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Förord
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"Arbogaprojektet", vilket är finansierat av KFB.

Jag vill tacka de medarbetare på VTI som varit till

stor hjälp under arbetets gång. Ett speciellt tack till min

make Ulf som kommit med många värdefulla syn-

punkter.
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Ett stort tack till Ann-Sofie Senneberg (VTT) som

svarat för redigering och utskrift samt till Tony Palm

(Professional English) som översatt valda delar till
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Samband mellan val av fritidsaktiviteter och attityder till trafikrelaterade objekt

En jämförelse mellan flickor och pojkar - Delstudie inom trafikantprojektet "Framtid på väg"

av Barbro Linderoth

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Den tidigare forskning som bedrivits och som har

relevans för den här studien, har ägnat sig åt att kart-

lägga områden som könsroller, bilen som symbol,

kamratorientering, självständighetsaspekter, grupp-

tryck, mognadsprocess, flickors och pojkars intressen

och värderingar, umgängesmönster, fritidsaktiviteter

m.m. Resultaten i föreliggande studie som på det hela

taget varit överensstämmande med tidigare forskning

har givit en förväntad och okontroversiell bild som, så

att säga, har bekräftat våra "fördomar".

I föreliggande studie analyseras de skillnader mellan

flickor och pojkar som framkommer vid deras val av

fritidsaktiviteter. Skillnaderna jämförs med attityder till

några olika trafikrelaterade objekt. Individmaterialet

utgörs av elever från högstadieskolor i Arboga, Skara,

Eksjö och Söderköping. Dessa orter har bedömts som

någorlunda jämförbara vad beträffar demografisk

struktur.

Ett attitydmätningsinstrument har konstruerats med

utgångspunkt från Osgoods semantiska differential

(bilaga 3). Liknande instrument har tidigare visat sig

vara användbara för att mäta attityder hos barn och
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ungdom (Kerlinger, 1966). Insamlade attityddata har

bearbetats med hjälp av en faktoranalys, där följande

tre faktorer har framkommit: regelfaktorn (hänsyn,

regler), motorfordonsfaktorn (aktivitetssymboler, t.ex.

bil, me) och kompisfaktorn (att vara som sina

kompisar).

Resultaten visar att flickorna är betydligt mer posi-

tiva än pojkarna till regler och att visa hänsyn i trafiken.

Pojkarna däremot har en betydligt mer positiv attityd

till motorfordon. För pojkarna har det större betydelse

att vara som sina kompisar än det har för flickorna.

Resultaten i denna undersökning får väl sägas ge

ytterligare stöd åt tidigare forskning, kanske speciellt av

den anledningen att den testmetodik som tillämpats här

inte har varit så vanlig. Det är inte troligt att de skol-

elever som deltagit i undersökningen har uppfattat syftet

bakom de använda Osgoodskalorna. Även deltagande

lärare har väl någon gång uttryckt sitt tvivel om rele-

vansen med dessa attitydskalor. Emellertid förefaller

det, så här med facit i hand, som om vi fått fram

konsistenta och valida resultat.



Interaction between choice of leisure activities and attitudes to traffic-related objects

A comparison between girls and boys - Preparatory study in the road user project "Future on the Way"

by Barbro Linderoth

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 LINÖKPING Sweden

Summary

Earlier research relevant to this study has aimed at

charting areas such as gender roles, the car as a sym-

bol, peer-orientation, independence processes, group

pressure, the maturation process, boys and girls* inte-

rests and evaluations, patterns of social contact, leisure

activities, etc. The results of this study, which have

generally agreed with earlier research, have provided

an expected and uncontroversial picture. In other

words, our "prejudices" have been confirmed.

The study analyses the differences between girls and

boys regarding their choice of leisure activities. The

differences are compared with attitudes to a number of

traffic-related topics. The material consists of pupils

from lower high schools in Arboga, Skara, Eksjö and

Söderköping. These towns have been considered more

or less comparable in terms of demographic structure.

An attitude measuring instrument has been designed

on the basis of Osgood's semantic differential (Appen-

dix 3). Similar instruments have earlier proved to be of

practical use in measuring attitudes among children and

young people (Kerlinger, 1966). The attitude data

gathered in have been processed with a factor analysis

comprising three factors: the rule factor (regard for

others, attitude to rules), the motor vehicle factor

(activity symbols, e.g. car, motorcycle) and the peer-

related factor (behaving in the same way as one's

friends).

The results show that girls are considerably more

positive than boys to rules and to showing regard for

others in traffic. On the other hand, boys have a con-

siderably more positive attitude to motor vehicles. Also,

being like one's friends is regarded as considerably

more important by boys than by girls.

The results from this study can be said to provide

further support to earlier research, possibly because of

the somewhat unusual test method applied. It is

unlikely that the pupils taking part in the survey have

understood the purpose of the Osgood scales used.

Also, the teachers involved have occasionally expressed

doubts about the relevance of these attitude scales.

However, the outcome would indicate that we have

obtained consistent and valid results.
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1 Bakgrund

Tidigare studier visar att flickor och pojkar socialiseras

tidigt in i sina könsroller, vilket säkert har stor betydelse

för deras intresseinriktning senare i livet. Flera av de

studier som anges i detta kapitel är hämtade ur boken

"Ungdom och Trafik - en omöjlig kombination där

experter och forskare inom olika områden ger sin syn

på tänkbara orsaker till ungdomars olycksrisker i

trafiken. En av frågeställningarna i boken är hur ung-

domarnas sociala och kulturella mognadsprocess ser ut

och vad är det i den som är särskilt intressant för bilkör-

ningen. I boken diskuteras i vilken utsträckning utveck-

lingspsykologiska modeller kan bidra till förståelsen för

vad som händer i övergången mellan barn och vuxen?

(Spolander, 1987).

I en studie om bilförares olycksrisker framgår att det

finns stora könsskillnader i fråga om attityder och

beteende (Spolander, 1983). Vid en jämförelse mellan

män och kvinnor med samma körsträckor framgår här

att olycksrisken blir minst 25% högre för män än för

kvinnor. En förklaring kan, enligt studien, vara att män

snabbt får en övertro på sin körförmåga, särskilt de

körtekniska egenskaperna. Männen har ett mer offen-

sivt körsätt med högre genomsnittsfarter generellt

jämfört med kvinnliga bilförares körsätt.

Varför kör unga män mer trafikfarligt än unga

kvinnor? Det beror menar författaren, bl.a. på att

barnen redan i späd ålder fostras in i bestämda köns-

roller, men också på att bilreklamen utnyttjar ett

symbolspråk, där bilen görs till symbol för "manlighet".

Man observerar tidigt könsbundna val av aktiviteter,

könsskillnader i lek och andra verksamheter vilka

senare ger olika manliga och kvinnliga mönster i trafik-

beteendet. De åtgärder, som bör sättas in, bör bejaka

och fästa större vikt vid omvårdande och "kvinnliga"

mönster (Björklid, 1987).

Könsskillnader i lek och andra verksamheter bekräf-

tas också av tidigare forskning inom detta område som

visar att mödrar behandlar sina små pojkar och flickor

olika (t.ex. Moss, 1967; Goldberg & Lewis, 1969). Det

faktum att pojkar leker längre bort från hemmet än

flickor är inte bara en fråga om beskydd för flickor, utan

också att föräldrar och andra vuxna ger pojkar större

frihet (se t.ex. Hart, 1979). Mödrar är dessutom mer

benägna att föra in flickor i hemmets verksamhet än

vad både fäder och mödrar gör med pojkar (Gaunt,

1977, 1979).

I undersökningen "Två världar" som handlar om

barns och ungdomars könsroller (Dahlgren, 1979), till-

frågades 10-12-åringar om vad som skulle bli roligt att

göra när de blev stora. Pojkarna nämnde att "ha bil,

me, ta körkort, göra lumpen, sporta och idrotta".
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Flickorna framhöll det framtida ansvaret för barn och

familj och "att få bestämma själv" eller att "få syssla

med djur". Utifrån sina studier som omfattar kontakt

med ungefär 10 000 unga människor, konstaterar Anita

Dahlgren att det finns klara könsskillnader inom nästan

alla områden, trots att könsrollsdebatten pågått under

större delen av tonåringarnas uppväxttid.

En studie om naturvetenskapliga ämnen i skolan

(Andersson B-E, 1987) visar att kamratorienteringen

under högstadiet ökar mera för pojkar än för flickor.

Flickorna umgås i mindre grupper och på andra

grunder, vilket kan göra att självständighetsaspekten

betonas mer. Studien visar också att flickorna värderar

personorienterade faktorer alltmer ju äldre de blir i

påfallande högre grad än pojkarna.

Resultaten från en liknande norsk studie visar att

flickornas intressen är präglade av att vara person-

orienterade, att de lägger vikt vid estetiska värden och

att de är upptagna av etiska och samhälleliga

konsekvenser av vetenskapen. Stora pojkintressen är

raketer och rymdfart, datorer, bilmotorer och hur ett

kärnkraftverk fungerar (Sjöberg et al, 1983).

Bruket av video är ganska stort, särskilt bland

pojkarna. Det är en sak att en ganska stor del av ung-

domarna ser på video, en annan sak är vad de ser på.

Ca 70% av pojkarna och 55% av flickorna ser på action-

filmer, och 40% av båda könen ser på grova våldsfilmer

(Moe, D och Jensen G, 1990).

I Konsumentverkets undersökning om svenska

folkets tidsanvändning "Tids nog..." (1984) framgår att

unga män (16-19 år) ägnar sig i genomsnitt 3,2 timmar

per vecka åt skötsel av bil, båt och eller cykel, medan

kvinnorna inte ägnar en minut åt dessa aktiviteter. Mot-

svarande skillnader förekommer även bland vuxna män

och kvinnor. Sandqvist (1984) visar i sin studie om

jämställda pappor att reparationer och bilvård är

pappors domän lika mycket som klädvård är

mammors.

Motorfordonens symbolvärde tas upp i studien om

"Ungdom och Trafik - en omöjlig kombination". Ferrer

(1987) anger där att val av bil eller motorcykel samt sätt

att köra och "meka" med fordonet oftast har en sym-

bolisk innebörd. Dessa aktivitetssymboler är viktiga

element i de livsstilar som skapats inom olika ungdoms-

och subkulturer och har typiska "manliga" laddningar

som t.ex. mod, djärvhet, spänning och fart.

I en studie om unga mäns identitet, kultur och livs-

villkor (Bolin, G. Lövgren, K. 1995), framgår att unga

män ofta pendlar mellan att meka" med bilen eller

motorcykeln enskilt och i grupp. Mekandet stärker

gemenskapen inom me- och bilkulturen, genom att det
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utgör ett av de främsta samtalsämnena.

Det kan konstateras att det finns en hel del samlad

kunskap som belyser skillnader mellan flickors och

pojkars attityder och beteende inom trafikområdet.

Tidigare forskning som har relevans för den här studien,

har berört områden som könsroller, bilen som symbol,

kamratorientering, självständighetsaspekter, grupp-

tryck, mognadsprocess, flickors och pojkars intressen

och värderingar, umgängesmönster, m.m.

Föreliggande studie kan dels bekräfta tidigare

resultat dels bidra med förnyad kunskap inom detta

område. Studien är en delredovisning av material

hämtat från det sk "Arbogaprojektet - Framtid på väg",

som syftar till att följa och utvärdera trafikantunder-

visning på högstadiet och i gymnasieskolan i Arboga

kommun (Gregersen och Linderoth, 1997). Grund-

tanken med "Arbogaprojektet" beskrivs av Eurenius

(1991): "Barns och ungdomars attityder och värderingar

i fråga om trafiken är beroende av många faktorer -

man har alltid skäl att förmoda att om de unga får över-

sikt och insikt i trafiksystemet och hur det fungerar i

förhållande till olika trafikantgrupper och till miljön, så

växer deras medvetenhet och inlevelseförmåga även

när det gäller deras eget trafikantbeteende".

I Arboga kommun ges trafikantundervisning till

samtliga elever på högstadiet och i gymnasieskolan.

Denna undervisning inleddes med årskurs 7, höst-

terminen 1990. I försöket, som omfattar åtta år, ingår
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minst 20 timmars trafikantundervisning per läsår, dvs.

sammanlagt minst 120 timmars undervisning på hög-

stadiet och i gymnasieskolan. Tre orter (Skara,

Söderköping och Eksjö) vilka bedömts ha likartad

demografisk struktur som Arboga har valts som

kontrollorter. I en tidigare gjord delstudie, som visar

resultaten av en första attitydmätning, finns en utför-

ligare beskrivning av "Arbogaprojektet" (Linderoth och

Gregersen, 1992).

Parallellt med den trafikantundervisning som bedrivs

på högstadiet och i gymnasieskolan i Arboga har utvär-

deringsdata insamlats med hjälp av ett, för detta ända-

mål konstruerat frågeformulär. Förutom frågor som

direkt rör beteende och attityder till trafikrelaterade

objekt innehåller formuläret en del bakgrundsinforma-

tion. Där ingår frågor som anknyter till elevernas

förenings- och fritidsaktiviteter.

I föreliggande studie har intresset riktats mot skill-

nader mellan flickor och pojkar. Därvid har valts att

analysera de skillnader som framkommer vid deras val

av fritidsaktiviteter. Orsaken till detta är att det vid en

förhandsgranskning av det datamaterial som ingår i

"Arbogaproejktet" framgått att området fritidsaktiviteter

visar på såväl betydande som konsistenta könsskill-

nader. Dessutom har en preliminär granskning av

materialet visat på tydliga samband mellan val av fritids-

aktiviteter och attityder till de trafikrelaterade objekt

vilka redovisas i "Arbogaprojektet".
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2 Syfte

Studien har tre syften:

1. Att studera samband mellan kön och attityder till

vissa trafikrelaterade objekt.

2. Att studera samband mellan kön och fritidsaktiviteter

Att studera om sambandet mellan kön och attityder

till vissa trafikrelaterade objekt påverkas av fritids-

aktiviteter.

VT MEDDELANDE 824

Om man finner samband mellan val av fritids-

aktiviteter och attityder är det möjligt att dessa samband

kan leda till ökad förståelse för skillnader i manligt och

kvinnligt körbeteende.
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3 Metod

3.1 Elevmaterial

I föreliggande delstudie görs inga jämförelser mellan

Arboga och de tre kontrollorterna (Skara, Eksjö och

Söderköping), utan det totala materialet är samman-

slaget och utgörs av 1521 elever, fördelade på 765

pojkar och 756 flickor. För Arbogas del omfattar mate-

rialet tre årskullar 7:e-klassare, med sammanlagt 411

elever (1991, 1992 och 1993) samt tre årskullar 9:or

med sammanlagt 410 elever (1993, 1994 och 1995).

För Skara, Söderköping och Eksjö har materialet

sammanslagits och består av en årskull 7:e-klassare med

sammanlagt 361 elever (1993) och en årskull 9:or med

sammanlagt 367 elever (1995). Bortfallet av individer

är negligerbart, 28 elever (= 1%). Bortfallet av enskilda

svar i de aktuella variablerna uppgår till 2% och för-

väntas inte påverka resultatet. Någon särskild bortfalls-

analys redovisas därför ej. Könsfördelningen i Arboga

är 53% pojkar och 47% flickor. Motsvarande för Skara,

Söderköping och Eksjö sammanslagna är 45% pojkar

och 55% flickor.

3.2 Dataunderlag

Data från "Arbogaprojektets "frågeformulär om fritids-

aktiviteter, (bilaga 6) och attityder (bilaga 2) har

använts. Attityder har mätts med utgångspunkt från

Osgoods semantiska differential, vilket är en teknik att

mäta innebörden av ett antal begrepp för en viss individ

eller individkategori. Denna teknik beskrivs mer utför-

ligt i bilaga 3. Attityddelen innehåller följande 10 objekt-

områden: att visa hänsyn i trafiken, att cykla, att

använda bilbälte, att vara som sina kompisar, att åka

motorcykel, att använda reflexer, polisen, att åka bil,

att följa trafikregler, att åka buss. Dessa attitydobjekt

är valda utifrån deras förmodade relevans för elevernas

trafikundervisning. Vart och ett av attitydobjekten har

nio gemensamma, fem-skaliga adjektivpar med benäm-

ningen: Bra-dåligt, manligt-kvinnligt, roligt-tråkigt,

hårt-mjukt, bullrigt-tyst, långsamt-snabbt, fegt-

modigt, oviktigt-viktigt, svagt-starkt. Val av adjektivpar

har styrts av teorin om ett sk semantiskt rum med

dimensionerna värde, styrka och rörelse (bilaga 2 och

bilaga 3).

3.3 Analys

Attitydskalorna har bearbetats med hjälp av faktor-

analys. För att få en så enkel struktur som möjligt har
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faktorerna roterats enligt Varimaxmetoden. (bilaga 4).

Avsikten med detta är att underlätta tolkningen. Vid en

traditionell faktoranalys av Osgoodskalor förväntas

man identifiera de tre huvudfaktorer som definierar

Osgoods semantiska rum (bilaga 3). Dessa tre faktorer

svarar mot begreppen "värde", "styrka" och "rörelse".

I den här analysen har även de attitydobjekt som an-

vänts styrt faktorutfallet. Vi får därför en lösning som

kan sägas vara en kombination av dessa objekt och

huvudriktningarna i det semantiska rummet.

Genom att studera sambanden mellan observerade

variabler och faktorer (faktorladdningar);, kan man

eventuellt namnge de olika faktorerna. När man tolkar

en faktor samlar man ihop de variabler som har höga

laddningar i en och samma faktor. Med hjälp av dessa

variablers gemensamma innehåll skapar man ett namn

åt faktorn. I bilaga 1 redovisas faktorladdningar för

faktoranalysen.

Gruppernas medelfaktorpoäng har jämförts. På

samma sätt som man kan tillskriva individer olika

värden eller poäng utifrån deras observerade placering

i en given variabel så kan man beräkna s.k. faktorpoäng,

vilka ger individernas placering i en given faktor.

Attitydobjekt och attitydskalor redovisas i kapitel

3.2

För faktoranalysen har här valts tre faktorer vilka

redovisas i resultatdelen (kapitel 4). Ett utökat antal

faktorer bidrar inte till någon meningsfull tolkning av

materialet. Den förklarade variansen är 70%.

Styrningen av utfallet har baserats på attityd-

objektens innehåll. Man ser likheter mellan faktor 1

(regelfaktorn) och Osgoods värderingsfaktor. Man ser

också ett samband mellan faktor 2 (motorfordons-

faktorn) och en kombination av Osgoods styrke- och

rörelsedimensioner. Däremot finner man inte någon

motsvarighet till faktor 3 (kompisfaktorn) i Osgoods

semantiska rum. "Att vara som sina kompisar" är en

dimension för sig själv.

Jämförelser enligt figur 1 mellan pojk- och flick-

gruppen har signifikanstestats (t-test).

Antal och andel flickor och pojkar i de olika fritids-

aktivitetsgrupperna redovisas i bilaga 5.
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4 Resultat

För faktoranalysen som omfattar hela materialet, har

valts en varimaxroterad lösning med följande tre fak-

torer: Regelfaktorn (faktor 1) mäter attityden till regler

och hänsyn i trafiken. Dessa attitydobjekt har egen-

skaper som passar till Osgoods värdedimension (regler,

hänsyn m.m.). Motorfordonsfaktorn (faktor 2) som

kan tolkas som en kombination av en styrke- och

rörelsefaktor, mäter inställningen till bil och MC (aktivi-

tetssymboler). (I denna faktor ingår skalan "manligt-

kvinnligt"). Kompisfaktorn (faktor 3) har helt styrts

av attitydobjektet "att vara som sina kompisar. Först

tycks detta vara ett oväntat resultat, men vid närmare

eftertanke kanske ändå inte med tanke på vad kompisar

innebär för ungdomar i de aktuella åldrarna (13-16 år).

I figur 1 har jämförelser gjorts mellan flickor och

pojkar i de tre attitydfaktorerna, dvs. regelfaktorn,

motorfordonsfaktorn och kompisfaktorn.

Skillnaderna mellan flickor och pojkar i de tre fakto-

rerna är signifikanta på 0.001-nivån.

Faktorpoängen är normalfördelade med medeltal =

0 och standardavvikelse = 1.

Resultaten i regelfaktorn visar att flickorna är betyd-

ligt mer positiva än pojkarna vad gäller regler och att

visa hänsyn i trafiken. Motorfordonsfaktorn visar att

pojkarna däremot är betydligt mer positivt inställda till

motorfordon än vad flickorna är. Kompisfaktorn visar

att det har större betydelse för pojkarna än för flickorna

att vara som sina kompisar.
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Resultaten visar att det är ungefär dubbelt så många

pojkar (ca 37%) som flickor (ca18%) som ägnar sig åt

bollsport. Däremot har något fler flickor än pojkar

angivit att de ägnar sig åt övrig idrott, (flickor 21% och

pojkar 17%). Inom områden som motorsport, teknik

och datorer visar resultaten en viss övervikt bland

pojkarna. Flickor dominerar inom sådana aktiviteter

som ridning, dans, musik samt att vara med kompis.

I följande tre figurer (3a, 36 och 3c) görs jämförelser

av faktorpoäng(medeltal) mellan pojk- och flickgruppen

med fördelning på olika fritidsaktiviteter. Det finns en

tydlig skillnad mellan pojkar och flickor även då man

fördelar materialet på olika fritidsaktiviteter (jämför med

figur 1).

I figur 3a jämförs medeltal av faktorpoäng mellan

pojk- och flickgruppen i regelfaktorn med fördelning

på olika fritidsaktiviteter. I figur 3b görs motsvarande

jämförelser mellan pojk- och flickgruppen i motor-

fordonsfaktorn med fördelning på olika fritidsakti-

viteter. Figurerna 3a och 3b redovisas även i bilaga 7.

I figur 3e slutligen jämförs medeltal av faktorpoäng

mellan pojk- och flickgruppen i kompisfaktorn med

fördelning på olika fritidsaktiviteter.

Figurförklaring: De fritidsaktivitetsgrupper (pojk-

och flickgrupper) som ligger ovanför medelvärdet (0,0)

visar på mer eller mindre positiva värden, medan de

grupper som ligger under medelvärdet (0,0) visar på mer

eller mindre negativa värden. Nolllinjen svarar mot det

totala materialets medelvärde.
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Figur 3a Regelfaktorpoäng (regler hänsyn) fördelade på olika fritidsaktiviteter.

En jämförelse av gruppernas medeltal av faktorpoäng
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Regelfaktorn är i stort sett ett attitydmått avseende

regler och hänsyn i trafiken. Resultaten visar att flickor

överlag är mer positiva än pojkar vad gäller regler och

hänsyn i trafiken. Man kan dels se en skillnad mellan

utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter, dels skill-

nader mellan flickor och pojkar. I den grupp som anger

fritidsintresset "TV-spel" (spelaktiviteter inomhus) har

pojkarna -0,6 faktorpoäng medan flickorna har 0,2

faktorpoäng. Den grupp av både flickor och pojkar som

får antas vara den mest passiva ("slappa") är också den

grupp som har den mest negativa attityden till regler

och hänsyn. Både den pojk- och flickgrupp som anger

"slappar" som fritidssysselsättning har negativa poäng

i denna faktor (regelfaktorn). Man kan konstatera att

de pojkar som angivit att de har ridning som fritids-

sysselsättning har positiva poäng i regelfaktorn, faktor-

poängen visar också att pojkarna är betydligt mer

positiva än flickorna (pojkgruppen, ca 0,8, flickgruppen

ca 0,3). Man kan dock inte dra några säkra slutsatser

av detta på grund av att det endast finns ett par pojkar

i gruppen som angivit ridning som fritidssysselsättning

(n=2). Som figuren visar har flickgruppen högre positiva

poäng än pojkgruppen för denna faktor (regelfaktorn),

med undantag för fiske och ridning.

Motorfordonsfaktorn är närmast kopplad till sådana

aktivitetsladdade symboler inom trafiken som svarar
mot ett intresse för motorcykel, moped och bil. Som
förväntat har pojkar här en allmänt mer positiv attityd.
Figuren visar att pojkgruppen överlag har högre posi-
tiva poäng i denna faktor än flickorna. Ett undantag är
de flickor som ägnar sig åt motorsport och att meka med
motorer vilka har den högsta positiva faktorpoängen
(ca 1,1) i föreliggande motorfaktor. Detta kan jämföras

med pojkarna i "motorsport-, meka"-gruppen vilkas
faktorpoäng här ligger på 0,5. Flickorna i den grupp som

anger "fiske" som fritidssysselsättning har den mest

negativa poängen (-1,2) i denna faktor. Även de flickor

som angivit att de ägnar sig åt TV-spel m.m. på fritiden

har negativa poäng (-1,0) i motorfordonsfaktorn. Det

är också en markant skillnad mellan pojkar och flickor

inom aktiviteten "cykling". Pojkgruppen har här posi-

tiva poäng (ca 0,9), medan däremot flickgruppens

faktorpoäng inom aktiviteten "cykling" är ganska nega-

tiva (-0,4).
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Figur 3c Kompisfaktorpoäng (att vara som sina kompisar) för olika fritidsaktiviteter.
En jämförelse av gruppernas medeltal av faktorpoäng
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Kompisfaktorn är en faktor med innebörden "att

vara som sina kompisar". Kompisfaktorn betyder mer

för pojkarna än för flickorna. Figuren visar att pojkarna

överlag har högre medelpoäng än flickorna i denna

faktor. Ett undantag är den lilla grupp (n= 2) pojkar som

ägnar sig åt ridning på fritiden, där pojkarnas medel-

poäng ligger på -0,7. (Jämför figur 3a och 3b). Det är

dock för få pojkar i den gruppen för att man skall kunna

dra några slutsatser av detta. Skillnaden mellan flickor

och pojkar är även i denna faktor tydlig i aktivitets-

gruppen "cykling" (Jämför figur 3b). Figuren visar att

pojkgruppen som anger cykling" som fritidssysselsätt-

ning har ca 0,8 i medelfaktorpoäng, medan däremot

flickgruppen som anger "cykling" har -0,7 i medel-

faktorpoäng. För de pojkar som angett "cykling" som

18

fritidssysselsättning har således denna kompisfaktor

(att vara som sina kompisar) större betydelse än för

flickorna. I den grupp som anger fiske som fritids-

sysselsättning har både flickor och pojkar höga positiva

poäng i kompisfaktorn. (Detta kan jämföras med figur

3b där den grupp av flickor som anger fiske som fritids-

sysselsättning har negativa poäng i motorfordons-

faktorn). Resultaten i föreliggande kompisfaktor visar

också skillnader mellan flickor och pojkar i den grupp

som angett TV-spel som fritidssysselsättning. De grup-

per som angivit dans, musik, skriva, måla, läsa, plugga,

arbeta samt se på TV som fritidssysselsättning avviker

minst från den genomsnittliga placeringen inom kompis-

faktorn, dvs. normalfördelningens medelvärde (0,0).

VTl MEDDELANDE 824



5 Diskussion

Diskussionen inriktas på vad som kan ses som nytt

utifrån föreliggande studie och vad som bekräftas av

tidigare forskning. Diskussionens uppläggning styrs av

de tre attitydfaktorer som har kunnat identifieras i under-

sökningsmaterialet.

De resultat som redovisas visar på intressanta skill-

nader mellan flickor och pojkar. Dessa skillnader kan

ha stor betydelse för deras roller som trafikanter.

Analysen av materialet visar skillnader mellan flickor

och pojkar beträffande såväl attityder till olika objekt

med anknytning till trafik som skillnader i valet av

fritidsaktiviteter. Därutöver finns, för såväl flickor som

pojkar intressanta samband mellan aktiviteter och atti-

tyder.

Vad beror dessa skillnader på och vilka åtgärder kan

sättas in för att öka trafiksäkerheten? Vilka identifika-

tionsobjekt har pojkar och flickor och hur ser deras

verklighetsperspektiv ut?

Vuxna förser barn med skilda miljöer och erfaren-

heter beroende på barnets kön. Träning för fostran in i

bestämda könsroller påbörjas redan i späd ålder. Även

den fysiska miljön förstärker könsskillnader. I studier

om barns utelek och utemiljö har påvisats att bostads-

områdets utemiljö förstärker könsbundna val av akti-

viteter och att den fysiska miljön inte är planerad för

sådana aktiviteter som flickor företrädesvis ägnar sig åt

- dvs. mer stillsamma lekar (Björklid, 1980, 1982). Det

finns givetvis könsskillnader i såväl lek som i alla andra

verksamheter. Problemet är att bryta detta val av köns-

bundna aktiviteter och ge barn möjlighet att prova på

ett rikare utbud av aktiviteter som stimulerar och täcker

flera behov än vad som oftast är fallet i dag. Det är en

viktig uppgift för planerare och andra att alla barn ges

möjlighet till att utnyttja olika miljöer som en utveck-

lande resurs.

Det är intressant att konstatera att man ofta kan se

en skillnad mellan flickors och pojkars val av fritids-

aktiviteter. De sociala rollerna spelar en stor roll för att

forma könsskillnader i attityder och beteenden. Flickor

och pojkar socialiseras tidigt in i sina könsroller, vilket

säkert har stor betydelse för deras intresseinriktning

senare i livet. Man observerar tidigt könsbundna val av

aktiviteter, könsskillnader i lek och andra verksamheter,

vilka senare ger olika manliga och kvinnliga mönster i

trafikbeteendet. Detta bekräftas också av tidigare forsk-

ning inom detta område, se t.ex. Björklid, (1987).

Motorfordonsfaktorn som närmast kan identi-

fieras med riktningarna "kraft" och "rörelse" i Osgoods

semantiska rum skiljer flickgruppen och pojkgruppen

åt. Som förväntat kan vi hos pojkarna se en klart posi-

tivare attityd till dessa aktivitetssymboler. Sambanden
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mellan denna faktor och val av fritidsaktiviteter är också

tydliga.

Detta är helt i överensstämmelse med vad tidigare

publicerats inom detta område. En undersökning om

svenska folkets tidsanvändning (Konsumentverket,

1984) visar t.ex. att unga män ägnar sig åt skötsel av

bil, båt och cykel i genomsnitt 2,3 timmar per vecka,

medan unga kvinnor knappast ger en minut åt dessa

aktiviteter. )

I en studie om unga mäns identitet, kultur och livs-

villkor (Bolin, G. Lövgren, K. 1995), framgår att unga

män ofta pendlar mellan att "meka" med bilen eller

motorcykeln enskilt och i grupp. Mekandet stärker

gemenskapen inom me- och bilkulturen, genom att det

utgör ett av de främsta samtalsämnena. Hantverket

markerar en viktig gräns dels gentemot dem som saknar

den praktiska kompetens som utgör en outtalad förut-

sättning för gemenskapen inom me- och bilkulturen,

dels drar den på ett traditionellt sätt upp en gräns gent-

emot det kvinnliga. På detta sätt befäster det hantverk

som utgör ett centralt inslag i me- och bilkulturen en

manlig könsidentitet.

Det framgår även av studien om "Unga män" (Bolin

G., Lövgren, K, 1995). att bilens och motorcykelns

symbolvärden var påtagliga redan när de började serie-

tillverkas. Bilens och motorcykelns (motor)kraft för-

knippades med manliga egenskaper, medan deras

rörelseförmåga och hastighet framtonade som symboler

för nya livs- och rörelseformer eller kort sagt det

moderna. I de nya sportgrenar som utvecklades med

bilen och motorcykeln förenades dessutom dessa asso-

ciationsbanor med kamp- och konkurrensmotivet

I ett PM om "Förhållningssätt i trafiken" beskrivs

motorcykeln inte enbart som ett fortskaffningsmedel

utan också, och kanske framför allt, en symbol för vem

man vill vara: ensam och stark, suverän, våghalsig och

osårbar? Fordonet utgör även inträdesbiljett till vissa

kretsar, där relationerna till både kompisar och tjejer

hänger på cykeln och de gemenskapsformer den

skapar. Gissningsvis är det mycket som kretsar kring

fart och action, uppvisning i risktagande. Då är det alltså

sådana värderingar som anpassning och självkänsla

beror av. Man vill vara som kompisarna. Dem beundrar

man, deras uppskattning vill man ha, och dem försöker

man därför efterlikna. Att åka fort är häftigt. Främsta

kriteriet på körskicklighet? Här är tävlingsförarna idoler,

och samma slags upplevelser som motortävlingarna ger

finns på film och video. Likartade impulser kommer

alltså från olika håll och förstärks därigenom (Ahlström,

K-G, Jonsson, M., 1988).

Motorfordonens symbolvärde tas även upp i en
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studie om ungdom och trafik. Ferrer (1987) anger där

att val av bil eller motorcykel samt sätt att köra och

"meka" med fordonet oftast har en symbolisk innebörd.

Dessa aktivitetssymboler är viktiga element i de livs-

stilar som skapats inom olika ungdoms- och subkulturer

och har typiska "manliga" laddningar som t.ex. mod,

djärvhet, spänning och fart.

Kan det finnas något samband mellan "aktivitets-

laddade symboler inom trafiken" och skillnader i körstil

mellan kvinnor och män? I föreliggande undersökning

är motorfordonsfaktorn just en sådan faktor som svarar

mot aktivitetsladdade "symboler" inom trafiken. Som

förväntat uppvisar pojkar en klart positivare attityd till

dessa "symboler", vilket även har samband med val av

fritidsaktiviteter. Det är emellertid intressant att konsta-

tera att de flickor som under sin fritid aktivt ägnar sig

åt mopeder och motorsport faktiskt är den grupp som

uppvisar den positivaste attityden till dessa symboler,

även jämfört med pojkarna.. Här är alltså en grupp

flickor som klart avviker från det traditionella mönstret.

En förklaring kan möjligen vara att elever i årskurs 9 i

Arboga, vilka ingår i elevmaterialet har deltagit i

mopedundervisning. Denna undervisning, som påbörja-

des i årskurs 8, ingår i det s.k. "Arbogaprojektet" med

utökad trafikantundervisning för högstadieeleverna i

Arboga. En närmare beskrivning av detta projekt åter-

finns i kapitel 1 (Bakgrund). Av intervjuer med lärare

som deltagit i denna undervisning framgår att många

elever, huvudsakligen flickor, som vid början av

övningen inte vågade åka moped var de mest intresse-

rade vid slutet av övningen. Detta kan möjligen bero

på att flickorna oftast inte har provat på att åka moped

tidigare, mopedåkningen kan därför ha haft nyhetens

behag. Man bör dock inte dra några förhastade slutsatser

utifrån detta.

Bland den grupp som anger cykling som fritids-

intresse förefaller det som om motiv och upplevelser

skiljer sig mellan flickor och pojkar. Kan det vara så

att vi här hos pojkarna har en grupp som använder

cykeln som ett instrument för förberedelse till mer

häftiga transporter som t.ex. moped- och motorcykel-

åkning? Kanske det kan vara så att cykeln är ett redskap

i samband med identifikation pojkar emellan? För

flickorna däremot kan cykeln ha en annan innebörd

och funktion. För flickorna kanske cykeln används

som en redskap för att kommunicera med andra, medan

däremot pojkarna använder cykeln för att t.ex. tävla

med sina kompisar? Kan man redan här se skillnader i

olika körstilar, som ligger till grund för det framtida

körbeteendet?

Den grupp som i föreliggande studie anger "slappar,

sover m.m." som fritidsaktivitet visar en märkbart nega-

tiv attityd till den faktor som mäter inställning till regler

och hänsyn i trafiken. Frågan är dock hur stor del av
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den negativa attityden som beror på att man tar avstånd

från själva frågeformuläret eller att man i största all-

mänhet har en negativ attityd till regler och hänsyn i

trafiken. Det kan också vara av intresse att konstatera

att pojkarna i denna "slappa" grupp däremot har en

positiv poäng i motorfordonsfaktorn. Det går naturligt-

vis inte att dra några säkra slutsatser utifrån ovanstående

resultat.

Föreliggande studie visar att det betyder mer för

pojkarna än för flickorna "att vara som sina kom-

pisar", vilket leder fram till antagandet att pojkarna

antingen utsätts för grupptryck och/eller är mer känsliga

för detta eller helt enkelt behöver gruppen för sin ut-

veckling. Vuxennormen "att gå sin egen väg" kanske

tidigare internaliseras hos flickor, möjligen beroende på

det faktum att flickornas mognadsprocess går snabbare.

En tidigare studie (Andersson, B-E, 1987) visar även

att kamratorienteringen under högstadiet ökar mera för

pojkar än för flickor. Flickorna umgås i mindre grupper

och på andra grunder, vilket kan göra att självständig-

hetsaspekten betonas mer. Pojkarnas upptagenhet och

dominans inom olika lagsporter kan tänkas höra ihop

med att uppleva kamratgruppen som betydelsefull oav-

sett vad som är orsak eller verkan, något som fram-

kommer även i denna undersökning.

Typiskt för ungdomsåren är betydelsen av kamrater.

Kamraterna spelar en viktig roll för de ungas sociala

utveckling. Under frigörelseprocessen från föräldrarna

blir det viktigt att ha kamrater att vända sig till och ha

som förtrogna. För de allra flesta växlar emellertid bero-

endet av kamrater eller föräldrar från situation till situ-

ation. I vissa situationer och sammanhang är det bara

kamraternas åsikter och värderingar som räknas, i

andra situationer är man beroende av de värderingar

man har med sig hemifrån. På det hela taget kan man

nog påstå att kamratgruppen är något positivt för de

flesta.

Resultaten från en studie, (Andersson, B., 1989) om

naturvetenskapliga ämnen visar att flickorna värderar

alltmer, ju äldre de blir, personorienterade faktorer på-

fallande högre än pojkarna. En liknande norsk studie

visar också att flickornas intressen är präglade av att

vara personorienterade, att de lägger vikt vid estetiska

värden och att de är upptagna av etiska och samhälleliga

konsekvenser av vetenskapen. Pojkars intressen riktar

sig ofta mot raketer och rymdfart, datorer, bilmotorer

och hur ett kärnkraftverk fungerar.(Sjöberg et al, 1983).

En studie om unga kvinnors identitet, kultur och livs-

villkor (Ganetz, H.: Lövgren, K. 1995), visar att de

intressen som binder flick- eller pojkgruppen samman

kan ha olika karaktär eller också kan det bildas mindre

grupper inom gemenskapen kring olika särintressen.

Typiskt för pojkgemenskapen i dag är t.ex. samvaron

kring datorer.
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Materialet i föreliggande studie har i vissa grupper

varit väl litet. Trots det visar resultaten tydligt på många

olikheter mellan flickor och pojkar. De resultat som

tidigare studier visar och de resultat som framkommer

i föreliggande studie tyder på att attitydskalorna har en

god innehållsvaliditet, dvs. de mäter vad de är avsedda

VTl MEDDELANDE 824

att mäta. De resultat som framkommit kan t.ex. använ-

das som utgångspunkt för trafiksäkerhetsåtgärder, mål-

gruppsanpassade metoder och budskap, exempelvis i

form av utbildning och information. En förhoppning är

också att denna undersökning skall stimulera till fortsatt

forskning inom detta område.
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I nedanstående tabell redovisas faktorladdningar för faktoranalysen av Osgoodskalor.

Metod: Principal Components, varimaxroterad lösning med tre extraherade faktorer. I

Bilaga 1

Sid 1 (2)

Faktorladdningar

tabellen redovisas laddningar med absolutbelopp >0.20.

Skalor med hög positiv faktorladdning har ett starkt positivt samband med faktorn. På

motsvarande sätt ger höga negativa laddningar (minustecken) ett högt negativt samband.

Låga faktorladdningar nära noll, såväl positiva som negativa, innebär att skalan och

faktorn har mycket lågt samband.

Osgoodskalorna innehåller följande nio adjektivpar: oviktigt-viktigt, fegt-modigt, bra-

dåligt, svagt-starkt, roligt-tråkigt, långsamt-snabbt, bullrigt-tyst, hårt-mjukt, manligt-

kvinnligt.

De tio attitydobjekten och de nio Osgoodskalorna redovisas i bilaga 2.

Tolkningen av faktorer beskrivs i bilaga 4.

 
OBJEKT SKALA Faktor 1 Faktor 2 Factor 3

REFLEXER oviktigt-viktigt ,63 -,21

REFLEXER fegt-modigt ,61

REFLEXER svagt-starkt 55

REFLEXER bra-dåligt -, 52 ,30

REFLEXER bullrigt-tyst ,30

REFLEXER långsamt-snabbt , 22

REGLER oviktigt-viktigt ,63

REGLER bra-dåligt -, 56 ,28

REGLER fegt-modigt ,56

REGLER svagt-starkt ,54
REGLER roligt-tråkigt -, 33 ,32 ,26
REGLER långsamt-snabbt ,28

REGLER bullrigt-tyst ,21

POLISEN oviktigt-viktigt ,62

POLISEN fegt-modigt ,61

POLISEN bra-dåligt -, 60 , 21

POLISEN svagt-starkt 89.

POLISEN roligt-tråkigt -,45

POLISEN långsamt-snabbt , 34

POLISEN manligt-kvinnligt -,21

BÄLTE oviktigt-viktigt ,57

BÄLTE fegt-modigt , 57
BÄLTE svagt-starkt ,54 ,25
BÄLTE bra-dåligt -,44
BÄLTE roligt-tråkigt -, 37 ,21 23
BÄLTE bullrigt-tyst , 36

BÄLTE långsamt-snabbt ,26

HÄNSYN oviktigt-viktigt ,53 23
HÄNSYN svagt-starkt ,52

HÄNSYN fegt-modigt ,52

HÄNSYN bra-dåligt k -, 39

HÄNSYN roligt-tråkigt -, 38 ,22
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Bilaga 1

 

Sid 2

OBJEKT SKALA Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3

CYKLA roligt-tråkigt -,44

CYKLA oviktigt-viktigt 43

CYKLA bra-dåligt -,43

CYKLA långsamt-snabbt ,25

BUSS bra-dåligt -,26

BUSS oviktigt-viktigt ,24

BUSS roligt-tråkigt -,23 , 22

BUSS långsamt-snabbt ,21 )

BUSS svagt-starkt , 20

MC bullrigt-tyst -,25

MC fegt-modigt , 71
MC svagt-starkt ,69
MC bra-dåligt -, 56
MC oviktigt-viktigt -, 21 53
MC roligt-tråkigt - 51

MC hårt-mjukt -,49
MC långsamt-snabbt 21 44
MC manligt-kvinnligt -,44

BIL fegt-modigt ,53 -,22
BIL svagt-starkt ,52 -,22
BIL oviktigt-viktigt 43

BIL långsamt-snabbt ,27 ,39

BIL bra-dåligt -, 33 ,24

BIL roligt-tråkigt -,29

BIL manligt-kvinnligt -,29

BIL hårt-mjukt -,22

REFLEXER roligt-tråkigt -,31 ,37

REFLEXER manligt-kvinnligt ,40

REFLEXER hårt-mjukt ,22

CYKLA svagt-starkt ,33 37

CYKLA fegt-modigt ,29 ,36

CYKLA hårt-mjukt -,20

REGLER manligt-kvinnligt ,37 ,28

BUSS manligt-kvinnligt , 21

KOMPISAR fegt-modigt , 73

KOMPISAR svagt-starkt -,69

KOMPISAR oviktigt-viktigt -,66

KOMPISAR © croligt-tråkigt - -- : >> - ,63

KOMPISAR bra-dåligt - ,61

KOMPISAR långsamt-snabbt =:37

CYKLA bullrigt-tyst ,29 - ,30

HÄNSYN manligt-kvinnligt ,26

HÄNSYN bullrigt-tyst - ,21

HÄNSYN långsamt-snabbt - ,20

BÄLTE manligt-kvinnligt ,22 ,24
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Bilaga 2

Sid 1 (5)

Attitydtest

Följande attitydobjekt och attitydskalor ingår i studien.

Antdelen

_

attitydobjekt är -10.

-

Attitydskalorna innehåller 9

adjektivpar.

ATT VISA HÄNSYN I TRAFIKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra 1-1 m-: Dåligt

Manligt o Kvinnligt

Roligt n s ere: Tråkigt

Hårt ne r ee et Mjukt

Bullrigt f Tyst

Långsamt ne r ee e Snabbt

Fegt -: Modigt

Oviktigt p Viktigt

Svagt o Starkt

ATT CYKLA

fra 1-1 m-: Dåligt

Manligt nes ret Kvinnligt

Roligt o Tråkigt

Hårt n r ee et Mjukt

Bullrigt o Tyst

Långsamt pre Snabbt

Fegt n e Modigt

Oviktigt psp Viktigt

Svagt pm pm Starkt 
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Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sid 2

ATT ÅKA MOTORCYKEL

Bra Dåligt

Manligt Kvinnligt

Roligt Tråkigt

Hårt Mjukt

Bullrigt Tyst

Långsamt Snabbt

Fegt Modigt

Oviktigt Viktigt

Svagt Starkt

ATT ANVÄNDA REFLEXER

Bra Dåligt

Manligt Kvinnligt

Roligt Tråkigt

Hårt Mjukt

Bullrigt Tyst

Långsamt Snabbt

Fegt Modigt

Oviktigt Viktigt

Svagt Starkt 
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Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sid 3

ATT ANVÄNDA BILBÄLTE

Bra o Dåligt

Manligt f Kvinnligt

Roligt sms g s sma Tråkigt

Hårt o Mjukt

Bullrigt o Tyst

Långsamt å 5 i i Snabbt

Fegt o Modigt

Oviktigt o Viktigt

Svagt s p se Starkt

ATT VARA SOM SINA KOMPISAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra ne re rt Dåligt

Manligt o Kvinnligt

Roligt ne ret Tråkigt

Hårt ner ee et Mjukt

Bullrigt o Tyst

Långsamt o Snabbt

Fegt o Modigt

Oviktigt o Viktigt

Svagt n Starkt
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Bra

Manligt

Roligt

Hårt

Bullrigt

Långsamt

Fegt

Oviktigt

Svagt

Bra

Manligt

Roligt

Hårt

Bullrigt

Långsamt

Fegt

Oviktigt

Svagt

Bilaga 2

Sid 4

POLISEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTÅKA BIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåligt

Kvinnligt

Tråkigt

Mjukt

Tyst

Snabbt

Modigt

Viktigt

Starkt

Dåligt

Kvinnligt

Tråkigt

Mjukt

Tyst

Snabbt

Modigt

Viktigt

Starkt
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Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sid 5

ATT FÖLJA TRAFIKREGLER

Bra n er re Dåligt

Manligt o Kvinnligt

Roligt o Tråkigt

Hårt o Mjukt

Bullrigt o Tyst

Långsamt nee r re Snabbt

Fegt o Modigt

Oviktigt o Viktigt

Svagt o Starkt

ATT ÅKA BUSS

Bra nen ee et Dåligt

Manligt o Kvinnligt

Roligt ss Tråkigt

Hårt nee s ee t Mjukt

Bullrigt o Tyst

Långsamt n er ret Snabbt

Fegt o Modigt

Oviktigt o Viktigt

Svagt o Starkt 
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Bilaga 3

Sid 1 (1)

Osgoods semantiska differential

Psykologen Charles E. Osgood och hans medarbetare har utarbetat en teknik att mäta

mening, innebörd eller betydelse, vilket finns beskrivet i boken "The Measurement of

Meaning", som publicerades år 1957 efter sju års arbete (Osgood, 1957). Osgood antar

att det existerar ett s.k. "semantiskt rum" med ett okänt antal dimensioner, där varje

begrepp kan placeras in. Genom att dela upp variationen i försökspersonernas svar i ett

antal faktorer, hoppas man finna det minsta antalet dimensioner som är nödvändigt för

att kunna ge en någorlunda bra bild av det semantiska rummet. Tekniken att mäta

innebörden av ett antal begrepp för en viss individ eller individkategori kallas "den

semantiska differentialen". Vad mätinstrumentet differentierar är alltså dels olika

innebördsaspekter, dels samma begrepps olika innebörd för olika individkategorier, dels

olika begrepps innebörd för samma individkategori.

Den semantiska differentialen har fått en mycket vidsträckt användning inte bara för

attityd- och "meningsmätning" utan också t.ex. i personlighetsforskning. Dess populritet

beror säkerligen inte bara på dess enkelhet och lätthanterlighet utan också på det

förhållandet att det är en flerdimensionell teknik. Man kan trots instrumentets enkelhet

få en något mera mängfacetterad bild av ett attitydobjekt med den semantiska

differentialen än med vanliga attitydskalor.

Osgoods semantiska skalor innehåller ett antal bipolära skalor, var och en definierade av

ett adjektivpar, tillsammans med det begrepp som skall utvärderas. Man har genom

analyser funnit att det kan anses rimligt att betrakta det semantiska rummet som bildat

av tre dimensioner: värdering, styrka, aktivitet. Man väljer ut adjektivpar ur dessa

dimensioner, t.ex. god-dålig = värderande, hård-mjuk = styrka, snabb-långsam =

aktivitet. Man mäter på detta sätt innebörden i ett begrepp t.ex.:

att åka motorcykel

 

 
bra dåligt

hårt mjukt

långsamt snabbt. 

Denna metod har visat sig vara användbar för att mäta attityder hos barn och ungdom

(Kerlinger, 1966).
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Bilaga 4

Sid 1 (1)

Faktoranalys

Faktoranalys är en teknik som används för att kartlägga samband mellan variabler.

Med hjälp av faktoranalys identifieras ett antal latenta variabler, dvs. faktorer,

vilka representerar samband mellan de samvarierande variablerna. Antalet faktorer

skall vara betydligt mindre än det antal variabler man observerar. Faktoranalysen

hjälper oss att identifiera ett bakomliggande mönster som inte är direkt

observerbart.

Genom att studera sambanden (faktorladdningar) mellan observerade variabler

och faktorer kan man tolka innebörden av de olika faktorerna. Eftersom målet med

en faktoranalys är att identifiera faktorer som är meningsfulla, brukar man utföra

en s.k. rotation av faktorerna, i avsikt att finna en struktur som är så enkel som

möjligt och därmed lättare att tolka. En av de vanligaste metoderna för rotation av

faktorer är den s.k. Varimaxmetoden.

När man tolkar en faktor, dvs. försöker ge den ett meningsfullt namn, samlar man

ihop de variabler som har höga laddningar i en och samma faktor. Med hjälp av

dessa variablers gemensamma innehåll skapar man ett namn åt faktorn.

På samma sätt som man kan tillskriva individer olika värden eller poäng utifrån deras

observerade placering i en given variabel så kan man beräkna s.k. faktorpoäng, vilka

ger individernas placering i en given faktor. Faktorpoäng bör inte förväxlas med

faktorladdningar, som är ett mått på sambanden mellan observerade variabler och

faktorer.
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Bilaga 5

Sid 1 (2)

Jämförelser mellan flickor och pojkars fritidsaktiviteter

 

 

Objekt Andel (procent)

Fritidsaktivitet Pojkar Flickor Sign

Bollsport 35,9 18,7 *1=773

Övrig idrott 17,0 21,4 **(-22

Ridning 0,3 17,1 *t=] 2

Motorsport, meka 10,5 0,6 *1=8,3

Cykling 2,5 1,2 **1t=-] ,94

Teknik, data 4,3 0 *t=6]

Fiske 3,8 0,4 *1=4,9

Dans, musik 5,4 9,2 *1=2,9

Skriva, rita, måla 2,5 4,8 **(=-D4

Plugga, arbeta 1,6 2,5 -t=1,25

Vara med kompis 6,1 19,9 *1=8]

Se på TV 4,1 3,2 -1=0,95

TV-spel 2,9 0,5 *1=375

Slappa 3,3 0,7 *1=37

 

* Signifikanta skillnader på 1-%-nivån.

** Signifikanta skillnader på 5-%-nivån.

- Ej signifikanta skillnader
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Bilaga 5

Sid 2

Fritidsaktiviteter fördelade på flickor och pojkar

 

 

Antal

Aktivitet Pojkar Flickor

Bollsport 275 141

Övrig idrott 130 161

Ridning 2 129

Motorsport,meka 80 5

Cykling 19 9

Teknik, data 33 0

Fiske 20 3

Dans, musik 41 69

Skriva, rita, måla 19 37

Plugga, arbeta 12 19

Vara med kompis 47 150

Se på TV 31 24

TV-spel 22 4

Slappa 25 5

Totalt 765 756
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Bilaga 6

Sid 1 (1)

Utdrag ur frågeformulär

FRÅGEFORMULÄR "FRAMTID PÅ VÄG"

Del 1

 

Klass: Skola: 

1. Är du med i någon förening?

D Ja. Vad heter föreningen? 

 

Vilken aktivitet bedriver den? 

 

[] Nej

x) 2, Vad gör du mest på din fritid? Räkna upp dina tre vanligaste aktiviteter. Ta med både

sommar- och vinteraktiviteter.

 

 

 

3. Hur tar du dig vanligtvis till och från skolan? Om du använder fler sätt att färdas på,

sätt då flera kryss.

Cyklar

Går

_ Åker moped

Skolskjuts eller buss

Får skjuts av föräldrar

Annat, vad?0
0
0
0
0
0

 

 

x) Denna fråga (2.) ingår i studien.
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Bilaga 7

Sid 1 (1)

Koordinatsystem. Regelfaktorn och motorfordonsfaktorn

 

1.0

- _Motoraktivitet
'#

f mntouh

& ___-bollsport

-mxsmmmammmmn

 

slappa
0.5 

slappa
    
 

cykling

t 

kompis 331

>skriva )

tBRÅ

 

  

 

 
 

 

 
idning

||mes(2015-=

 

 

-1.0

 

 

     
0.5

 1.0

 

  

Denna figur är en kombination av figur 3a (poäng i regelfaktorn) och figur 3b

(poäng i motorfordonsfaktorn). Figuren visar skillnader mellan flickor och pojkar i

denna faktor med uppdelning på fritidsaktiviteter. Man ser här ett tydligt mönster,

men också avvikelser från det gemensamma mönstret, t.ex. slappa och motorsport.
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