinforma-
tion” att ”alla elever vid Vasagymnasiet kommer att vara med i Trafikantpro-
jektet. Projektet kommer att ligga som en röd tråd inom ämnena samhällskunskap 
och naturkunskap. Eventuell övningskörning kommer att ligga utanför tim-
planen.” 

Under våren 1993 hölls flera möten där man bl.a. diskuterade körkortsteorin 
och beslutade att den skulle ingå men ligga utanför ordinarie schematid. 



52 VTI rapport 499 

Diskussionerna och besluten kom att mer och mer svänga projektets inriktning till 
att handla om körkortsutbildning. I september hölls ett stort projektmöte med 
planeringsgruppen och en rad särskilt inbjudna från Arboga kommun, Vägverket, 
VTI, NTF, Polisen, trafikskolorna i Arboga m.fl. Barn- och ungdomsnämndens 
ordförande poängterade där att nämnden var mycket positiv till projektet och att 
medel borde reserveras i budgeten. Han menade att det ”bör höra till allmän-
bildning att ta körkort” och att det var ”viktigt att man lär eleverna att handskas 
med bilen”. 

Sju lärare hade utsetts som skulle ha ledningsansvar, vilket skulle garantera att 
projektet skulle nå alla elever, även de i det individuella programmet. I övrigt 
fastställdes att verksamheten skulle regleras genom lokala handlingsplaner med 
beaktande av elevernas synpunkter och önskemål. En projektansvarig och 
sammankallande på skolan utsågs och en planering gjordes för arbetet. Senare 
begränsades huvudansvaret till fyra personer. 

Vid septembermötet uppstod en diskussion om inriktningen och i vilken grad 
den följde ursprungliga intentioner. Vid ett projektmöte poängterades risken att 
det skulle komma att bli ett körkortsprojekt men trafikskolorna menade att risken 
var liten eftersom de skulle presentera allmän grundläggande trafikantutbildning. 
En timplan fastställdes för undervisning i trafikskolornas regi under läsåret 93/94 
och för integrering av trafikämnet i vissa kärnämnen för resten av gymnasietiden. 
Integreringen skulle ske enligt följande: 

 
• Samhällskunskap (bilismen och naturlandskapet) 14 lekt 
• Naturkunskap (trafik och miljö) 7 lekt 
• Religionskunskap (etik) 3 lekt 
• Svenska (intervjuer, rapporter litteraturläsning) 10 lekt 

 
Dessutom skulle undervisningen omfatta: 
 
• Olycksfallsvård (skolsköterskor/Röda Korset) 6 lekt 
• Medverkan av trafikskolor 20 lekt 
 
I slutet av september 1993 bjöds alla elever med föräldrar in till informationsmöte 
om projektet. Trafikskolorna gav där också en föreläsning ”Trafiksäkerhet och 
tips inför övningskörning med 16-åringar”.  

En uppföljningskonferens hölls i december 1993 med trafikskolorna där det 
konstaterades att trafikskolornas undervisning enbart genomförts som teorilek-
tioner och inte blivit bra. Många elever hade tröttnat och frånvaron varit stor. 
Moment såsom attityder, värderingar och elevmedverkan hade inte ingått. Trafik-
lärarna ansåg dessutom själva att undervisningen varit svår att genomföra. 

I januari 1994 samlades lärare från gymnasiet till en konferens där projekt-
ledning, lärare och polis från högstadiet redogjorde för projektet och hur det 
genomförts i högstadiedelen av projektet. Här fick lärarna möjlighet att ställa 
frågor och uttrycka sin oro. Man pekade t.ex. på sin begränsade tid, oklarhet över 
hur fördelning på ämnen skulle ske praktiskt samt på oklarheter med resurser. 

Under våren fortsatte sedan diskussioner om inriktning, svårigheter att ta in 
nytt stoff i ordinarie ämnen, behov av fortbildning m.m. Man konstaterade att den 
pågående planeringen av undervisningsinsatser inte var lämplig och att lärarna 
upplevde stora problem att fullfölja projektets intentioner, inte minst med tanke på 
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att alla utbildningsprogram redan var planerade och därmed gav litet utrymme för 
att integrera trafikfrågor på ett välplanerat sätt. 

Vid en konferens i april, där dessa frågor diskuterades, fastslog förvaltnings-
chefen att om projektet skulle kunna genomföras måste särskild tid avsättas i 
timplanen och att den därför borde utökas. Projektet skulle också omfatta alla 
elever, dvs. vara obligatorisk och en grupp med speciellt ansvar skulle svar för 
genomförandet. 

Under hösten 1994 och hösten 1995 hölls undervisningen i form av en 
trafikantdag och genomförandet av undervisningen under ordinarie schemaämnen 
var begränsad. Flera planeringsmöten hölls under läsåret 94/95 och 95/96 men lite 
blev egentligen genomfört. Flera, men inte alla lärare, uttryckte problem med att 
hitta tillämpningar på trafik inom sina egna ämnen. Några fortbildningsdagar 
genomfördes och några av lärarna deltog vid VTI:s årliga ”Transportforum”®. 

Trafikantdagen 1995 utvärderades och flera av inslagen fick positiv kritik. Bäst 
värdering fick en representant från RTP som berättade om sin mc-olycka. 

Efter ganska lång tid av diskussioner och osäkerhet om utformning, meddelade 
de gymnasielärare som hade huvudansvar, hösten 1996 att de ”sa upp sig” i sin 
uppgift eftersom de bedömde uppgiften för krävande och ingen tog arbetet på 
allvar. De kände sig oinspirerade och bad att få avsäga sig uppgiften. Eftersom 
projektet var beslutat politiskt i Arboga kommun krävde Barn- och ungdoms-
nämnden att projektet skulle fortsätta. Skolans rektor fick då ansvar för att 
projektet genomfördes. 

Nya lärare, en för varje sektor, utsågs därför av rektor. Man beslutade att alla 
elever skulle få en pärm och en logotype för projektet, att rutiner skulle utvecklas 
för att alla elever skulle nås av information, att ett referensbibliotek skulle byggas 
upp, att elevrepresentant i projektgruppen skulle utses samt att alla lektioner inom 
projektet skulle redovisas i särskilda journaler. Behovet av bättre fortbildning 
konstaterades också varför en ny fortbildningsplan skulle tas fram.  

Efter att successivt ha kommit igång, framförallt inom samhällskunskap och 
naturkunskap, gjorde projektet en omstart i och med höstterminens start 1998. 
 
5.2 Handlingsplaner 
Som grund för undervisningens genomförande utarbetades handlingsplaner. I 
handlingsplanen beskrivs bl.a. mål och konkreta områden att behandla. Detta 
skulle ske genom att integrera trafik i de olika ämnen som berörs. Målen beskrevs 
som:  
 
Samhällssektorn 
– att rädda människoliv i trafiken, nollvisionen 
– att få eleverna att bli goda trafikanter, att visa hänsyn, ansvar och förståelse 
– att få eleverna att förstå trafikantbeteenden och bli medvetna om riskerna i 

trafiken 
– att aktualisera jämställdhetsfrågor i trafiken. 
 
Naturvetenskapliga sektorn  
– att göra eleverna medvetna om miljöproblemen som vi har idag, vilka alter-

nativ som idag finns samt hur framtidens trafik skall utformas 
– att göra eleverna medvetna om vilka skador som kan uppstå vid olyckor. 
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Moderna språk 
– att kunna tillägna sig information om trafik på främmande språk 
– att kunna läsa och förstå texter om olika trafiksituationer och trafikbeteenden 

i andra länder. 
 
Idrott och hälsa 
– att göra eleverna medvetna om olycksrisker i trafiken i samband med träning 

och resor till och från träning och tävling  
– att kunna ge första hjälpen. 
 
Individuella programmet 
– att eleverna skall visa ansvar och hänsyn och vara medvetna om alla risker i 

trafiken. 
 
5.3 Synpunkter från lärare 
Intervjuer med de olika lärargrupperna i gymnasiet har genomförts under hela 
projektet. Många synpunkter har framkommit där huvuddelen varit kraftigt 
negativa, framförallt om det sätt som de blivit involverade i projektet, den extra 
och oklara arbetsbörda projektet har inneburit och många lärares svårigheter att 
hitta bra tillämpningsområden för sina ämnen eftersom de saknat sakkunskap. Det 
framkommer också tydligt att det funnits några lärare som med stort engagemang 
försökt få projektet att rulla och som lyckats förhållandevis väl, både i sina egna 
ämnen och i uppgiften att entusiasmera några av sina kolleger. Åsikterna skiljer 
sig därmed kraftigt från lärarna på grundskolan.  

Redovisningen nedan begränsas till den egentliga projektperioden, dvs. 
hösten 98–våren 01 och bygger på gruppintervjuer eller enskilda intervjuer med 
sammanlagt 10 lärare vid två tillfällen, hösten 1998 och våren 2001. 
 
5.3.1 Om arbetssituationen 
Flera av lärarna understryker att de inte har något emot idén med ”Framtid på 
väg”. Inom vissa ämnen, t.ex. miljökunskap och samhällsvetenskap menar man att 
det är förhållandevis lätt att hitta tillämpningar, medan det i flera andra ämnen 
upplevts som svårt och pressande. En lärare uttrycker detta med stoffträngsel: 

 
”Men det är på något sätt att det läggs på väldigt mycket på oss lärare, vi tycker 
det här är jättebra och det här med jämställdhet, brandförsvar är också jättebra. 
Sex och samlevnad, droger, alkohol är också väldigt viktigt att vi ställer upp på. 
Det är klart vi har ungdomarna på den här skolan och dom ska ju omfattas av 
alla dom här viktiga sakerna. Anledningen att vi verkar trötta har ingenting att 
göra med att vi är emot projektet. Så här känner vi att så här mycket kan vi göra, 
men plötsligt blir det för mycket. Sen tror jag en sak som är väldigt viktig är att 
man vet när jag gör detta så är det klart då och då. När man vet att det är ganska 
så oändligt så blir det tungt. Jag tror att vi skulle göra en vettig insats om man 
visste att nu får ni ta det här ett år och då kör man hårt och sen är man färdig och 
avslutar.” 
 
Någon av lärarna pekade också på att den allmänna osäkerheten i planeringen av 
arbetet gör att ett projekt som ”Framtid på väg” lätt kommer i skymundan. 
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”Vår och den sektorn är så ombytlig, vi få aldrig lugn och ro. Det är bara en 
massa vikarier hela tiden. Därför blir ett sånt här projekt jättesvårt hos oss. Det 
ligger nästan på is just nu i alla fall, eftersom nu är det två vikarier hos oss och 
två ordinarie. Sen nästa termin hur ser det ut då? Ja, det vet vi inte. Vi vet inte 
hur nästa termin ser ut. Vi vet inte från termin till termin hur det ser ut och det är 
jobbigt. Om man ska jobba med något sånt här så går det inte. Mycket tid utanför 
lektionerna går åt till att hjälpa dessa vikarier, tiden räcker inte till.” 
 
En positiv kommentar kring jobbet var att arbetet i lärargruppen fungerade bra 
och att det varit ett ”rätt bra gäng som höll på med det här”. Ständigt åter-
kommande i lärarnas kommentarer är dock bristen på tid i förhållande till alla de 
krav som ställs. Man menar att det krävs ett personligt intresse för ett temaområde 
för att det skall bli bra. En av lärarna ger exempel på detta genom att skissa på ett 
annat temaområde. 
 
”Många är ju redan formade, genom uppväxt, genom bygden, dom har redan en 
speciell inställning. Ta t.ex. min käpphäst med jämställdhetsfrågor som jag är 
väldigt intresserad av och skulle vilja jobba mer med det. Om jag fick välja vad 
jag skulle göra så skulle det egentligen inte vara trafik utan jag skulle vilja jobba 
med jämställdhetsfrågor. Det här med white ribbon har jag pratat med eleverna 
om det är. Men då märker man vilken fruktansvärd inställning dom har ibland. 
Dom kan direkt säga rakt ut ibland; Menar du att det är OK att slå en tjej? -Ja det 
beror väl på vad hon gör. -Men uppför sig tjejen så som man ska mot en kille 
behöver hon ju inte få stryk men hon ska veta att sköter hon sig inte ska hon få 
stryk. Det är ungefär den inställning många av mina elever har. Då kan man 
ibland få dom att tänka efter vad dom egentligen säger, jag hoppas att det gör 
nytta det jag en gång har sagt. Att någonting har fastnat. Jag har en känsla av att 
det flyter fast både i trafiken och vad dom än gör, det är svårt med en del saker 
tycker jag.” 
 
En av huvuddiskussionerna bland lärarna gällde kravet på integrering i kärn-
ämnen, något som många upplevde som pressande. Som alternativ till integre-
ringen framhåller flera av lärarna att man borde bryta loss trafiken som ett särskilt 
ämne eller genomföra trafikdagar där man kan fokusera på ämnet. 
 
”Det är inte det att vi inte har försökt, därför att vi kan dra den här slutsatsen att 
vi måste ha den här dagen eller en eftermiddag med trafik, så att man vet att alla 
får det. Det kan bli så då. Om vi vill att gymnasieeleverna ska få reda på mer om 
trafik så kanske vi ska koppla ihop sådana som kan trafik. Det kan vi ju inte 
egentligen, vi är ju inga trafiklärare. Vi gör våra ämnen, sedan dessutom ska vi 
fortbilda oss själva för att dessutom kunna ge trafikutbildning också. Men 
samtidigt blev jag ju intresserad ett tag, jag läste ju alla tidningar för att jag 
tyckte det var intressant. Då fodras det att man ska lämna lite annat, man gör 
detta på bekostnad av något annat.” 
 
”Frågan är hur ska undervisningen ske? Hur ska vi lära ut detta med nollvision 
idé, osv.… Vi lär ju inte ut detta genom att integrera. Då skulle vi ha blivit 
fullbetalda, ta reda på detta, diskutera osv.” 
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En av lärarna gav ett konkret exempel. 
 
”…det är det som är konsekvenserna av det hela, folk dödas för att vi har sån 
trafikmiljö som vi har. Dom åtgärder som sätts in beror inte på att vi har bättre 
trafikmiljö utan att föräldrarna tar sitt eget ansvar och stoppar in barnen i 
bilarna och skjutsar dom istället. Visst det går väl att ta in i mitt ämne, men detta 
är så pass angeläget att detta måste ske regelbundet av personer som kan detta. 
Jag tänker på den där forskaren som jag träffade, Pia – otroligt att lyssna på 
henne. Jag tänker att vi skulle låta alla elever och lärare få lyssna till henne, men 
när och hur?” 
 
En ytterligare aspekt på arbetssituationen som tas upp av de flesta lärare är 
relationen med projektledning och rektorer. Genomgående lyfter man fram att 
kraven från projektledningen varit mycket stressande och för det mesta haft 
motsatt verkan, t.ex. irritation och minskad motivation. Några menar också att 
skolledningen prioriterar verksamheten för lågt och att man aldrig möter någon 
uppskattning eller beröm för om man gör saker bra. 
 
”Då tänkte jag att det här vore ett skolledaransvar, men det visar sig att en 
skolledare också har fruktansvärt mycket att göra, då får dom prioritera grejer. 
Det här med ”Framtid på väg”, hur mycket har våra skolledare egentligen ägnat 
sig åt det?” 
 
”Det där är också någonting jag har tänkt mycket på. Vad folk prioriterar. Det 
känner ju vi idag att det är inte så viktigt om dom inte prioriterar det här utan att 
det är viktigare att gå på ett budgetmöte i kommunen än att sitta på ett litet sketet 
möte med ”Framtid på väg”. Men då kan det hända att ”Framtid på väg” mötet 
var bestämt långt, långt innan men så kan lika förbaskat ett annat möte ta bort 
det. Det ser man i många lägen att det är så. Jag tycker i princip att det som är 
bestämt, det ska man hålla.” 
 
Några har dock mycket positivt att säga om rektors ansvar. I senare delen av 
projektet har rektor varit engagerad på ett sätt som bedöms positivt. 
 
”Han har ju varit med på alla våra möten och alltid uppmuntrat. Han har jagat 
på oss och sett till att vi fått in de här. Han har hållit och lett oss, varit med oss. 
Det var han som var sammankallande, vi bestämde ganska regelbundet.” 
 
5.3.2 Om projektledningen 
Här följer också några av lärarnas kommentarer om projektledningen. Kom-
mentarerna har en något kritisk underton. 
 
”Projektledningen var ju väldigt entusiastisk, men det var ju vi som skulle göra 
jobbet” 
  
”…och om vi inte har riktigt gjort det vi ska någon gång och hänger lite efter, jag 
blir jättestressad av kraven. När jag har fått en uppgift vill jag helst göra den med 
en gång för att få undan” 
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”Projektledningen hade ingen respekt för merarbete och förutsatte alldeles för 
mycket att vi kunde ta hur mycket som helst och göra precis som de ville.”  
 
5.3.3 Om undervisningen 
Trots den kritiska inställningen bland många av lärarna till integreringstanken 
fanns det också de som tyckte att den fungerat bra. Vissa ämnen lämpar sig enligt 
dem bättre eftersom trafik faller sig naturligt. Lärarna gav några exempel. 
 
”Vissa ämnen var ju helt naturliga att föra ut i, samhällskunskapen var det inga 
problem med. Hastighet faller sig naturligt både i matte och fysik. Sen var det väl 
lite grann det här med kostnader för samhället; skador, försäkringsbolagens 
kostnader samt lidandet för människan och handikappade. Mycket utav detta är ju 
i samhällskunskapen.” 
 
”Sen har vi ju hållit på och jobbat med trafikmiljön omkring skolan och där har vi 
engagerat dom klasser som vi har, ett par stycken som då har fått hjälpa till och 
analysera läget idag och studera en del hur dom kör, dom parkerar som…jag vet 
inte vad. Väg till cyklister, hur man löser problem och dom har bra idéer. Vi har 
ju då gemensamt fört fram en del av dom till trafiknämnden här i stan och ja, det 
blev…konkret hittills blev att vi fick ”Parkeringsförbud” på den här gatan som 
går in på Wasagymnasiet. Där var det svårt att ta sig fram förut, lastbilar och 
sånt. Det respekteras rätt så bra nu. Vi gjorde lite lappar som man kan sätta upp. 
Sen kör dom som vildar förbi skolan och där har vi nu en skrivelse inne hos 
trafiknämnden och dom har lovat att ta upp den nu. Men det tar ju en himla tid för 
dom.” 
 
”…vi skrev en remiss om Agenda 21. Det var kul när man kunde visa upp när 
dom frågade om dom hade tagit någon hänsyn till oss då. Nej, sa dom. Jag visade 
på sju olika punkter i det programmet där det stod att dom hade ändrat texten 
(innehållet) med hänsyn till vad eleverna på Vasagymnasiet hade sagt. Då blev 
dom jätteglada. Men trafikfrågor skulle ju mycket också komma hit när dom 
kommer upp. Det kan höra ihop lite grann med demokratifrågan. Försöka få dem 
att känna någon form av engagemang. Jag tror att jag har gett en ganska bra bild 
av det hela, det är ju inte helt lätt men det lever vidare och vi stretar på med dom 
här frågorna. Vi tror att det är helt lönlöst att försöka få det att ingå i alla ämnen, 
det är liksom dödfött. Det kan du göra som folkskollärare, möjligen……om du har 
alla elever själv.” 
 
”…vad jag har haft genom åren och har kvar det är att jag har låtit mina treor 
skriva ”Vägen till körkortet”. Där har dom då fått berättat från det att dom får 
börja köra när dom är 16 år. Jag har skrivit frågor på tavlan; Hur har det gått 
till? Hur är det med handledare? Hur föräldrarna är och hur det är med 
trafikskolan? Om dom tycker att dom är en bra förare? Vad dom har lärt sig? Då 
ska dom ge råd till dom här ettorna som jag har. Vad ska dom nu tänka på när 
dom får det här. Dom får skriva som en skrivelse där dom vet att detta ska läsas i 
årskurs 1 och att man får ut det här i gruppen. Det här har gjort för att jag tycker 
det är lite roligt att elevtexterna läses av andra. Sen vet man att körkortet är så 
viktigt. Det har jag kört med, dom andra lärarna vet ju om att jag gör detta men 
om dom andra gör det vet jag inte.” 
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Utöver integreringsaktiviteter har man satsat på en rad punktaktiviteter. Hit hör en 
reflexkampanj där man delade ut specialinköpta reflexer till alla elever. Man 
genomförde också en cykelhjälmskampanj bl.a. med försäljning av billiga 
hjälmar. Kampanjen beskrivs och bedöms av en lärare på följande vis. 
 
”Vi körde t.ex. en cykelhjälmkampanj, den gick ut på att vi kunde få sälja 
billigare hjälmar, bra hjälmar från NTF. Så hade vi försäljning här till både 
elever och personal, det var faktiskt mest personal som köpte. Sedan så hade vi 
koll på de som hade hjälmar på sig när dom kom till skolan skulle man anteckna 
och dom skulle få som en biljett till en utlottning. Sen när terminen var slut skulle 
man ha den här utlottningen och då skulle det vara priser. Jag tror inte det var 
någon elev, man ska inte ha hjälm! Man ska inte ha hjälmar på sig.” 
 
Ytterligare en tillämpning av projektet har varit att några elever valt trafikämnet 
till sina specialarbeten. En lärare kommenterar ett exempel på arbete. 
 
”En elev gjorde ett specialarbete om fart, ett ganska fint arbete. Han skrev i sitt 
slutord att nu när jag har gjort det här arbetet har jag förstått mycket mer än vad 
jag förstod innan. När han verkligen gick in för detta insåg han ju t.ex. varför 
man ska köra 30 km istället för 50 km vid skolan. Kör man 30 km har ett barn 
man träffar 90 % chans att överleva och kör man 50 km är det ju precis tvärtom 
då har det 10 % chans att överleva. Då betyder dom här 20 km så mycket. Det 
hade han förstått. Han hade gjort ett ganska fint arbete.” 
 
5.3.4 Möjligheterna att påverka eleverna 
Det finns också en ganska pessimistisk inställning till i vilken utsträckning 
projektet skulle ge några kvarstående effekter hos eleverna. Två skäl angavs för 
detta, dels den tidigare beskrivna arbetssituationen så som den upplevts av lärarna 
som gjort att tillämpningen blivit splittrad och marginell inom många ämnen, dels 
att man inte lyckats marknadsföra projektet bland eleverna. Det sista illustreras av 
flera uttalanden om att eleverna inte vet vad ”Framtid på väg” är. 
 
”Jag är inte säker på att dom vet. Dom visste inte när jag frågade på förmiddagen 
idag.” 
 
”Nej, jag tror inte dom har en aning. Dom märker nog att vi tar upp trafik ibland, 
men vi talar nog inte om att det har med projektet att göra och då vet dom ju inte, 
eller hur?” 
 
Några lärare är dock mer positiva, något som hänger ihop med deras egen 
inställning till och kunskap om hur angeläget problemet är för deras elever. 
 
”För mig är det lite lättare som speciallärare, på något sätt. Det finns inte samma 
krav på mig att jag ska uppnå några mål och då kan jag avbryta och ta upp 
trafikantgrejor. På nåt sätt kan jag tänka mig att jag kan göra mera, men å andra 
sidan har jag ju inga egna klasser heller så att jag kan ju inte styra något. Jag har 
en del smågrupper som är speciellt utsatta som orsakar mycket olyckor osv. som 
går i det programmet. Det vet ju jag när jag tar upp det här ibland, det finns vissa 
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anledningar till att ta upp det här ibland. Det visar sig att dom har en 
fruktansvärd inställning till det här att köra fort och dom har ingen förståelse för 
att man kan köra 30 km i stan och dom tycker att det är verkligen att inskränka på 
individens frihet att ens ha hastighetsbegränsningar. Jag känner tydligt att 
behovet finns här.” 
 
”Jag tror att vi påverkar och jag tror att vi har mer av trafikkunskap på vår skola 
än vad dom har på andra skolor. I och med att vi har det så tror jag vi är lite 
bättre, vi har ju haft lite kampanjer och jippon.” 
 
”I bästa fall en attitydförändring till hur man rör sig i trafiken för att det ska bli 
så lite olyckor som möjligt. Även om det låter negativt tror jag att vi ändå på 
skolan har haft en del påverkan. Ibland tjatar vi lite om det här, dom känner till 
det här med trafiken och ibland skojar dom med oss. -Är det trafikantprojektet nu 
igen? Det har ju ändå varit en del jobb, jag tror ändå att det vi har sagt i gruppen 
att vi har velat ta fram det här. Jag vill inte att det ska ha hänt någonting, min 
vilja eller förhoppning är ju att det ska ha gjort en påverkan av attityden.” 
 
Andra lärare är mer pessimistiska. De tror att det blir för lite och att den här frågan 
är för stor för att bara skolan skall klara av den. 
 
”Fast jag tror att det behövs intensivare bearbetning. Det såg man ju när anti-
tobak debatten var så väldigt, väldigt stark då gick det ju ner. Sen såg man att det 
gick ner och så slutade man med den här intensiva påverkan. För jag tror att det 
är ett väldigt bra sätt att påverka.” 
 
” Jag har en känsla av att alla i samhället måste vara mer engagerade, inte bara 
skolan.”  
 
”…hela samhället skulle vara engagerat i det här med ”Framtid på väg”, inte 
bara skolorna. Det skulle vara under någon samordnande , det finns ju något som 
heter Nollvisionen här, dom har hjälpt oss och stått och kollat dom som har bälte 
på . Vi har gjort sådana smågrejor, vi har även gjort hastighetskontroller här ute. 
Då skulle man ju vilja att hela Arboga är involverat, även poliserna. Nu har vi 
”Framtid på väg” här, och vi vill mer kolla att dom följer reglerna och att 
poliserna ofta var ute och engagerade sig i om man gick på trottoaren eller 
cyklade på fel sida , bilbälteskontroller o.d. Det skulle vara en total grej. Precis 
som i Malmö, polisen har kontroller – det hjälper inte att bara berätta om det i 
skolan. Det skulle även ut på ungdomsgårdarna, det skulle ut i alla sammanhang 
och integreras.” 
 
5.4 Synpunkter från rektor 
Under projektets gymnasieperiod har det funnits två rektorer på Vasagymnasiet. 
Av dessa har bara den som varit rektor under uppföljningsperioden 1998–2001 
intervjuats. Här nedan återges några centrala synpunkter från den intervjun som 
genomfördes våren 2001. 

Generellt beskriver rektorn sin egen inställning till projektstarten som tveksam 
dels för att han blev överraskad av att skolan skulle vara med i projektet, dels för 
att han inte var överens om hur det skulle läggas upp.  
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”Jag har inte helt och hållet varit frälst på evenemangstillställningar, som de här 
temadagarna. Jag har jobbat mycket med främlingsfientlighet och rasism och då 
kan man ha stora manifestationer, man går ut och demonstrerar på stan. Det är 
kul en vecka, men sen är det arbetet i det dagliga livet som ger effekt på sikt. Om 
man ska lägga ner pengar och jobb på det ska man göra det på sikt. Vi kom ju att 
ändra konceptet till att vi måste hitta ett sätt att arbeta in det här i verksamheten 
så att det genomsyrar verksamheten, det var ju egentligen tanken från början så 
vitt jag förstår.” 
 
En del i tveksamheten låg också i den planeringsprocess som genomfördes till-
sammans med projektledningen. Det behövdes många och långa diskussioner för 
att komma fram till ett gemensamt synsätt. 
 
”Sedan kom vi att utveckla ett system där vi hade väldigt mycket diskussioner 
tillsammans med projektledningen, dom kom hit och vi satt ibland längre 
sessioner; ett par timmar eller mera. Vi diskuterade igenom problematiken och 
…så att jag fick chans att få projektets idéer förankrade hos mig och att jag skulle 
se hur man kunde utveckla projektet i det dagliga arbetet. Det var ju verkligen 
väldigt viktigt det här att idén överförts…. Projektledningen hade mycket 
artikulerade idéer om det här och att jag fick dom förankrade i min verklighet. 
Det behövdes långa diskussioner till det, samtidigt som projektledningen behövde 
få reda hur jag tänkte för att förstå hur vi jobbade här egentligen.” 
 
”Vi tänkte i grunden på samma sätt, plattformen var densamma. Men sen 
överbyggnaden där kom vi egentligen inte att ha samma idéer egentligen därför 
att projektledningen har ju förankrat sina idéer och arbetat med de lägre 
stadierna i skolan och där kan man ha av typen att man går ut och räknar hur 
många som har säkerhetsbälten på sig, osv. Man kan ha en pärm där det står 
trafikantprojekt där man samlar material. Det passar bra för låg och mellan-
stadiet, kanske delvis högstadiet. Men det är inte gångbart här hos oss, så det 
vände vi oss lite emot här att vi var inte beredda att ha en särskild undervisning 
som bara handlade om trafikantprojektet utan vi ville ju att trafikantprojektet 
skulle vara ett sätt att vinkla relevanta ämnen, kurser och de accepterade ju 
projektledningen till slut, men det tog ett tag innan man var med på det. Vi 
diskuterade varför vi inte hade en pärm där det står trafikantprojektet på. Vi ville 
inte ha det, sa vi.” 
 
Även rektorn betonar ett av huvudproblemen med att få aktiviteterna att 
accepteras fullt ut av lärarna, dvs. alla de krav som ställs på vad en lärare skall 
göra. 
 
”Därför att det finns väldigt många intressen som tränger sig på i skolan; 
hälsofrämjande skola, trafikantprojektet, främlingsfientlighet och rasism och så 
vidare. Ja det finns flera grejor som vill komma in i skolan och ibland kan man 
uppleva från lärarnas sida; inte det också! Det är klart att man upplevde lite 
grann av den reaktionen. Det finns en sektor som inte har lämnat in någon 
handlingsplan.” 
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Ett tungt vägande argument för att fullfölja projektet har varit den politiska 
förankringen och beslutet i Barn- och ungdomsnämnden. 

 
”Nämnden kan ju fatta beslut på saker och ting. Det är ju på något sätt uppdrag 
från kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. I det här fallet så har man ju valt 
att ta ett beslut på politiska nivån, och då har vi ingen anledning att ha 
synpunkter på det från tjänstemannahåll. Om politikerna har fattat ett beslut så 
ska det göras. Och därför har vi inte haft anledning att ha haft en sån diskussion, 
utan att det finns ju där.” 

 
När det gäller utbildningens genomförande på skolan har det fungerat både bra 
och dåligt. Några lärare lyfts fram som eldsjälar och några aktiviteter nämns som 
speciellt intressanta och vällyckade. 

 
”Det har ju varit både och. Det är ju så här. Mycket av hur elevernas intresse 
fokuseras utgår ifrån lärarnas engagemang. Vi har ju några lärare… som har 
varit väldigt intresserade och har arbetat vidare med det här. Man har en grupp i 
en klass, en samhällsvetarklass som har arbetat med trafikplaneringen omkring 
skolan här, hur det ska se ut och dom har uppvaktat trafiknämnden med sina 
synpunkter på det här och fått gehör. Det är ju en viktig bit i den demokratiska 
processen att se att det lönar sig att göra någonting, för att man får gehör för det. 
Sedan finns det sådana som inte fattar ett spår utav detta. – Vadå, då varför ska 
jag hålla på med det här – jag som undervisar i språk? Men en språkklass tyckte 
det var kanonbra, nu kan vi ha ett utbyte med en skola i Tyskland eller Polen och 
titta på olika frågor i trafiksammanhang här och jämföra dom med 
Polen/Tyskland och jämföra med oss och vi kan få jättebra diskussioner omkring 
det här.” 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att rektor uttrycker en tydlig ambition att 
fullfölja projektet även om han ser många problem som har att göra med lärarnas 
acceptans och engagemang. Det framgår också klart att det från början fanns en 
rad oklarheter mellan skola och projektledning om arbetsformer, innehåll m.m., 
där vissa gick att klara ut medan andra kom att finnas kvar under arbetets gång. 
Några lärare har engagerat sig starkt i projektet där de dels hittat tillämpningar 
med sina egna elever, dels försökt engagera andra lärare. Resultaten av det senare 
har dock gett blandat resultat. Vissa lärare har inte alls velat delta. 
 
5.5 Synpunkter från projektledare 
Projektledningen i Arboga har bestått av två personer, en projektledare och en 
biträdande projektledare. Intervjun är genomförd med projektledaren våren 2001. 
Han gör i intervjun först en tillbakablick på projektets tidiga gymnasiefas och 
konstaterar att flera av de första åren var bortkastade ur projektets synvinkel. Det 
var inte förrän den nuvarande rektorn fick ansvaret för att genomföra det politiskt 
beslutade projektet. 
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”Det var när nuvarande rektorn kom in i projektet som vi konfronterar honom 
med att ’nu får du det här ansvaret som rektor och det kommer att ligga på dig i 
fortsättningen’. Skolstyrelsen har beslutat att det här ska fortsätta och vi anser att 
du har ansvaret. Efter det blev de ju ändring på det hela. Då drev rektorn 
projektet och då blev det en hel annan status i det. Det var först då det började 
komma igång. Det var lite väl sent för vi fick ju ingen normal övergång med dom 
första eleverna.” 
 
Vikten av att projektet fick ett namn och en viss status underströks ofta i 
kontakterna med skolan. Till exempel diskuterades logotype och ”Framtid på 
väg”-pärm. Projektledaren underströk vikten av detta. 
 
”Projektet var ju inte ens upplagt på samma sätt som på högstadiet. Då hette det 
ju ”Framtid på väg” och alla elever visste vad ”Framtid på väg” var. Här vet 
ingen vad ”Framtid på väg” är. Det var ju ändå ett syfte att dom skulle känna 
igen vad som tillhörde projektet. För utvärderingens skull hade det varit väldigt 
praktiskt så det var därför jag ett antal gånger drev att dom skulle ha pärmar med 
”Framtid på väg”. Ambitionen var också att lärarna skulle meddela att det var 
”Framtid på väg” när någon projektaktivitet genomfördes, men det har inte 
fungerat.” 
 
Synpunkterna på lärarnas engagemang och konkreta aktiviteter stämmer väl 
överens med vad som sagts av rektorn och av lärarna själva. Det har funnits en 
grupp som jobbat engagerat medan de flesta andra varit relativt oengagerade eller 
likgiltiga. En jämförelse görs också med grundskolan där lärarna hade fördelen att 
vara med från början och ge projektet sin form. 
 
”Det är också många som varit otroligt bra, otroligt ambitiösa och väldigt 
duktiga i det här projektet. Men generellt sett tror jag de flesta på gymnasiet varit 
relativt likgiltiga för det här. För projektet är något som ligger utanpå den 
vanliga verksamheten och det är någon utifrån som kräver att man ska genomföra 
det. Det är ju inte deras projekt. Det var väl en av de stora skillnaderna mellan 
grundskolan och gymnasiet. Där var ju lärarna med och planerade och var med 
från början. Det är, tror jag, den riktiga skillnaden, dom är entreprenörer också – 
dom fick skapa det mesta själva.” 
 
På en fråga om förväntningarna på projektet uttrycks en relativt begränsad nivå. 
En förhoppning är att visa att det går att driva ett så här långsiktigt projekt. 
Projektledaren poängterar således det glädjande i att projektet gått att genomföra 
trots alla de variationer i engagemang och uppfattningar som funnits. 
 
”Det man förväntar sig från skolan var att minska antalet olyckor i trafiken. Det 
var ganska klart, det har flera sagt genomgående under åren. Men min åsikt från 
början var nog att när vi skulle gå in i gymnasiet, skulle resultatet bli minst lika 
bra som på högstadiet. Men man är luttrad i det här så att jag skulle bli förvånad 
om man hittar mycket positiva samband i det här fallet. Det betvivlar jag, det 
finns så många fällor. De förväntningar jag har, alltså det jag tycker att kärnan i 
det hela är det att det går att driva ett projekt i tio år – det är inte många som har 
gjort det här i Sverige. Det är det första som är det viktiga och det andra är att 
det går även på ett gymnasium, det går att förändra någonting som någon annan 
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inte har gjort innan, alltså det går att starta någonting, det finns en möjlighet att 
göra något som ingen har prövat innan egentligen. Om projektet hade fortsatt, 
säg fem år till hade vi kunnat mäta effekter för då hade det varit en verklig del av 
skolan. Då hade alla lärare kunnat jobba med detta; man hade utvecklat fler 
grupper som varit med.” 
 
”Det här projektet kan visa att du kan förändra någonting. Att det sen har funnits 
en massa motstånd på vägen, det får man ju förutsätta – det finns ju överallt. Det 
ska stå skrivet någonstans att man skall ha det här. Annars går det inte. För det 
som är skrivet, det går också att genomföra till stor del. Man diskuterar det och 
även om man är motvillig så måste man genomföra det. Det har funnits mängder 
av sådana exempel sedan dom första läroplanerna kom efter folkskolestadgarna 
1918–19. På 60-talet började det komma fram ett antal saker efter 46 års skol-
kommission, som är det mest fantastiska som skrivits egentligen. Efter det har det 
kommit ett antal förändringar på gott och ont hela tiden. Alla förändringarna har 
lärarna varit negativa till men man har varit tvungna att titta på dem och 
genomföra dem. Spelar ingen roll vad de har tyckt, de har varit tvungna att göra 
det. Det blir mer och mer tvång ju mer tiden går. Nu är det så att om det kommer 
en ny läroplan måste man följa den.” 
 
Sammanfattningsvis har projektledaren redovisat en inställning att projektet som 
företeelse gått att genomföra under en lång period. Det har funnits problem i 
kontakterna mellan inblandade parter där vissa har kunnat lösas och andra bestått. 
Den avgörande positiva vändningen i projektet var när nuvarande rektor fick 
ansvar och krav att genomföra arbetet.  
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6 Effektutvärderingen, metoder 
Effektutvärderingen skiljer sig från processutvärderingen genom att den mäter 
förändringar hos eleverna i stället för hur man har arbetat. De förändringar som 
avses är framförallt i kunskaper, attityder och självrapporterade beteenden, vilka 
har mätts med hjälp av enkäter. 

 
6.1 Urval 
Försöket har omfattat samtliga elever i högstadiet som började årskurs sju under 
1990, 1991 och 1992, dvs. 3 årskullar, och samtliga elever i gymnasiet 1998, 1999 
och 2000.  

För att göra en effektmätning möjlig har också en kontrollgrupp använts. 
Utgångspunkten för val av kontrollgrupp var att de skulle komma från en ort som 
var så lik Arboga som möjligt. En demografisk analys av olika orter visade att det 
inte fanns någon som liknade Arboga helt. Det var dock möjligt att få fram tre 
stycken som var relativt lika. Efter de demografiska jämförelserna och besök på 
orterna valdes Skara, Eksjö och Söderköping som kontrollorter. Städernas befolk-
ningsmängd och historiska prägel är relativt lika men kontrollorterna är till 
arealen något större, vilket medför en något lägre befolkningstäthet (tabell 2). 
Kontrollorternas elever slås i resultatanalysen samman till en grupp, kontroll-
gruppen. I kontrollgruppen för högstadiet har de elever använts som började sjuan 
1991. Samma grupp har besvarat enkäten i sjuan och i nian. För gymnasiedelen 
har bara Eksjö och Skara använts eftersom Söderköping inte hade eget gymna-
sium. 
 
Tabell 2  Demografiska uppgifter för de olika orterna. 
 Areal km2 Population Invånare/km2 
Arboga 342 14 000 44 
Eksjö 802 18 000 22 
Skara 440 18 000 42 
Söderköping 671 13 000 19 

 
De högstadieskolor som ingått är Gäddgårdsskolan och Stureskolan i Arboga, 
Furulundsskolan i Eksjö, Djäkneskolan och Teglaskolan i Skara och Ramunder-
skolan i Söderköping. Gymnasieskolor som ingått är Vasagymnasiet i Arboga, 
Eksjö gymnasium och Katedralskolan i Skara. Antalet elever och mättillfällen 
framgår av tabell 3. 
 
Tabell 3  Antal elever och antal enkätsvar i försöks- och kontrollgrupp (svars-
procent inom parentes). 

Försöksgrupp Kontrollgrupp Mättillfälle 
elever svar elever svar 

Före, 
högstadiet 468 410 (88)  409 361 (88) 

Efter, 
högstadiet 468 410 (88)  428 367 (86) 

Före, 
gymnasiet 366 323 (88)  1 144 984 (86) 

Efter, 
gymnasiet 495 488 (99)  1 161 380 (33) 
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6.2 Datainsamlingens genomförande 
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av enkät. Samtliga elever i högstadiets 
försöks- och kontrollskolor har fått enkäten i början av sjuan och i slutet av nian. 
Enkäterna har distribuerats via respektive skola och fyllts i under lektionstid. 
Antalet elever och antalet enkätsvar redovisas i tabell 3. Eleverna i gymnasiet har 
fått enkäten enligt en något annan princip. Samtliga klasser på skolorna i början 
av hösten 1998 och i slutet av våren 2001 har fått den. Detta innebär att båda 
mätningarna omfattar 1:or, 2:or och 3:or. 

Enkäten innehåller, när det gäller mätning av utbildningens effekter, framför-
allt frågor om kunskaper, attityder och beteenden i trafik. Bland beteendefrågorna 
ingår t.ex., val av färdsätt, aktiviteter för att påverka skolvägens utformning, 
regelefterlevnad och övningskörning för bilkörkort. Några bakgrundsfrågor, bl.a. 
om elevernas fritidssysselsättning ingår också. Enkäten till klass nio hade 
kompletterats med frågor om moped, om övningskörning och om värdering och 
beskrivning av undervisningen. Gymnasieenkäten har utökats med scenarier om 
alkohol, miljö och hastighet och med 12 kunskapsfrågor om trafiksäkerhet och om 
miljö. Följande tre scenarier ingick: 
 
”Föreställ dig att du har körkort för personbil. Du är försenad till ett viktigt möte. 
För att hinna fram i tid krävs det att du kör 65 km/h. Hastighetsbegränsningen är 
50 km/h.” 
 
”Du skall hämta en kompis i stan. Inne i staden får man bara stå på tomgång i en 
minut av miljöskäl. Du vet om detta men beslutar ändå att ha motorn igång 
eftersom det är kallt ute. Efter 15 minuter kommer din kompis.” 
 
”Du är i en sommarstuga som ligger en och en halv mil från din bostad. Du är 
tvungen att komma hem under kvällen. Enda sättet för dig att komma hem är att 
låna din kompis moped eller att gå. Under kvällen har du druckit två starköl.” 
 
För varje scenario har man fått skatta följande: 

 
– Egen inställning till att köra för fort/behålla motorn på/ta mopeden 
– Vad man tror att andra personer i sin omgivning skulle tycka om detta 
– Om man tror att beslutet skulle vara lätt eller svårt 
– Hur troligt det skulle vara att man själv skulle bete sig så. 
 
När det gäller kunskapsfrågorna har man fått kryssa i om 12 olika påståenden är 
rätt eller fel eller om man inte vet. 

Som grund för attitydmätningarna har Osgoods semantiska differential använts 
i högstadieenkäten. Med ”Osgoodskalan” menas en teknik att mäta mening, inne-
börd eller betydelse (Osgood, 1957). Osgood antar att det existerar ett s.k. 
”semantiskt rum” med ett okänt antal dimensioner, där varje begrepp kan placeras 
in. Genom att dela upp variationen i försökspersonernas svar i ett antal faktorer, 
hoppas man finna det minsta antalet dimensioner som är nödvändigt för att kunna 
ge en någorlunda bra bild av det semantiska rummet. Denna metod har visat sig 
vara användbar för att mäta attityder hos barn och ungdom (Kerlinger, 1966). 

Osgoods semantiska skalor innehåller ett antal bipolära skalor, var och en 
definierade av ett adjektivpar, tillsammans med det begrepp som skall utvärderas. 
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Man har genom analyser funnit att det kan anses rimligt att betrakta det 
semantiska rummet som bildat av tre dimensioner: värdering, styrka, aktivitet. 
Man väljer ut adjektivpar ur dessa dimensioner, t.ex. god–dålig = värderande, 
hård–mjuk = styrka, snabb–långsam = aktivitet. Man mäter på detta sätt inne-
börden i ett begrepp t.ex.: 
 
Att åka motorcykel 
 bra  � � � � � dåligt 
 hårt  � � � � � mjukt 
långsamt � � � � � snabbt 
 
Denna teknik att mäta innebörden av ett antal begrepp för en viss individ eller 
individkategori kallas ”den semantiska differentialen”. Vad mätinstrumentet dif-
ferentierar är alltså olika innebördsaspekter, samma begrepps olika innebörd för 
olika individkategorier och olika begrepps innebörd för samma individkategori. 
De attitydobjekt som eleverna fått ta ställning till är: 

 
• att visa hänsyn i trafiken  
• att följa trafikregler 
• att använda bilbälte  
• att använda reflexer 
• att cykla 
• att åka motorcykel 
• att åka bil 
• att åka buss 
• polisen 
• att vara som sina kompisar. 
 
För vart och ett av dessa objekt har man fått bedöma följande adjektivpar på en 
femgradig skala: 

 
• bra–dåligt 
• manligt–kvinnligt 
• roligt–tråkigt 
• hårt–mjukt 
• bullrigt–tyst 
• långsamt–snabbt 
• fegt–modigt 
• oviktigt–viktigt 
• svagt–starkt 
 
Dessa skalor visade sig dock svåra att hantera och förstå för många av eleverna 
och de skars därför ner i gymnasieenkäten till att bara omfatta dimensionen bra–
dåligt där man ombads ta ställning till samma företeelser på 5-gradiga skalor. 
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6.3 Statistisk analys 
I jämförelserna mellan försöks- och kontrollgrupp har signifikansprövning gjorts 
med hjälp av logistisk regression och Friedmanns och Kruskal-Wallis test för 
ordinalskaledata i före- och eftermätningar, Chi2-analys vid jämförelse av 
grupperna vid ett mättillfälle samt enkel faktoriell variansanalys då data är på 
intervallskala. Signifikansnivå är konservativt satt till 1 % med tanke på att så 
många signifikanstester görs i de olika analyserna. 

Osgoods semantiska differentialer har i högstadieenkäten bearbetats med 
Principal komponentanalys för att reducera antal variabler. 
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7 Resultat av effektutvärderingen, högstadiet 
7.1 Attitydförändringar 
Attityder har mätts dels genom ett antal fristående attitydfrågor, dels genom 
Osgoods semantiska differentialer. I redovisningen av resultaten nedan kommer 
dels de fristående frågorna och några exempel från de semantiska differentialerna, 
dels en faktoranalys av de semantiska differentialerna med avsikt att visa attityd-
förändringar i mer sammanfattande termer. 

Generellt gäller för attitydförändringarna att det finns en rad skillnader mellan 
försöks- och kontrollgrupp, främst positiva sett med utgångspunkt i försöksverk-
samhetens målsättning. Ett relativt genomgående mönster är att ungdomarnas 
attityder försämras från sjunde till nionde klass, men att denna försämring är 
mindre i Arboga än i kontrollorterna. Som exempel på förändringarna har fördel-
ningarna på den 5-gradiga skalan ”bra–dåligt” för de 10 attitydområdena i enkäten 
valts ut. Dessa redovisas i figur 7. När man läser figurerna skall man observera att 
skalan är ett utsnitt av ett av de fem skalstegen, nämligen det skalsteg där medel-
värdet befinner sig. En förändring från sjuan till nian på 0,1 skalsteg i medelvärdet 
motsvarar storleksmässigt att 10 % av de svarande kan ha förändrat sina svar ett 
skalsteg på den 5-gradiga skalan. En högre stapel indikerar en förskjutning av 
attityden från ”bra” till ”dåligt”.  

Att visa hänsyn bedömer eleverna i kontrollgruppen vara något mindre bra i 
nian än i sjuan. I försöksgruppen däremot är det ingen förändring. Skillnaden i 
förändring är ca 0,1 skalsteg. Utvecklingen av de övriga attityderna i exemplet är 
snarlika, men skillnaderna är små. Vad gäller bältesanvändning och att åka bil är 
det ingen skillnad i förändring, vilket för bältesanvändningen kan förklaras med 
att attityden till detta var mycket positiv redan från början. En avvikelse finns i 
exemplet, nämligen ”att vara som sina kompisar”. Detta är något man förhåller sig 
mer positiv till i kontrollgruppen än i försöksgruppen. Skillnaden i attitydutveck-
ling är i exemplet störst när det gäller inställningen till att åka motorcykel. I 
kontrollgruppen bedömer man detta som mindre bra i nian än i sjuan, men i för-
söksgruppen är utvecklingen den motsatta, man har en positivare attityd här. 
Skillnaden är ca 0,2 skalsteg vilket motsvarar att 20 % har ändrat sin bedömning 
ett skalsteg i genomsnitt. 
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Figur 7  Resultat från attitydmätningar med Osgoods semantiska differential, 
adjektivparet. 
Bra-dåligt för 10 olika attitydobjekt. Medelvärde på 5-gradig skala (1=bra, 
5=dåligt) (*=p<0,01) (svart=försöksgrupp, grå=kontrollgrupp). 
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Med hjälp av Principal komponentanalys har samtliga adjektivpar bearbetats och 
reducerats till 10 faktorer. Analysen gav dels sex renodlade faktorer som kan 
definieras av attitydobjektet (kompisar, polis, cykel, motorcykel, bil, buss), dels 
fyra faktorer som är en sammanblandning av attitydobjekten regler, visa hänsyn, 
bilbälte och reflexer, dvs. de som avser trafiksäkert beteende. Uppdelningen av 
dessa fyra objekt grundar sig istället på dimensioner i adjektivparen så att alla 
variabler ”bra–dåligt” och ”oviktigt–viktigt” hör till en faktor, alla ”svagt–starkt” 
och ”fegt–modigt” hör till en, alla ”roligt–tråkigt” till en och till sist alla 
”manligt–kvinnligt” till en faktor. De 10 faktorerna kan därmed beskrivas enligt 
följande: 
 
Värderingsfaktor trafiksäkerhet 
Om det är ”bra–dåligt” resp. ”viktigt–oviktigt” att följa regler, att visa hänsyn i 
trafiken, att använda bilbälte och reflexer. 

 
Styrkefaktor trafiksäkerhet 
Om det är ”svagt–starkt” respektive ”fegt–modigt” att följa regler, att visa hänsyn 
i trafiken, att använda bilbälte och reflexer. 

 
Nöjesfaktor trafiksäkerhet 
Om det är ”roligt–tråkigt” att följa regler, att visa hänsyn, att använda bälte och 
reflexer. 

 
Könsrollsfaktor trafiksäkerhet 
Om det är ”manligt–kvinnligt” att följa regler, att visa hänsyn, att använda bälte 
och reflexer. 

 
Kompisfaktor 
Inställning till att vara som sina kompisar. 

 
Polisfaktorn 
Inställning till polisen. 

 
Cykelfaktorn 
Inställning till att cykla. 

 
Motorcykelfaktorn 
Inställning till att åka motorcykel. 

 
Bilfaktorn 
Inställning till att åka bil. 

 
Bussfaktorn 
Inställning till att åka buss. 
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Figur 8  Resultat av faktoranalys (PCA) av semantiska differentialer. Medel-
värden för faktorpoäng (svart=försöksgrupp 7:or, mörkgrå=försöksgrupp 9:or, 
ljusgrå=kontrollgrupp 7:or, vit=kontrollgrupp 9:or). 
 
Fördelningen av medelfaktorpoäng i figur 8 visar, i likhet med de tidigare exemp-
len i figur 7, att undervisningen haft effekt på attityderna. När det gäller t.ex. 
elevernas värdering av trafiksäkerhet har man i Arboga en bättre attitydutveckling 
under högstadiet än i kontrollorterna. Försöksgruppen har dessutom blivit mindre 
beroende av att vara som sina kompisar, är positivare inställda till att cykla men 
också till att åka motorcykel och bil.  

Det visade sig också finnas en skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna 
påverkades betydligt mer av undervisningen än pojkarna. Flickorna ligger gene-
rellt högre i sina trafiksäkerhetsfaktorer och förändringen från sjuan till nian är 
större än bland kontrollgruppens flickor. Att vara som sina kompisar är mindre 
viktigt bland flickor. Arbogaflickorna har också här förändrat sin inställning mer 
än i kontrollgruppen. Uppgången i inställningen till motorcykelåkning i Arboga 
beror helt och hållet på flickorna. Pojkarna har minskat sin från början positiva 
inställning något. Både flickor och pojkar i kontrollgruppen har en mindre positiv 
inställning i nian än i sjuan. 

En speciell aspekt som togs upp separat i frågeformuläret handlar om miljön. 
Här har inställningen fångats genom att fråga om elevernas intentioner när det 
gäller att ta körkort. Med tanke på att ett miljömål fanns tydligt formulerat så var 
avsikten med frågan att mäta om ett sådant ökat miljömedvetande också skulle slå 
igenom i inställningen till att ta körkort. Resultaten i figur 9 visar att så inte blivit 
fallet när man ser på grupperna i sin helhet. Flickorna har en större benägenhet att 
avstå än pojkarna. 
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Figur 9  Benägenhet att avstå från att ta körkort för miljöns skull i % av eleverna 
(svart=försöksgrupp 7:or, mörkgrå=försöksgrupp 9:or, ljusgrå=kontrollgrupp 
7:or, vit=kontrollgrupp 9:or). 
 
7.2 Beteendeförändringar 
I enkäten har en rad frågor ställts om beteenden generellt och i trafiken (bilaga 1). 
De områden som omfattas är elevernas fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet, 
deras val av transportmedel, deras regelefterlevnad, deras aktiviteter för att för-
bättra sin trafikmiljö och deras initiativ när det gäller övningskörning.  

När det gäller deras val av transportmedel är det så att de allra flesta använder 
cykel till och från skolan. Många går eller åker buss. I figur 10 visas förändringen 
från sjuan till nian och man ser att utvecklingen är ungefär densamma i de båda 
grupperna. I kontrollgruppen är det något fler som blir fotgängare medan det i för-
söksgruppen är fler som övergår till att åka moped. Den ökade mopedkörningen 
återfinns speciellt bland flickorna i Arboga. 

I figur 10 ser man också en tydlig skillnad i fördelningen av transportsätt 
generellt. I kontrollorterna åker man mer buss både i 7:an och 9:an medan man i 
Arboga cyklar mer. Orsaken till denna skillnad är inte känd. 

Det helt dominerande färdsättet är cykel. Det visar sig att både försöks- och 
kontrollgruppen minskat sin cykling under högstadieåren. 
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Figur 10  Vanligaste sättet att ta sig till och från skolan i % av eleverna 
(*=p<0,01) (svart=försöksgrupp 7:or, mörkgrå=försöksgrupp 9:or, ljusgrå= 
kontrollgrupp 7:or, vit=kontrollgrupp 9:or). 
 
Man rapporterar att man oftare bryter mot reglerna i nian än i sjuan. Denna 
negativa utveckling har dock varit mindre i försöksgruppen än i kontrollgruppen 
när det gäller att skjutsa kompisar, cykla mot rött ljus och cykla utan lyse (figur 
11). En liknande utveckling ser man för cykelhjälmsanvändning även om det i 
båda grupperna är mycket få elever som använder hjälm (figur 12). 
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Figur 11  Andel elever som bryter mot olika trafikregler (p<0,01) (svart= 
försöksgrupp 7:or, mörkgrå=försöksgrupp 9:or, ljusgrå=kontrollgrupp 7:or, 
vit=kontrollgrupp 9:or). 
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Figur 12  Andel elever som använder bilbälte och cykelhjälm (p<0,01) (svart= 
försöksgrupp 7:or, mörkgrå=försöksgrupp 9:or, ljusgrå=kontrollgrupp 7:or, vit= 
kontrollgrupp 9:or) 
 
Bilbältesanvändningen visar en liknande utveckling. Kontrollgruppen minskar sin 
bältesanvändning något medan försöksgruppen ligger kvar på samma nivå under 
högstadieåren (figur 12). 

Ett för undervisningen viktigt mål har varit att få eleverna att intressera sig för 
sin egen trafikmiljö. Flera inslag i undervisningen har inriktats på detta men det 
har inte resulterat i att man upplevt ett ökat behov av att ändra skolvägen. Detta 
trots att det funnits uppenbara problem för många (figur 13). I kontrollgruppen har 
andelen som upplever problem med skolvägen däremot ökat något lite. Skillna-
derna är små men signifikanta. 

En liknande utveckling ser man när det gäller hur ofta eleverna pratar 
trafikfrågor med sina föräldrar. Kontrollgruppen har också här en något positivare 
utveckling (figur 13). 
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Figur 13  Andel elever som upplevt behov av att ändra skolvägen för att den skall 
bli säkrare och andel elever som pratat trafikfrågor med sina föräldrar senaste 
månaden (p<0,01) (svart=försöksgrupp 7:or, mörkgrå=försöksgrupp 9:or, 
ljusgrå=kontrollgrupp 7:or, vit=kontrollgrupp 9:or). 
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8 Resultat av effektutvärderingen, gymnasiet 
8.1 Attitydförändringar 
Attityder bland gymnasieeleverna har mätts genom ett antal fristående attityd-
frågor, dels genom att på en skala ange sin inställning till olika trafikföreteelser.  

Generellt gäller för attitydförändringarna att det finns mycket få signifikanta 
skillnader mellan utvecklingen i försöks- och kontrollgrupp. Av de nio skal-
frågorna fanns det en signifikant förändringsskillnad (dvs. interaktion mellan före-
/eftermätning och försöks-/kontrollgrupp) för ”att följa trafikreglerna”, ”att åka 
buss” och ”att åka bil” där försöksgruppen i alla tre fallen blivit mer positiva 
(figur 14). Den största förändringen gäller ”att åka bil” där försöksgruppen blivit 
betydligt mer positivt inställd och kontrollgruppen legat kvar på samma nivå.  
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Figur 14  Attitydfrågor om olika trafikföreteelser. Svarsfördelning i % av 
eleverna (p<0,01) 
 
I de tre scenarier man fått ta ställning till har man också fått ange inställning till 
att bete sig på sätt som strider mot lagen. Av de tre är det bara inställningen till att 
köra 65 km/h för fort som visar en signifikant skillnad mellan grupperna. Försöks-
gruppen i Arboga har blivit mer positiv till att köra för fort medan kontroll-
gruppen blivit något mer negativ, dvs. ett resultat som är motsatt mot de förvänt-
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ningar som fanns. När det gäller att stå med motorn på eller att köra moped efter 
att ha druckit öl är det alltså ingen skillnad mellan gruppernas utveckling (figur 
15). 
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Figur 15  Inställning till att köra 65 km/h om man är försenad. Svarsfördelning i 
% av eleverna (p<0,01). 
 
En speciell aspekt som togs upp separat i frågeformuläret handlar om miljön. Med 
tanke på att ett miljömål fanns tydligt formulerat för undervisningen, togs detta 
upp i ytterligare två separata frågor i formuläret, där avsikten var att mäta om ett 
sådant ökat miljömedvetande också skulle slå igenom i inställningen till att ta 
körkort eller till att cykla även om man har bil. Av resultaten kan man konstatera 
att ingen skillnad kunnat påvisas mellan utvecklingen i försöks- och kontroll-
gruppen. 
 
8.2 Kunskaper 
Två grupper av kunskapsfrågor har ställts till eleverna. Den ena handlar om 
trafiksäkerhet och den andra om miljö. Trafiksäkerhet behandlas i en fråga där 
man skall rangordna fordonsslag efter hur riskfyllda de är, en fråga om vanligaste 
olyckstypen bland unga bilförare och fem påståenden där man skall kryssa i ”rätt” 
eller ”fel” eller ”vet inte”. Miljö behandlas i sex påståenden där man skall kryssa i 
”rätt” eller ”fel” eller ”vet inte”. 

 
8.2.1 Trafiksäkerhet 
I den fråga där eleverna fått rangordna olika färdsätt med avseende på hur stor 
risken för olycka är, har inte försöksgruppens utveckling varit signifikant annor-
lunda än kontrollgruppen. Man kan konstatera på den angivna rangordningen att 
man inte är helt klar över vilken ordningsföljd som är den rätta (tabell 4). Man 
anger att motorcykel är farligast följt av moped. I övrigt anger man att bil kommer 
på 3:e, cykel på 4:e och att gå på säkraste plats. Den riktiga ordningen är istället 
att moped är farligast följt av motorcykel. Cykel kommer på 3:e, att gå på 4:e och 
att åka bil på 5:e och säkraste plats. Ser man bara på den relativa dödsrisken hade 
gående under 2001 bytt plats med cykel och moped bytt plats med motorcykel. 
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Tabell 4  Rangmedelvärden 1998 för försöks- och kontrollgruppens rangordning 
av risker efter trafikantkategori (ingen signifikant förändring till 2001). 

Rangordning Trafikantkategori Försöksgrupp Kontrollgrupp 
F-grp K-grp Rätt 

Gå 4,1 4,2 5 5 4 
Motorcykel 1,8 1,8 1 1 2 
Bil 3,1 3,2 3 3 5 
Cykel 3,3 3,2 4 4 3 
Moped 2,5 2,6 2 2 1 
 
I de fem påståenden där man fått svara ”rätt”, ”fel” eller ”vet inte” finns heller inte 
några signifikant skilda förändringar mellan grupperna. De flesta har svarat riktigt 
på frågorna (tabell 5) men inte alla. I ett påstående har de flesta svarat fel, 
nämligen ”sedan 1970-talet har antalet dödsolyckor ökat kraftigt”. Här har majori-
teten trott att så varit fallet medan verkligheten varit den motsatta, dvs. en kraftig 
minskning av antalet dödsolyckor. 
 
Tabell 5  Andel riktiga svar på en fråga om vanligaste olyckstyp och fem 
påståenden om trafiksäkerhet. 
Påstående Riktigt svar (%) 
Vilken av dessa olyckstyper tror du är den vanligaste 
bland personbilsförare i åldern 18–24 år? 61,6 

Unga bilförare kör i genomsnitt säkrare än medelålders 
bilförare 75,2 

Unga kvinnor kör i genomsnitt säkrare än unga män 75,3 
Det är bättre att börja övningsköra vid 16 års ålder än vid 
17,5 års ålder 77,9 

I ungefär var tionde dödsolycka har en alkoholpåverkad 
förare varit inblandad 72,3 

Sedan 1970-talet har antalet dödsolyckor ökat kraftigt 20,7 
 
8.2.2 Miljö 
I de sex påståenden om miljö där man skulle kryssa i ”rätt” eller ”fel” eller ”vet 
inte” har inte några signifikanta skillnader i utveckling mellan grupperna kunnat 
konstateras. Precis som i de påståenden som handlar om trafiksäkerhet har de 
flesta också svarat riktigt om miljöaspekter, men inte på alla påståenden. När det 
gäller avgasutsläpp vid tomgång svarar ungefär lika många riktigt och felaktigt 
medan huvuddelen tror att katalysatorn minskar koldioxidutsläppet (tabell 6). 
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Tabell 6  Andel riktiga svar på 7 påståenden om miljö. 
Påstående Riktigt svar (%) 
Att köra och stå på tomgång ger lika mycket farliga 
avgaser 43,4 

En kall motor släpper ut mera avgaser än en uppvärmd 76,4 
Små bilar förbrukar mindre bränsle än stora bilar 65,6 
Långsamma accelerationer drar mindre bränsle än 
snabba 65,3 

Katalysatorer minskar utsläppen av koldioxid 24,3 
Katalysatorer minskar utsläppen av kolmonoxid  45,4 
Det går inte som bilförare att påverka bränsleför-
brukningen 82,8 

 
 

8.3 Beteendeförändringar 
8.3.1 Färdsätt 
När det gäller elevernas val av transportmedel är det så att de allra flesta använder 
cykel till och från skolan. Många går eller åker buss. Endast en signifikant skill-
nad mellan grupperna i utvecklingen mellan före- och eftermätningen kan konsta-
teras, nämligen att kontrollgruppen ökat gåendet något medan försöksgruppen 
legat kvar på samma nivå. 

Det helt dominerande färdsättet är cykel. Det visar sig att både försöks- och 
kontrollgruppen minskat sin cykling under gymnasieåren (figur 16). Ingen mot-
svarande signifikant ökning i något annat färdsätt har konstaterats, vilket kan tyda 
på en fördelning mellan andra färdsätt så att signifikanta ökningar inte kunnat 
identifieras. 
 

Figur 16  Förändring av andelen man cyklar till och från skolan (p<0,01). 
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8.3.2 Trafikantbeteende 
Inget av alla de olika beteenden som tagits upp i enkäten har förändrats på ett 
annat sätt i försöksgruppen än kontrollgruppen. Detta gäller cykelhjälm, bilbälte, 
alkohol och ett flertal andra trafikregler. Man kan konstatera att viss utveckling 
skett över tid för båda grupperna, t.ex. minskad bältesanvändning som bil-
passagerare, minskad skjutsning på cykel och minskad cykling och mopedåkning 
där det är förbjudet, men utvecklingen är alltså inte olika i grupperna. 

Ett för undervisningen viktigt mål har varit att få eleverna att intressera sig för 
sin egen trafikmiljö. Flera inslag i undervisningen har inriktats på detta men det 
har inte resulterat i att man upplevt ett ökat behov av att ändra skolvägen. Cirka 
90 % upplever inget sådant behov och ingen skillnad mellan utvecklingen i de 
båda grupperna har kunnat konstateras.  
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9 Målanknytning 
Med utgångspunkt i det material som redovisats i form av skriftlig dokumentation, 
videofilmning, intervjuer, deltagande observation och enkäter görs här en bedöm-
ning av i vilken utsträckning undervisningsmålen har bearbetats och uppfyllts. 
Undervisningsmålen fastställdes i den utbildningsplan som har utarbetats för 
trafikantprojektet och omfattar följande delmål: 

 
• 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 ansvar – 

främst hos unga bilförare 
• att skapa jämställdhet mellan pojkar och flickor i umgänget med trafik och 

kommunikationsmedel 
• 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. 
 
9.1 Attitydmålet 
”Att utveckla attityder och värderingar som kan skapa en tryggare och säkrare 
trafiksituation och trafikmiljö.” 
 
Attityder påverkas inte direkt utan, enligt den teoridiskussion som presenterats i 
inledningen, via de föreställningar och kunskaper som man har eller via de sociala 
normer som påverkar individen. För att bedöma hur man arbetat med attitydmålet 
måste man alltså väga samman alla de aktiviteter som syftar till kunskapsför-
medling, attitydpåverkan, ökat ansvar och påverkan av sociala normer. Man kan 
därför säga att attitydmålet är ett resultat av alla andra mål för undervisningen. 
Eftersom alla andra mål presenteras separat i påföljande avsnitt, tas de inte upp 
här. Man kan dock konstatera att undervisningen påverkat elevernas attityder i en 
rad sammanhang. 

I enkäterna har eleverna redovisat sina attityder till en rad företeelser och man 
ser förändringar jämfört med kontrollgrupperna som visar att Arbogas elever 
framförallt i högstadiet har haft en något positivare utveckling av sin inställning 
till trafiksäkerhet. Detta tyder på att undervisningen i högstadiet omfattat moment 
som avser att påverka attitydmålen. 

 
9.2 Trafik- och miljömålet 
”Att göra ungdomarna medvetna om trafikfrågornas nära samband med miljö och 
överlevnad.” 
 
Miljöfrågorna har tagits upp i undervisningen vid flera tillfällen, både i högstadiet 
och gymnasiet. Miljöfrågorna var en av de få ämnestillämpningarna i gymnasiet. 
Eleverna i högstadiet sammanställde själva intervjufrågor inför en miljöunder-
sökning i kommunen. Vid de studiebesök som senare genomfördes togs ett antal 
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aspekter upp som handlar om trafik och miljö. Några exempel på detta är att man 
vid besök på bilprovningen tog upp frågan hur en katalysator fungerar, på en bil-
verkstad fick eleverna veta att man mäter utsläppen av bilavgaser och att 
motorolja återanvänds och på Arboga bilskrot fick eleverna veta att de bästa 
delarna av skrotbilarna återanvänds. Det förekom även diskussioner i klassen 
kring frågor som rörde miljö och trafik. 

Lärarna på högstadiet menade att trafikens miljöpåverkan inte tagits upp i den 
utsträckning som de själva egentligen skulle ha velat göra. En orsak till detta var, 
enligt dem, att undervisningen är svår att klara av själva. Det skulle behövas hjälp 
av föreläsare som är insatta i ämnet. Lärarna uttryckte en förhoppning om att det 
skulle läggas ner mycket tid på dessa frågor på gymnasiet, vilket också i någon 
mån blev fallet. Man kunde då ta upp frågan om kollektiva färdmedel istället för 
privatbilism, varför vi har byggt in systemet med privatbilar i vårt samhälle. Ur 
miljösynpunkt föreslogs att man skulle kunna ta upp frågor som gällde 
kommunikationer generellt, t.ex. infrastrukturen, planering av vägar och järnvägar 
m.m. 

Frågeformuläret till eleverna i högstadiet innehöll en fråga om hur man skulle 
vilja att trafiken i framtidens samhälle skall se ut. Elevernas svar på den frågan 
handlar till största delen om trafikens påverkan på miljön. Av svaren framkommer 
att man i framtiden vill ha fler miljövänliga bilar, man tycker exempelvis att 
dagens bilar släpper ut för mycket miljöfarliga bilavgaser. Alternativa förslag som 
ersättning för bensinen är solenergi, vätgas eller el. Några vanliga kommentarer 
från eleverna är att kollektivtrafik skulle vara bättre för miljön och att det skulle 
vara bättre för miljön med bilfria innerstadsområden.  

Slutsatsen om miljömålet är att man har arbetat med detta område vid ett flertal 
tillfällen, att eleverna tar upp miljöfrågorna som viktiga i enkätsvaren men att 
lärarna bedömer att området borde bearbetas mer. 

 
9.3 Aktivitetsmålet 
”Att stimulera till aktiv påverkan av den egna trafikmiljön.” 
 
Detta aktivitetsmål har bearbetats ganska väl. Det förekom ganska mycket ute-
aktiviteter, där eleverna själva stod för planering och genomförande. Ett av de 
första inslagen i trafikantundervisningen på högstadiet var att eleverna fick 
studera och kartlägga sin väg till och från skolan. Tillsammans diskuterade man 
eventuella faror som kunde finnas utmed vägen och om det kunde finnas alterna-
tiva vägar till skolan som var mindre trafikfarliga. Enligt lärarna hade eleverna 
många förslag till intressanta lösningar, där man t.ex. fann alternativa skolvägar 
som inte var så farliga. 

Även i gymnasiet var det en elevgrupp som arbetade med trafikmiljön kring 
skolan som också lyckades övertyga politikerna om att vissa förändringar var 
nödvändiga. 

En elevgrupp i högstadiet intervjuade bilister om hastigheter och bältesanvänd-
ning. En annan grupp intervjuade förbipasserande i centrala Arboga om deras 
inställning till olika frågor rörande trafiken i närområdet. Statistik fördes även 
över antalet bilar som körde mot rött eller antalet bilar som bröt mot stopplikten. 

Enligt lärarna är det mycket viktigt att uppmuntra eleverna att ta egna initiativ i 
undervisningen. Lärarna lade även märke till att de intervjuer och hastighetsmät-



82 VTI rapport 499 

ningar där eleverna själva formulerat frågor och medverkat har varit mycket 
populära bland eleverna. 

Slutsatsen när det gäller detta delmål är att det har förekommit ganska mycket 
uteaktiviteter i högstadiet där de flesta elever varit mycket aktiva och engagerade. 
Det har också förekommit någon enstaka aktivitet i en elevgrupp i gymnasiet. 
Genom att studera trafikmiljön har eleverna också skaffat sig en hel del kunskaper 
inom detta område. Högstadielärarna bedömde det också som mycket positivt att 
eleverna själva engagerade sig i studierna av trafiken och trafikmiljön. 
 
9.4 Jämställdhetsmålet 
”Att skapa jämställdhet mellan pojkar och flickor i umgänget med trafik och 
kommunikationsmedel.” 
 
Ett syfte med ”jämställdhetsmålet” har varit att försöka aktivera flickorna mer och 
att stärka deras självförtroende inom de områden som tidigare tillhört pojkarnas 
domäner, t.ex. moped- och motorcykelåkning. Lärarna uttrycker den förhopp-
ningen att genom att uppnå mer jämställdhet i detta avseende kunna avdramatisera 
motorfordonsåkandet och därmed kanske på sikt minska olycksrisken hos unga 
manliga fordonsförare.  

Det är i stort sett bara i högstadiet där jämställdhet och trafik kopplats ihop 
konkret på det sättet. De moment i undervisningen där jämställdhetsaspekten 
särskilt tagits upp av lärarna har varit i samband med mopedövningarna och 
övningen med voltbilen. Då mopedundervisningen började fanns en viss tvek-
samhet mot att åka moped bland flickorna, men efter att ha provat att åka släppte 
tveksamheten. Polisen och även lärarna tror att en orsak kan vara att flickorna inte 
tidigare provat att åka moped i samma utsträckning som pojkarna. Efter att ha 
provat på mopedåkningen upplevde både polisen och lärarna att intresset var 
ungefär lika hos både flickor och pojkar. Mopedåkningen kunde också, enligt 
lärarna, vara positiv ur jämställdhetssynpunkt eftersom flickornas självförtroende 
stärks av att veta att de lika bra som pojkarna klarar av mopedåkningen. En lärare 
kommenterade ”att många elever som i början inte vågade åka är de mest 
intresserade vid slutet av övningen – oftast flickor”. Inför övningen med voltbilen 
var en del flickor lite rädda för att prova, men då de väl kommit dit och varit med 
har de ändrat sig. Flickorna har, enligt lärarna, varit mycket stolta för att dom 
klarat övningen. Pojkarna däremot har, enligt lärarna, visat en ”tuffare” attityd 
inför övningen med voltbilen, men efteråt har pojkarna varit lite mer ”spaka”.  

Jämställdhetssträvandena i mopedundervisningen har fått till konsekvens att 
flickorna har börjat åka moped i större utsträckning. Detta framgår av enkät-
svaren, där fler flickor i Arboga än i kontrollgrupperna åker moped till skolan. 
Flickorna i Arboga har dessutom en mer positiv inställning till motorcykel. 

En tidigare redovisad delstudie som handlar om skillnader mellan flickor och 
pojkars val av fritidsaktiviteter påvisas ganska stora olikheter mellan flickor och 
pojkar (Linderoth, 1997). Studien visar bl.a. skillnader i attityder till olika trafik-
objekt. Resultaten från en tidigare attitydmätning inom Arbogaprojektet visar 
också att flickor och pojkars inställning till områden som rör trafiken skiljer sig åt 
i många avseenden (Linderoth och Gregersen, 1992). På enkätfrågan om det finns 
skillnader mellan flickor och pojkar har de flesta svarat att flickor tar mer hänsyn i 
trafiken, att de är försiktigare, att killar kör fortare, att killar är mer vårdslösa i 
trafiken osv. Svaren på enkätfrågan om hur framtidens trafikmiljö skall se ut visar 
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att pojkarna är mer tekniskt inriktade medan flickorna visar större medvetenhet 
om trafikens inverkan på miljöförstöringen, vilket bl.a. visar sig i att flickorna i 
betydligt högre grad än pojkarna kan tänka sig att avstå från att skaffa bil för 
miljön skull. 

Slutsatsen avseende jämställdhetsmålet är att lärarna själva bedömt målet som 
viktigt, men att man arbetat systematiskt med det i relativt begränsad omfattning. 

 
9.5 Kunskapsmålet 
”Att på längre sikt ge praktiska och teoretiska kunskaper som kan bilda underlag 
för en roll som bilförare.” 
 
Kunskapsmålet är det mål som i trafikundervisningen är mest ”traditionellt”. Det 
är också det mål man arbetat mest med. Det något ovanliga i målet är att man 
siktar framåt mot bilförarrollen. 

En rad olika aktiviteter har bidragit till detta kunskapsmål både i högstadiet och 
i gymnasiet. Vid polisens undervisningstillfällen i högstadiet fick eleverna teoret-
iska kunskaper om trafikregler och trafikmärken. De fick också göra en del 
kunskapsprov, t.ex. testfrågor om trafiksäkerhet samt besvara NTF:s fråge-
formulär för trafikborgarmärket. Elevernas kommentarer visade att de flesta 
bedömde det som viktigt att få lära sig trafikregler och trafikmärken inför sin 
framtida roll som bilförare. Både eleverna och deras föräldrar deltog i en 
mörkerövning, där man särskilt betonade vikten av att använda reflexer då man 
går eller cyklar i mörker. Vid besök på räddningstjänsten fick eleverna bl.a. 
information om farligt gods på vägarna. En elevgrupp besökte trafikskolan där de 
ställde frågor som handlade om körkortet, t.ex. hur många prov och hur många 
teorilektioner som fordras för körkortet, vilka bilar som används och vad ett 
körkort kostar. I gymnasiet dominerades också den första terminen av körkorts-
teori, visserligen på ett sätt som inte fick så god kritik, men ambitionen från 
skolan var ändå att satsa på detta redan från början. 

Slutsatsen är att trafikantundervisningen har bestått av en hel del s.k. traditio-
nell undervisning med inlärning av kunskaper, bl.a. om trafikmärken och trafik-
regler. Lärarna poängterade att skälen till detta var att eleverna själva under 
planeringen uttryckte att de ville ha denna undervisning, att polisen hade hög 
kompetens och vana vid denna typ av undervisning och att gymnasielärarna i 
projektet såg trafikskolornas engagemang som en lösning på svårigheterna att få 
till en integrering i kärnämnen. 

 
9.6 Ansvarsmedvetna unga bilförare 
”Att minska olyckor i trafiken betingade av bristande mognad och ansvar – främst 
hos unga bilförare.” 
 
Många av de elever som deltagit i trafikantutbildningen kommer förmodligen att 
ta körkort. Ett av de första inslagen i utbildningen, redan i 7:e klass, var att 
eleverna fick information om risker i trafiken fick prova den s.k. krocksläden. 
Fördelen med att använda bilbältet fick eleverna också påtagligt uppleva då de 
provade voltbilen. Syftet med krockslädesövningen var att eleverna skulle få 
känna på de krafter som utlöses vid en fart av endast 7 km/h. Några elever 
kommenterade efteråt att de verkligen förstått hur farligt det är att köra för fort 
och hur viktigt det är att använda bilbältet. Barns säkerhet i bil togs upp av 
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lärarna, som bl.a. förevisade olika slags barnbilstolar. Bilisters beteende studera-
des genom att eleverna gjorde hastighetskontroller, de kontrollerade även hur 
många bilister som körde mot rött, hur många som bröt mot stopplikten samt hur 
många som inte använde bilbältet. Polisen pratade om trafiksäkerhet på vägarna, 
han prioriterade att prata om vägkorsningar som han bedömde som farligast ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Han undervisade också om lagar, regler och försäkringar 
som rörde alkohol och motorfordon. Eleverna studerade och diskuterade olika 
slags material som rörde alkohol och trafik, t.ex. ett par dramatiserade 
alkoholrelaterade olyckor inspelade på video. Det visades dessutom ett flertal 
andra videofilmer om krocksäkerhet samt filmer om alkohol och trafik. Lärarna 
kommenterade t.ex. att då videon om ”Svartmålaolyckan” visades hade eleverna 
blivit mycket tagna av händelserna i filmen. Filmen visar en verklig händelse där 
några ungdomar omkommer i en bilolycka i samband med alkoholförtäring och 
bilkörning. Klassen fick också lyssna på föreläsare utifrån, bl.a. av en trafikskadad 
yngre man. Enligt lärarna fångade han elevernas uppmärksamhet väldigt bra. Han 
berättade med stor inlevelse om den motorcykelolycka han varit med om och som 
hade gjort att han blivit invalidiserad. En annan föreläsning genomfördes av en 
föreläsare från NTF, Västmanland, som pratade om trafikregler och om att visa 
hänsyn i trafiken. Lärarna bedömde dessa insatser högt. 

Även i gymnasiet har en viss insats gjorts på detta område. Precis som i fallet 
med trafikskoleundervisningen i början beslutade man lägga in temadagar som 
alternativ eller komplement till integreringen i kärnämnen. Under dessa temadagar 
arbetade man till stor del med risker i trafiken, bältesanvändning, första hjälpen 
m.m. Insatsen i gymnasiet med denna typ av undervisning begränsas dock till ett 
fåtal tillfällen. Slutsatsen när det gäller ansvarsmedvetenheten är att man arbetat 
mycket med dessa frågor. 

 
9.7 Ansvarsmedvetet trafikantbeteende 
”Att ändra beteendet i trafiken med inriktning mot större ansvar, hänsyn och 
medvetenhet.” 
 
Målsättningen är att öka medvetande om trafikens risker, skapa insikt om såväl 
sitt eget som andras beteende och begränsningar i trafiken och genom detta på-
verka beteendet. Här avses alla trafikantroller, dvs. såväl gångtrafikanter som 
cyklister, mopedister, motorcyklister och bilister.  

Denna målsättning har mer eller mindre ingått i samtliga undervisningstill-
fällen på högstadiet. Allt det som beskrivits under alla andra mål har därför också 
bidragit till detta mål. Här kommenteras några av de moment som kan sägas ha 
denna inriktning. Lärarna pratade om vikten av att använda cykelhjälm, dessutom 
demonstrerades olika slags hjälmar. Man diskuterade i klassen orsaker till varför 
det inte var särskilt populärt att använda cykelhjälm bland eleverna. En cykeldag 
arrangerades där syftet var att eleverna skulle lära sig hur man cyklar på ett säkert 
sätt i trafiken och hur en cykel skulle vara utrustad för att vara trafiksäker. Polisen 
kommenterade att han hade lagt märke till att eleverna fått större förståelse för 
varför man sätter upp förbud mot cykling på vissa platser där t.ex. synskadade 
personer ofta promenerar. Han menade att det genom trafikantundervisningen 
skett en markant förändring hos ungdomarna i detta avseende. Ett populärt inslag 
var mopedundervisningen. Ett syfte med denna undervisning var att få eleverna att 
inse allvaret med mopeden, att försöka avdramatisera mopedåkandet för att 
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minska olycksrisken. Lärarna bedömde det som positivt att eleverna fick lära sig 
allmänt trafikmedvetande. Tillsammans med föräldrar deltog eleverna i en 
mörkerövning. Avsikten med denna övning var att ge elever och föräldrar en 
repetition i hur man skall uppträda i mörker och hur viktigt det är att använda 
reflex då man går eller cyklar i mörker. Enligt lärarna hade eleverna blivit mer 
trafikmedvetna i årskurs 8 vid jämförelse med året innan. I årskurs 8 hade någon 
klass på eget initiativ gått ner till mellanstadiet och pratat om trafikfrågor, vilket 
visar på hög grad av ansvarsmedvetenhet.  

När det gäller gymnasiet har också detta mål hanterats sporadiskt och med 
specifika insatser. Exempelvis har man genomfört en hjälmkampanj med försälj-
ning av cykelhjälmar till reducerat pris och delat ut reflexer till alla elever. 
Erfarenheterna var dock inte så goda som förväntat eftersom det främst var lärarna 
som köpte cykelhjälmar. Slutsatsen när det gäller ansvarsmedvetet trafikant-
beteende är att man arbetat mycket med detta, framförallt i högstadiet och att man 
under högstadiet också lyckats med att öka elevernas engagemang i trafikfrågor. 
Några tydliga sådana resultat har inte kunna påvisas bland gymnasieeleverna. 
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10 Diskussion och slutsatser 
10.1 Metoddiskussion 
Försöket med trafikantundervisning i högstadiet och gymnasiet har haft som ett 
viktigt syfte att utveckla och prova en modell för undervisning med en bredare 
inriktning än traditionellt. En huvudambition i utvärderingsarbetet har därför varit 
att följa och analysera detta utvecklingsarbete, beskriva undervisningens innehåll 
och uppläggning, analysera inblandade parters erfarenheter och värderingar samt 
analysera hur man i undervisningen bearbetat de olika målen. Till denna analys 
har en mängd olika informationskällor använts och tillsammans har dessa källor 
kunnat ge en mångsidig spegling av arbetet. En stor mängd videoinspelningar, 
minnesanteckningar och protokoll har funnits tillgängliga. Projektledning, lärare 
m.fl. i Arboga har bidragit med sina erfarenheter och synpunkter och eleverna har 
besvarat frågeformulären. En nackdel har varit avståndet mellan VTI i Linköping 
och Arboga som inneburit svårigheter att genomföra deltagande observationer i 
tillräcklig utsträckning, men detta har till stor del kunnat ersättas av lärarnas 
beskrivningar och av videofilmningarna av lektioner på högstadiet.  

En svårighet i dokumentationen har varit innehållet i undervisningen på 
gymnasiet. Eftersom genomförandet varit sporadiskt och endast vissa lärare 
arbetat med stor entusiasm, har ingen systematisk dokumentation av innehåll 
gjorts på samma sätt som i högstadiet. Beslut fattades om att journaler skulle föras 
systematiskt, men detta blev aldrig genomfört. Beskrivningar av innehåll på 
gymnasiet bygger därför på muntliga rapporter som lärare presenterat vid 
samråds- och arbetsmöten samt deras berättelser i intervjuerna. 

I den effektutvärdering som också genomförts har enkätsvaren varit datakälla. 
Effektutvärderingen bygger på en jämförelse mellan Arbogaelever och en 
kontrollgrupp bestående av elever från tre kontrollorter och hur de utvecklas i 
högstadiet och gymnasiet. Designen är en kompromiss mellan en experimentell 
uppläggning som inte var möjlig och en design med bara före-eftermätning. Med 
den sistnämnda varianten skulle man ha förlorat all kontroll över om det var 
undervisningen eller t.ex. ungdomarnas ökande mognad som orsakat eventuella 
förändringar i de variabler som mätts. Kompromissen består främst i att kontroll-
orterna aldrig kunde väljas så att de blev exakt lika som Arboga. Ungdomars 
utveckling kan vara olika i olika orter pga. lokalt betingade faktorer såsom 
historia, politisk ledning, näringsliv, befolkningsstruktur m.m. Ambitionen var att 
välja orter som var så lika som möjligt med avseende på vissa variabler, men det 
har inte varit möjligt att ens med dessa få matchningsvariabler kunna hitta exakt 
lika orter. En viktig reservation ligger också i att borfallsprocenten i eftermät-
ningen av gymnasiets kontrollorter. Eftersom det dröjde så länge från projektets 
start till sista eftermätningen kom engagemanget och prioriteringen av projektets 
enkäter att bli lågt på vissa av skolorna. Man skall därför värdera dessa problem 
när man värderar eventuella skillnader i utveckling mellan försöks- och kontroll-
grupp.  
 
10.2 Resultatdiskussion 
Den sammantagna värderingen av projektets planering och genomförande i 
högstadiet är mycket positiv. De lärare som lett den delen av undervisningen har 
varit mycket engagerade och själva rapporterat att de upplevt undervisningen som 
mycket värdefull. För högstadieelevernas del har känslorna varit blandade, men de 
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flesta har uppskattat undervisningen, speciellt de mer praktiskt inriktade utomhus-
momenten. 

Planeringsdiskussionerna har då och då präglats av olika uppfattningar om 
undervisningens inriktning, bl.a. när det gällde frågan om hur mycket man skulle 
fokusera på körkortsutbildning och hur mycket man skulle knyta an till verksam-
heten med övningskörning från 16 år. Trots olika uppfattningar i en del sådana 
frågor har ledningen kunnat enas om en linje som fört projektet vidare, också i 
gymnasiet.  
 
10.2.1 Högstadiet 
Trots det relativt stora ingrepp som trafikundervisningen inneburit i högstadie-
skolornas arbete har inställningen varit positiv såväl från skolledningen som från 
kommunledningen. Detta trots att personalomsättningen varit hög. När den plane-
rade försöksperioden hade avslutats, dvs. när tre årskullar deltagit, bestämde man 
att verksamheten i högstadiet skulle permanentas. 

Man kan dessutom konstatera att undervisningsinnehållet varit mycket varierat 
och omfattat moment under alla de delmål som satts upp för undervisningen, även 
om en stor del har utgjorts av relativt traditionella moment såsom trafikregelkun-
skap och beteendeträning. Man har bedömt från lärarhåll att det tagit tid både för 
dem själva och för eleverna att komma in i ett nytt tänkesätt om inriktningen och 
att vissa delar varit svårare att få till stånd. Genom den höga graden av elevmed-
verkan har denna ”konservatism” bland eleverna bidragit till att man lagt större 
vikt på de traditionella undervisningsmomenten. Man bedömer dock att detta kan 
bli bättre med tiden. Miljöfrågorna har man skjutit framför sig för att lämna över 
till gymnasiet när eleverna går vidare dit. Jämställdhetsmålet har man bedömt 
viktigt men inte lyckats bearbeta systematiskt i tillräcklig grad.  

Erfarenheterna har också visat att det varit svårt att få till stånd den integrering 
i andra skolämnen som var avsikten. Till viss del kan kanske detta förklaras med 
att man faktiskt anslagit 20 tim/läsår till trafik och att andra integreringsteman fått 
företräde. 

Resultaten från effektutvärderingen tyder på att Arbogaeleverna förändras 
något annorlunda än kontrollorternas elever, vilket tyder på att Arbogaeleverna 
tagit till sig undervisningen. I de flesta fall är dessa förändringar ganska små men 
signifikanta och går i rätt riktning, sett i perspektiv av undervisningens mål. Ett 
undantag är mopedundervisningen som tycks ha lett till att Arbogaflickorna oftare 
kör moped till skolan och får en positivare attityd till motorcykelåkning. Här ser 
man ett exempel på när det, från trafiksäkerhetssynpunkt, kan slå fel att använda 
pojkars beteende som normgivande för flickor. 
 
10.2.2 Gymnasiet 
Tack vare ett antal engagerade lärare, en beslutsam projektledning och ett beslut i 
kommunens Barn- och ungdomsnämnd har också gymnasiedelen av projektet 
fullföljts. Insatserna har blivit betydligt mer begränsade än i högstadiet och vad 
som var tänkt från början. Till stora delar har det berott på bristande engagemang i 
projektet, periodvis från skolans ledning och genomgående från många av skolans 
lärare.  

Från lärarna finns det en ganska entydig uppfattning att projektet kom som en 
överraskning till gymnasiet och att man inte getts möjlighet att vara med i 
projektets uppbyggnad på samma sätt som grundskolan hade. Man understryker 
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också kraftigt bekymret med sin pressade arbetssituation som gör att man ser detta 
som ännu en pålaga ovanpå allt annat som skall hinnas med. Även om man 
förstått att projektet måste genomföras har många lärare helt avstått, andra har gått 
in med begränsat engagemang och en begränsad grupp har tagit arbetet på allvar. 

Ett problem som många lärare påtalat är också möjligheterna att hitta tillämp-
ningsområden om trafik i ordinarie ämnen. Det framgår tydligt av handlings-
planen att det i vissa ämnen gått ganska bra att definiera hur man skall få in trafik, 
t.ex. i samhällskunskap, medan det i andra har varit svårare. Vissa ämnen, t.ex. 
matematik och fysik berörs inte alls. 

Effektutvärderingen i gymnasiet stärker också bilden att det funnits problem 
med det totala engagemanget. Mycket få bättre attityder och beteenden har kunnat 
påvisas i Arbogagruppen jämfört med kontrollgruppen. 
 
10.3 Slutsatser 
Den övergripande positiva slutsatsen av projektet är att det har genomförts från 
början till slut och att stora delar av projektet fungerat precis så som det var tänkt 
från början. Projektet har pågått i mer än 10 år och ändå kunnat slutföras. 
Eftersom det varit ett projekt, har ett viktigt syfte varit att följa processen under 
hela tidsperioden för att fånga upp sådant som fungerat bra och sådant som 
fungerat mindre bra. Allt för att kunna dra viktiga slutsatser och använda erfaren-
heterna till fortsatt verksamhet. ”Framtid på väg” har kunnat bidra med detta. En 
lång rad positiva händelser, men också en rad både lätta och svåra problem har 
kunnat beskrivas. Den samlade värderingen av projektet kan också formuleras i 
några sammanfattande råd till andra som planerar liknande aktiviteter. Vi vill ge 
följande råd: 

 
– De lärare som skall delta i undervisningen bör beredas möjlighet att delta i 

planeringsprocessen på ett sätt så att de känner delaktighet och får reell 
möjlighet att påverka sin egen arbetssituation så som det var på högstadiet. 

– Om undervisningen bygger på ett nytt sätt att angripa trafikfrågorna måste 
stor vikt läggas vid planerad fortbildning som systematiskt förmedlar detta 
nya synsätt och ger lärarna uppbackning och uppmuntran i att söka och finna 
nya vägar. Det är annars lätt att man stannar kvar i traditionella metoder och 
traditionellt innehåll. 

– Man bör bestämma redan från början i vilken grad utbildningen skall knyta an 
till körkortsutbildning samt när och hur detta praktiskt kan ske. 

– Man bör definiera på vilket sätt elevmedverkan i planeringen skall fungera så 
att eleverna aktiveras till ett nytänkande och inte själva begränsas till tradi-
tionella synsätt och arbetsmetoder.  

– Om det är möjligt så bör man göra en grov strukturplanering över alla års-
kurser så att man t.ex. undviker att vissa moment återkommer flera gånger 
eller får en för stor tyngd. 

– Man bör förlägga en stor del av undervisningen till verklig trafik eller andra 
relevanta tillämpningsmiljöer. Detta uppskattas av eleverna samtidigt som 
man får möjligheter till ökat praktiskt undersökande arbetssätt. 

– Under verksamhetens genomförande bör kontinuerlig dokumentation göras 
av vad som tagits upp så att det är möjligt att följa projektets framåtskridande. 

– En möjlighet bör beredas så att involverade lärare får utrymme, inte minst 
tidsmässigt att diskutera sina erfarenheter, positiva som negativa, komma 
med nya förslag, inspirera varandra och reellt påverka projektets utformning. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innan du börjar! 
 
Dina svar är helt anonyma och kommer att behandlas så att 
inga svar kan härledas till dig. 
 
 
          De flesta frågor besvaras genom att sätta ett kryss i en ruta. 
 

Några frågor besvaras genom att avgöra i vilken grad 
svarsalternativet överstämmer med din uppfattning. Vid dessa 
frågor ska man markera en siffra 

 
  Ett fåtal av frågorna kräver att du själv skriver ett svar   
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Bilaga 1 
Sid 2 (8) 

 
Frågeformulär Vt - 2001 

 
 
 
 
Klass:___________________ Skola:______________________________________ 
 
 
Kön:    Tjej     Kille    Ålder:  _____________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hur bor du? 
 

 Med båda föräldrarna 
 Med endast mor 
 Med endast far 
 Med mors eller fars nya familj 
 Eget boende 
 Annat, nämligen ____________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vilken typ av bostad bor du i? 
 

 Lägenhet 
 Radhus eller kedjehus 
 Villa 
 Annat, nämligen ____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vilken utbildning har dina föräldrar? Sätt ett kryss för varje förälder på den högsta 
utbildningen de har. Räkna även med pågående utbildningar. 

 
Mor  Far 

   Folkskola/Grundskola/Enhetsskola/Realskola eller annan jämförbar utbildning 
      Fackskola/Folkhögskola eller annan jämförbar utbildning 
  Gymnasium eller annan jämförbar utbildning 
  Högskola, Universitet eller annan jämförbar utbildning 
 
  Annan utbildning, nämligen  ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

4. Hur många personbilar har ni i familjen? 
 

   Ingen 
 1 
 2 
 Fler än 2 
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Bilaga 1 
Sid 3 (8) 

5.   Har du, eller har du haft egen moped?   Ja, jag har  Ja, jag har haft        Nej 
6.   Har du, eller har du haft egen motorcykel?  Ja, jag har  Ja, jag har haft        Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Har du något körkort?   
 

 Ja, traktor 
 Ja, motorcykel 
 Ja, bil (gäller endast elever över 18 år) 
 Ja, annat. Vad?_________________________________________________ 

 
 Nej. Har du planerat att skaffa körkort för personbil?  Ja   Nej 

 
 
 
 

8. Har du kört motorcykel?   
 

 Ja      Ja, jag har övningskört mc     Nej 

 
 
 
 
 

9. Har du kört personbil?   
 

 Ja      Ja, jag har övningskört bil      Nej 

 
 
 
 
 

10.   Ungefär hur lång sträcka har du från  
  bostaden till skolan? Kom ihåg att ange  
  om du avser meter, kilometer eller mil. _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.   Hur ofta av alla skoldagar tar du dig till skolan på följande sätt?  
 

       Alltid       Mer än    Hälften Mindre än Aldrig  
                   hälften   hälften 
Promenerar                                  
Åker buss                                   
Cyklar                                  
Kör moped                                 
Kör motorcykel                                         
Åker bil med någon annan                               
Kör bil                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.   Hur viktiga eller oviktiga anser du att följande skolämnen är för dig själv? Ringa in det 
  alternativ som bäst överstämmer med din uppfattning.  

 
Svenska   Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 
  
Engelska   Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 
 
Matematik   Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 
 
Idrott    Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 
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Bilaga 1 
Sid 4 (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.   Hur pass viktigt eller oviktigt anser du att det är för gymnasieskolan att ge 
  undervisning i följande samhällsfrågor? 

 
Främlingsfientlighet       Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 
 
Miljöfrågor     Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt  
 
Trafikfrågor        Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 
 
Sex och samlevnad     Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 
 
Droger och alkohol       Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 
 
Jämställdhet   Viktigt 1 2 3 4 5 Oviktigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Nedan följer några frågor om trafiksäkerhet. Markera med ett svarsalternativ per fråga. 
Hur ofta använder du… 

 
hjälm när du cyklar?   Alltid  1 2 3 4 5 Aldrig 
   
bilbälte när du åker med i bil? Alltid  1 2 3 4 5 Aldrig 
 
bilbälte när du kör bil? Om du  Alltid  1 2 3 4 5 Aldrig 
aldrig kört bil, fortsätt till nästa  
fråga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Ange hur ofta du cyklar på följande vis: 
  
       Mycket ofta     Ganska ofta   Sällan   Aldrig 
Cyklar utan lyse i mörker              
Cyklar mot rött ljus                   
Skjutsar kompis på cykel              
Cyklar där cykeltrafik är förbjuden             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  Om du inte kör moped, gå vidare till fråga 15. Ange hur ofta du kör moped på följande
vis: 

 
       Mycket ofta     Ganska ofta   Sällan   Aldrig 
Kör utan lyse                
Kör utan hjälm                
Kör mot rött ljus                
Skjutsar kompis                
Kör alkoholpåverkad               
Kör där mopedtrafik är förbjuden                
Kör med trimmad moped              
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Bilaga 1 
Sid 5 (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.    Försök att rangordna följande färdsätt enligt hur riskfyllda de är. Om en person färdas 
en mil med vart och ett av dessa olika färdsätt, vilket sätt är då farligast (1), näst 
farligast (2), tredje farligast (3) osv.? Använd siffrorna 1-5.  

 
____ Att gå ____Att köra motorcykel ____Att köra bil 
 
____ Att cykla ____Att köra moped     

 
 
 
 
 
 
 
 

18.  Vilken av dessa olyckstyper tror du är den vanligaste bland personbilsförare i åldern 
18-24 år? Sätt endast ett kryss. 

 
 Singelolycka 
 Kollision med gångare, cyklist eller mopedist 
 Kollision med annat motorfordon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.    Nedan följer några påståenden om bilkörning och miljö. Alla påståenden avser 
moderna bilar med katalysator. Markera med ett kryss om påståendet är rätt eller fel. 

   Om du inte alls vet om påståendet är rätt eller fel, kryssa då i rutan ”Vet inte” 
 
         Rätt  Fel       Vet inte 
-  Att köra och stå på tomgång ger lika       
    mycket farliga avgaser 
- En kall motor släpper ut mer avgaser       

än en uppvärmd 
 - Små bilar förbrukar mindre bränsle än       

stora bilar 
 - Långsamma accelerationer drar mindre       

bränsle än snabba 
 -  Katalysatorer minskar utsläppen av kol-       

dioxid. 
      -  Katalysatorer minskar utsläppen av kol-       

monoxid. 
- Det går inte som bilförare att påverka       

bränsleförbrukningen 

19.   Nedan följer några påståenden om bilkörning och trafiksäkerhet. Vi ber dig att för vart 
och ett av dessa markera med ett kryss om påståendet är rätt eller fel. Om du inte alls 
vet om påståendet är rätt eller fel, kryssa då i rutan ”Vet inte” 

 
         Rätt  Fel       Vet inte 

 - Unga bilförare kör i genomsnitt säkrare       
än medelålders bilförare. 

- Unga kvinnor kör i genomsnitt säkrare än       
 unga män. 
- Det är bättre att börja övningsköra vid 16       
 års ålder än vid 17,5 års ålder. 
- I ungefär var tionde dödsolycka har en        

alkoholpåverkad förare varit inblandad 
- Sedan 1970-talet har antalet dödsolyckor       

ökat kraftigt 
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Bilaga 1 
Sid 6 (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Kan du tänka dig, när det blir dags, att avstå från att skaffa bil för miljöns skull? 
 

 Ja, absolut 
 Ja, kanske 
 Har redan egen bil 
 Nej, troligen inte 
 Vet inte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.  Kan du tänka dig att cykla istället för att använda bil till skolan, även om du har/får 
tillgång till bil? 

 
    Ja, absolut 

  Ja, kanske 
     Nej, troligen inte 

  Vet inte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.  Är det något i din skolväg som du vill ändra på för att det ska bli säkrare för dig och 
dina kompisar? 

 
  Nej, inget som jag tänkt på. (Hoppa direkt till fråga 26) 
 Ja. Vad då? 

 
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  Har du pratat med någon om att skolvägen behöver ändras? 
 

  Nej 
  Ja, med kompisar 
  Ja, med föräldrar 
  Ja, med lärare 
  Ja, med annan. Vem?________________________________________________ 

 
 
 
 
 

25.  Tror du att du skulle kunna få skolvägen ändrad på det sätt du vill? Ringa in den siffra 
som bäst överstämmer med vad du tror. 

 
Ja, absolut   1 2 3 4 5 6 7    Nej, absolut inte 
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Bilaga 1 
Sid 7 (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.  Vad är din inställning till följande? (Ringa in den siffra som bäst överstämmer med din 
inställning) 

 
Polisen     Bra 1 2 3 4 5 Dåligt 
 
Att visa hänsyn i trafiken  Bra 1 2 3 4 5 Dåligt 
 
Att använda bilbälte   Bra 1 2 3 4 5 Dåligt 
 
Att följa trafikregler   Bra 1 2 3 4 5 Dåligt 
 
Att cykla     Bra 1 2 3 4 5 Dåligt  
 
Att vara som sina kompisar  Bra 1 2 3 4 5 Dåligt 
 
Att åka motorcykel   Bra 1 2 3 4 5 Dåligt 
 
Att åka bil     Bra 1 2 3 4 5 Dåligt 
 

Att åka buss    Bra 1 2 3 4 5 Dåligt 

 
 
 
 
 
 
 

27.   Tänk dig in i följande situation… 
 
Föreställ dig att du har körkort för personbil. Du är försenad till ett viktigt möte. För att hinna 
fram i tid krävs det att du kör i 65 km/h. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.  

 
Med tanke på den beskrivna situationen, vad tycker du om följande påståenden: (ringa in ett 
alternativ per påstående) 
 
a) Vad är din inställning till att köra i 65 km/h i situationen som beskrivits? 
 

Positiv  1 2 3 4 5 6 7 Negativ 
 

b) Vad tror du andra personer i din omgivning skulle tycka om du körde i 65 km/h?   
 

Acceptabelt  1 2 3 4 5 6 7 Oacceptabelt 
 
c) Tycker du rent allmänt att det skulle vara lätt eller svårt att besluta sig för att antingen 

köra enligt hastighetsbegränsningen eller att köra i 65 km/h så att du hinner till mötet?   
 

Mycket svårt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket lätt 
 
d) Hur troligt tror du det skulle vara att du själv skulle köra över hastighetsbegränsningen? 

 
 Mycket troligt 1 2 3 4 5 6 7 Inte alls troligt 
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28.   Tänk dig in i följande situation… 
 
Du ska hämta en kompis i stan. Inne i staden får man bara stå på tomgång i en minut av 
miljöskäl. Du vet om detta men beslutar ändå att ha motorn igång eftersom det är kallt ute. 
Efter 15 minuter kommer din kompis. 



Bilaga 1 
Sid 8 (8) 

Med tanke på den beskrivna situationen, vad tycker du om följande påståenden: (ringa in ett 
alternativ per påstående) 
 
e)   Vad är din inställning till att låta motorn vara igång i situationen ovan? 
 

Positiv  1 2 3 4 5 6 7 Negativ 
 
f) Vad tror du andra personer i din omgivning tycker om att du inte stänger av motorn i den 

situation som beskrivits?  
 

Acceptabelt 1 2 3 4 5 6 7 Oacceptabelt 
 
g)  Tror du rent allmänt att det skulle vara lätt eller svårt att besluta sig för om motorn skulle 

 vara igång eller inte?  
 

Mycket svårt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket lätt 
 
h)  Hur troligt är det att du själv skulle lämna motorn igång i en sådan situation som 

 beskrivits? Förutse att du har körkort. 
 

 Mycket troligt 1 2 3 4 5 6 7 Inte alls troligt 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.   Tänk dig in i följande situation… 
 
Du är i en sommarstuga som ligger en och en halv mil från din bostad. Du är tvungen att 
komma hem under kvällen. Enda sättet för dig att komma hem är att låna din kompis 
moped eller att gå. Under kvällen har du druckit 2 starköl. 

Med tanke på den beskrivna situationen, vad tycker du om följande påståenden: (ringa in ett 
alternativ per påstående) 
 
i) Vad är din inställning till att välja att åka moped i den situation som beskrivits? 
 

Positiv  1 2 3 4 5 6 7 Negativ 
    
j) Vad tror du andra personer i din omgivning skulle tycka om att du körde moped i den 

situation som beskrivits? 
  

Acceptabelt  1 2 3 4 5 6 7 Oacceptabelt 
 
k) Tror du rent allmänt att det skulle vara lätt eller svårt att besluta sig för om du skulle välja 

att gå eller att köra moped? 
 

Mycket svårt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket lätt 
  
l) Hur troligt skulle det vara att du själv skulle köra moped i den situation som beskrivits? 

 
 Mycket troligt 1 2 3 4 5 6 7 Inte alls troligt 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
Sid 1 (1) 

 

 

Sammanställning av externa organisationer som deltagit i 

undervisningen 
 
 
Polisen 

Arboga kommun 

Svensk Bilprovning 

Bilmek 

LFAB 

Räddningstjänsten 

Vägverket 

NTF 

VTI 

Västmanlands Kvinnliga Bilkår 

RTP 

Västmanlands Läns Trafiksäkerhetsförbund 

Dåvarande Trafiksäkerhetsverket 
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