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Din guide till kollektivtrafiken 

Väldigt mycket handlar om  
trafik i samhället. Alla på
verkas, både barn och vuxna. 

– Det gör att trafiken är ett 
ständigt aktuellt ämne, säger 
Bengt Rylander, delägare i 
företaget som ligger bakom 
Trafikkalendern. 

Läromedelsföretaget Trafikkalen-
dern har arbetat för barns säkerhet i 
trafiken i 23 år. Själva kalendern är 
navet i utbildningsmaterialet och 
delas ut gratis till barn mellan sex 
och tolv år. Den kan barnen arbeta 
med hemma, men den fungerar 
även som grund i det pedagogiska 
arbetet i skolan. 

Varje månad finns en speciell  
aktivitet inplanerad, med tävlingar 
som barnen kan delta i. Utöver ka-
lendern får lärarna tillgång till en 
inspirationsbok som hjälper dem att 
fördjupa sig i trafikfrågor, hälsa och 
miljö.

Det här läsårets utbildningsmate-
rial delas ut till drygt 500 000 elever 
över hela Sverige. I såväl Göteborgs 
innerstad som på landsbygden utan-
för Jokkmokk arbetar skolor med 
läromedlet.

– Det är stor skillnad mellan elev-
ernas vardag. Vi tillhandahåller en 
palett och sedan är det upp till pe-
dagogerna att plocka ut vad som 
passar dem och deras elever.

Näringslivet engagerat
Det är tack vare lokalt och regionalt 
förankrade företag som Trafikkalen-
dern är helt kostnadsfri. I Västra Göta-
land är bland andra Västtrafik med på 
ett hörn. Men närings livets engage-

mang slutar inte vid finansieringen. 
Återkopplingen mellan barn och 
vuxenlivet är viktigt. Ett exempel på 
det är teckningar som barnen skickat 
in till olika tävlingar som sorteras 
och lämnas vidare till företag i deras 
närområde.

– På så sätt sprider företagen vi-
dare kunskapen till sina anställda. 
Även vuxna som inte har egna barn 
blir engagerade. Det blir dubbel nyt-
ta, säger Bengt Rylander. 

Högre tempo i dag
Sedan Trafikkalendern startade sitt 
arbete för 23 år sedan har mycket 
hänt, både i samhället och i barnens 
trafikmiljö. Myndigheterna arbetar 
i dag hårt med att göra säkrare tra-
fikmiljöer för att skydda barnen. 
Exempelvis genom att bygga bort 
farliga passager där barn vistas. Det 
kommer sig av att trafiken har in-
tensifierats, tror Bengt Rylander.

– Trafikintensiteten har ökat 

både i hastighet 
och mängd. 
Och för barn i 
den här åldern 
blir det ett pro-
blem. Det är ett 
annat tempo i 
dag, säger han.

Nya grepp
Trafikkalen-
dern arbetar 
redan mycket med sin webbplats, 
men den digitala utvecklingen gör 
att de nu funderar på att ta till ytter-
ligare nya grepp.

– Vi ser att det mobila växer. Det 
finns läsplattor i skolan och nästan 
alla barn i den här åldersgruppen 
har smartphones. Vi måste på något 
sätt följa med i den utvecklingen, 
berättar Bengt Rylander.

Men budskapet kommer att fort-
sätta vara detsamma, även om for-
men förändras. Hållbar utveckling 
och säkrare trafikmiljö för barnen 
är viktiga saker.

– När man lär barn om trafik får 
man ha både livrem och hängslen. 
Även om de vet hur de ska göra när 
de går över vägen är det inte säkert 

att de gör rätt. Barn är impulsiva 
och saker som är svåra att förutse 
kan ske. Som vuxen måste man sän-
ka hastigheten och öka uppmärk-
samheten, säger Bengt Rylander.

Emelie Wilhelmsson

På morgondagens Plingsida kan du läsa om 
hur klass 1 A på Skinteboskolan arbetar med 
Trafikkalendern.

fakta

VAD äR TRAfikkAlEnDERn?
Syftet med Trafikkalendern är att arbeta 
för en bättre trafiksäkerhet i barnens 
närmiljö. Trafikkalendern vänder sig till 
skol elever, föräldrar och lärare och är 
gratis tack vare engagemang av lokalt 
förankrade organisationer och företag. 
Västtrafik är ett exempel. Lärare får även 
ta del av en inspirationsbok som stöd i 
undervisningen. 

Genom att integrera materialet i olika 
ämnen vill Trafikkalendern aktualisera 
trafikfrågor under hela läsåret och bidra 
till arbetet med hållbar utveckling. 

Varje månad finns aktiviteter att delta i 
klassvis eller enskilt, med chans att vinna 
olika priser.

Webbplats: www.trafikkalendern.se.

kalendern som gör  
barn säkrare i trafiken

Bengt Rylander

”när man lär barn om 
trafik får man ha både 
livrem och hängslen”

På grund av reparation är hissen 
vid spår 1 och 2 på Kungsbacka 
station avstängd från i dag 
klockan 07.00. Reparations-
arbetet beräknas pågå till ons-
dag klockan 18.00. Resenärer i 
behov av hiss hänvisas i stället 
under denna period till Hede 
station.

trafiknytt

Under 
den mörka 
årstiden är det 
viktigt att tänka 
på att man syns 
på långt håll. 
Använd reflex och 
ställ dig väl synlig på 
hållplatsen. Om du står 
kvar inne i busskuren kan det 
vara svårt för föraren att se dig.

Se till att föraren 
ser dig

Vuxna med periodkort 
får ta med tre barn utan 

extra kostnad!*

* gäller på Västtrafiks fordon
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