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FÖRORD

Kunskapsmätningar av det slag som redovisas i förelig-

gande rapport har tidigare genomförts av statens tra-

fiksäkerhetsverk vid två tillfällen, år 1969 och 1972.

Undersökningarna har använts som underlag för åtgärder

inom ramen för skolans trafikundervisning. År 1976

genomfördes ytterligare en kunskapsmätning i syfte

att följa upp 1972 års undersökning och studera de

förändringar som kunde ha inträffat i fråga om bl a

elevernas trafikkunskaper.

Undersökningen 1976 genomfördes på samma sätt och med

i stort sett samma innehåll som de båda tidigare under-

sökningarna. Kurt Edvardsson och Erik Håkansson vid

trafiksäkerhetsverket har svarat för undersökningens

planering och detaljutformning samt dess genomförande.

På uppdrag av trafiksäkerhetsverket har databearbet-

ning, analys och rapportering genomförts av statens

väg- och trafikinstitut.

Föreliggande rapport omfattar resultat av mer gene-

rellt intresse, bl a trafikkunskapernas förändring och

samband med faktorer som trafikundervisningens mängd

m m. Specifika resultat på detaljerad nivå i anslut-

ning till de enkätformulär som ingick i undersökningen

redovisas i annat sammanhang (VTI-meddelande).
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SAMMANFATTNING

I föreliggande rapport redovisas två riksrepresentativa

enkätundersökningar genomförda l972 respektive l976

bland lärare och elever på grundskolans mellan- och

högstadium.

Trafikkunskaperna var lägre l976 än vad de var 1972.

Detta gäller såväl pojkar som flickor inom varje en-

skild årskurs. En ytterligare minskning i trafikkun-

skaper har sålunda ägt rum alltsedan 1969 då den första

undersökningen av föreliggande slag genomfördes.

Trafikundervisningens mängd läsårsvis har inte kunnat

konstateras ge positiva effekter på elevernas trafik-

kunskaper. De härvid erhållna resultaten diskuteras

ingående i rapporten. Det konstateras att resul-

taten inte kan tolkas som att trafikundervisning prin-

cipiellt skulle sakna betydelse för elevernas trafik-

kunskaper. Däremot synes trafikundervisningen så som

den för närvarande bedrivs inte spela någon roll för

elevernas kunskaper då man ser till en så pass kort

period som ett läsår.

Antal mellanstadieklasser som inte haft någon trafik-

undervisning under läsåret har minskat sedan 1972.

Polisens medverkan i trafikundervisningen har ökat,

särskilt i fråga om tillämpningsövningarna. Därvid

kunde god överensstämmelse konstateras med data från

den uppföljning av polisinsatserna som fortlöpande sker

vid rikspolisstyrelsen.

Totalt sett är emellertid trafikundervisningen på

mellanstadiet av begränsad omfattning. Detta gäller

särskilt tillämpningsövningarna där bortåt hälften av

lärarna anger att sådana ej förekommit under läsåret.
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II

Mellanstadielärarnas inställning till trafikundervis-

ningen har förändrats i negativ riktning sedan 1972.

En modellskiss över förhållandet mellan trafikkun-

skaper, regelefterlevnad och elevattityder, samt

ett antal åtgärds- och ramfaktorer har prövats men

lämnar merparten av variationen oförklarad.
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III

ABSTRACT

Spolander, K. & Dahlstedt, S. Road safety education in

school 1972 and 1976. Two nation-wide studies among

teachers and pupils of the Swedish comprehensive school.

The National Swedish Road and Traffic Research Institute,

report no. 118, Linköping 1977.

Comparing the knowledge of road rules among 4th to 9th

grade pupils in 1972 and 1976, the studies indicate that

a general knowledge decrease has occurred for boys as

well as girls in all grades. The result implies a

continuous decrease in road rule knowledge since 1969

when the first study of the present kind was made.

The amount of road safety education within a school

year does not seem to affect road rule knowledge. It

is concluded that the present education is not effec-

tive at short sight, and that it still has a great

potential for improvements.

The number of classes obtaining road safety education

has increased since 1972. So has the police contribu-

tion to the educational efforts, but as a whole road

safety education is still limited to its extent.

A negative change since 1972 could be observed in

teacher attitudes to traffic education and its road

safety impact.

A model of the relations between knowledge, attitudes,

reported behaviour, and various educational, enforcement,

and background variables has tentatively been tested.

The model accountediknronly a minor part of the total

variance.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Trafikundervisningen i grundskolan utgör en betydelse-

full del av trafiksäkerhetsarbetet för barn och ung-

dom. Den har till syfte att "ge eleverna tillfälle

att tillägna sig kunskap om olika trafikmiljöer, om

trafikregler och om olika trafikantgruppers situation

och beteende i trafiken. Den skall utveckla elevernas

färdigheter och förmåga att klara olika trafiksitua-

tioner. Den skall vidare hos eleverna grundlägga för-

ståelse och respekt för trafikreglerna och hänsyn till

andra trafikanter" (SÖ 1974 s 4).

Vid två tidigare tillfällen har kunskapsundersökningar

genomförts på grundskolans mellan- och högstadium i

syfte att skapa underlag för åtgärder inom trafikun-

dervisningsområdet (TSV l969a-c; Olson-Frick 1972,

1975). Undersökningarna genomfördes 1969 och 1972.

Elevernas trafikkunskaper var lägre 1972 jämfört med

1969. Kunskapsförsämringen var mest påfallande för

mellanstadiet men även på högstadiet kunde en signi-

fikant försämring konstateras (Olson-Frick 1972).

I syfte att bl a följa upp kunskapsutvecklingen genom-

förde trafiksäkerhetsverket ytterligare en undersök-

ning år 1976 av ungefär samma uppläggning och innehåll

som de båda tidigare studierna. Efter det att detalj-

planeringen avslutats och enkätformulären fastställts

kontaktades väg- och trafikinstitutet för bearbetning,

analys och rapportering av undersökningen. Undersök-

ningen har givit en stor mängd data i ett stort antal

variabler. Analysen har därför inriktats mot att över-

siktligt beskriva förhållandet mellan de variabler

undersökningen omfattat.
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Syftet med de analyser som redovisas i denna rapport

har sålunda varit att:

(1) studera förändringar 1972 - 1976 i fråga om ele-

vernas trafikkunskaper, regelefterlevnad, lärares

och elevers inställning till trafikundervisningen,

trafikundervisningens omfattning och uppläggning,

föräldrarnas insatser samt kontrollen av elevernas

beteende i trafiken

(2) studera förhållandet mellan å ena sidan målvariab-

ler som trafikkunskaper och regelefterlevnad och

å den andra sidan åtgärdsvariabler och ramfaktorer

som mängd trafikundervisning, föräldrainsatser,

kontroll av elevernas trafikbeteende, kön och års-

kurs.

Redovisning av resultat på detaljnivå utan mer omfat-

tande analys lämnas i kommande VTI-meddelande.

2 METOD

Data insamlades genom enkätformulär. Formulären utfor-

mades av trafiksäkerhetsverket och distribuerades till

riksrepresentativa urval av klassavdelningar på grund-

skolans mellan- och högstadium.

2.1 Enkätformulär

I 1976 års undersökning användes fem enkätformulär.

Eleverna erhöll två formulär, ett med trafikkunskaps-

frågor och ett med frågor om trafik och trafikunder-

visning (bilaga 1 respektive bilaga 2; formulären

återges ej i originallayout utan har redigeringsmäs-

sigt komprimerats). Formulären för mellan- och högstadiet
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var identiska.

Två klasslärarformulär användes på mellanstadiet. Som

framgår nedan förekom två klasslärarurval, dels de

klasslärare vars klassavdelningar deltog i undersök-

ningen, dels ett antal klasslärare vars elever inte

deltog i undersökningen. Enkäten till de lärare vars

elever deltog i undersökningen omfattade samtliga frå-

gor som redovisas i bilaga 3. De övriga klasslärarna

erhöll i sin enkät frågorna 4 - l7. Klassföreståndarna

på högstadiet, slutligen, fick ett reducerat enkät-

formulär som enbart omfattade frågorna l - 3 samt

16 - 17 i bilaga 31). Formulärens innehåll redovisas

i avsnitt 3 nedan (variabler och variabelkonstruktion).

2.2 Population och urval

 

Populationerna utgjordes av landets mellan- och hög-

stadieelever samt landets klasslärare på mellanstadiet

och klassföreståndare på högstadiet år 1972 resp 1976.

Urvalen har dragits i två steg med klassen som minsta

urvalsenhet. I det första steget gjordes ett slump-

mässigt urval av skolor. Vidare bestämdes det antal

klassavdelningar från varje skola som skulle ingå i

undersökningsurvalen. Sannolikheten för den enskilda

skolan att ingå i urvalet var proportionell mot sko-

lans storlek (antal klassavdelningar på mellan- och

högstadiet).

 

1)I 1972 års undersökning användes sex enkätformulär:
två skilda trafikkunskapsformulär, ett för respektive

stadium, två stadieseparata elevformulär med frågor

om trafik och trafikundervisning, ett klasslärarformu-

lär (mellanstadiet) samt ett klassföreståndarformulär

(högstadiet).
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I det andra steget identifierades (ha enskilda klass-

avdelningarna inom resp uttagen skola genom ett slump-

mässigt urvalsförfarande. I 1972 års urval ingick to-

talt 612 klassavdelningar. Urvalet 1976 omfattande

200 klassavdelningar.

Urvalet av lärare följde urvalet av klassen. Klass-

läraren resp klassföreståndaren till varje utvald klass

ingick i lärarurvalen. Urvalet mellanstadielärare i

1976 års undersökning utökades emellertid med 100.

Detta kompletterande urval drogs slumpmässigt från de

utvalda skolorna.

Ett särskilt återläggningsförfarande som tillämpades i

det första urvalssteget har medfört en viss skillnad i

sannolikhet för landets ca 26.000 mellan- och högsta-

dieklasser att komma med i urvalen. Denna skillnad är

emellertid så pass liten att den är helt försumbar.

Urvalen kan betraktas som representativa för landets

mellan- och högstadieklasser, samt för landets klass-

lärare på mellanstadiet och klassföreståndare på hög-

stadiet. Eftersom vidare klassavdelningarnas elevsam-

mansättning inte varit systematisk i förhållande till

de urvalsramar som använts - om nu någon systematik

överhuvud taget förekommer - är undersökningarnas re-

sultat generaliserbara till landets mellan- och hög-

stadieelever.

2.3 Bortfall

Bortfallen ligger på tre nivåer, klassnivå, elevnivå

och inom formulär. Som framgår av tabell 1 nedan lig-

ger bortfallet i fråga om klasser på ca 4% i 1972 års

undersökning och l-2% i 1976 års undersökning. Bort-

fallen är mycket låga i förhållande till vad som van-

ligtvis erhålles vid enkätundersökningar.
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Tabell 1.

 

dersökningar.
Urval och bortfall i 1972 och 1976 års un-

 

1972 års undersökning 1976 års undersökning

 

  

  

   

Klasser Lärare :Elever' Klasser' Lärare Elever

M Il M H M H D4 H bd H M H

Draget urval 312 300 312 300 111 89 211 89 2620 2290

Erhållet urval 300 288 292 270 6358 6499 110 '87 205 87 2383 1988

Bortfall antal 12 12 20 30 1 2 6 2 237 302

procent 3,8 4,0 6,4 10,0 ca8x ca11X 0,9 2,2 2,8 2,2 9,0 13,2

 

x Uppskattade elevbortfall i de klasser som deltagit

i undersökningen 1972. Uppskattningen är gjord uti-
från 1976 års data.

Det totala elevbortfallet 1976 uppgick till 9 resp 13%

på mellan- och högstadiet.

de elever som ingick i de

(1_2%) Idersökningen samt

vid undersökningstillfället (sjukdom etc).

Detta bortfall omfattar dels

klasser som ej deltog i un-

elever som varit frånvarande

Den senare

typen av bortfall kan för 1972 års undersökning upp-

skattas till 8 resp 11%. Detta bortfall har rimligen

inget samband med någon undersökningsvariabel och bör

därför helt sakna betydelse.

Även bortfallen på lärarsidan är låga,

års undersökning och 2-3% i 1976 års undersökning.

6-10% 1 1972

Utöver dessa bortfall förekommer bortfall inom enkät-

formulären eftersom elever och lärare i vissa fall ej

besvarat samtliga frågor. Detta bortfall gör sig mest

gällande när flera variabler analyserats samtidigt.

Vidare finns bortfall vid inläsning av data på data-

filer. I samband härmed har logisk kontroll gjorts

av varje uppgift från formulären. Dessa båda typer av

bortfall varierar för olika typer av analyser, men

torde sakna betydelse eftersom det sannolikt är helt

slumpmässigt.
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2.4 Genomförande

Datainsamlingen genomfördes under maj månad i såväl

1972 som 1976 års undersökningl). Eleverna besvarade

enkätformulären på lektionstid under lärarens över-

inseende.

*25,

3 VARIABLER OCH VARIABELKONSTRUKTION

Materialet har bearbetats och analyserats i fyra steg.

Efter det att sedvanliga förberedelser ägt rum (kon-

trollstansning, inläsning och genomförande av logiska

kontroller på varje fråga) har svarsfördelningar för

varje enskild fråga tagits fram inklusive uppdelningar

på årskurs, stadium och kön. Data på denna detaljnivå

redovisas inte i denna rapport. Det andra steget har

omfattat konstruktion av variabler. Frågor med likar-

tat innehåll och med acceptabla interkorrelationer har

förts samman till variabler. I det tredje steget har

ett antal kanoniska analyser genomförts i syfte att få

en överblick av förhållandet mellan grupper av variab-

ler. Huvudanalysen ligger i det fjärde steget där de

statistiska effekterna på trafikkunskaper och regel-

efterlevnad har studerats för ett antal faktorer som

tid, mängd trafikundervisning osv (variansanalyser).

Härutöver har ett antal mindre analyser genomförts

omfattande enstaka variabler och frågor.

 

1) I mitten av april gick förhandsinformation om under-

sökningen ut till rektorer, studierektorer samt lä-

rare i berörda skolor och klassavdelningar. Sista

veckan i april distribuerades enkätmaterialet till
lärarna. Efter en vecka utgick påminnelse till lä-

rarna. I 1972 års undersökning togs från mitten av

maj telefonkontakt med lärare som ej returnerat ma-

terialet. År 1976 erfordrades ingen ytterligare upp-

följning utöver brevpåminnelsen. Fältarbetet avslu-
tades i början av juni.
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3.1 Konstruktion av variabler

Trafikundervisningen syftar bl a till att lära ut

trafikregler och deras tillämpning i olika trafiksi-

tuationer, samt att få eleverna att bete sig i enlig-

het med reglerna. Undersökningsformulären har kon-

struerats i syfte att mäta dessa målvariabler - tra-

fikkunskaper och regelefterlevnad - och hur de samman-

hänger med åtgärds- och ramfaktorer som bedömts på-

verka målvariablerna. Till grund för undersökningsfor-

mulären ligger en modellskiss, där exempelvis mängden

trafikundervisning antas påverka elevernas trafik-

kunskaper. Trafikundervisningen antas vidare påverka

elevernas inställning till trafikundervisningen som i

sin tur kan fungera som en förmedlande variabel på

trafikkunskaper. Modellskissen förutsätter att regel-

efterlevnad påverkas av trafikkunskaper och den sociala

kontroll som tar sig uttryck i att vuxna tillrätta-

visar elev som beter sig felaktigt i trafiken. Utöver

sådana åtgärdsfaktorer finns bakgrunds- och ramfaktorer

i form av ålder, kön, trafikmiljö osv som kan antas

vara av betydelse för målvariablerna trafikkunskaper

och regelefterlevnad.

Det grundläggande villkoret för att studera en modell-

skiss av ovan angivet slag är att tillfredsställande

mätningar ägt rum i de variabler och faktorer modellen

omfattar. Undersökningarna är tillfredsställande i ett

avseende. De har baserats på riksrepresentativa urval

av tillräcklig omfattning för även långtgående analy-

ser. Bortsett från trafikkunskaper ligger emellertid

inget systematiskt utvecklingsarbete bakom de mät-

ningar som formulären omfattar. De frågor som avser

att mäta modellvariablerna är få och uppvisar måttliga

interkorrelationer. Detta medför stor felvarians i

materialet och försvårar möjligheterna att upptäcka

entydiga och för modellskissen intressanta samband.
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Med utgångspunkt från modellskissen och med hänsyn till

formulärens begränsningar har sex variabler konstrue-

1)
rats

311 l Erêäikkgaêkêssz

Elevernas trafikkunskaper mättes med 19 frågor av fler-

valstyp där ett av fem svarsalternativ var det korrek-

ta. Som framgår av bilaga 1 var samtliga frågor illu-

strerade. Illustrationerna var färglagda utom i frå-

gorna 2, 5, 9, 15 och 19. Frågorna i provet utgjorde

ett urval från de något mer omfattande proven som an-

vändes på mellan- och högstadiet år 1972.

Den kunskapsvariabel som använts i analyserna baseras

på ll av kunskapsformulärets 19 frågor (frågorna 6-16).

Reduktionen är gjord med hänsyn till jämförbarhet mel-

lan dels 1972 och 1976 års undersökningar, dels mellan-

och högstadiet. Samtliga kunskapsfrågor uppvisar till-

fredsställande korrelationer med kunskapsvariabeln

(rpbis::.35). Reliabiliteten är tillfredsställande hög

för ett sammanhang som detta (KR20==.62 räknat över bå-

de mellan- och högstadiet på l976 års material). Varia-

beln är approximativt normalfördelad, löper från 0 till

ll, med ett medelvärde för båda undersökningarna och

stadierna sammantagna på X==6,5 och med standardavvi-

kelsen SD==2,l (N==15.836).

3 1-2 Bsgslsâzsälsyeêê

Elevernas regelefterlevnad mättes med ett antal frågor

där eleverna fick skatta sina kamraters beteende i för-

hållande till olika trafikregler. Metoden utvecklades

l)De analyser av interkorrelationer m m som ingått i

variabelkonstruktionen har gjorts på 1976 års material.
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i samband med 1972 års undersökning och bygger på an-

tagandet att eleverna beter sig som sina kamrater. Ele-

verna bedömdes ha lättare att ge uppriktiga svar på

indirekta frågor av detta slag än frågor som direkt

berörde den egna regelanpassningen. I Olson-Frick

(1975) hänvisas som stöd för antagandet att eleverna

beter sig som sina kamrater till en studie där samband

konstaterats mellan direkta frågor om den egna regel-

anpassningen och indirekta frågor om kamraters regel-

anpassning räknat över klassavdelningar. Dolk &

Olson-Frick (1971) redovisar vidare en studie där

elever för nio specifika regler fått skatta dels hur

ofta kamraterna bryter mot regeln, dels hur pass be-

svärligt de själva tyckte att det var att följa re-

geln. För samtliga regler förelåg signifikanta sam-

band mellan de båda skattningarna. Antagandet före-

faller sålunda ha visst stöd.

Variabeln har mätts med en allmän fråga som gäller

kamraters anpassning till trafikregler i allmänhet

(fråga 10; bilaga 2), samt åtta frågor där kamraternas

regelefterlevnad bedömdes i förhållande till åtta spe-

cifika trafikregler (fråga 18-25; bilaga 2). Den all-

männa frågan finns i båda undersökningarna för båda

stadierna. Problemet med de åtta specifika frågorna

är att de inte finns för mellanstadiet i 1972 års un-

dersökning. I analyserna har därför två mått använts

på regelefterlevnaden, dels fråga 10 (variansanalyser-

na i steg 4), dels de åtta specifika frågorna samman-

tagna till en variabel (de kanoniska analyserna i steg

3).

VTI rapport nr 118
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För den sammansatta variabeln har interkorrelationerna

mellan de åtta specifika frågorna beräknats.

Tabell 2. Interkorrelationer mellan specifika regel-

efterlevnadsfrågor (produktmomentkorrela-

tioner).

Fråga nr (bilaga 2)

  

19 20 21 22 23 24 25

18 .25 .23 .19 .27 .30 .20 .37

19 .36 .21 .25 .Zl .58 .28

20 .35 .34 .28 .42 .28

21 .38 .27 .29 .27

22 .39 .32 .35

23 .29 .36

24 .29

    

Även om interkorrelationerna är låga skulle frågorna

kunna bedömas mäta samma faktor. De åtta frågorna har

därför förts samman till en variabel, approximativt

normalfördelad. Variabeln löper från 8 till 40 och har

ett medelvärde på 2= 25,6 (mellan- och högstadiet 1976).

Ju högre poäng desto bättre är regelefterlevnaden.

Standardavvikelsen uppgår till SD==5,4 (N==3.874).

Sambandet mellan den allmänna regelefterlevnadsfrågan

(nr 10) och regelefterlevnadsvariabeln uppgår till

r==.36. Sambandet har bedömts vara tillräckligt för att

använda den allmänna frågan som mått på regelefterlev-

nad i analyserna i steg 4 (variansanalyserna; något

alternativ har för övrigt inte funnits). Den allmänna

frågan löper numeriskt från 1 till 5 där högre värde

innebär bättre regelefterlevnad. Fördelningen är accep-

tabelt normalfördelad.
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3 1-3 IQêEêllEng_Elll_EEê§iEEQQ§EYl§QlQQ

Mellenetedielärernee inställning till trafikundervis-

ningen undersöktes med tre frågor om undervisningens

inverkan på elevernas uppträdande i trafiken, dess be-

tydelse för skolbarns trafiksäkerhet, samt förhållandet

mellan elevers teoretiska kunskaper och deras beteende

i trafiken (frågorna 10-12; bilaga 3). Interkorrelatio-

nerna är tillräckligt höga för att föra samman frågor-

na till en variabel (rlolll==-.38; rlollz==.65;

rllllz==-.34; produktmomentkorrelationer där de nega-

tiva korrelationerna beror på att frågorna är vända

mot varandra). Variabeln löper från -3 till +7. Högre

poäng innebär en mer positiv inställning till trafik-

undervisning. Variabeln är acceptabelt fördelad för

den variansanalys som genomförts. Medelvärde och stan-

dardavvikelse uppgår till §E=3,8 respSD==l,8 (mellan-

stadielärare år 1972 och 1976 sammantagna; N==473).

Variabeln finns enbart för mellanstadielärarna.

Motsvarande variabel för eleverge var inte möjlig att

konstruera. De två frågor som kan antas mäta elever-

nas inställning till trafikundervisningen var okorre-

lerade (r==.O4; fråga 6 och 8; bilaga 2).

3.1.4 Föräldrars insatser

Föräldrars insatser i trafiksammanhang skattades med

två frågor där eleven angav hur ofta föräldrarna tog

upp trafikfrågor respektive tillrättavisade honom ute

i trafiken (nr 13-14; bilaga 2; rl3ll4==.46). Frågorna

sammanfördes till en variabel från 2 till 10 där låg

poäng innebär hög föräldrainsats (numeriskt omvänd).

Medelvärde och standardavvikelse uppgick till i==6,8

resp SD==1,6 (båda undersökningarna och stadierna

sammantagna; N==15.836).
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3 1-5 EQEEEQll_êy_elsys§9ê§_äêfs§§§§

Variabeln kontroll avser hur ofta eleven tillrättavisas

av vuxna då han begår fel i trafiken. Variabeln bygger

på tre frågor där eleven angav hur ofta lärare, polis

samt vuxna i övrigt brukar tillrättavisa honom eller

hans kamrater i trafiken (frågorna 15-17; bilaga 2).

15,16= '38"
.17. Trots de måttliga korrela-

Interkorrelationerna uppgår till r

r15,17 = '15; r16,17 z
tionerna har frågorna sammanförts till en variabel som

löper från 3 till 15. Lägre poäng innebär mer frekvent

kontroll (numeriskt omvänd). För båda undersökningarna

och stadierna sammantagna uppgår medelvärde och stan-

dardavvikelse 1:111 ;2= 11,7 resp SD: 2,1 (N= 15.836).

3-1-6 15:11:62

Mellan- och högstadielärarna fick dels skatta trafik-

intensiteten kring skolan, dels karakterisera skolans

omgivning från trafiksäkerhetssynpunkt (fråga nr 2-3;

bilaga 3). Frågorna är högt korrelerade, r==.76, och

har satts samman till en variabel som löper från 2 till

8. Medelvärde och standardavvikelse över hela materia-

let och båda stadierna uppgår till §==5,3 resp SD==l,4

(N==842).

3.2 Övriga mätningar

Mätningen i övriga variabler har genomförts med ensta-

ka frågor. Mätningarna har här omfattat bl a följande.

Mängd trafikundervisning m m. Mått på mängden trafik-

undervisning erhölls genom frågor till både elever och

mellanstadielärare. Eleverna fick ange hur ofta lärar-

na tagit upp trafikstoff i undervisningen (fråga 5;

bilaga 2). Mellanstadielärarna angav hur många lek-

JTI rapport nr ll8
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tionstimmar som avsatts för klassrumsundervisning resp

tillämpningsövningar i trafik (fråga 8; bilaga 3), samt

antal timmar som polisen medverkat vid tillämpnings-

övningar och klassrumsundervisning (fråga 6-7; bilaga 3).

Samtliga mängdfrågor har använts i de kanoniska analy-

serna i steg 3. I variansanalyserna i steg 4 har en-

bart elevernas mängduppskattning använts eftersom dels

den variabeln erhöll en högre vikt i de kanoniska korre-

lationerna än de Övriga mängdfrågorna, dels denna mängd-

fråga finns både på mellan- och högstadiet. För att öka

variabelns effektivitet i steg 4 togs elevvariationen

1)bort inom resp klassavdelning

Härutöver erhöll mellanstadielärarna frågor om vilka

som lett tillämpningsövningarna resp klassrumsunder-

visningen i trafik under läsåret (nr 4-5; bilaga 3).

Erfarenhet av trafikolycka. Erfarenhet av trafikolycka

mättes genom en fråga där eleven fick ange om han själv

eller någon han känner råkat ut för trafikolycka (frå-

ga 12; bilaga 2). Frågan har emellertid en mångtydig

innebörd varför den endast använts i de inledande ka-

noniska analyserna.

Lärarnas kompetens. Mellanstadielärarna har fått bedöma

den egna kompetensen för att meddela trafikundervis-

ning (fråga 9; bilaga 3).

 

l)Mängd trafikundervisning har använts som oberoende

variabel där syftet varit att klassificera klassav-

delningarna med avseende på mängden trafikundervis-
ning som meddelats under läsåret. I det sammanhanget

är variationen mellan elever inom samma klass att be-

trakta som felvarians. Denna varians har eliminerats

genom att beräkna medelvärdet på mängdfrågan inom
varje klass, och därefter klassificera klasserna på

grundval av medelvärdena. Variationen i denna nya va-

riabel utgörs då av variansen mellan klasser samt icke

åtkomlig felvarians.
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Tätortsgrad. Materialet klassificerades med hänsyn till

tätortsgrad (fråga 1; bilaga 3). I de kanoniska analy-

serna har variabeln dikotomiserats (i två kategorier

enligt svarsalternativen A, C-E, G, J-K, N resp B, F,

H-I, L-M, O).

4 ANALYSER OCH RESULTAT

Resultaten redovisas i tre avsnitt. Det första Syftar

till att ge en översiktlig beskrivning av förhållandet

mellan å ena sidan målvariabler som trafikkunskaper,

regelefterlevnad m m, samt å den andra sidan ett antal

åtgärds- och ramfaktorer av typ mängd undervisning,

föräldrainsatser, kontroll, lärarattityder, kön, års-

kurs m m (kanoniska analyser). De båda tidigare under-

sökningarna l969 och 1972 har analyserats med icke pa-

rametriska metoder där samtidig hänsyn kunnat tas till

två, högst tre variabler åt gången (TSV 1969 a-c;

Olson-Frick l972, l975). De mer eller mindre starka

interkorrelationer som sannolikt föreligger mellan

flertalet undersökningsvariabler har därför inte kun-

nat belysas i tidigare fådimensionella analyser.

De kanoniska analyserna har vidare utgjort utgångspunkt

för huvudanalyserna som redovisas i det andra avsnit-

tet. I ett par multivariata variansanalyser har mer

detaljerade studier gjorts av de statistiska effekter-

na av ett antal oberoende variabler - vilka valts uti-

från de kanoniska analyserna - på målvariablerna tra-

fikkunskaper och regelefterlevnad.

I det tredje avsnittet redovisas ett antal övriga ana-

lyser där intresset huvudsakligen orienteratsmot för-

ändringar l972-l976 i fråga om lärarattityder, trafik-

undervisning, kontrolletc.
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4.1 Materialets struktur

För att få en bild av hur undersökningsvariablerna för-

håller sig till varandra och i vilken utsträckning

systematisk varians finns i materialet har ett antal

kanoniska korrelationsanalyser genomförts (se t ex

Warwick 1970; Mårdberg 1969). Analyserna har genom-

förts på enbart 1976 års undersökningsmaterial, med

en kanonisk analys för mellanstadiet, en för högstadiet,

samt en tredje för båda stadierna sammantagna.

Mot bakgrund av den modellskiss som antytts i avsnitt

3.1 ovan har en gruppering gjorts i beroende och obe-

roende variabler. Som framgår av tabell 3 nedan utgörs

de beroende variablerna av trafikkunskaper, regelefter-

levnad samt elevattityder där elevattityderna mätts med

enstaka frågor (de variabler som baseras på fler än en

fråga har markerats med x i tabellen). Fem av de obe-

roende variablerna gäller olika uppskattningar av mäng-

den trafikundervisning där nr 6-9 bygger på lärarfrå-

gor och nr 10 på fråga till eleverna. I övrigt har

till de oberoende variablerna förts övriga tillgängli-

ga mätningar av intresse på åtgärds- och ramfaktor-

sidan.
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Tabell 3. Kanoniska korrelationskoefficienter samt
regressionsvikter för mellanstadiet 1976
(variabler som bygger på fler än en fråga
har utmärkts med x).

   

KANONISK KORRELATION

I II III IV V

.44 .33 .24 .19 .07

ANDEL FÖRKLARAD VARIANS

.19 .ll .06 .04 .005

VARIABEL REGRESSIONSVIKTER FÖR "BEROENDEVARIAB-

LERNA" I KANONISKA KORRELATIONERNA

l-Kunskap x .35 -.29 -.43 .76 .23
2-Regelefterlevnad x -.49 -.70 -.42 -.24 -.27
3-Elev- "Kan redan"(nr 6) -.21 -.46 .72 .49 .09
4-atti- "Nytta" (nr 8) .49 -.49 .10 -.60 .51
5-tyder "Vikt" (nr 9) -.32 .15 -.06 -.08 .99

VARIABEL REGRESSIONSVIKTER FÖR "OBEROENDEVARIAB-

LERNA" I KANONISKA KORRELATIONERNA

6-Mängd teori (nr 8) -.12 -.25 -.33 .03 .21
7-Mängd praktik (nr 8) .12 -.01 .04 .02 -.42
8-Mängd polispraktik(nr 6) -.l6 .02 -.13 .18 .06
9-Mängd polisteori (nr 7) .03 -.02 -.05 -.21 .68

lO-Mängd enl eleverna(nr 6) .25 -.24 .31 -.22 .31

ll-Kontroll x -.12 -.60 -.69 -.03 -.08
lZ-Olyckserfarenhet -.15 -.15 -.l3 .14 .13
l3-Kön -.56 -.38 .54 .41 -.01
l4-Årskurs .52 -.003 -.07 .85 .24
lS-Lärarattityd x -.04 -.05 .09 -.17 .19

lG-Foräldrainsats x -.36 -.27 .44 -.29 -.40
l7-Tätortsgrad .002 .02 -.06 -.03 -.15
l8-Miljö x .04 -.23 .27 -.18 .16

 

 

  

De kanoniska korrelationskoefficienterna anger i vil-

ken utsträckning som totalvariansen i de beroende

variablerna kan förklaras av de oberoende variablerna.

De kanoniska korrelationerna är beräknade på successiva

1)residualer och är sålunda sinsemellan oberoende .

 

1)I den kanoniska analysen härleds lineära kombinatio-

ner från de båda variabelgrupperna så att korrela-
tionen mellan två kombinationer maximeras. Den första

kombinationen räknas på hela variansen. Den andra
kombinationen väljs så att maximal del förklaras av

den återstående del av sambandet mellan de båda vari-
abelgrupperna som den första kombinationen inte för-

klarade osv. De successiva kanoniska korrelationerna

beräknas sålunda på successiva residualer vilket

innebär att korrelationerna är oberoende av varandra.

Antalet kanoniska korrelationer begränsas av antalet

variabler i den minsta variabelgruppen.
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Regressionsvikterna anger den betydelse som variablerna

har i den kanoniska korrelationen. En hög vikt anger

att variabeln är betydelsefull. En låg vikt behöver

däremot inte innebära att variabeln saknar betydelse.

Den del av variabelns varians som är relaterad till

den andra variabelgruppen kan redan ha täckts av en

l)annan variabel med större förklaringsvärde .

Som framgår av tabell 3 är de kanoniska korrelationerna

låga. Den första korrelationen som uppgår till .44

förklarar 19% av variansen. Totalt förklarar de fem

kanoniska korrelationerna endast 35% av totalvariansen.

Det är litet, särskilt som antalet oberoende variab-

ler är förhållandevis stort (13 st). Den större delen

av variansen i de beroende variablerna är sålunda oför-

klarad.

I den första korrelationen (I) är det främst regel-

efterlevnad och elevattityd "upplevd nytta av trafik-

undervisningen" (nr 5) som står för variansen på be-

roendesidan. De förklaringsvariabler som faller ut är

kön och årskurs, samt i viss utsträckning föräldrars

insatser. I den andra korrelationen, som emellertid

bara uppgår till .33, har regelefterlevnad och kon-

troll erhållit höga vikter inom respektive variabel-

grupp. De övriga korrelationerna III - V är så pass

låga att viktuppsättningarna är ointressanta. Bland

de fem trafikundervisningsvariablerna 6 - 19 synes

 

l)Den låga vikten i den första variabeln är i det fal-

let beräknad på den del av variansen som inte är

gemensam med den andra variabeln (men som är gemen-

sam med den andra variabelgruppen). Låt säga att

både ålder och årskurs ingått bland de oberoende

variablerna. Eftersom dessa båda har en mycket stor

andel gemensam varians kommer bara den ena variabeln

att få hög vikt medan den andra endast får en Vikt som

svarar mot den varians som inte är gemensam med den

första variabeln, men som är unikt relaterad till

de beroende variablerna.
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mängden trafikundervisning enligt elevernas uppskatt-

ning ge den bästa förklaringen till variationen på

beroendesidan. Trafikundervisningsvariablerna totalt

sett har fått låga vikter, vissa positiva och vissa

negativa, och är lågt interkorrelerade. Sannolikt är

måttens reliabilitet dålig.

Tätortsgrad och miljö - där lärarna i det senare fal-

let karakteriserade skolans omgivning ur risksynpunkt -

har fått låga vikter. Rent tekniskt kan eventuell

systematisk varians ha tagits upp av annan variabel.

Någon sådan som rimligen skulle kunnat ha gjort det

synes emellertid inte finnas bland de övriga oberoende

variablerna. Lärarattityder har vidare fått en låg

vikt. Här är det emellertid sannolikare att den varia-

belns varians fångats upp av annan oberoende variabel.

Olyckserfarenhet har slutligen erhållit låga vikter.

Svarsalternativen till den frågan är emellertid tve-

tydiga varför variabeln är svår att diskutera (nr 12,

alt E; bilaga 2).

De effektivaste variablerna för att förklara varia-

tionerna i de beroende variablerna på mellanstadiet

synes således vara kön, ålder, föräldrainsatser, kon-

troll av elevernas beteende, samt mängden trafikunder-

1)
visning enligt elevernas uppskattning .

Motsvarande analys har gjorts för högstadiet_§eparat

(bilaga 4). De kanoniska korrelationerna förklarar här

endast 26% av de beroende variablernas varians. Vikt-

uppsättningarna ger i stort sett samma bild som för

mellanstadiet.

 

l)Kanoniska analyser har även genomförts då elevatti-

tyderna 3 - 5 förts till den oberoende variabelgrup-

pen. De kanoniska korrelationerna blir i stort sett

desamma och analysens förklaringsvärde påverkas inte

i nämnvärd grad.
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En tredje kanonisk analys har genomförts på båda_§ta:

dierna_§ammantagna. Antalet variabler i den oberoende-

gruppen har reducerats eftersom högstadielårarnas for-

mulär endast omfattade ett fåtal frågor.

Tabell 4. Kanoniska korrelationskoefficienter samt

regressionsvikter för mellan- och högsta-

diet 1976 (variabler som bygger på fler än
en fråga har utmärkts med x).

 

KANONISK KORRELATION

I II III IV V

 

.54 .30 .23 .18 .08

 

ANDEL FÖRKLARAD VARIANS

 

 

 

.29 .09 .05 .03 .01

VARIABEL REGRESSIONSVIKTER FÖR "BEROENDEVARIAB-

LERNA" I KANONISKA KORRELATIONERNA

l-Kunskap x .52 -.21 -.09 .85 .08

2-Regelefterlevnad x -.62 -.49 .54 .35 .20

3-Elev- "Kan redan"(nr 6) -.15 -.54 -.85 .10 .09
4-atti- "Nytta" (nr 8) .27 -.68 .35 -.29 -.60

5-tyder "Vikt" (nr 9) -.14 .23 -.17 .27 -.97

VARIABEL REGRESSIONSVIKTER FÖR "OBEROENDEVARIAB-

LERNA" I KANONISKA KORRELATIONERNA

6-Mängd undervisn enl .22 -.36 -.01 -.3l -.99
eleverna (nr 5)

7-Kontroll x -.l8 -.40 .51 .74 .13

8-Olyckserfarenhet -.09 -.09 .05 .32 -.ll
9-Kön -.37 -.34 -.83 .16 .06

lO-Årskurs .73 .26 -.42 .54 .29

ll-Föräldrainsats x .22 -.53 .01 -.66 .60

l2-Tätortsgrad .Ol -.Ol .04 .07 -.02

l3-Miljö -.04 -.28 -.05 -.06 -.20

  

De kanoniska korrelationerna är något högre än i de

stadieseparata analyserna. Totalt förklaras 41% av

variansen. Det är framför allt årskursvariabeln som

ökat i effektivitet (i och för sig förklarligt eftersom

variationen här ökat när båda stadierna sammanförts).

I övrigt ger analysen ungefär samma resultat som de

båda tidigare, nämligen att de effektivaste variablerna

förutom årskurs synes vara kön, föräldrainsatser, mäng-

den trafikundervisningen och kontroll av elevernas be-

teende i trafiken.

Det är också dessa variabler som valts ut för mer in-

gående studium i följande avsnitt.

ZTI rapport nr 118



20

4.2 Trafikkunskaper och regelefterlevnad

 

Sex oberoende och två beroende variabler har valts ut

för mer ingående studier med multivariat variansanalys.

Till skillnad från kanonisk analys kan i variansanalys

interaktioner bland såväl de oberoende som de beroende

variablerna studeras och vidare erhålles entydiga ut-

tryck för variablernas statistiska effekter (se Hope

1968; Finn & Mattsson 1974). De båda materialen, 1972

och 1976, har bearbetats i programpaketet Multivariance

där problemet med olika cellfrekvenser löses med minsta-

kvadrat metoden (Finn 1974).

Även om det framgått tidigare förtjänar följande att

understrykas. I denna undersökning kan enbart statis-

tiska effekter studeras, el experimentella. Orsakssam-

manhangen kan därför inte närmare belysas.

Två variansanalyser har genomförts. I båda har trafik-

kunskaper och regelefterlevnad utgjort de beroende

variablerna. Som nämnts i avsnittet 3.1.2 har elevfråga

10 använts som mått på regelefterlevnad eftersom de 8

specifika regelefterlevnadsfrågorna inte finns för

högstadiet. Sambandet mellan elevfråga 10 och de sam-

manvägda 8 specifika frågorna uppgår till r = .36.

De oberoende variablerna utgörs av mättillfälle, års-

kurs, kön, mängd trafikundervisning, föräldrainsats

samt kontroll. Elevfråga 5 har givit mått på mängd

trafikundervisning. Variansen mellan elever inom den

enskilda klassen har tagits bort. På grundval av

klassmedelvärdena har variabeln dikotomiserats vid

värdet 3,5 (vid delningen har lika frekvenser i de
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båda kategorierna eftersträvats)l). Variabeln föräldra-

insats ligger på tre nivåer som motsvaras av poäng-

talen 2 - 5, 6 - 7 samt 8 - 102). Även variabeln kon-

troll har trikotomiserats i följande klasser, 3 - lO,

3)
ll - 13 samt 14 - 15 .

De båda variansanalyser som genomförts har gjorts obe-

roende av varandra. I båda analyserna ingår mättill-

fälle, årskurs, kön samt mängd trafikundervisning. I

den ena ingår därutöver föräldrainsats. I den andra

ingår i stället variabeln kontroll. I den första vari-

ansanalysen studerades samtliga interaktioner och hu-

vudeffekter. I den andra analysen studerades enbart

interaktionerna med den nya variabeln och dess huvud-

effekter.

Nivån på G har fastställts till .01 (risken att dra

felaktig slutsats att statistiska effekter föreligger

när så inte är fallet uppgår till maximalt 1%).

 

l)Se bilaga 3, fråga 5. Svarsalternativen A - E har
fått siffervärdena l - 5. Dikotomiseringen har inne-

burit att gruppen som fått mer trafikundervisning
har medelvärdet 2,9, vilket ligger nära sVarsalter-
nativet "då och då", och att gruppen som fått mindre
trafikundervisning har medelvärdet 4,2, vilket är

något mindre frekvent än "sällan".

2)Medelvärdena i de tre grupperna uppgår till följande:

4,4, 6,5 respektive 8,6.

3)Medelvärdena i de tre grupperna uppgår till följande:

8,9, 12,0 respektive l4,4.
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Tabell 5. Översikt av resultat från de båda multi-
variata 5-vägs variansanalyserna. Signi-
fikanta effekter.

    

 

 

 

VARIABLER TESTADE VARIABLER

Årskurs x x xx x

ä Kön x x x

ä Mättillfälle x x

ä Mängd x x
m u n
O Foralder / x

Kontroll x X

Kunskap - - - x x x x x x x
M
Q Regelefterlevnad x x x- x x x x x -

ä Korrelation kun-
g skap - regelef-

m terlevnad r==-.Ol

x p«0.0l

De fullständiga variansanalysresultaten finns i bilaga

5. Ingen interaktion föreligger mellan de båda bero-

endevariablerna kunskaper och regelefterlevnad, varför

analyserna fortsättningsvis behandlas univariat

(r = -.Ol).

I fråga om trafikkunskaper kan en tvåfaktorinteraktion

konstateras mellan årskurs och mängd trafikundervis-

ning. I övrigt ger samtliga oberoende variabler signi-

fikanta effekter. För regelefterlevnad finns tre signi-

fikanta interaktioner, en trefaktorinteraktion och två

tvåfaktorinteraktioner. Här erhålls vidare signifikanta

huvudeffekter av samtliga oberoende variabler utom

kontroll (den senare har redan täckts i trefaktorinter-

aktionen). De signifikanta effekterna redovisas närmare

i figuren nedan där medelvärdena estimerats enligt vari-

ansanalysmodellen med korrigering för olika cellfrekvenser.

TI rapport nr 118



23

4-2 l IEêÃlEEEQêEêPêE

Interaktionen mellan årskurs och mängd trafikundervis-

ning ger som framgår av figur 1 nedan något egendom-

liga effekter på trafikkunskaper.

á
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Trafikundervisning

   

4_ Mera --

S Mindre "' - -

I T I I I I
4 5 6 7 8 9

Årskurs

Figur 1. Trafikkunskaper: interaktionseffekter mellan

årskurs och mängd trafikkunskaper.

Med stigande årskurs ökar trafikkunskaperna, från ett

medelvärde på ll-itemsprovet från ca 5 i årskurs 4

upp till drygt 7 i årskurs 9. På mellanstadiet, års-

kurserna 4 - 6, har mängden trafikundervisning inte

haft någon betydelse för elevernas provprestation. På

högstadiet finns en negativ statistisk effekt av

mängden trafikundervisning. Detta - i likhet med övriga

resultat - tas upp till diskussion i avsnittet 5 nedan.

Som framgått av tabell 4 kunde ej några andra signi-

fikanta interaktionseffekter konstateras på trafikkun-

skaper. Däremot har signifikanta huvudeffekter erhål-

lits av övriga oberoende variabler.
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Figur 2. Trafikkunskaper: huvudeffekter av mättill-

fälle, kön, kontroll samt föräldrainsats.

Trafikkunskaperna är lägre 1976 än vad de var 1972.

Minskningen uppgår till ca 1/2 poängenhet på ll-items-

provet. Minskningen - eftersom inga interaktioner

konstaterats - gäller totalt Över hela materialet,

sålunda såväl pojkar som flickor, varje enskild års-

kurs, oavsett mängd trafikundervisning, samt oavsett

föräldrainsats och kontroll av elevernas beteende i

trafiken.

Vidare finns en effekt av kön. Pojkar presterar bättre

på kunskapsprovet än flickor. Även detta gäller över

samtliga övriga oberoende variabler. Pojkarna har så-

lunda bättre prestationer såväl 1972 som 1976, inom

varje enskild årskurs, oavsett mängd trafikundervisning,

samt oavsett föräldrainsats och kontroll.

Även variabeln kontroll av elevernas beteende i trafi-

ken ger statistiska effekter på trafikkunskaper. Som

'TI rapport nr 118



25

framgått av avsnittet 3.1.5 bygger variabeln på tre

frågor där eleven angav hur ofta lärare, polis samt

vuxna i övrigt tillrättavisar honom och hans kamrater

då de begår fel i trafiken. Sambandet mellan kontroll

i denna mening och trafikkunskaper är negativt. De

elever som rapporterar en högre frekvens tillrättavis-

ningar har sämre trafikkunskaper. Denna effekt, eller

samband, gäller såväl bland pojkar som bland flickpr,

varje enskild årskurs, såväl 1972 som 1976, samt oav-

sett mängden trafikundervisning och föräldrainsats.

Slutligen kan en effekt av variabeln föräldrainsats

konstateras. Även här finns ett negativt samband med

trafikkunskaper. De elever som redovisar en låg för-

äldrainsats har bättre trafikkunskaper än de som anger

en hög föräldrainsats. Även denna statistiska effekt

gäller över samtliga övriga oberoende variabler, dvs

såväl pojkar som flickor, såväl 1972 som 1976, varje

enskild årskurs, samt oavsett mängd trafikundervisning

och kontrollnivå.

4-2 2 Bêgêlsäzêälsygêé

För variabeln regelefterlevnad har, som framgått av

tabell 4, en trefaktorinteraktion och två tvåfaktor-

interaktioner erhållits.
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ÅRSKURS

Figur 3. Regelefterlevnad: interaktionseffekter av

årskurs, kön samt kontroll.

Den statistiska innebörden i trefaktorinteraktionen,

figur 3 ovan, torde vara följande. Variabeln kontroll

ger mer positiv effekt på den rapporterade regelefter-

levnaden i de högre årskurserna och mindre negativ

effekt i de lägre årskurserna bland flickor än bland

pojkar.
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Figur 4. Regelefterlevnad: interaktionseffekter av

mättillfälle och årskurs.

Som framgår i figur 4 ovan har en förbättring i regel-

efterlevnaden l972 - 1976 inträffat på högstadiet

(årskurserna 7 - 9). På mellanstadiet ligger regelef-

terlevnaden på samma nivå 1976 som 1972. Totalt sett

är regelefterlevnaden bättre på mellanstadiet än på

  

 

 

 

 

högstadiet.

" Pojkar

3_2_ Flickor-- -
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Figur 5. Regelefterlevnad: interaktionseffekter av

årskurs och kön.
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Även kön och årskurs har givit signifikanta interak-

tionseffekter på regelefterlevnad. Flickorna har en

bättre regelefterlevnad än pojkarna i samtliga års-

kurser utom i 8 och 9 där de ligger på samma nivå.

Vidare kan konstateras att regelefterlevnaden är

bättre på mellanstadiet än på högstadiet.

  

  

 

 

 

 

D
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ä
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TRAFIKUNDERVISNING FÖRÄLDRAINSATS

Figur 6. Regelefterlevnad: huvudeffekter av mängd

trafikundervisning och föräldrainsats.

Mängden trafikundervisning ger positiva statistiska

effekter på regelefterlevnaden (figur 6 ovan). De

elever som fått relativt sett mer trafikundervisning

under läsåret har en bättre regelefterlevnad än de

elever som fått mindre trafikundervisning. Denna effekt

gäller såväl pojkar som flickor, varje enskild årskurs,

såväl 1972 som 1976, samt oavsett kontroll och föräldra-

insats.

Vidare kan konstateras en positiv statistisk effekt

av föräldrainsats på regelefterlevnad. Elever med

relativt sett större föräldrainsats redovisar en bättre

regelefterlevnad än elever med mer passiva föräldrar.

Detta gäller såväl pojkar som flickor, varje enskild

årskurs, såväl 1972 som 1976, samt oavsett mängden

trafikundervisning och kontroll.
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4.3 Övriga förändringar 1972 - 1976

Utöver huvudanalyserna i avsnitt 4.2 ovan har vissa

ytterligare analyser gjorts där intresset i första

hand inriktats mot förändringar 1972 - 1976. Dessa

analyser omfattar följande, nämligen (1) kontroll,

(2) föräldrainsats, (3) trafikundervisningen, (4) lä-

rarattityder, samt (5) elevattityder. I vissa fall

har variansanalys använts. I en del andra fall där mät-

ningarna varit svaga har tidsförändringarna studerats

med chi2

4-3 l 5993:91l_sy_slsys§§ê§_ês2ss§§s

Variabeln kontroll som således baseras på tre frågor

där eleverna angivit hur ofta lärare, polis respektive

vuxna i övrigt tillrättavisar dem när de begår fel i

trafiken, har studerats i en 2 x 2 variansanalys med

mättillfälle samt stadium. Hänsyn till olikheter i

cellfrekvenserna har tagits med ovägd medelvärdesmetod

(Winer 1970, s 222 ff 0 241 ff).

Tabell 6. Kontroll: sammanfattningwav tvåvägs varians-

analys med mättillfälle och stadium.

    

Variationskälla df MS F-kvot p

Mättillfälle 1 262,05 60,52 <.01

Stadium l 2.358,48 544,67 <.01

Mättillfälle x stadium ]_ 116,47 26,90 <.01

Felterm (inom cell) 15.832 4,33

  

 

  

Som framgår av resultaten, tabell 6 ovan, har en signi-

fikant interaktionseffekt erhållits mellan mättill-

fälle och stadium. Interaktionen ger följande bild.
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Figur 7. Kontroll: interaktionseffekter av stadium

och mättillfälle (obs numeriskt är variabeln

omvänd).

På mellanstadiet har kontrollen av elevernas beteende

i trafiken - enligt elevernas uppgift - minskat sedan

1972. För högstadiet föreligger ingen nämnvärd föränd-

ring. Totalt sett uppger sig mellanstadieeleverna vara

utsatta för mer frekventa tillrättavisningar i trafi-

ken än vad högstadieeleverna uppger sig vara.

4.3.2 Föräldrainsats

Variabeln föräldrainsats mättes med två frågor där

eleven angav hur ofta föräldrarna dels tar upp trafik

med honom, dels tillrättavisar honom då han begår fel

i trafiken. Samma variansanalysdesign som ovan 4.3.1

har använts.

Tabell 7. Föräldrainsats: sammanfattning av tvåvägs

variansanalys medmättillfälle och stadium.

  

Variationskälla df MS F p

Mättillfälle 1 7,28 3,03 >.05

Stadium l 1.637,84 681,63 <.Ol

Mättillfälle x stadium ]. 7,28 3,03 >.05

Felterm (inom cell) 15.832 2,40
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Endast stadium ger signifikanta effekter, Föräldrain-

satsen, enligt elevernas uppgifter,är större på mellan-

stadiet än på högstadiet (i = 6,4 respektive 7,2; obs

numeriskt omvänd variabel). Detta gäller såväl 1972

som 1976.

4-3 3 IEêâlEEQQêEYåêBlBSêQ

Förändringar 1972 - 1976 i 9§E9Q§B_EEêâlEEQQêEYÅêElEg

salisf_slsysrdêê_gepêkêffsi§9§r har studerats med chiz
med råfrekvenserna totalt för mellan- respektive hög-

stadiet som grund (fråga 5; bilaga 2). På mellanstadiet

har ingen signifikant förändring inträffat (X2 = 8,58;

df = 4; p > .05). På högstadiet är emellertid föränd-

ringen i svarsfördelningen signifikant 982: 33,84;

df = 4; p < .001). Svarsfördelningarna tyder på att

en viss minskning kan ha inträffat på högstadiet sedan

1972.

Irêâlkgadsryiê9299s9§_2991ê99929g i grova drag på
mellanstadiet kan belysas med frågorna 4 - 8 i lärar-

formuläret (enbart mellanstadielärare; bilaga 3).

I tabell 8 nedan redovisas vilka som enligt klasslä-

rarens uppgift "förmedlat klassrumsundervisning i

trafik" respektive "lett klassen vid tillämpningsöv-

ningar i trafik" under läsåren 1971/1972 respektive

1975/1976.
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Tabell 8. Mellanstadiet: personer som förmedlat klass-

rumsundervisning respektive lett tillämp-

ningsövningar i trafik läsåren 1971/1972
respektive 1975/1976. Procentuella svars-
fördelningar (summerar till mer än 100

eftersom flera svar kan ha givits av varje

   

lärare).

KLASSRUMS- TILLÄMPNINGS-

UNDERVISNING ÖVNINGAR

1972 1976 1972 1976

1. Klassläraren 92 95 42 46

2. Polis 36 42 20 39

3. Gymnastiklärare 5 2 7 2

4. Annan lärare 5 3 6 2

5. Annan person 5 l 4 0

6. Trafik ej förekommit 4 0 49 37

N 284 201 284 201

 

 

   

Både när det gäller klassrumsundervisningen och till-

lämpningsövningarna är förändringarna 1972 - 1976

signifikanta (klassrumsundervisning: kategorierna

3 - 6 sammanslagna, X2 = 15,84; df = 2; p < .001;

tillämpningsövningar: kategorierna 3 - 5 sammanslagna,

x2 = 36,28; df = 3; p < .001). Förändringar i tre av-

seenden kan konstateras. Polisens medverkan i skolans

trafikundervisning har ökat sedan 1972, särskilt i

fråga om tillämpningsövningar. Vidare har den roll som

gymnastiklärare,EHHRH11ärare eller person spelar

minskat i betydelse. En koncentration av undervisnings-

ansvaret har sålunda skett till klassläraren och polis.

Slutligen har andelen klasser som ej haft trafikunder-

visning eller tillämpningsövningar minskat.
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Tabell 9. Mellanstadiet: antal timmar som polis med-

verkat i klassrumsundervisning respektive

tillåmpningsövningar under läsåren 1971/1972
respektive 1975/1976. Procentuella svars-

   

 

fördelningar.

KLASSRUMS- TILLÄMPNINGS-
UNDERVISNING öVNINGAR

Antal tim 1972 1976 1972 1976

0 57 53 77 56

1 33 31 17 24

2 6 12 - 15

3 - 2 -

4- - 1 -

Ej svar 4 l 5 2

N 284 201 204 201

 

   

 

Som framgår av tabell 9 ovan har polisen ökat sin med-

verkan i skolans trafikundervisning räknat i antal tim-

mar sedan 1972. Ökningen år signifikant både för

klassrumsundervisningen och tillåmpningsövningarna

(klassrumsundervisning: kategorierna 2 - 4 sammanslagna,

X2 = 10,05; df = 2; p < .01; tillåmpningsövningar:

kategorierna 2 - 4 sammanslagna, X = 63,27; df = 2;

p < .001). Ökningen är särskilt markant för tillämp-

ningsövningarna.

Det kan noteras att lärarfrågorna endast ger grova

uppskattningar av polismedverkan. Sammanförs data från

frågorna i tabell 8 med frågorna i tabell 9, skulle

uppskattningsvis andelen mellanstadieklasser som el

haft polismedverkan i tillämpningsövningarna ligga i

intervallet 77 - 80% år 1972 och 56 - 61% år 1976.

Motsvarande för klassrumsundervisningen uppgår till

57 - 64% år 1972 samt 53 - 58% år 1976.

I en fråga, nr 8 bilaga 3, har mellanstadielärarna

1976 angivit det timantal de under läsåret avsatt to-

talt för trafikundervisning. När det gäller klassrums-

undervisning ligger medianen på ca 6 tim. I fråga om

tillämpningsövningar är det 43% som angivit att inga
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timmar avsatts (jämför med tabell 7 ovan där motsva-

rande andel uppgår till 37%). De flesta av dem som

säger sig haft tillämpningsövningar anger ca 2 timmar.

4 3-4 Lärêäêfzifyêer

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.3 mättes mellanstadie:

lärarnas inställning till trafikundervisningen med

tre frågor därde fick bedöma trafikundervisningens

betydelse för att hålla antalet barntrafikolyckor nere,

trafikundervisningsmängdens inverkan på elevernas be-

teende i trafiken, samt förhållandet mellan elevernas

teoretiska kunskaper och beteende (nr 10 - 12, bilaga

3). Förändringarna 1972 - 1976 har studerats i den

attitydvariabel som bildats av dessa tre frågor

(2 x 3 variansanalys med mättillfälle och årskurs där

olikheter i cellfrekvenser hanterats med minsta-

kvadratmetoden; Finn 1974).

Tabell 10. Lärarattityder mellanstadiet: sammanfatt-
ning av tvåvägs variansanalys med mättill-
fälle och årskurs.

  

 

Variationskälla df MS F-kvot p

Årskurs 5,9 1,8 <0,16

Mättillfälle 1 24,5 7,5 <0,006

Årskurs x mättillfälle 2,8 0,9 <O,43

Felterm (inom ce11) 512

  

 

   

 

Endast mättillfälle ger signifikanta effekter. Som

framgår av figur 8 nedan har mellanstadielärarnas

attityder förändrats i negativ riktning sedan 1972.
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Figur 8. Lärarattityder mellanstadiet: huvudeffekt
av mättillfälle.

Denna minskning i tron på trafikundervisningen som

attitydvariabeln uttrycker gäller samtliga årskurser

på mellanstadiet.

I fråga 9 bilaga 3 fick lärarna bedöma den egna kom-

petensen för att bedriva trafikundervisning. Ingen

förändring 1972 - 1976 föreligger här (X2 = 3,33;

df = 3; p « .20).

Lärarnas attityder skulle kunna väntas ha betydelse

för trafikundervisningen, t ex vad gäller dess kvali-

tet, omfattning etc. Data kan åtminstone belysa sam-

bandet mellan lärarattityder ochcüattimantal som lära-

ren avsatt för inom- respektive utomhusundervisning.

Korrelationskoefficienterna mellan timantal och de

tre attitydfrågorna respektive frågan om egen kompe-

tens (nr 10 - 12 samt 9, bilaga 3) varierar mellan

-.12 och .09 (1976 års material). Ingen korrelations-

koefficient är signifikant. Det betyder att den för-

sämring i lärarattityder som konstaterats äga rum

1972 - 1976 inte torde haft någon inverkan på trafik-

undervisningens omfattning.

Det kan vidare nämnas att frågan om den egna kompe-

tensen korrelerats med var och en av de tre attityd-

frågorna. Ingen korrelationskoefficient är signifikant

(r varierar mellan-.02 till .08).
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4 3-5 Elsyêffifyésä

Mätningen av elevernas inställning till trafikunder-

visningen är inte särskilt tillförlitlig. De båda frå-

gor som mätningen omfattar var okorrelerade (r = .04;

fråga 6 och 8, bilaga 2). I fråga 6 där eleverna fick

ange hur mycket de redan kunde av det som tas upp i

trafikundervisningen kan en viss förskjutning före-

ligga på mellanstadiet mot ökad subjektiv kunskap år

1976 (frågan förekom ej på högstadiet; X2 = 50,95;

df = 4; p < .001). Även då eleverna bedömde nyttan av

det de lärt sig i skolans trafikundervisning kan skill-

nader konstateras mellan 1972 och 1976 (mellanstadiet:

X2 = 31,17; df = 4, p < .001). På såväl mellanstadiet

som högstadiet synes förändringarna gå i positiv rikt-

ning.

5 DISKUSSION

En diskussion om vad de resultat som tidigare redo-

visats kan betyda måste föras från två utgångspunkter.

Den ena är att det seêê52_ää_äfêfiêfiêäê_sfâskfsä som
kan studeras i en undersökning av föreliggande slag.

Data ger inget stöd för tolkning av resultaten i or-

sakstermer. Den andra utgångspunkten gäller mätning-

arnas validitet. Flertalet mätningar, särskilt på den

oberoende sidan, baseras på lärares och elevers be:

dömningar, t ex av mängd trafikundervisning, föräldra-

insats, kontroll av elevbeteendet, regelefterlevnad

osv. Det som är intressant i detta fall är inte bedöm-

ningarna och de upplevelser som ligger bakom dem, utan

den faktiska verkligheten. Så länge man inte känner

till förhållandet mellan bedömningarna och det som

bedöms, måste diskussionenom de statistiska effek-

ternas innebörd föras med försiktighet.
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5.1 Modellskissens förklaringsvärde

 

Som framgick i de kanoniska analyserna (4.l) förblir

större delen av variationen i målvariablerna trafik-

kunskaper, regelefterlevnad och attityder oförklarad,

och detta trots att antalet förklaringsvariabler var

relativt stort. Till viss del kan detta bero på dålig

reliabilitet i mätningarna, särskilt i de oberoende

variablerna. Om man i framtida sammanhang vill öka

förklaringsvärdet i den enkla modellskiss som utgjort

utgångspunkt för de kanoniska analyserna, bör reliabi-

liteten förbättras i de intressantare åtgärdsvariab-

lerna, t ex mängd trafikundervisning, föräldrainsats

och kontroll av elevbeteende.

Till viss del torde det dåliga förklaringsutfallet

kunna bero på att viktiga äêäålsälêg§2êälêêl§§_êêbaê§
i undersökningarna. Mätningarna täcker t ex inte

kvalitetsaspekter i undervisningsvariablerna med be-

skrivningar av undervisningsmetoder, form för under-

visningen, t ex integrerad/separat, mål och innehåll

för undervisningen så som den bedrivits på den enskilda

skolan, osv. Vidare täcker undervisningsvariablerna

enbart en tidsperiod av ett läsår bakåt i tiden från

undersökningstillfället vilket borde utsträckas till

hela den ackumulerade trafikundervisningen. Härutöver

finns andra viktiga trafikkunskapskällor, t ex kamra-

ter, massmedia, föräldrar osv, där mer ingående och

statistiskt hanterbara mätningar skulle kunna ge ett

förklaringsbidrag.

Även variabler av typ allmänbegåvning m m torde inom

ramen för en modellskiss kunna förklara en så pass

stor variansandel att det vore intressant ur teore-

tisk synpunkt.
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5.2 Trafikkunskaper

Prestationerna på trafikkunskapsprovet är lägre 1976

än vad de var 1972. Minskningen är generell och gäl-

ler såväl pojkar som flickor inom varje enskild års-

kurs, oavsett mängd trafikundervisning, föräldrainsats

och kontroll av elevbeteendet. Prestationsminskningen

uppgår till en halv poängenhet på ll-frågorsprovet

där eleverna i genomsnitt klarar något fler än hälften

av frågorna.

Jämförelser 1972 - 1976 förutsätter att populationer

och urval varit jämförbara. Som tidigare konstaterats

är bortfallen små och troligen helt slumpmässigt för-

delade i undersökningsvariablerna. Urvalen har dragits

på samma sätt och från identiskt definierade popula-

tioner. De har utgjorts av landets normalklasser. Här

har emellertid en tidsmässig förändring inträffat. År

1972 fanns ca 3,4% av grundskoleeleverna i specialklass.

Den andelen hade sjunkit till 2,4% år 1976. Skillnaden,

en procentenhet, skulle sålunda ligga inom 1976 års

population. Dessa elever skulle kunna antas prestera

sämre på trafikkunskapsprovet än genomsnittseleven.

Andelen - en procentenhet - är emellertid alltför

liten för att kunna förklara skillnaderna i trafikkun-

skaper 1972 - 1976. Även om man antar de mest extrema

mätvärden inom denna procentenhet, blir effekten helt

försumbar på medelvärdesskillnaden mellan de båda

mättillfällena.

En annan förklaring som kan prövas är att mål och un-

dervisningsinnehåll kan ha förändrats efter 1972.

År 1973 genomfördes en fortbildningskampanj gentemot

huvudlärare där man bl a tog upp lokalt anpassad tra-

fikundervisning, integrationsmodeller för trafikunder-

visningen m m. Vidare publicerade skolöverstyrelsen
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detaljerade anvisningar och rekommendationer i fråga

om trafikundervisningen i form av ett läroplanssupp-

lement år 1974 (SÖ 1974). Provets överensstämmelse med

undervisningens mål och innehåll kan sålunda ha varit

sämre 1976, med sämre provprestationer som följd. Inte

heller denna förklaring är emellertid särskilt rimlig.

Provet täcker centrala fotgängar- och cyklistregler

som inte gärna kan förbises i något slags trafikunder-

visning. Under hela perioden har samma lärOplan gällt

med samma övergripande mål för trafikundervisningen

(Lgr69:I).TTafiksupplementet 1974 har snarare inne-

burit en mer uttalad systematisering på regelsidan än

tidigare, särskilt för låg- och mellanstadiet. Även

om huvudlärarkampanjen 1973 åstadkom en viss skiftning

i mål på detaljnivå och i innehåll, kan detta i ett

större perspektiv inte ha medfört några radikalare

mål- och innehållsförändringar i trafikundervisningen.

Redan i 1919 års lärOplan angavs den lokala trafikmil-

jön som innehållslig utgångspunkt för trafikundervis-

ningen.

Mellan- och högstadieelevernas trafikkunskaper_§kulle

§älgaéê_599§:ê2e5§§_2ê§ê_§êmre_l226_ä§_lâzz- Kunska-
perna var vidare lägre 1972 än 1969 (Olson-Frick 1972).

Skedena före, under och omedelbart efter högertrafik-

omläggningen 1967 innebar en kraftig satsning på sko-

lans trafikundervisning. När förhållandena efter om-

läggningen återgick till mer normal nivå borde rimligen

också en viss reduktion i trafikkunskaper inträffa.

Mot bakgrund härav torde kunskapsminskningen 1969 - 72

inte ha varit alltför oväntad. Inga motsvarande för-

klaringar finns emellertid när det gäller kunskaps-

minskningen 1972 - 76.

Måhända skulle resultaten vara ett uttryck för en

förändring inom skolan att allmänt prioritera andra

mål i undervisningen än rena prestationsmål. Perioden
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1972 - 76 torde emellertid vara alltför kort för att

en sådan allmän förskjutning skulle avspeglas i tra-

fikkunskaper. Såvitt bekant finns inga mätningen inom

andra ämnesstoff på grundskolan där tidsmässiga kun-

skapsförändringar kan bedömas.

Som jämförelse kan nämnas att en viss kunskapsminskning

bland vuxna trafikanter ägt rum på senare tid. Under

perioden 1970 - 73 låg trafikkunskaperna på en kon-

stant nivå (TSV l974). Däremot synes en viss minskning

ha inträffat under perioden 1973 - 76, huvudsakligen

avseende kunskaperna om företrädesregler (TSV; data

publiceras 1977).

För mellanstadiet kunde ingen effekt spåras av mängden

trafikundervisning. På högstadiet konstaterades en

negativ effekt. Elever som där fått relativt sett mer

trafikundervisning hade lägre kunskaper än elever som

uppgivit sig fått relativt sett mindre trafikundervis-

ning. Dessa resultat är desamma som erhölls vid en

omanalys av data från 1972 års undersökning som VTI

tidigare genomfört (VTI 1975).

De negativa effekterna på högstadiet är inte rimliga.

Mängdvariabeln kan ha dikotomiserats på ett olyckligt

sätt i variansanalyserna (4.2). I omanalysen av 1972

års data studerades emellertid trafikkunskaper över

samtliga fem nivåer på mängdfrågan och där framgår

att dikotomiseringen inte kan ha medfört någon arti-

ficiell vridning av data (VTI 1975).

Det ena som spekulativt skulle kunna förklara högsta-

diets negativa effekter är att trafikundervisningen

på detta stadium mera rör samhälleliga perspektiv på

trafiken än rena regelproblem och regelförankrade

kunskapsobjekt (Sö 1974). I högstadieklasser med rela-

tivt sett mera trafikundervisning skulle undervisningen
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då fått en samhällelig orientering medan högstadie-

klasser med mindre trafikundervisning skulle ha begrän-

sat sig till en uppföljning av mellanstadiets regel-

inriktade undervisning (i och för sig med stöd av

trafiksupplementet). Härigenom skulle ett negativt

samband kunna uppstå.

En annan förklaring kan ligga i mätningen av mängd

trafikundervisning. Den baseras på elevernas upplevel-

ser; Det är möjligt att elever med sämre kunskaper har

svårare att särskilja trafikstoff i den allmänna tra-

fikundervisningen. Ointresse för trafik gör att eleven

selekterar bort trafik från undervisningsflödet och

därigenom presterar sämre resultat på kunskapsprovet

och rapporterar en mindre trafikmängd i undervisningen

än elever med större trafikintresse. Motsvarande spe-

kulation skulle kunna varatillämplig på mellanstadiet

där ingen effekt av mängden trafikundervisning kunde

konstateras.

För mellanstadiets del kan ytterligare synpunkter

levereras, t ex att klassläraren doserar mängden tra-

fikundervisning efter elevernas kunskapsnivå. En klass

med bättre kunskaper skulle få mindre trafikundervisning

än en klass med lägre kunskapsnivå. Därigenom skulle

inga skillnader kunna uppmätas i slutet av läsåret

mellan klasser med olika trafikundervisningsmängd.

Detta förutsätter emellertid en högt uppdriven dia-

gnostisk känslighet hos läraren inom just trafik, ett

marginalämne, vilket inte är särskilt troligt.

Hur man än vrider på tolkningarna kan emellertid föl-

jande sägas. De erhållna resultaten kan_inte_toika§

som att trafikundervisning principiellt skulle sakna

betydelse för elevernas kunskapsnivå, inte ens de

negativa resultaten på högstadiet. Vad som på sin höjd

kan sägas utifrån data är att trafikundervisningen
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sâ_s9m_ésg_§§§_gä2222agés_ês§riys inte Eysks spela
någon roll för elevernas trafikkunskaper då man ser

till en så pass 5922_Eiéspsrisé_s9m_s22_lêsâ§- Helt
andra resultat kan erhållas om man studerar effekten

av hela den ackumulerade trafikundervisningen i grund-

skolan, och därvid jämför elever som aldrig erhållit

någon undervisning med dem som fått fortlöpande tra-

fikundervisning under hela grundskoleperioden. En

väl_utfgrmad och i undervisningsflödet distinkt tra-

fikundervisning under läsåret bör emellertid dels

göra det möjligt för eleverna att ange om de haft

mycket trafikundervisning eller ingen alls, dels ge

eleverna bättre trafikkunskaper så att det avsätts i

ett prov i slutet av läsåret. För det första kan en

försämring i trafikkunskaperna konstateras sedan 1972.

Även då var kunskaperna långt ifrån perfekta. En mål-

medveten och väl utformad trafikundervisning borde

åtminstone ha hejdat den nivåsänkning som ägt rum

alltsedan 1969. För det andra kan inte några positiva

effekter spåras under läsåret av mängden trafikunder-

visning, vilket borde varit fallet med en målmedveten

och distinkt inplanerad undervisning. De erhållna

resultaten skulle sålunda antyda att den nuvarande

trafikundervisningen är behäftad med vissa brister.

Variablerna EQQEEQll_99b_fê§êléEêlêêêfs har givit
negativa statistiska effekter på trafikkunskaper, över

såväl pojkar som flickor, de enskilda årskurserna m m.

Elever som rapporterat en högre frekvens tillrättavis-

ningar från lärare, polis och vuxna har lägre kunska-

per än de som rapporterat en lägre frekvens tillrätta-

visningar. Likaså har de elever som angivit en större

föräldrainsats sämre kunskaper än dem som rapporterat

en lägre föräldrainsats. Vad som är effekt av vad kan

inte belysas, men resultaten är i och för sig inte

orimliga. Elever med sämre trafikkunskaper kan ha en

större frekvens felbeteenden i trafiken och därför bli

utsatta för såväl fler tillrättavisningar som en mer

aktiv föräldrainsats än elever med bättre trafikkun-

skaper.
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5.3 Regelefterlevnad

 

Variabeln regelefterlevnad är bekymmersam från tolk-

ningssynpunkt. Den bygger på elevernas bedömningar av

kamraters regelöverträdelser. Visserligen synes ett

positivt samband föreligga mellan egen och kamraters

regelefterlevnad (3.1.2). Problemet med variabeln från

tolkningssynpunkt ligger på ett annat plan och gäller

elevens förmåga att bedöma i vilken utsträckning kam-

raterna faktiskt bryter mot regler. Finns det något

samband mellan bedömd och faktisk regelefterlevnad

och hur ser det i så fall ut? Det kan inte helt ute-

slutas att det sambandet är negativt. Så länge som

inga data föreligger bör tolkningarna av resultaten i

regelefterlevnadsvariabeln hållas på en begränsad nivå.

I detta sammanhang förutsätts emellertid att sambandet

är positivt.

För det första kan konstateras att den trefaktorinter-

aktion som redovisats inte är praktiskt tolkbar. En

så pass komplex interaktion förutsätter en någorlunda

utvecklad modell för meningsfulla tolkningsförsök,

och någon sådan finns inte.

Regelefterlevnaden synes avta från och med årskurs 4

fram till årskurs 7 där den stabiliseras på en lägre

nivå. Flickor synes ha en bättre regelefterlevnad än

pujkar till och med årskurs 7, varefter de ligger på

samma nivå som pojkar.

Vidare kan konstateras en positiv förändring i regel-

efterlevnadsvariabeln på högstadiet 1972 - 76, men

ingen förändring på mellanstadiet. Slutligen kan näm-

nas att såväl mängden trafikundervisning som föräldra-

insatsen har givit positiva statistiska effekter i

regelefterlevnadsvariabeln. Elever som rapporterar en

mindre undervisningsmängd har också ett lägre värde i

regelefterlevnadsvariabeln, och motsvarande förhållande

gäller även föräldrainsats.
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Dessa resultat är positiva även om någon enskildhet

kan vara svårförståelig, t ex varför en förändring

finns på högstadiet mellan de båda mättillfällena men

ingen på mellanstadiet. Det är vidare svårförståeligt

varför t ex föräldrainsatsen har ett positivt samband

med regelefterlevnad men ett negativt med trafikkun-

skaper. Båda sambanden kan separat för sig rimliggöras.

I det ena fallet påverkar föräldrainsatsen regelefter-

levnaden. I det andra fallet påverkar elevens trafik-

kunskapsnivå föräldrainsatsen. Det är när tolkningarna

sammanförs som svårförståeligheten uppstår.

Till skillnad från trafikkunskapsvariabeln är dock

regelefterlevnadsvariabeln så pass svag att de posi-

tiva effekter som konstaterats i denna inte bör för-

anleda några vittgående slutsatser om skolans trafik-

undervisning.

5.4 Attityder till trafikundervisningen

 

Mellanstadielärarnas inställning till trafikundervis-

ningen har förändrats i negativ riktning sedan 1972.

Förändringen skulle innebära en viss minskning av tron

på trafikundervisningen som trafiksäkerhetsmedel. I

ljuset av den allmänna fokusering på trafikmiljöfrågor

som ägt rumunder 70-talet behöver en sådan attityd-

förändring inte vara svårförståelig. Under 1973 - 75

genomförde t ex riksförbundet Hem och Skola, NTF, och

Skandia en kampanj "Barnet och trafikmiljön" med in-

riktning på lågstadiebarnens trafikmiljö.

Lärarnas attityder förefaller inte vara av någon be-

tydelse när det gäller kvantiteten trafikundervisning.

Det utesluter emellertid inte att attityderna spelar

roll i kvalitetshänseenden (inga data föreligger i

det senare avseendet).
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Mätningarna av elevattityder till undervisningen är

otillförlitliga och ger en splittrad bild. Ingenting

bör sägas här.

b.5 Förändringar i åtgärdsvariabler

 

Enligt elevernas uppgifter synes mängden trafikunder:

yisning på mellanstadiet vara oförändrad 1976 jämfört

med 1972. På högstadiet kan en viss minskning ha ägt

rum.

Enligt mellanstadielärarnas uppgifter har antalet

klasser minskat som inte haft någon trafikundervisning

eller några praktiska trafikövningar. Polisens medver-

kan i mellanstadieundervisningen har ökat särskilt

1)markant i fråga om tillämpningsövningarna En kon-

centration av trafikundervisningen har skett till

klassläraren och polisman, varvid gymnastiklärare,

annan lärare eller annan person minskat i betydelse.

Enligt mellanstadielärarnas uppgifter skall vidare

tid motsvarande totalt ca 6 timmar ha avsatts för inom-

husundervisning under läsåret, och någon timme för

utomhustillämpningar. I det senare fallet uppger

emellertid nästan hälften av klasslärarna att några

tillämpningsövningar ej förekommit. Då tillämpnings-

övningar genomförts synes det ha varit polis som sva-

var för dessa.

Bilden i stort av trafikundervisningen på mellanstadiet

är mer positiv 1976 än vad den var 1972. Omfattningen

totalt sett är emellertid begränsad.

 

l>Enligt uppgifter från Rikspolisstyrelsen uppgick den

totala polismedverkan i skolans trafikundervisning

till 1,2 tim per klass kalenderåret 1975. Räknas
data i tabell 9 om till motsvarande mått erhålls
ett genomsnitt på l,3 tim per mellanstadieklass
under läsåret 1975/1976. Som synes är överensstäm-

melsen god mellan Rikspolisstyrelsens uppgifter och

dem som mellanstadielärarna lämnat i undersökningen.
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I variabeln kgntrgll av elevernas trafikbeteende kunde

en minskning konstateras på mellanstadiet sedan 1972,

men ingen förändring på högstadiet. Frekvensen till-

rättavisningar av elevernas felbeteenden i trafiken,

enligt elevernas egna uppgifter, skulle sålunda ha

minskat på mellanstadiet sedan 1972.

Vad gäller föräldrainsatserna synes ingen förändring

ha inträffat efter 1972.

Framtida studier inom området

 

Undersökningarna 1972 och 1976 har måhända, vilket kan

sägas nu i efterhand, haft alltför vittomfattande syf-

ten. De har dels utgjort uppföljningar av tidigare

studier inom området där syftet varit att studera

tidsmässiga förändringar, dels syftat till att utveckla

en förklaringsmodell i vilken mål-, åtgärds- och ram-

faktorer relateras till varandra. Att förena dessa

båda syften i en och samma undersökning är sannolikt

inte möjligt så länge som det teoretiska underlaget

är outvecklat.

Framtida studier inom trafikundervisningens område

bör drivas från följande utgångspunkter.

(l) Uppföljningar. Uppföljningsstudier inom området

bör fortsätta, inte minst därför att de tidigare under-

sökningarna ger kontinuitet bakåt i tiden. Uppföljnings-

studierna skulle emellertid kunna genomföras med något

längre periodicitet och i mindre skala där målvariab-

lerna, t ex trafikkunskaper, successivt tillfördes

nytt innehåll i takt med innehållsliga förändringar i

skolans trafikundervisning. Attityder till trafikreg-

ler är en viktig målvariabel där mätmetoder bör utveck-

las. Undersökningsurvalen kan reduceras utan nämnvärda
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förluster i tillförlitlighet. Vidare bör framtida upp-

följningar söka täcka de förändringar som ägt rum inom

trafikundervisningen och belysa genomslagskraften av

de åtgärder som genomförs, t ex fortbildningsåtgärder,

läroplansförändringar eller -kompletteringar osv.

(2) Förklaringsmodeller. Undersökningar i syfte att

bygga upp förklaringsmodeller bör göras separat från

uppföljningar. Variabler och mätmetoder prövas lämp-

ligen ut i serier av mindre studier där studier i större

skala sker först efter det att modeller och modell-

operationaliseringar utvecklats.

(3) Experiment medundervisnings- och träningsmetoder.

Om man ser till skolans och den enskilde lärarens behov

är det fråga om en prioritering inte bör göras av ut-

veckling av undervisnings- och träningsmetoder med

experimentella prövningar av deras ändamålsenlighet.

I fråga om fotgängarutbildningen finns en forsknings-

tradition sedan 60-talet att vidareutveckla med en rad

frågor som är nödvändiga att studera om trafikunder-

visningen metodologiskt skall kunna utvecklas med

sikte på 80-talet. På cyklistsidan finns praktiskt

taget ingen experimentell forskning. Sett i förhållande

till den fortlöpande metodutveckling som sker inom

skolans övriga lärostoff, är utvecklingsverksamheten

på trafiksidan blygsam. Uppföljningar av de slag som

redovisats i denna rapport kan ange att någonting kan

behöva göras inom trafikundervisningen. För att kunna

bedöma yad som behövs för att förbättra skolans tra-

fikundervisning, erfordras ett experimentellt utveck-

lingsarbete av undervisnings- och träningsmetoder.
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Fyra av märkena gäller både cyk-
Hster' och mopedtörare. Vilket
gäuer endast mopedfüram?
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1. Har du moped? Ja A. 14. Hur ofta händer det att Mycket ofta A

Nej B dina föräldrar tillrätta- Ganska ofta B
visar dig när du gör fel Ibland C

2. Hur brukar du oftast gö- Går A i trafiken? Sällan D

ra för att komma till Åker Cykel B Aldrig E
och från skolan på vin- Åker medskolbuss C
tern? eller annan skol- 15. Hur ofta händer det att Mycket ofta A

skjuts lärare i skolan till- Ganska ofta B

Åker vanlig buss, D rättavisar dig och dina Ibland C
tåg, spårvagn eller kamrater när ni gör fel Sällan D
liknande i trafiken? Aldrig E
Åker med föräldrar B
eller bekanta 16. Hur ofta händer det att Mycket ofta A

Åker moped F vuxna i allmänhet till- Ganska ofta B

Annat sätt G rättavisar dig och dina Ibland C
. kamrater när ni gör fel Sällan D

3. Hur brukar du oftast gö- Går A i trafiken? Aldrig E

ra för att komma till Åker Cykel B
och från skolan vår Åker med skolbuss C 17. Hur ofta händer det att Mycket ofta A
och höst? eller annan skol- polisen tillrättavisar Ganska Ofta B

skjuts dig och dina kamrater Ibland C

Åker vanlig buss, D när ni gör fel i tra- Sällan D
tåg, spårvagn eller fiken? Aldrig E
liknande
Åker med föräldrar E 18. Man får inte skjutsa en Mycket ofta A
eller bekanta jämnårig kamrat på cykel Ganska ofta B
Åker moped F eller moped. Ibland C
Annat sätt G Hur ofta tycker du att Sällan D

dina kamrater bryter mot Aldrig E

4. Hur lång väg har du 0 - 2 km A denna regel?
till skolan? 3 - 4 ' B

5 - 6 " C 19. Man får inte gå mot rött Mycket ofta A
7 - 8 " D ljus på ett övergångs- Ganska ofta B
9 - 10 " E ställe även om inga bilar Ibland C

11 - 20 " F finns i närheten. Sällan D

mer än 20 " G Hur ofta tycker du att Aldrig E
dina kamrater brydet mot

5. Hur ofta tycker du att Mycket ofta A denna regel?

dina lärare tar upp Ganska ofta B

frågor som berör hur Då och då C 20. Man får inte cykla i fel Mycket ofta A
man uppför sig i EEE- Sällan D riktning på en enkelrik- Ganska ofta B
fiken, trafikregler Aldrig E tad gata. Ibland C

och vägmärken i un- Hur ofta tycker du att Sällan D

dervisningen? dina kamrater bryter mot Aldrig E

denna regel?

6. Hur stor del av det som Mycket stor del A

sägs i trafikundervis- Ganska stor del B 21. Man måste lämna företrä- Mycket ofta A
ningen tycker du att du Ungefär hälften C de åt trafiken som kom- Ganska ofta B
redan kan? Ganska liten del D mer från höger i en kors- Ibland C

Mycket liten del E ning. Sällan D

Hur ofta tycker du att Aldrig E

7. Varifrån tycker du att Föräldrarna A dina kamrater bryter mot
du fått det mesta av Lärare i skolan B denna regel?

dina trafikkunskaper? Kamrater C

Genom skolradio D 22. Man får inte cykla förbi Mycket ofta A
och skol-TV ett stoppmärke utan att Ganska ofta B
Genom kvällsprogram E stanna. Ibland C

i radio och TV Hur oftatycker du att Sällan D
dina kamrater bryter mot Aldrig E

8. Tycker du att du haft Ja, absolut A denna regel?
nytta av de trafikkun- Ja B
skaper du lärt dig i Tveksam C 23. Man måste ha fram- och Mycket ofta A

skolan? Nej D bakljus tänt när man Ganska ofta B

Nej, absolut inte E cyklar i mörker. Ibland C

Hur ofta tycker du att Sällan D

9. Tycker du att en del Ja, absolut A dina kamrater bryter mot Aldrig E

trafikregler är mindre Ja B denna regel?
viktiga så man kan Tveksam C
strunta i dem ibland? Nej D 24. Man får inte cykla mot Mycket ofta A

Nej, absolut inte E rött ljus även om inga Ganska ofta B
bilar syns till. Ibland C

10. Tycker du att dina kam- Ja, absolut A Hur ofta tycker du att Sällan D
rater brukar följa tra_ Ja B dina kamrater bryter mot Aldrig E

fikreglerna när de är Tveksam C denna regel?

ute i trafiken? Nej D
Nej, absolut inte E 25. Man får inte köra moped Mycket ofta A

förrän man fyllt femton GanSka Ofta B
11. Tycker du att vuxna Ja, absolut A år. Ibland C

brukar följa trafikreg- Ja B Hur ofta tycker du att Sällan D
lerna när de är ute i Tveksam C dina kamrater bryter mot Aldrig E
trafiken? Nej D denna regel?

Nej, absolut inte E

26. När duär ute i mörker Alltid eller nästan A

12. Har du själv ellernågon Du själv A och Går på vägar med alltid
du känner under de senas- Någon i familjen B dålig belysning eller Ganska ofta B
te två åren varit inblan- Någon kamrat C ingen belysning alls, Ibland C
dad i någon trafikolycka Någon annan du känner D hur ofta har du då på Aldrig eller nästan D
så att de behövt uppsöka Ingen du känner E dig någon form av aldrig
sjukhus? reflex?

13. Hur ofta brukar dina för- Mycket ofta A

äldrar tala med dig om Ganska ofta B
hur manskall uppträda Ibland C
i trafiken? Sällan D

Aldrig E  
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A. FRÅGOR OM TRAFIKMILJÖN VID SKOLAN

  

     

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

l. Ungefär hur många invånare är det i den stad 9. Tycker Ni att Ni kan Absolut tillräckligt A
eller ort där Er skola är belägen och av vilken tillräckligt myckerom Tillräckligt B

typ är miljön närmast skolan? hur man uppför sig i Tveksam C
storstäder trafikeni trafikregler Otillräckligt ' D
ngsgiñajñ, Göteborg och Malmö) 9g§_yggm§5k§g for att Absolut otillrackligt E

Förortsmiljö med företrädesvis flervåningshus A undeersa om detta'

åzåâååêmååjo mednforçtrageSVls Vlllabebyggelse B 10. Trafikundervisningens om- Instämmer absolut A
1130 utanfor Citykarnan C . . u .

Citymiljö D fattning har ingen bety- Instämmeri_stortsett. B
delse for elevernas upp- Instämmer knappast C

Större orter (ej storstad) trädande i trafiken Instämmerabsolutinte D

(Orter med minst 50.000 invånare)
Förortsmiljö med företrädesvis flervåningshus E ll. Hur stor betydelse anser Mycket stor betydelse A
Förortsmiljö med företrädesvis villabebyggelse F Ni att trafikundervis- Ganska stor betydelse B

Stadsmiljö utanför citykärnan G ningen på mellanstadiet Ganska liten betydelse C

Citymiljö H har för att hålla antalet Mycket.liten.betydelse D
Medelstora orter barnglyckor i trafiken Ingen betydelse alls E

(Orter med 20-50.000 invånare) nere'

gzååååiTâåjo § 12. Elevernas teoretiska kun- Instämmer absolut A

skaper i trafik spelar Instämmeri_stortsett :B
Mindre orter ingen roll för deras be- Instämmer knappast C
(Orter med 5-20.000 invånare) teende i trafiken? Instämmerabsolutinte D

Skolan belägen mitt i orten K

Skolan belägen i ytterkanten av orten L 13. Är Ni? Man A

övriga orter KVlnna B
Orter med under 5.000 invånare c

áandsbygdsmiljö ) M 14. Hur gammal är Ni? ägder3å0åir å

Centrummiljo N 31 _ 40 år C

Ren landsbygd 41 - 50 år D
Landsbygdsmiljö O Över 50 år E

2. Hur stor är trafik- Mycket hög A 15. Har Ni körkort? Ja A
intensiteten i skolans Ganska hög B ___________ *_ Nej B

närmaste omgivning (där Ganska låg C
barnen rör si å raster Mycket låg D .
och håltimmar? p l6. âkglâ§§_ngmg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3' :giaitäiååegå :iåiâns ååååiå Eiiiiä á 17. Klassföreståndare/klasslärare i årskurs . . . . . . . . ..

närmaste omgivning (där Inte särskilt farlig C klass . . . . . . . ...

barnen rör sig på raster Inte alls farlig D -
och håltimmar) ur allmän
trafikfarlighetssynpunkt?

B. FRÅGOR OM TRAFIKUNDERVISNINGEN

4. Vilken eller vilka har Klassläraren A
under läsåret lett Er Gymnastikläraren B
klass vid tillämpnings- Annan lärare C
övningar i trafik? Polis D

Annan person E

vilken? . . . . . . . . . . . . . ..

Klassen har inte haft F
sådana övningar under
detta läsår

5. Vilken eller vilka har Klassläraren A

under läsåret förmedlat Gymnastikläraren B
klassrumsundervisning Annan lärare C

i trafik till Er klass? Polis D
Annan person E

vilken? . . . . . . . . . . . . . ..

Klassen har inte haft F

sådan undervisning
under detta läsår

6. I vilken utsträckning Inte alls A
har polisen medverkat En lektionstimme B
vid tillämpningsöv- Två lektionstimmar C
ningarna i trafik Tre lektionstimmar D
utomhus under läsåret? Fyra lektionstimmar E

eller fler

7. I vilken utsträckning Inte alls A

har polisen medverkat En lektionstimme B
i klassrumsundervis- Två lektionstimmar C

nin en i trafik under Tre lektionstimmar D
läsaret? Fyra lektionstimmar E

eller fler

8. Hur många lektionstimmar
har Ni under innevarande

läsår avsatt för trafik-
undervisning/- övningar
i Er klass?

Klassundervisning: . . . . . . . ..lektionstimmar
Tillämpningsövningar: . . . . . . . ..lektionstimmar
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Tabell 4:l. Kanoniska korrelationskoefficienter samt

regressionsvikter för högstadiet 1976

(variabler som bygger på fler än en fråga
har utmärkte med x).

  

 

 

KANONISK KORRELATION

I II III IV V

.37 .27 .20 .19 .08

ANDEL FÖRKLARAD VARIANS

.14 .07 .04 .04 .01

VARIABEL REGRESSIONSVIKTER FÖR "BEROENDEVARIAB-

LERNA" I KANONISKA KORRELATIONERNA

l-Kunskap x .45 -.23 -.23 .58 -.60

2-Regelefterlevnad x -.54 -.l6 -.82 -.29 -.12
3-Elevu "Kan redan"(nr 6) -.52 -.52 .42 .48 -.34

4-atti- "Nytta" (nr 8) .26 -.77 -.28 -.02 .57
5- tyder "Vikt" (nr 9 -.03 .28 -.13 .76 .64

VARIABEL REGRESSIONSVIKTER FÖR "OBEROENDEVARIAB-

LERNA" I KANONISKA KORRELATIONERNA

6-Mängd undervisn enl .36 -.46 -.01 .37 .71

eleverna (nr 5)

7-Kontroll x -.32 -.09 -.82 -.03 -.31
8-Olyckserfarenhet -.12 -.02 -.35 .08 .06
9-Kön -.73 -.27 .42 .44 -.09

lO-Årskurs .34 .13 -.06 .70 -.50

ll'-Föräldrainsats x -24 '-72 -33 _-45 '-35
lZ-Tätortsgrad .05 -.07 -.09 .14 -.l3
l3-Miljö -.17 -.07 -.l8 .ll .35
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Tabell 5.1. Sammanfattning av 5-vägs multivariat varians-

analys med faktorerna årskurs, kön, mättill-
fälle, mängd trafikundervisning och "kon-

troll" samt oberoendevariablerna trafik:
kunskaper (K) och regelefterlevnad (R).

Effekter signifikanta på 1%-nivån är under-
strukna.

  

 

   

 

  

Variationskälla df MS F-kvot p<
K R K R K R

Årskurs (A) 5 2033,2 62,7 485,0 81,6 .0001 .0001

Kön (B) 1 877,4 34,6 209,3 45,0 .0001 0001

Mättillfälle 1 725,5 30,6 173,1 39,8 .0001 .0001

Mängd (D) 1 203,4 73,9 48,5 96,1 .0001 .0001

Kontroll (E) 2 220,5 1,1 52,6 1,4 .0001 .25

A X B 5 4,2 3,3 1,0 4,3 39 .0007

A X C 5 5,3 3,9 1,3 5,1 27 .0002

A X D 5 30,7 1,1 7,9 1,4 .0001 20

A X E 10 7,6 0,7 1,8 0,9 052 .53

B X C 1 3,3 0,01 0,8 0,02 .40 90

B X D 1 24,3 1,9 5,8 2,5 016 .11

B X E 2 7,6 1,1 1,8 1,4 16 25

C X D 1 1,1 1,0 0,3 1,3 63 .23

C X E 2 4,5 3,0 1,1 3,9 32 .019

D X E 2 1,3 0,1 0,3 0,1 73 .87

A X B X C 5 2,2 1,3 0,5 1,7 76 .12

A X B X D 5 4,2 0,5 1,0 0,6 39 .72

A X B X E 10 3,3 2,1 0,8 2,7 66 .002

A X C X D 5 3,3 1,0 0,8 1,4 58 23

A X C X E 10 3,8 0,7 0,9 0,9 53 57

A X D X E 10 3,8 0,8 0,9 1,1 54 35

B X C X D 1 16,6 0,08 4,0 0,1 044 75

B X C X E 2 9,1 0,1 2,2 0,2 11 .85

B X D X E 2 1,4 0,3 0,3 0,4 72 .68

C X D X E 2 2,3 0,1 0,5 0,1 60 .88

A X B X C X D 5 0,4 1,7 0,1 2,2 99 .049

A X B X D X E 10 6,8 0,5 1,6 0,6 090 79

A X B X C X E 10 8,1 0,8 1,9 1,0 035 .45

A X C X D X E 10 3,3 1,1 0,8 1,5 65 .15

B X C X D X E 2 0,6 2,7 0,2 3,5 86 .031

A X B X C X D X E 10 3,2 1,0 0,8 1,3 .66 .20

Felterm (inom 15668 4,19 0,77
cell)

1)
Total (N) 15812

 

 
 

 

      

l)AV beräkningstekniska skäl har endast 15811 frihetsgrader utnytt-
jats.
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Tabell 5.2. Sammanfattning av 5-Vägs multivariat vari-

ansanalys med faktorerna årskurs, kön, mät-
tillfälle, mängd trafikundervisning och

"förälder", samt beroendevariablerna trafik-

kunskaper (K) och regelefterlevnad (R).
Effekter signifikanta på 1%-nivån är under-
strukna.

  

 

 

 

Variationskälla df MS F_kVOt p<

K R K R K R

Årskurs (A) 5 2033,2 62,7, 482,5 82,1 .0001 .0001
Kön (B) 1 877,4 34,6- 208,2 45,3 .0001 .0001
Mättillfälle (C) 1 720,5 30,6 172,2 40,1 .0001 .0001
Mängd (D) 1 203,4 73,9 48,3 96,7 .0001 .0001
Förälder (E) 2 53,3 44,8 12,6 58,6 .0001 .0001

A x B 5 3,7 3,1 0,9 4,0 .50 .001
A x C 5 5,6 3,9 1,3 5,0 25 .0002
A x D 5 28,3 1,0 6,7 1,4 .0001 .22
A x E 10 3,4 1,5 0,8 2,0 63 .027
B x C 1 1,8 0,01 0,4 0,02 54 80
B x D 1 26,1 2,1 6,2 2,7 012 09
B x E 2 0,6 1,2 0,1 1,6 88 .19
C x D 1 1,2 1,1 0,3 1,4 62 .22
C x E 2 8,3 2,2 2,0 2,9 13 05
D x E 2 3,9 2,9 0,9 3,8 41 02

A x B x C 5 2,2 1,2 0,5 1,6 .78 16
A x B x D 5 5,6 0,4 1,3 0,6 .24 75
A x B x E 10 4,1 0,6 1,0 0,8 .48 .60
A x C x D 5 3,4 1,2 0,8 1,5 57 .18
A x C x E 10 3,7 0,5 0,9 0,7 55 .77
A x D x E 10 5,5 0,7 1,3 0,9 22 .57
B x C x D 1 13,9 0,04 3,3 0,05 07 .83

B x C x E 2 4,1 0,3 1,0 0,4 .39 .69
B x D x B 2 12,9 0,6 3,1 0,7 045 .49
C x D x E 2 1,9 1,2 0,5 1,6 65 .19

A x B x C x D 5 0,4 1,6 0,1 2,1 .99 .058

A x B x D x B 10 4,0 0,3 0,9 0,4 49 .96
A x B x C x E 10 4,9 0,5 1,2 0,6 31 80
A x C x D x E 10 7,7 0,4 1,8 0,6 .051 .84
B x C x D x E 2 8,4 1,5 2,0 2,0 13 .13

A x B x C x D x E 10 3,8 1,7 0,9 2,2' .53 .014

Felterm (lnom 15668 4,21 0,76
cell)

1)
Total (N) 15812

       

 

 

l)AV beräkningstekniska skäl har endast 15811 frihetsgrader utnytt-
jats.
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