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FÖRORD

I föreliggande rapport redovisas en undersökning som

utförts vid statens- väg och trafikinstitut (VTI). Pro-

jektet har bekostats med medel från både konsumentver-

ket och VTI.

Projektet ingår i en serie vilken har som mål att ge

underlag för förbättringar av barns trafiksäkerhet.

I serien har tidigare presenterats rapporten "Manövre-

rings- och balansegenskaper hos olika cykeltyper, en

litteraturgenomgång och en experimentell studie", VTI

rapport nr 45, 1975 samt rapporter beträffande skydds-

system för barn i bilar (VTI rapporter nr 37, 63, 66,

105, 106 och 122). I serien ingår även en pågående

undersökning av hur barn tar sig till och från för-

skolor och hur förskolemiljön är utformad ur trafik-

synpunkt samt en studie av cyklarsbromsegenskaper.

Undersökningsserien leds av Peter W Arnberg. I denna

undersökning har Evert Ohlsson ansvarat för den tek-

niska delen, Carl-Adolf Öström för datahantering och

bearbetning och Anneli Westerberg för intervjudelen.

VTI RAPPORT NR 149





N
N
N
N
N
N
N

O
N
U
'
I
u
b
L
J
Q
I
Q
F
-
I

w
w
w
w
w
w
w
w

H
k
a
r
e

H
F
4
+
e

H

m
Ln

@
Lu

N
+4

.10

.11

.12

.13

.14

m
Lu

w
Lu

w
Lu

w
LU

w
Lu

w

N
ho

M
+4

H
+4

H
+4

H
+4

H

VTI RAPPORT NR 149

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD

SAMMANFATTNING

SUMMARY

BAKGRUND

METOD

Försökspersoner

Cyklar

Provbana

Genomförande

Cykelns utformning

Intervju

RESULTAT

Intervju

Önskemål om cykeln

Cykeltyper

Inställning till gemensam cykelmodell

Vad används cykeln till

Lekar med cykel

Vid vilken ålder börjar barnen
att cykla

När och hur ofta används cykeln

Skjutsning

Bagage

Svårigheter med cykling

Träskor

Cykelolyckor

Omkullkörningar

Vad är det bästa med cykeln

Resultat från provbanorna

Sikt bakåt

Långsam cykling

Sid

II

W
N
N
N

10

10

10

11

11

11

11

12

12

13

13

14

17

17

17

19

19

20

21

22

22

24



3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.3

VTI RAPPORT NR 149

Balanscykling mellan klossar

Enhandscykling

Stafettcykling

Cykling genomportar

Påstigning

Accelerationsprov

Bromsprov

Resultatsammanfattning från banorna

DISKUSSION

Resultatens allmängiltighet

Betydelsen av barns utveckling

Cykelns konstruktion och anpassning
till cyklisten

BEARBETNING AV PROVEN

REFERENSER

Sid

25

25

26

27

28

29

29

32

33

33

33

35

37

39



Förskole- och skolbarns förmåga att manövrera sina
cyklar

av P W Arnberg, E Ohlsson, A Westerberg och C-A Öström
Statens väg- ochtrafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Manöver-, accelerations- och bromsprov med cyklar har

i ett experiment genomförts med 144 barn i åldern

5 - 13 år för att studera vilka faktorer som är av be-

tydelse för deras förmåga att cykla. Manöverproven som

utfördes vid nio stationer avsåg att mäta beteenden

som förekommer i trafiken - t ex förmåga till uppsikt

bakåt under cykling. En intervju genomfördes även med

barnen rörande deras cykelvanor, attityder till cyk-

ling och eventuella olyckor.

Resultaten visade att barnens ålder var mest avgörande

för hur de kunde klara av sina cyklar. Av stor bety-

delse var även hur ofta de cyklade liksom hur cykeln

är utformad. Intervjuerna visade att de flesta barn

började cykla i 4 - 5-årsåldern, och att de oftast

cyklade dagligen. Trots det klarade barnen inte av

alla proven med bra resultat förrän i lB-årsåldern.

Barn under åtta år hade mycket dåliga resultat i de

flesta prov och det kan ifrågasättas om de över huvud

taget bör få cykla i trafik. För barnen mellan 8 och

12 år blev resultaten betydligt bättre, speciellt för

dem som cyklade mest, och i lB-årsåldern kunde nästan

alla barnen klara cykeln på ett acceptabelt sätt. I

undersökningen studerades emellertid inte hur tidigt

barnen skulle kunna klara sig i trafik med ordentlig

träning och med en barnanpassad cykel.

VTI RAPPORT NR 149



II

The ability of preschool- and schoolchildren to manoeuvre
their bicycles '

by P W Arnberg, E Ohlsson, A Westerberg and C-A Öström
The National Swedish Road and Traffic Research Insti-

tute (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

SUMMARY

In order to study which factors are important in child-

ren's cycling an experiment with l44 children between

the ages of 5 and 13 was carried out in which skills

in manoeuvring, accelerating and braking were tested.

The tests, conducted at nine separate stations, were

intended to measure behaviour which actually occuring

in traffic situations, e.g. the ability to look back-

wards while cycling. After the tests, each subject was

interviewed about his cycling habits, attitudes and

any accidents he may have had.

The results showed that the age of the children was

the most important factor in determining their cycling

ability. The frequency of their cycling and the design

of their bicycles were highly important as well. The

interviews showed that most of the children started to

cycle at the age of 4_to 5 and that they were using

their bicycles daily. Despite this, it was only the

l3-year-olds who could manage all of the tests well.

The children under age 8 performed very poorly in most

of the tests, and it is therefore doubtful if these

children should be allowed to cycle in traffic at all.

The children between the ages of 8 and 12 were signifi-

cantly better, especially those who cycled most, and

almost all of the lB-year-olds could manoeuvre a bicycle

acceptably. However, it should be stressed that this

investigation did not study how early children might

be able to cycle with proper training and with a bi-

cycle more properly adapted to their capability.
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l BAKGRUND

Cykeln är det viktigaste transportmedlet för de flesta

barn, men den används även i stor utsträckning i olika

lekar. Cykeln gör det möjligt för barnen att träffa

kamrater, att idrotta m m. När barn leker med cykeln,

tränar de muskelkoordination, balans, avstånds- och

hastighetsbedömning m m på ett mycket effektivt sätt,

vilket senare är värdefullt när de som moped", motor-

cykel- eller-bilförare kör i trafik, med högre och far-

ligare hastigheter. Mortimer och Jorgenson (1975) har

visat att ögonrörelserna när man kör tvåhjuliga fordon

överensstämmer relativt väl med dem som kan registreras

hos bilförare. Barn som cyklar utsätter sig emellertid

för mycket stora risker vilket framgår av bl a en rad

sjukhusundersökningar (Craft 1973, Gustavsson 1972,

Thorson 1969).

I en tidigare litteraturundersökning vid VTI (Arnberg

m fl 1975) påvisades speciella olycksrisker när barn

använder cyklar med höga cykelstyren och rodeocyklar.

I ett experiment vid VTI (Arnberg m fl 1975) visades

att manövrerings- och balansförmåga, när ll-åringar

cyklade på dessa cyklar, var sämre än när de använde

standardcyklar. Detta visar att barncyklars utformning

inte i första hand är gjord så att cykeln är säker,

och att en anpassning av barncykeln till användarnas

förmåga att hantera den kan minska riskerna med cykel-

åkning.

Även om en sådan anpassning av cykeln sker kommer cyk-

ling på lekplatser och speciellt i trafik att fortsätta

att leda till många olyckor. Sandels (1972) har visat

att barn klarar sig mycket dåligt i trafiken, troligen

till en stor del beroende på att de, fysiskt och psy-

kiskt, inte är mogna för den. En första förutsättning

för att klara sig bra i trafiken är att man kan klara

sin cykel så bra att i stort sett hela uppmärksamheten
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kan ägnas åt bilar, vägar, signaler och dylikt.

För att barn skall klara cykelns manövrering tillräck-

ligt bra fordras:

1. Att barnen uppnått en viss ålder.

2. Att barnen tränat cykling under en viss tid och på

ett visst sätt.

3. Att cykeln är utformad på ett till barn anpassat

sätt.

Det följande försöket har som målsättning att ge en

första information om hur manövreringsskickligheten

varierar medolika åldrar, cykelvanor och cykelegen-

skaper. Barn i åldern 5 - 13 år genomför i försöket

manövrerings- och bromsprov med sina egna cyklar på

9 banor.

2 METOD

2.l Försökspersoner

Försökspersonerna utgjordes av 144 barn i åldrarna 5 -

13 år, ca hälften pojkar och hälften flickor.

2.2 Cyklar

I försöket användesbarnens egna cyklar.
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2.3 Provbana

På en asfalterad plan upprättades nio banor av vilka

flera utgör en reviderad form av ett av Nationalföre-

ningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) och Cykel-

och Mopedfrämjandet (CMF) utarbetat märkesprov i cykel-

teknik. Andra banor har valts så att det som prövas

även är viktigt i trafiken, t ex bromsprov.

Bana l. Uppsikt bakåt under cykling.

  

50cm

15n1

 

 

 

   

 

 

 

 

Försökspersonen ska genom huvudvridning bakåt obser-

vera bilder som försöksledaren håller upp. En bild

hålls upp under första halvan av banan och en under

andra halvan. Båda bilderna skall identifieras. För-

sökspersonerna får inte stanna eller beröra någon av

sidolinjerna. Antalet felbedömda bilder och antalet

felcyklingar noteras i protokollet.
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Bana 2. Långsam cykling mellan två streck.
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De första femrmüumnnuiär till för att ge cyklisten möj-

lighet att hinna stabilisera cyklingen. De sista tio

metrarna ska cyklas så sakta som möjligt. Proven ska

genomföras utan att någon fot berör marken. Cykelhjulen

får inte beröra sidolinjerna. Tiden för cyklingen de

sista tio metrarna och antalet fel noteras i protokollet.

Bana 3. Balanscykling mellan träklossar.

  

150m

L 1*__TIn---llk
2m

 

 

. 35 cm .

- 30 om I

250m

e ll' 'I'
upprepas X 2

 

 

 

 

 

 

Barnen får cykla genom 10 portar där klossarnas av-

stånd varierar mellan 10 - 35 cm. Portarna är även

sidoförskjutna, se figur. Provet ska genomföras utan

att träklossarna berörs eller överhoppas. Antalet fel

noteras i protokollet.
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Bana 4. Enhandscykling

       

  
   

  

\

 

 

S
m

  

Försökspersonerna ska cykla mellan sidolinjerna utan

att beröra dessa. Cyklingen sker från A till B med

endast Vänster hand på styret. Vid B Vänder försöksper-

sonen och skiftar hand på styret och cyklar tillbaka

till A. Tid för genomförandet och antalet fel noteras

i protokollet.

Bana 5. Stafettcykling.

    

 

 

  

Bollen i första konen ska flyttas över till andra ko-

nen, den i tredje konen till fjärde osv. Försöksper-

sonen ska genomföra provet utan att sätta någon fot i

marken. Tiden för genomförandet och antalet fel note-

ras i protokollet.
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Bana 6. Cykling genom portar

 

Försökspersonen ska cykla runt i en åtta utan att be-
röra linjerna som markerar åttan eller röra de 3 par
av portstolpar som de ska passera. Avståndet mellan
handtagen och portstolparna är 10 cm. Tiden för genom-
förandet och antal fel noteras i protokollet. Se foto-
grafi.

Bana 7. Påstigning från Vänster och höger.

 

(.
w .
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Barnet skall stå och hålla cykeln med rak arm och där-
efter snabbt sitta upp och cykla 5 meter. Se fotografi.

Bana 8. Accelerationsprov

  

40cm

 

10m

 

   

 

     

Försökspersonen ska från stillastående accelera så
fort som möjligt. Cykelhjulen får inte beröra sido-
linerna. Tiden för genomförandet och antalet fel note-
ras i protokollet. Hastighetsregistrering sker med
fotocellutrustning i slutet på banan.

Bana 9. Bromsprov.
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Försökspersonen ska accelerera till en hastighet av

15 km/tim. När en ljudsummer hörs skall försöksperso-

nen stoppa sin cykel så fort som möjligt. Reaktionsw/

och stoppsträcka registreras med speciell utrustning.

Station lO. Mätning och fotografering.

 

Noggrann mätning och fotografering av cykeln och eki-

paget sker vid denna station. Se fotografier.

   

En pojke med normalcykel (9E).
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 Två pojkar med Rodeocykel (l7B) och normalcykel ut-

rustad med limpsadel och vänt styre (l4B .
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2.4 Genomförande

 

Försökspersonerna instrueras om syftet med försöket,

principen för genomförandet samt de regler som gäller

för varje bana. I syfte att kontrollera systematiska

effekter, tränings- och motivationseffekter, roteras

vilken bana varje försöksperson skall börja med.

Alla försökspersoner cyklar samtliga banor 4 gånger med

sin egen cykel.

2.5 kaelns utformning

Mätning av olika detaljer på barnens cyklar sker, t ex

framgaffelns försprång: däcksdimension, avstånd sadel-

styre. Barnens körställning registrerades liksom

barnets storlek i förhållande till cykeln.

2.6 Intervju

Efter försöken intervjuas samtliga försökspersoner i

5 - 15 minuter utifrån ett i förväg uppgjort frågefor-

mulär. Syftet med frågorna är att få information om

hur barnen upplevde svårighetsgraden på de olika ba-

norna samt deras erfarenheter som cyklister i allmänhet,

Bl a frågades om de varit med om några olyckor eller

tillbud, vilka cykelvanor de har och vilka manövrer i

trafiken de upplever som svåra.
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3 RESULTAT

3.1 Intervju

Av de 144 barn, som deltog i försöket intervjuades

alla utom 9 st, som ej hanns med. Av de intervjuade

var 67 pojkar och 69 flickor.

3 1-1 Qaêäemål_99_sykêl9

På frågan om man var nöjd med sin cykel svarade majori-

teten (72%) av de tillfrågade barnen att de var nöjda

med den cykel de hade. Bland de barn som uppgav att

de var mindre eller inte alls nöjda var de främsta önske-

målen en cykel med växel eller en Större cykel. Det

var uteslutande pojkarna som önskade sig en växlad

cykel, helst då med 3 eller 5 växlar.

En "tuff" cykel var enligt pojkar i 7 - 8-årsåldern en

med högt styre, stort bakhjul och ett litet framhjul,

gärna med växel på ramen.

3 1-2 QYEêlEYEêä

Av samtliga barn som medförde egna cyklar till för-

söken hade alla flickor cyklar utan övre ramrör och

alla pojkar med undantag av 3 st (2 minicyklar) cyklar

med övre ramrör.

Flertalet av pojkarna i åldern 6 - 10 år hade s k limp-

sadlar på sina cyklar. Inom denna grupp fanns också

samtliga deltagare med rodeocyklar.
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3 1-3 laêfällgigg_Eill-9eme2§ê9_925slm9§sll

Frågan om vad man tyckte om en gemensam cykelmodell

för flickor och pojkar möttes av många barn med för-

våning. Det var något som man inte funderat över. Av

de barn som besvarade frågan ansåg de flesta flickorna

att en gemensam cykelmodell skulle se ut som flickcyk-

larna gör. Pojkcyklar ansågs för svåra och krångliga

att använda. Bara en flicka sa att hon skulle kunna

tänka sig en pojkcykel. Bland pojkarna var det flera

som förklarade att de kunde tänka sig cykla på en flick-

cykel men drygt hälften tyckte att man skulle ha en

pojkcykel. Några trodde också att det var för svårt

för flickor att cykla på pojkcyklar. Pojkar i 12 - 13-

årsåldern, som hade stora växlade cyklar, var de mest

negativa till en flickcykelmodell. Man motiverade sin

åsikt bl a med att "flickcyklar är för ostadiga att

cykla på".

Minicyklar var man inte heller särskilt intresserad

av. En minicykel skulle i så fall vara till för att

köra rally och cross i skogen med. De yngre pojkarna

med rodeo och andra icke-standardcyklar hörde också

till de mest negativa. Man ansåg att flickcyklar var

"alldeles för lätta att cykla på" och "för tråkiga att

leka med".

Av de 144 barn som deltog i försöken var det endast

7 som cyklade på minicyklar.

3 1-4 Yê§_êEY§EQ§_§YEêlE_Elll

På frågan om vad man använder sin cykel till svarade

majoriteten av barnen i 6 - lO-årsåldern att man har

den till att "cykla runt" inom bostadsområdet, på

cykelvägar och lekplatser utan något speciellt mål. De

äldre barnen utnyttjade i större utsträckning cykeln
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som ett transportmedel för att ta sig till "kompisar",

affären, staden osv.

3-1 5 Leäêr_@e§_syksl

"Finns det några lekar där det krävs att man har en

cykel" varen annan fråga som ställdes. 50 av pojkarna

och 34 av flickorna svarade att de brukade leka någon

form av lekar där cykeln ingår. De vanligaste lekarna

hos pojkar var hastighetstävlingar i olika former samt

rally och crosskörningar i skogen, "datten" (en form

av kull, leker man trädatten, kan man inte bli kullad

om man håller i något av trä). "Luntan" (är ytterligare

en form av kull, där man kullar genom att kasta ett

cykelhandtag på varandra). Man leker också polis och

tjuv.

Hos flickorna i åldern 6 - 10 år dominerade en lek som

kallas "häst", dvs man låtsas att cykeln är en häst.

"Polis och tjuv" och "Följa John" är exempel på andra

lekar som ofta förekommer. De äldre flickorna (ll - 13

år) svarade att de inte deltar i cykellekar så ofta.

I de fall lekar förekommer är det främst de varianter

på kull som beskrivits ovan.

3 1.6 Yi§_yilkêa_ålée§_bêrjår_êêras§_§EE_SXElê

Åldrarna vid vilka barnen började cykla på tvåhjuling

varierade från 3 till 8 år. Vid 4 - 5 år lärde sig

70% att cykla. Någon markant skillnad mellan könen

framkom inte.
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Antal barn
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[3 Pojkar N =50

[Ill] Flickor N :44

Figur 1. Äldrar då barn börjar cykla på tvåhjuling

3.1.7 Nä§_99h_b§§_9§3§_sayägéê_925212

Frågorna som ställdes var hur ofta barnen cyklar till

skolan och hur ofta man använder cykeln på fritiden.

De barn som går i lägre klass än fjärde (yngre än ll

år) har inte tillstånd att använda cykel till och från

skolan eller daghemmet. I figur 2 redovisas cykelva-

norna för barn mellan 6 - 10 år och i figur 3 barnen

mellan ll - 13 år. I gruppen ll - 13 år cyklade 72% av

barnen till och från skolan varje dag. De som inte cyk-

lade, svarade att de gick till skolan eftersom avstån-

det dit var så kort.

I gruppen 6 - 10 år har 3% uppgivit att de cyklar

till skolan varje dag. Dessa är barn som ej fyllt ll

år men går i fjärde klass.

En jämförelse mellan de båda grupperna visar att de

äldre barnen använder sina cyklar oftare på fritiden

än de yngre. I gruppen ll - 13 år cyklar 72% av barnen

varje dag jämfört med 44% hos 6 - lO-åringarna. Svaren

avser cykling under den snöfria delen av året. Flera
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av de äldre barnen uppgav dock att de även cyklade

vintertid.

Antal barn %
100 -

 

90 -

80 -
6-10 år

70 -

60 4

50 -

40-
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10-

  

 

   

   

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

    

mmm ___mmm . 2
aldrig 1 gång i 1-2 gånger Flera gånger Varje dag

månaden i veckan i veckan

 

E] cyklar till och från skolan

[11]] cyklar på fritiden

Figur 2. Hur ofta barn i åldrarna 6 - 10 år cyklar

till och från skolan samt på fritiden. N = 88.
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E] cyklar till och från skolan

[U] cyklar på fritiden

Figur 3. Hur ofta barn i åldrarna ll - 13 år cyklar

till och från skolan samt på fritiden. N = 47.
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3 1-8 åkigäêaiag

Av skolbarnen (99 st) svarade 46% att de skjutsade

andra barn på sina cyklar en gång i månaden eller mer.

Endast ett fåtal (6%) uppgav att de skjutsade varje

dag. Samtliga dessa var l2 - lB-åringar. Några av bar-

nen som svarat att de aldrig skjutsade uppgav att

"jag har försökt att skjutsa, men jag kan inte". I

gruppen som aldrig skjutsar återfinns även majoriteten

av de pojkar som hade limpsadlar på sina cyklar.

Skjutsning sker främst på pakethållaren.

3 1-9 êêgêgs

Transport av någon form av bagage sker helt naturligt

vanligast genom att använda pakethållaren. En stor

del av barnen använde sig emellertid även av styret,

framför allt den grupp av pojkar som hade limpsadel

på sina cyklar, men även de övriga barnen hängde bagage

på styret när de förde med sig ömtåliga saker.

Av förskolebarnen (6 - 7 år) svarade ca 1/3 att de

aldrig hade med sig något bagage. Ett par av barnen

hade kört omkull p g a att de fått in en plastkasse i

hjulet.

3 1-10 åyåzigbsfs§_ms§_szåli§9

Vad är det som.är svårast att klara av när man cyklar?

De svar som barnen i 6 - lO-årsåldern gav, visar att

det man upplevde som svårast var främst att kunna han-

tera själva cykeln. Nedan följer i rangordning vad de

tillfrågade barnen upplever som svårast.
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l. Svänga och vända. Ett barn uttryckte sig "Det är

svårt att veta hur mycket man ska svänga"

2. Hålla balansen

3. Bromsa vid hög fart

4. Åka nära trottoarkanten

5. Se upp för bilar

6. Köra sakta

7. Räcka ut handen

8. Se sig om bakåt

9. Komma av och på cykeln

lO. Cykeln är för stor

ll. Köra mellan parkerade och körande bilar

Dessa barn uppgav att de på sin fritid för det mesta

cyklar inom bostadsområdet. Ett antal barn i 9 - lO-

årsåldern berättade att de ibland även cyklade på

"mindre bilvägar". De nämnde också oftare än de yngre

barnen att trafiken och bilarna upplevs som svårt i

samband med cykling.

Barnen mellan ll - 13 år rör sig i betydligt större

utsträckning utanför det egna bostadsområdet. Dessa

barn upplever främst kontakten med övriga trafikanter

som svår.

Rangordning av vad som upplevs svårt:

1. Bilar som kör för nära och för fort

2. Intensiv trafik

3. Filkörning

4. Korsningar

5. Rondeller

6. Vänstersväng
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7. Vinddrag från stora bilar

8. Vända sig om i hög fart

9. Bilar som inte visar tecken

10. Hinna med i trafiken

ll. Komma ihåg vad man ska göra

12. Trafikmärken

3-1 ll IEäêEQE

Gymnastik- och träskor visade sig vara de vanligaste

typerna av skor vid cykling. Av de intervjuade barnen

svarade 70% att de oftast eller alltid cyklar i träskor.

Av flickorna använder 98% ofta eller alltid träskor

vid cykling jämfört med pojkarna (44%). Ingen markant

skillnad mellan åldrarna förekom. Ingen av barnen upp-

gav att de råkat ut för någon olycka orsakad av trä-

skor men däremot händer det att man tappar träskorna

så man får vända och hämta upp dem. En flicka förkla-

rade att anledningen till att hon hade träskor när

hon cyklar var att hon annars inte nådde ner till

tramporna. Fleraenzbarnen tappade sina träskor under

försöket, dock utan att någon olycka inträffade.

3 1-12 kaslglzgäeä

Endast 5 av de intervjuade barnen sa sig ha varit med

om någon olycka som lett till sjukhusvård. Av dessa

hade en vid 4-årsåldern blivit påkörd av en bil på bak-

hjulet, varvid han slog upp ett sår i pannan som fick

sys. De tre andra var ensamolyckor. Två hade kört om-

kull och skadat ansiktet när de skulle upp på en trot-

toarkant. En annan sladdade omkull när han skulle

svänga och fick därvid ett sår i pannan. En flicka

(6 år) fick hjärnskakning p g a omkullkörning och fick

stanna på sjukhus ett par dagar.
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3 1-13 kagllkêraiggêr

Frågan om man någon gång kört omkull besvarades av

majoriteten med "många gånger". Ett fåtal av de 135

intervjuade barnen (13%) sa att de aldrig varit med

om att köra omkull.

Vid intervjun 'visade det sig att de omkullkörningar

man bäst kom ihåg var de som låg nära i tiden, de som

skett någon vecka eller månad tillbaka. Vad som orsa-

kat de omkullkörningar som skett längre tillbaka kom

man bara ihåg i de fall då de orsakat någon form av

skada, även skrubbsår eller dylikt.

Nedan följer i rangordning de vanligaste orsakerna

till omkullkörningar som 6 - lO-åringarna nämnde.

l. Svängde för häftigt

2. Cyklade upp eller ner för trottoarkant

3. Tappade balansen

4. Körde för fort

5. Sladdade eller bromsade för häftigt

6. Körde på sten, i grOp etc

7. Släppte händerna från styret

8. Styret åkte snett

9. Byxorna, skosnöre eller dylikt fastnade i kedjan

lO. Körde in eller fastnade med trampan mot trottoarkant

ll. Kört på eller blivit påkörd av cykel

12. Glömde bromsa

Barnen i ll - lB-årsåldern nämnde följande orsaker till

att man cyklar omkull (rangordnade):
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l. Cyklat upp eller ner från trottoarkant

2. Kört på eller blivit påkörd av cykel

3. Körde för fort

4. Byxorna, skosnöre eller dylikt fastnade i kedjan

5. Sladdade eller bromsade för häftigt

6. Släppte händerna från styret

7. Halt eller lerigt

8. Blev prejad av kompisar

3.1 14 Yêê_ää_§sE_äê§2ê_ms§_szäsla

De flesta barnen tyckte att det bästa med en cykel var

i nämnd ordning att:

1. Man kommer fortare fram

2. Man kommer långt

3. Man slipper gå

4. Det är roligt

5. Man har något att göra

12 intervjun. visade det sig klart att cykeln över huvud

taget spelar en mycket stor roll i barnens liv, inte

bara på grund av dess betydelse som transportmedel,

utan även på grund av dess roll i umgänget med andra

barn eller glädjen att äga och "fixa med" cykeln.

Under försöken framkom även beteenden som visade detta

tzex såsatt barnen gärna ochhängde på cykeln även om

detta för många var mycket obekvämt. De flesta var

också förhållandevis försiktiga med sina cyklar.
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3.2 Resultat från provbanorna

Resultaten är som man kunde förvänta mycket beroende

av barnets ålder. Utom i banorna 1 och 8 (sikt bakåt

respektive påstigning) är åldern den dominerande för-

klaringen till hur barnen klarade banorna. Även vid

bana 1 och 8 är åldern emellertid av stor betydelse,

men vid bana 1 är det av större betydelse hur ofta

barnet cyklar och vid bana 8 är styrets höjd viktigare.

Hur ofta barnet cyklar var liksom barnets ålder av

signifikant betydelse i praktiskt taget alla banor. De

övriga faktorerna som hade betydelse var:

1. Ramhöjd

2. När barnet började cykla

3. Barnets kön

4. Sadeltyp

5. Hur bra barnen når ner till tramporna

6. Utväxling

7. Försprång

8. Cykelns ålder

9. Styrhöjd

Variablerna ålder och hur ofta barnet cyklar kommer

att behandlas för de olika banorna. De övriga variab-

lerna måste renodlas i olika experiment innan deras

betydelse kan fastställas. (Se t ex Arnberg et al 1975).

Den statistiska bearbetningen presenteras i kapitel 5.

3 2-1 §25§-Rê5å§i-êê§ê-l

Hur ofta barnen cyklar spelar stor roll när barnen är

8 - 10 år. För denhälft som cyklade mest erhölls ett

medelvärde på 1,07 fel medan den andra hälften hade
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1,64 fel (signifikant skillnad på l%-nivån). För de

grupper som bestod av yngre och äldre barn erhölls inga

signifikanta skillnader. De 13 yngre barnen som cyklade

mest var t o m något sämre än de övriga 5 - 7-åringarna.

Av de äldre barnen var emellertid de 2 som cyklade minst

betydligt sämre än de övriga. De hade 1,13 fel mot ett

medelvärde av 0,64 fel.

I denna bana var betydelsen av barnens ålder, när de

var under 9 år, inte så stor. Det förekom t o m en upp-

gång i antal fel i 8-årsåldern, då barnen byter till

större cyklar. Den stora spridningen hos barnen i

8 - 9-årså1dern kan även förklaras med att några av

barnen bytt till större cyklar i olika åldrar. När

barnen är i 10-årsåldern börjar de klara uppgiften

lika bra som vuxna, dvs vinglar till ibland när de

vänder sig om men har bra sikt bakåt (se figur).

    

  

        

 

 

     

 

   

  

  

Antalfel

25-

Uppsikt bakåt

2_

155

1_

05-

\

1,25 1,02 1,23 1,73 1,40 0,78 0,61 0,60 0,79

0 5 6 7 8 9 m u H B åMm
5 16 16 27 14 17 19 17 12 antal barn

Figur 4. Resultaten från bana 1 för barn
i åldrarna 5 - 13 år.
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3 2-2 Lâagêêm_sykliag (Bana 2)

Tiderna från denna bana varierar mycket kraftigt bero-

ende på barnets ålder. Barn i 6- och 7-årsåldern hade

mycket svårt att cykla långsamt. En förbättring verkar

ske i 8-årsåldern men inte förrän i l3-årsåldern kan

de cykla acceptabelt på denna bana. Skillnaden i antal

fel är mycket liten, omkring ett fel per körning för

alla åldrar utom för ll-åringarna som endast hade

0,62 fel per körning. Se figur.

Cykelns utformning hade signifikant inverkan på denna

bana t ex styrets bredd, sadeltyp, försprång och ram-

höjd. Vilken cykelutformning som är optimal kan emel-

lertid inte fastställas utifrån data.

Tid i

isekunder

26-

24_ Långsan1cyküng

22-

20-

18-  

     

 

 

     

  

 

 

          

6,94 7,50 8,08 9,96 9,96 10,18 9,19 11,81 21,87

0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 ålder
5 16 15 28 14 17 19 17 12 antalbanw

Figur 5. Tid i sekunder på bana 2 för barn i åldern
5 - 13 år.
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åêlêaêsykligg_msllêa_hl9§se: (Bana 3)

I denna bana hade 5-, 6- och 7-åringarna mycket svårt

att manövrera sina cyklar. De hade mer än dubbelt så

många fel som de äldre barnen (se figur). De äldsta

barnen klarade detta prov på ett acceptabelt sätt. De

av de yngsta barnen som cyklar minst var extremt då-

liga och hade ofta betydligt över 10 fel.

Antal fel
12 -

11_ Balanscykling mellan klossar

10-

 

       

7,81 7,63 7,61 3,05 3,05 3,18 3,91 2,95 1,48

5 6 7 8 9 10 11 12 13 ålder
4 15 16 27 14 17 19 17 12 antalbarn

 

 

   

 

  

        

 

   

Figur 6. êntal fel i bana 3 för barn i åldern 6 - l3
ar. Endast ett barn i 5-årsåldern klarade pro-
vet och han hade ett medelvärde på 8,75 fel.

Enbaaásgyklisg (Bana 4)

Även på denna bana är 5 - 7-åringarna mycket sämre än

de övriga barnen. De flesta gör omkring 7 fel medan

de äldre barnen bara gör omkring 3 fel. Tiden för

barnen varierade däremot mindre; 28 sekunder för 12-

åringar och 32 sekunder för 6-åringar (se figur). De

barn i åldern 8 - 10 år som cyklade ofta var signifi-

kant bättre än de övriga. Felmedelvärde 2,26 respek-

tive 3,60 (signifikant på 5%-nivån t-prövn).
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Antal fel
n-

m-

9_ Enhandscyküng

8_

7_

6_

5_

4a

3" I
2* I
1- I

7,35 6,75 3,49 3,01 2,32 2,79 2,26 1,10
0

g 171 288 194 :måçbarn

Figur 7. Antal fel i bana 4 för barn i åldern 5 - 13 år.

§2ê§§§§925l299 (Bana 5)

De yngre barnen, 6 - 7-åringarna, klarade inte av denna

bana alls. De körde ofta utan att ens våga sträcka ut

handen efter bollen. De äldre barnen klarade ofta av

uppgiften bra även om det fanns några vid varje ålders-

nivå som hade svårigheter. På grund av att så många av

de yngre barnen inte vågade släppa styret och det

därför inte går att avgöra deras skicklighet presen-

teras ej antal fel.
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§23li29-9§29m_9952§5 (Bana 6)

Med ökad ålder minskar antal fel och hastigheten ökar

på banan, förbättringen sker gradvis (se figur). De

yngsta barnen klarade nästan aldrig portarna utan att

sätta ner fötterna och gå igenom portarna. En viss

skillnad kunde dock noteras mellan de som cyklade ofta

och de andra. Elva-, tolv- och trettonåringarna var

däremot mycket skickliga.

47

Cykling genom portar
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2,27 2,61 2,19 1,22 1,19 1,21 0,99 0,97 0,71

0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 ålder
5 16 15 27 12 17 19 17 12 antal barn

Figur 8. Antal fel i bana 6 för barn i åldern 5 - 13 år.
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3 2-7 Eåâäágaigg (Bana 7)

Barnen under 8 år har betydligt svårare att klara denna

uppgift än de äldre barnen. De behöver både mer tid och

gör flera fel. Däremot betyder det varken för dem

eller de äldre barnen så mycket om de stiger på cykeln

från höger eller vänster (se figur). Hur ofta barnet

cyklar är av signifikant betydelse, liksom cykelns ut-

formning, för hur de klarar detta prov.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 ålder
5 16 16 27 14 17 19 17 12 antal barn

Figur 9. Tid för påstigning från vänster respektive
höger och cykling 5 meter för barn i åldern
5 - 13 år.
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3 2-8 âEEêlêEêElQEêPEQY (Bana 8)

Detta prov visar en gradvis uppgång i hastighet från

13 - 18 km/h på de 10 meter de fick accelerera (se

figur). Antal fel är mycket litet och varierade endast

litet mellan åldersgrupperna.

Kmm
m1

22 " Accelerationsprov

20- J

18* | I

M-

12- I I | I

|

 

11,56 13,54 13,44 13,93 14,60 16,42 17,60 17,37 19,64

 

 

 

 

 

    

 

       

 

  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 ålder
5 16 16 26 14 17 19 17 12 antalbarn

Figur lO.Hastighet i km/h för barn i åldern 5 - 13 år
efter att de från stillastående accelererat

10 meter.

3 2-9 §E9E§EEQY (Bana 9)

Reaktionssträckan och stoppsträckan minskar gradvis

beroende på barnets ålder. 5 - 6-åringar är emellertid

speciellt oskickliga.
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Hur ofta barnen cyklar är av stor betydelse för barn

under 8 år både vad avser reaktionssträcka och stopp-

sträcka. Cykelns utformning spelade även en stor roll,

t ex vilken sadel de hade och vilken ramhöjd. Om cykeln

var för hög för barnet blev resultaten signifikant

sämre även i detta prov.

Meter

5 _ Reaktionssträcka

 

 

   

  

 

 

 

     

3,96 3,78 3,01 2,69 2,67 2,51 2,62 2,92 2,49

     

               

5 6 7 8 9 10 11 12 13 ålder
5 15 13 16 6 16 18 17 12 antalbarn

Figur ll. Reaktionssträcka vid bromsning från 15 km/h
för barn i åldrarna 5 - 13 år.
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Meter

12 - Stoppsträcka

10- i

8- I | | |

6 d I

4 _.

2 _4

9,96 9,82 7,96 7,84 7,73 7,28 7,15 7,67 7,70

0 6 7 8 9 10 11 12 13 å|der

0
1
0
1

15 13 16 6 16 18 17 12 antal barn

Figur 12.Stoppsträcka vid bromsningüñnäqlS km/h för
barn i åldrarna 5 - 13 år.
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3.3 Resultatsammanfattning från banorna

 

Åldern betyder mest för hur barn klarar de olika ba-

norna, men av stor betydelse är även hur oftabarnen

cyklar liksom cykelns utformning. Barn under 10 år har

svårt att cykla rakt och samtidigt vända sig om och där-

vid känna igen föremål. Långsam cykling gick dåligt för

barn under 13 år även om en gradvis förbättring skedde

från 5- till lZ-årsåldern. Barnen hade t ex svårt att

cykla mellan klossar vid 5 - 7-årsåldern och inte

förrän i lB-årsåldern behärskades denna uppgift riktigt

bra.

Enhandscykling var liksom den tidigare banan mycket

svår för barn under 8 år, men inte förrän i l3-års-

åldern blev resultaten riktigt bra. Stafettcykling, på-

stigning och cykling genom stolpar och i en åtta kla-

rades relativt bra av barn över 8 år, men först i 10 -

ll-årsåldern blev de lika bra som vuxna cyklister.

Påstigning klaras i stort sett lika bra från vänster

som från höger.

Accelerationsprovet visar en gradvis förbättring men

först i lO-årsåldern kommer barnen upp i över 15 km/h.

Detta kan dock delvis bero på cykelns storlek och ut-

formning.

Reaktions- och bromsproven visar att yngre barn både

reagerar långsammare och har svårare att stoppa cykeln

än de äldre. De flesta barn börjar visa acceptabla re-

sultat i 8-årsåldern om de har cyklat relativt mycket

tidigare.

Sammanfattningsvis kan sägas att barn under 8 år på

samtliga banor haft svårt att på ett tillfredsställande

sätt klara att manövrera sin cykel. Barn i åldrarna

8 - 12 år har gradvis blivit bättre och cyklade de
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ofta och hade en bra cykel klarade de sig relativt

bra i proven. Vid de flesta banorna klarade barnen av

proven på ett helt acceptabelt sätt först i l3-års-

åldern. Individuella variationer förekom dock, t ex vi-

sade det sig att en del l3-åringar med liten cykelvana

och dåligt utformade cyklar var oacceptabelt dåliga i

många uppgifter.

4 DISKUSSION

4.l Resultatens allmängiltighet

 

Ett relativt stort antal barn har använts i försöken,

men alla kommer från Linköping. Resultaten från tidi-

gare cykelförsök och förförsök i andra områden av

Sverige (t ex Arnberg et al 1975) visar emellertid att

barns prestationsförmåga är relativt oberoende av vari-

från de kommer. De klara åldersskillnaderna och den

gradvisa prestationsförbättringen med ökad ålder visar

att antalet barn i varje ålder är tillräckligt för att

slumpvisa olikheter mellan olika barn inte skall för-

vränga resultaten (med undantag av gruppen 5-åringar som

det inte lyckades att få representerad i tillräckligt

antalL Resultaten kan därför anses vara relativt all-

mängiltiga även om variationer i cykelvanor och trafik-

erfarenheter kan förekomma ganska mycket beroende på

varifrån barnen kommer.

4.2 Betydelsen av barns utveckling

 

De flesta barn som deltog i försöket började cykla

med tvåhjuliga cyklar redan vid 4 - 5-årsåldern. Trots

att de flesta cyklade flera gånger i veckan eller varje

dag, så klarade barnen inte alla banorna på ett accep-

tabelt sätt förrän i lB-årsåldern. Tre orsaker till
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detta kan visas:

l. Barnen är inte fysiskt och psykiskt tillräckligt

utvecklade för att lära sig att cykla (se t ex

Sandels 1975).

2. Barnen har visserligen cyklat mycket men inte trä-

nat det som krävs för att klara manöverprov såsom

uppsikt bakåt och dylikt.

3. Cykeln är så dåligt anpassad till barnens förut-

sättningar att de ej klarar dess manövrering (se

t ex Arnberg et al 1975).

Den stora skillnaden mellan åldersgrupperna är huvud-

resultatet från detta experiment och det tyder på att

barnen är på olika utvecklingsstadier. Resultaten visade

emellertid att även barnens cykelvanor och cykelns ut-

formning påverkar barnens prestation även om ålderns

betydelse kraftigt dominerar. I tidigare försök (Arnberg

m fl 1975) har vissa egenskaper hos cykeln varierats

under kontrollerade betingelser och mycket kraftiga

effekter erhölls då beroende på cykelns utformning.

Liknande försök måste utföras där olika cykelegenskaper

varieras på liknande sätt för att visa betydelsen av

dessa och ge idéer om hurkxunuscyklar skall utformas.

Inlärningens betydelse kan heller inte avgöras från

detta försök då ingen systematisk inlärning egentligen

skett med de olika barnen även om deras olika cykel-

vanor ger en viss möjlighet att studera inlärningen.

Inom andra områden har man visat att ett omsorgsfullt

utarbetat träningsprogram kan ge helt oväntade och

mycket kraftiga prestationshöjningar se t ex Rydberg och

Arnberg (1976). Fortsatta försök där cykelegenskaper

liksom inlärningseffekter studeras är därför nödvändiga

innan den hypotes som nu är mest sannolik, dvs den rö-

rande barns utvecklingsnivå och prestation, kan anses
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verifierad. Tills vidare är det emellertid lämpligt

att utgå från denna hypotes, då varken träningsprogram

eller förbättrade cyklar används eller ens finns.

4.3 Cykelns konstruktion och anpassning till cyklisten

 

När man ser hur dåligt små barn klarar bancyklingens

olika moment måste man fråga sig om inte resultatet

också till en del har att göra med cykelns konstruktion.

Barncykeln kanske inte ska vara beskaffad som den är

- den kanske inte bara ska vara en rak nedskalning av

vuxencykeln utan anpassas mera organiskt till barnet.

Det gäller då inte bara uppenbara ting som inbördes

läge av sadel, styre och pedaler i förhållande till

barnets storlek utan också andra för cyklingen betydel-

sefulla faktorer som försprång, axelavstånd, utväxling

m m. Det är vidare möjligt att den vanliga pedalbromsen

inte är den för barn bästa tekniska lösningen på proble-

met att snabbt stanna en cykel. Såvitt bekant har ingen

undersökning av de här frågorna hittills ägt rum. Visst

material har emellertid insamlats i samband med den här

presenterade undersökningen och det materialet skulle

kunna utgöra utgångspunkt för en kommande analys.

Många barn i försöket hadedåligt anpassade cyklar. Det

vanligaste var att cykeln var för stor eller för liten.

I intervjun visade barnen att de var lika nöjda med

äldre cyklar som de fått begagnade som med nya cyklar,

om man bortser från växlar och dylikt. Ett tätare byte

av cykel bör därför kunna genomföras ofta utan att bar-

nen därför behöver få nya cyklar. Kostnaderna blir

därigenom endast obetydligt högre än med en cykel under

lång tid, men barnets säkerhet skulle bli betydligt

bättre.

En cykel med enhetlig ram för pojkar och flickor kan

troligen införas utan alltför mycket motstånd och detta
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skulle underlätta bytet av cyklar ytterligare och göra

det möjligt för alla syskon att ärva varandras cyklar.

En sådan ram blir troligen ett mellanting till de nu

existerande huvudtyperna eftersom det ur utformningssyn-

punkt bästa alternativet - flickcykelramen - med bibehål-

len stabilitet är betydligt tyngre. Det är eftersträvans-

värt med en enhetlig ram även för vuxencyklar.

I detta försök förekom många barn med Rodeocyklar och

felaktigt utformade styren, vilket i och för sig bevi-

sar att cykeln var en leksak som gjorde den onödigt

svårmanövrerad i trafik. Dessa cyklar borde klassas

för vad de är, nämligen leksaker, och inte användas på

vägar och cykelbanor.

Även för konventionella cyklar förekom problem som an-

tydde vissa konstruktionsmässiga brister. De borde

kunna rättas till med relativt enkla medel.

Så t ex bör de numer så vanliga s k blocklåsen förses

med en fjäderanordning som automatiskt håller låset

öppet när cykeln låsts upp. Som det nu är kan låsbommen

åtminstone på vissa typer av lås under körning ofrivil-

ligt spärra bakhjulet om man glömt att regla bommen i

öppet läge.

Vidare bör cykelgeneratorn av säkerhetsskäl utföras

med en tillslagsmekanism som inte kan,cxü1inte är av-

seddaüjg manövreras med foten under körning. Att kompli-

cera det hela så långt som till en manöveranordning på

styret torde dock knappast vara nödvändigt. På sikt

bör belysningsfrågan ses över från grunden, den konven-

tionella cykelgeneratorn är knappast funktionsduglig i

snömodd.

Det finns tvåväxlade cyklar där man skiftar växel genom

att helt lätt trampa bakåt på samma pedaler som används

för framdrivning och bromsning. Det är en dålig teknisk
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lösning som till och med kan utgöra en viss trafiksäker-

hetsrisk t ex om man efter en inbromsning snabbt ska

trampa sig ur ett kritiskt läge och då finner sig

ofrivilligt ha fått i den höga utväxlingen.

Kedja används i framdrivningsanordningen på praktiskt

I taget alla cyklar. Cyklisten hindras från att skada sig

själv eller sina kläder på kedjan med ett kedjeskydd av

något slag. Intervjuundersökningen antyder emellertid

att skyddet inte alltid fungerar helt tillfredsställande

ur säkerhetssynpunkt då byxor, skosnören eller liknande

kan fastna i kedjan. Kedjan är dessutom ett maskinele-

ment med ett hundratal lagerpunkter som behöver hållas

smorda och skyddas från vatten och smuts om kedjan ska

fungera väl och länge. Ett heltäckande kedjeskydd kan

därför ses som ett angeläget önskemål.

5 BEARBETNING AV PROVEN

För den statistiska bearbetningen avnändes SAS (Statistical

Analysis System, Sall, Hellwig et al, 1975).

För att kontrollera eventuella träningseffekter användes

endast de fyra första resultaten för varje försöks-

person och bana i den vidare bearbetningen.

Resultaten sammanställdes banvis och ett medelvärde

beräknades för varje delresultat (fel samt tid, hastig-

het eller sträcka), eventuellt avbrutna försök notera-

des för sig. Alla typer av fel adderades men ingen väg-

ning mellan delresultaten gjordes.

Delresultaten sammanställdes med variabler från mät-

ningar och intervju, varefter en regressionsmodell be-

räknades för varje sådant dataset.
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För regressionsmodellen avnändes SAS-proceduren Step-

wise, som använder de variabler som ger bästa förbätt-

ringen i förklaringsgrad. Modeller gjordes för maxi-

malt fem variabler. För förklaringsgrad se tabell

nedan.

De ickekontinuerliga variablerna plottades sedan mot

delresultaten för att se i Vilken riktning dessa hade

påverkat modellen.

  

   

Delresultat M-Värde Bana Förkl.grad

Fel 1 22.9

Tid 2 41.3

Fel 3 34.5

Fel 4 40.1

Tid 4 28.9

Fel 6 23.6

Tid Vänster 7 45.7

Tid höger 7 42.2

Hastighet 8 52.8

Reaktionssträcka 9 17.0

Stoppsträcka 9 18.9
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