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Din guide till kollektivtrafiken 

Ta buss i stället för bil, använd 
reflex och se dig för åt båda hål-
len. Det tycker eleverna i klass 
1 A på Skinteboskolan är viktigt 
när man rör sig i trafiken. 

– Att prata om trafik i skolan är jät-
teviktigt. Att lära sig om trafikregler 
och hur man ska vara som trafikant. 
Barnens hälsa och säkerhet är i fokus 
för oss, säger pedagogen Vida Jo-
hansson.

Hon har arbetat med läromedel 
från Trafikkalendern med andra 
klasser tidigare år och går ofta in på 
deras webbplats för att få inspira-
tion och stöd i undervisningen. 

– Trafikkalendern tar upp saker 
som ingår i läroplanen. Dessutom är 
det gratis, då är det bara att tacka och 
ta emot, berättar Vida Johansson. 

Deltar i tävlingar
När klass 1 A pratar trafik berör de 
många olika skolämnen. När de är 
utomhus räknar de skyltar och tittar 
på vilka siffror som står på dem. De 
lär sig många nya ord och ser till-
baka i tiden för att undersöka hur 
trafiken såg ut förr. Ibland tävlar de 
med teckningar som de ritat själva.

Vida Johansson upplever att bar-
nen blir peppade när det är ett täv-
lingsmoment inblandat. De har tidi-
gare varit med i projektet ”Gå och 
cykla till skolan”. Där vann klassen 
en bok. Nu har de precis slutfört 
månadens aktivitet som handlar om 

vad man kan göra när man reser för 
att få tiden att gå. Och eleverna har 
många goda idéer.

– Man kan läsa en Bamsetidning, 
spela hänga gubbe, lyssna på musik 
eller ha frågesport, föreslår Oskar.

Bra att åka kollektivt
Klassen har pratat mycket om miljön 
och vad man vinner på att åka kollek-
tivt eller ta cykeln. Nästan alla barn 
i klassen promenerar till skolan. 

– Vi har jämfört luften i Sverige 
med luften i Teheran där jag kom-
mer ifrån, då får vi in geografi ock-
så. Jorden är värdefull och tillhör 
alla, därför måste vi ta hand om 

den, säger Vida 
Johansson.

Själv är hon en 
god förebild för 
sina elever. Hon 
cyklar till och från 
arbetet varje dag 
från hemmet i 
Partille, totalt en 
sträcka på sex mil. 

– Min rekordtid är 50 minuter en-
kel väg. Jag gör det inte för att vara 
häftig, men jag tycker nog att jag är 
det ändå, säger hon.

Philippa vet vad man kan göra för 
att vara snäll mot naturen.

– Ute i trafiken finns det giftiga 

avgaser, helst ska man åka buss eller 
ta cykeln. Men innan man cyklar 
måste man se till så att lamporna 
fungerar, testa ringklockan och ha 
reflexer på cykeln. 

Men har ni inte glömt något vik-
tigt när man ska ut och cykla? 

Gensvaret låter inte vänta på sig. 
Alla vet vad. Cykelhjälm är obligato-
riskt för alla under 15 år. Men alla i 
klassen är överens om att även vux-
na borde ha hjälm, precis som Vida 
när hon cyklar till jobbet. 

Text och foto: Emelie Wilhelmsson

På gårdagens Plingsida intervjuades Bengt  
Rylander på företaget bakom Trafikkalendern.

utflyktstips

Hylla havet
I dag till och med lördag pågår 
Go to Sea – en hyllning till havet 
med många kulinariska upple-
velser. Det iskalla havet bjuder 
på råvaror som gör att det finns 
all anledning att trotsa snålblåst 
och regn. 

Under veckan serverar några 
av Göteborgs restauranger 
fisksoppa för 75 kronor i pop 
up-restauranger på stan, bland 
annat på Drottningtorget. Det 
blir även många andra olika akti-
viteter och scenprogram runt om 
på stan, bland annat i Nordstan 
med provsmakning av nykokta 
musslor.

Hela Go to Sea-programmet 
finns på www.goteborg.com/
gotosea.

Trafikvett är hett i klass 1 
Lär sig om trafikregler och miljö. I klass 1 A på Skinteboskolan i Billdal pratas det mycket om trafik och miljö. På väggen bakom 
klassen hänger teckningar som handlar om hur man får tiden att gå när man reser.

Vida Johansson

Lina:
–Det här är jag när jag sitter i bilen på väg 
hem från Norge. Jag sitter i baksätet och 
lyssnar på musik i mina hörlurar. Jag brukar 
lyssna på lite blandad musik.

Alex:
– Jag har målat en bil, och jag sitter där inne 
och lyssnar på musik. Man kan spela Uno 
också om man är flera i baksätet. 

Julia:
Det här är vår bil på väg till sommarstugan. 
Jag sitter där bak och spelar Candy Crush. 
Jag tycker tiden går fortare då.

Det här har jag ritat:

fakta

VAD är TrAfikkALEnDErn?
Trafikkalendern vänder sig till skolelever, 
föräldrar och lärare och är gratis tack vare 
lokalt förankrade företag och organisatio-
ner. Västtrafik är ett exempel.  
   Syftet är att arbeta för en bättre tra-
fiksäkerhet i barnens närmiljö. Genom 
att integrera materialet i olika ämnen vill 
Trafikkalendern aktualisera trafikfrågor 
under hela läsåret och bidra till arbetet 
med hållbar utveckling.    
   Webbplats: www.trafikkalendern.se

På grund av reparation är hissen 
vid spår 1 och 2 på Kungsbacka 
station avstängd till i morgon 
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

Återvinning.
Andra chansen.

 Ge din tidning en chans 
till. Återvinn den när du 
läst klart. Det tjänar alla 

på. Tack!


