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Vandrande skolbuss
är bättre än skjuts
Allt färre barn går eller cyklar till skolan trots att de flesta borde röra 
på sig mer. Vi har skapat en modell över vad som påverkar valet av 
transportsätt. Vuxenvärldens inställning spelar stor roll. Och nya 
innovationer som vandrande skolbussar hjälper föräldrar och skola att 
tänka annorlunda.

En g å n g i  t i d E n  var det en självklarhet 
att man gick eller cyklade till skolan. 
Och oftast kunde man göra det själv. Så 
sent som på 1970-talet gick eller cyklade 
över 90 procent av alla barn i Sverige 
till skolan, år 2006 var siffran under 60 
procent. Anledningar till den drastiska 
minskningen kan vara ökade avstånd 
till skolan och mer intensiv motortrafik 
i kombination med att barn ges mindre 
frihet att röra sig fritt i närområdet (1). 
Kanske är det även så att allt mer av 
biltrafik skapar en känsla av minskad 
otrygghet som egentligen inte är 
motiverad. Eller så skapar denna trafik en 
otrivsel som gör att man inte vill gå eller 
cykla. Antalet döda barn i trafiken har i 
alla fall sjunkit drastiskt sedan 1950-talet, 
medan antalet motorfordon i vårt land 
har ökat påtagligt (tabell 1) (2).
Föräldrars oro för mycket biltrafik runt 
skolorna blir också lätt en ond cirkel 
om de själva väljer att köra sina barn till 
skolan och i och med det bidrar till att öka 
biltrafiken i området.  
    Få barn uppnår de rekommenderade 
nivåerna av minst 60 minuter fysisk 
aktivitet per dag med en ansträngning 
som ska vara medel till hög (3). Att 
föräldrarna skjutsar barnen gör det 
än svårare för barnen att uppnå 

rekommendationerna (4). Inom ramen för 
Gymnastik- och idrottshögskolans (GIH) 
SIH-studie (skola, idrott, hälsa) fann man 
för några år sedan att barn som gick eller 
cyklade till skolan fick 10-20 minuter av 
fysisk aktivitet om dagen på det sättet 
(5). Det är alltså ett värdefullt bidrag, 
som tillsammans med andra former av 
fysisk aktivitet kan göra att de närmar 
sig de rekommenderade nivåerna. Ett 
annat värde är att vanor som rör fysisk 
aktivitet ofta grundläggs i barndomen 
(6). Fysisk aktivitet för barn och ungdom 
vid transporter är alltså inte bara viktigt 
för hälsan utan kan även påverka deras 
livsstilar och välmående som vuxna.

En modell
Skolpendling var länge ett outforskat 
område, och det gäller såväl i Sverige som 
internationellt. Men efter översiktartikeln 
Active commuting to school – An 
overlooked source of children’s physical 
activity? i Sports Medicine år 2001 tog 
forskningen fart (7). Vi frågade oss hur 
kunskapsläget ter sig i dag, och gick 
igenom de forskningsöversikter vi kunde 
finna. Vi studerade också de modeller 
som har utvecklats och kom fram till att 
det fanns ett behov av att skapa en rimligt 
enkel men ändå heltäckande modell. 

Årtal 1947 1970 2005

Antal motorfordon 250 000 2 500 000 4 700 000

Antal dödade cyklande eller gående barn ålder 0-17 år. 106 99 7

Tabell 1. Utveckling av antalet motorfordon år 1911-2005 och antalet dödade gående eller cyklande barn 0-17 år. (2)
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Barn och ungas självständighet
Självständigheten, det vill säga kombina-
tionen av föräldrars tilltro till barnet och 
barnets egen förmåga, ökar chansen för 
en aktiv pendling till skolan. I vissa 
studier ser man också skillnader mellan 
pojkar och flickor. Pojkar använder sig 
mer av aktiv transport än vad flickor gör. 
Dessa två faktorer hör möjligtvis ihop 
eftersom pojkar bedöms klara sig själva i 
högre grad än flickor. Flickor ses ibland 
som mer utsatta för upplevda faror (8).    
Det är ingen tydlig skillnad mellan olika 
åldersgrupper och resultaten går isär. 
Sambandet mellan ålder och aktiv trans-
port kanske inte heller bör uppfattas som 
linjärt då olika åldersgrupper kan påver-
kas mer eller mindre av olika yttre fakto-
rer (8,9). Yngre barn har till exempel 
sällskap till skolan och är helt styrda av 
vad deras föräldrar väljer, medan äldre 
barn kan välja själva i större grad och är 
mer påverkade av hur deras kamrater gör.  

    Den mesta forskningen inom 
området bedrivs i USA, Australien och 
Storbritannien. Som så ofta när ett 
nytt forskningsområde etableras har 
studiedesignen i många fall svagheter. 
Men trots att mer forskning med mer 
jämförbara metoder behövs finns det 
exempel på tydliga resultat om vad 
som påverkar valet av transportsätt för 
barn och ungdomar. Deras beteende 
är mer komplext att studera än en 
vuxens eftersom barnet till så stor 
del påverkas av sina föräldrars eller 
vårdnadshavares förutsättningar och 
åsikter. De vuxnas behov av att ta sig 
till och från arbetet behöver också 
beaktas. Det handlar alltså ofta om 
att väga samman hur man ska klara 
av minst två olika transportbehov. 
En modell som sammanför vad som 
påverkar beteendet presenteras i figur 1. 
Nedan kommenteras de olika delarna i 
modellen.

Figur 1. Modell av vad som påverkar 
valet av transport och vad det finns 
för alternativ till transport till skolan 
för barn och ungdomar. Under 
rubriken Transportalternativ finns 
exempel på organisationer eller 
projekt som verkar för aktiv 
skolpendling.
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Barnets egna attityder till aktiv 
skolpendling, uppfattningar om fysisk 
aktivitet och motivation till att gå, verkar 
inte spela någon större roll för hur barnet 
tar sig till skolan (8). Det visar att barn till 
stor del är styrda av sina föräldrar i de val 
som finns att göra. 

Föräldrarnas vanor går i arv
Föräldrars transportsätt till jobbet och 
uppfattningar om vikten av fysisk aktivitet 
styr till stor del barnets sätt att ta sig 
till skolan (8). Om föräldrar upplever att 
det finns faror med att cykla eller gå till 
skolan påverkar det negativt. En studie 
visar att barn till föräldrar som inte oroar 
sig för personlig säkerhet har flera gånger 
större sannolikhet att använda sig av 
aktiv transport (10). Dock verkar upplevd 
personlig säkerhet inte vara någon av de 

viktigaste faktorerna, det verkar mer vara 
trafiksäkerhet som oroar föräldrar (8,11). 
Föräldrars socioekonomiska status 
och tillgång till bil i familjen har i vissa 
fall visat sig ha ett samband med aktiv 
transport till skolan: barn i familjer med 
låg socioekonomi pendlar aktivt i högre 
grad än de med hög socioekonomi (8). 

Miljön och samhällets inställning
Avståndet mellan hem och skola är 
en tungt vägande faktor för val av 
transportsätt till skolan (8,11-13). Gränsen 
för vad som är lagom kort och för långt 
verkar gå ungefär vid 800 meter till 1 
kilometer (12). 
Upplevd trafiksäkerhet är en förutsättning 
för aktiv skolpendling. Upplevda säkra 
vägar till skolan ökar sannolikheten för 
aktiv pendling, medan sannolikheten för 

I dag är det vanligare än tidigare 
att föräldrar skjutsar sina barn.
Foto: Daniel Stiller Bildbyrån
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passiv pendling ökar om barnen behö-
ver korsa stora vägar eller om det är ont 
om trafikljus och övergångsställen (11,12). 
Frågan om trafiksäkerhet blir viktigare 
för föräldrar till pojkar och äldre barn och 
ungdomar, då de i högre grad än flickor 
och yngre barn får röra sig självständigt 
utomhus (11). Väl fungerande gång- och 
cykelvägar till skolan ökar chansen för 
barns aktiva transport (11,12). Det finns 
däremot inget samband mellan mängden 
gång- och cykelvägar och aktiv pendling 
(13). 
    Att bo i en stadsmiljö och en plats 
med hög befolkningstäthet ökar chansen 
för att barnet ska använda sig av aktiv 
transport, jämfört med om man bor i mer 
glesbyggda områden. Anledningen är 
troligtvis att det i staden finns ett bättre 

utbyggt transportnät och att barnet oftare 
har en kortare väg till skolan (8,11,13).
Variation inom bostadsområdet verkar 
uppmuntra till aktiv skolpendling. Finns 
det en blandning av bostadshus, parker, 
affärer och idrottsanläggningar är det 
högre sannolikhet att barnet inte bara 
använder sig av aktiv transport till och 
från skolan utan även på fritiden. Det är 
även positivt om kamrater bor nära så att 
barnet har någon att gå tillsammans med 
(11,13).  
    Elever i små skolor cyklar eller går 
till skolan i högre grad än barn som går 
i större skolor (11). Detta kan eventuellt 
kopplas till skillnader i distans, då större 
skolor har ett större upptagningsområde. 
Skolor kan även ha en egen policy om 
hur barnen tar sig till skolan. I Sverige 
finns det exempel på skolor som har 
en tolvårsgräns för att få cykla själv till 
skolan. 
    Det offentliga samhällets prioriteringar 
och syn på aktiv skolpendling för barn 
spelar förstås en stor roll. Beslutsfattare 
och intresseorganisationer kan möjliggöra 
för aktiv skoltransport genom bland annat 
stadsplanering som är anpassad för gång 

Nationellt Centrum för främjande av god 
hälsa hos barn och ungdom (NCFF)  Organise-
rar Walk To School Day i Sverige samt är 
medarrangör, tillsammans med Svensk 
Cykling, för den årliga nationella tävlingen Gå 
och Cykla till skolan. Organisationen läggs ner vid 
årsskiftet.

På Egna Ben – Trafikkontoret i Göteborgs 
Stad har utvecklat pedagogiskt material med 
bland annat tävlingar, målet  är att minska 
biltrafik tiIl skolorna och därmed minska  
utsläppen samtidigt som barnen får lära sig 
om trafiken för att tryggt kunna  gå eller cykla 
till skolan. 

Vänlig väg till skolan – Malmö Stad viIl 
uppmuntra  barn och föräldrar att gå tiIl 
skolan genom information om bland annat 
vandrande skolbuss.

Säkra skolvägar – Huddinge Kommun 
informerar om vandrande skolbuss, avläm-
ningsplatser och deltagande i tävlingen Gå 
och Cykla tiIl skolan på sin hemsida. 

Gå och Cykla till skolan – Eskilstuna Kommun 
har i projektform arbetat för att öka den 
aktiva transporten tiIl skolan i ett samarbete 
med Naturvårdsverket, projektet har gett  
goda resultat och fortätter på fler skolor. 

Hållbar Resväg – Gävleborgs län har arbetat 
för säkrare skolväg och uppmuntrat tiIl att  gå 
och cykla tiIl skolan inom projektet Hållbar 
Resväg med goda resultat. 
Mer information finns på respektive projekts 
webbplats.

SVENSKA PROJEKT FÖR AKTIV 
TRANSPORT

och cykling, resurser till forskning samt 
information och utbildning om trafik och 
vikten av fysisk aktivitet. Ett exempel 
är den omfattande cykelutredning som 
nyligen har utförts på uppdrag av den 
svenska regeringen med syftet att öka 
cyklingen och göra den säkrare i landet 
(14). I inledningen poängterar utredningen 
att barn i enlighet med barnkonventionen 
har rätt att vara med att påverka sina 
möjligheter till transport och att cykeln 
är ett viktigt transportsätt för barn. 
Utredningen poängterar även att det 
finns två sätt att öka trafiksäkerheten 
för cyklande barn: ändra trafikmiljön 
eller utbilda barnet om trafik. Det bästa 
är förstås en kombination av dessa (14). 
Intressant nog föreslår nämnda utredning 
att barn upp till 9 års ålder ska få cykla 
på trottoarer om cykelbanor saknas. Man 

”Det finns däremot 
inget samband mellan 
mängden gång- och 
cykelvägar och aktiv 
pendling.”
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kan hoppas att detta förslag signalerar 
en större framtida lyhördhet för barnens 
behov i vår trafikplanering.   

Transportalternativ 
Transportalternativ kan ses som exempel 
på yttre faktorer, men vi vill att de ska 
framgå tydligare i modellen och har 
därför samlat dem i en egen grupp. De 
är förtecknade så att de går från passiv 
transport till alltmer av aktiv transport. 

Safe Routes to School – Organisation i USA 
med slogan ”Connecting the trip to school with 
Safety, Health, Community, Choice. Hemsida 
med material att ladda ner som hjälp för lärare  
och föräldrar. Håller i utbildningsdagar och 
arrangerar Walk to School Day.  

Walking School Bus – Uppmuntrar föräldrar att 
själva organisera sina egna gående eller  
cyklande  skolbussar. Tillhandahåller informa-
tion och handfasta tips på hur man går till 
väga. 

Living Streets – Finns i Storbritannien och 
startades för att minska biltrafik och öka gång 
och cyklande generellt i samhället. Stöttar 
aktiv skoltransport genom tävlingar
som Walk once a Week. 

Bicycle Network – i Australien, propagerar 
genom sitt Ride2 School för aktiv skoltransport, 
även om det är med okonventionella färdme-
del eller bara en del av vägen, med slogan 
”Part Way is OK”. Bicyclenetwork visar att man 
kan anpassa transportsättet efter olika  
geografiska förhållanden.

Transport, Health and Environment Pan-Euro-
pean Programme (PEP) – är ett forskningspro-
gram inom WHO som vill få fram vikten av 
hälsosam transport för barn genom samarbete 
mellan experter från Sverige, Frankrike, Malta, 
Nederländerna, Schweiz och Österrike. Genom  
workshops har de kommit fram  till ett antal 
huvudsakliga budskap inom ämnen som rör 
transport för barn: psykologiska problem, 
luftförorening, trafiksäkerhet, buller, ekonomi 
och fysisk aktivitet. Meningen är att samla den 
kunskap och expertis som finns för att kunna 
agera för mer hälsosam transport (PEP). 

lnternational Walk to School (IWALK) – Ett 
internationellt nätverk som arrangerar Walk to 
School Day och Walk to School Month samt 
hjälper de olika nationella organisationer som 
finns att lyckas med evenemangen i sina 
länder.
Mer information finns på respektive organisa-
tions webbplats.

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 
FÖR AKTIV TRANSPORT

Inom respektive alternativ finns det även 
mer eller mindre av självständighet i 
utförandet av dem. Om föräldrar eller 
vårdnadshavare måste följa sina barn till 
och från skolan begränsar det sannolikt 
valet av transportsätt. Genom att öka 
trafiksäkerheten och erbjuda mer av 
aktiv transport i en gemenskap gör man 
det möjligt för fler barn att cykla eller gå 
till skolan. 
    Avslutningsvis, vid vår genomgång 
av översiktslitteraturen har vi fått 
tydliga indikationer på vad man faktiskt 
skulle kunna göra i dagens skola för 
att stötta en skolpendling som har mer 
eller mindre inslag av fysisk aktivitet. 
Intressant nog verkar föräldrars kunskap 
om barns behov av fysisk aktivitet 
ha betydelse, vilket ger en tydlig roll 
för våra idrottslärare. Men det borde 
även vara rimligt att skolan stöttar 
föräldrarna i att skapa så kallade gående 
skolbussar, eller andra innovativa 
metoder som finns i olika länder för att 
uppmuntra till barnens fysiska aktivitet. 
Förhoppningsvis kan förteckningen av 
olika organisationer och projekt i den här 
artikeln bidra till mer kunskap om vilka 
möjligheter som finns.  
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