
Funderingsbok för dig som 
skjutsar barn till skolan



...  Att ta sig till skolan på egna ben  
till exempel.

I vår strävan att vara bra föräldrar 
glömmer vi ibland att barnen faktiskt
klarar av en hel del själva.



Faktum är att många av dom som 
skjutsar barnen här i Göteborg har 
ganska nära till skolan.

I dag får många barn skjuts till skolan. 
Så var det ju inte när du var liten. 
Vad beror det på? Är barn mindre 
kompetenta nuförtiden? Eller har det 
kanske blivit längre till skolorna?



... Och säkerhet är förstås viktigt, 
men kanske inte hela sanningen?

Kanske är det trafiken som har blivit 
farligare? När vi intervjuar skjutsande 
föräldrar är det många som pratar om 
den stökiga trafikmiljön runt skolorna.



Läs mer i rapporten på www.förlivochrörelse.se

Undersökningar visar att skjutsandet 
ofta handlar om att det är enkelt, 
inte minst för föräldrarna. 

Men varför ska man då inte skjutsa 
sina barn till skolan när man ändå 
kör förbi? För oss på Trafikkontoret 
handlar det om att göra miljön runt 
skolorna bättre och säkrare 
för barnen. 



... när de själva tar sig till skolan.  
De får ett sammanhang istället  
för bara glimtar.

Du som är förälder kan tänka på att 
dina barn lär sig förstå världen runt 
omkring mycket bättre... 



...Och lite vardagsmotion skadar ju inte.Barnen lär sig faktiskt ganska mycket 
när de själva får utforska omgivningen, 
ta ansvar för sin tid och planera saker 
med sina vänner.



Sen, när de börjar få lite koll på läget 
kan du släppa iväg dem på egen hand. 

När tycker du det är dags att låta  
barnen ta sig till skolan själva?  
Och vem ska ta första steget? 

Men det är förstås inte meningen att 
du ska släppa ut dina barn i trafiken 
bara så där. Låt skolan börja redan på 
vägen. Se till att de blir busstränade, 
incyklade och gåfärdiga.
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