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Sammanfattning

Till följd av Sveriges riksdags beslut om Nollvision där inga dödas eller blir svårt skadade i 

trafiken samt beslut om att följa FN:s barnkonvention arbetar Tyresö kommun aktivt för att 

skapa säkrare skolvägar i kommunen. Ett led i detta arbete är att ta fram en metod för att 

samla in geografisk information från barn, som kan användas vid planering av säkra 

skolvägar. Barn vistas i sin närmiljö i väldigt stor utsträckning vilket gör dem till experter på 

området. Den information och de upplevelser som barn har om sin nära utemiljö är i 

planeringsändamål mycket värdefull att ta tillvara på.

Metoden som tagits fram har testats på 63 barn i årskurs 5 på Hanvikens skola. I metoden 

användes en digital karta i ett GIS-program där barnen själva ritade in svaren till de frågor 

som ställdes. Tanken med att arbeta i en digital karta vid insamling av data är att barnens 

information finns lättillgänglig i samma format och i samma databaser som annan 

betydelsefull information inom kommunplaneringen. Metoden ger geografisk information 

som visar var barnen rör sig i området. 



Abstract

As a result of the Swedish Parliaments decision on Vision Zero where no one is killed or

seriously injured in traffic and also the decision to follow the UNCRC, Tyresö municipality is 

actively working to create safer routes to school. Part of this work is to develop a GIS-based 

method to collect geographic information from children to use in planning safe routes to 

school. Children are staying in their local environment in a very large extent which makes 

them the experts in the field. The information and the experiences that children have about 

their nearby spaces are very valuable to use in the municipal planning.

The method is tested on 63 children in grade 5 at Hanvikens School. The method used a 

digital map in a GIS-program where children themselves draw the answers to the questions.

The idea of working in a digital map for collecting the information is that children's

information is readily available in the same format and in the same database as other 

information that is important in the planning. The method results in geographical information 

that shows were the children move.


