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FÖRORD

Denna rapport utgör en fortsättning på en studie av 296

förskolor i 30 kommuner i Sverige och bekostas - liksom

tidigare studier - av Socialstyrelsen och VTI.

Resultaten har presenterats i tre former:

1) Trafikmiljö för barn i förskola
Arnberg, P W, Derefelt, G och Sandels, S

VTI rapport 178, 1979, 56 sidor + bilagor

2) Trafikmiljö för barn i förskola

Brita Holm och Peter W Arnberg
Meddelandeblad från Socialstyrelsen nr 17/79, 12 sid

3) The Traffic Environment of Preschool Children in
Sweden

Arnberg, P W

Paper presented to the Symposium of Safety of
Pedestrians and Cyclists in Paris, France, May 14-

16 1979

Finns som särtryck (nr 44) på VTI, 18 sidor

Projektet ingår i en serie vilken har som mål att ge

underlag för förbättringar av barns trafiksäkerhet.

I serien har tidigare presenterats rapporter dels

rörande barn och cykelmanövrering respektive cykel-

utformning (VTI rapporterna 45, 149 och 150), dels

rörande skyddssystem för barn i bilar (VTI rapporterna

36, 37, 63, 66, 105, 106, 122 och 195.

För närvarande pågår arbete med att konstruera en barn-

anpassad cykel med bl a en ny typ av bromssystem lik-

som arbete med att pröva och eventuellt vidareutveckla

ett antal skyddssystem för barn som vuxit ur bilbarn-

stolar.

I samband med detta pågår även i samarbete med Region-

sjukhuset i Linköping och Ulykkes Analyse Gruppen i

Odense Sjukhus en medicinsk, teknisk och psykologisk

undersökning av alla barn under 15 år som skadats vid

cykling inom respektive region.
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Förskolebarns trafikutbildning och trafikträning

En kartläggande studie av dagens situation

av Peter W Arnberg och Maria Olausson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En frågeformulärs- och intervjustudie rörande trafik-

träning har genomförts vid 248 förskolor i 30 svenska

kommuner. Av dessa svarade 237, dvs 96%, på formuläret.

40 av dessa förskolor kontaktades även för intervjuer

och observationer.

Undersökningen visade att trafikundervisning förekom

minst en gång i månaden i över hälften av förskolorna.

Speciella trafikprogram användes i 51% av förskolorna

minst en gång per termin. Speciella trafikrutiner trä-

nades in i över 80% av förskolorna. I över hälften av

förskolorna förekom samarbete med polisen, dock av

mycket varierande kvalité, samt i ca en fjärdedel av

förskolorna, samarbete med föräldrarna.

De flesta lärare ansåg att barnen blev något bättre av

undervisningen och att effekten fanns kvar även när

barnet blev äldre och gick i skolan. Vikten av konti-

nuerlig träning betonades också av de flesta lärarna.

Syftet är att denna studie skall kunna utgöra bas för

en förbättring och anpassning av trafikutbildningen

till dagens situation.

VTI RAPPORT 205



II

Traffic education and traffic training of preschool
children: A survey study of the current situation

by Peter W Arnberg, Maria Olausson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

A questionnaire concerning traffic training was sent

to 248 preschools in 30 urban districts in Sweden.

The total response rate was 96%. Forty of the schools

were contacted for interviews and observations.

Traffic education was very frequent in more than half

of the preschools. Special traffic programs were carried

out in half of the preschools once per term.

Informal traffic education was also carried out by most

teachers when they were out with the children in traffic.

Cooperation with the police occurred in more than half

of the preschools, although this was of varying quality.

Most teachers believed that the children's traffic

behaviour improved as a result of this education.

The aim of this study is to give a complete picture of

traffic education in the preschools in order to have a

basis for development of an improvement of the traffic

education adapted to today's situation.
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BAKGRUND

Under de senaste tio åren har förskolebarnens situation

i flera avseenden genomgått en genomgripande förändring,

dels genom den allmänna förskolans införande och ut-

byggnad, dels genom att bilismen negativt påverkat

barnens säkerhet och rörelsefrihet.

I en undersökning av barnens trafikmiljö av Arnberg,

Derefeldt och Sandels (l979) visade det sig att många

barn har en farlig väg till förskolan. Av de barn som

går till förskolan måste omkring 70% korsa minst en

trafikerad väg innan de kommer fram. Många barn har

så farlig väg att föräldrarna känner sig tvungna att

varje dag köra, gå eller cykla med barnen till försko-

lan. Av de närmare 300 förskolor i hela Sverige som

slumpmässigt utvalts, var det en fjärdedel som av för-

skollärarna och forskarna bedömts ha en farlig skol-

väg. Miljön runt själva förskolorna bedömdes som far-

lig i något mindre utsträckning, men under våren då

barnen började undersöka förskolans omgivningar ansågs

en dryg femtedelav förskolorna som farligt belägna.

Mycket starka önskemål om förbättrad miljö och ordent-

lig trafikundervisning för barnen framfördes av för-

äldrarna.

Kommunikationsdepartementet gav under 1979 ut ett be-

tänkande rörande barns trafiksäkerhet. I detta betonas

att syftet medtrafiksäkerhetsarbetet måste vara: "att

reducera hindren för barnens tillgång till miljöresur-

serna. Ordnas trafiken på barnens villkor och utvecklas

barnens förmåga att klara trafiken, medför detta inte

bara ökad tillgång till miljöresurserna utan även ökad

trafiksäkerhet".

I betänkandet framhölls att man ej hade någon samlad

bild av trafikutbildningen i förskolan, varken av i
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vilken utsträckning den förekOmmer eller på vilket sätt

den sker.

Målsättningen med denna undersökning är att ge en sådan

samlad bild av undervisningen så att man utifrån denna

kan arbeta vidare med rekommendationer och tränings-

program för att bygga upp en trafikundervisning som är

anpassad till dagens situation.

METOD

De 248 förskolor som slumpmässigt utvalts från hela

Sverige i rapporten av Arnberg et al 1979 användes även

i detta urval. En enkät rörande trafikträning konstrue-

rades och förprovades i 5 förskolor (se bilaga 1) var-

efter den sändes ut. Två påminnelser gavs till dem som

inte svarat.

En uppföljning av frågorna skedde med hjälp av inter-

vjuer i 40 förskolor. I en del fall gjordes även ob-

servationer av trafikträning och promenader liksom

intervjuer med barn och deras föräldrar rörande atti-

tyder till trafik och trafikträning.

RESULTAT

Svarsprocent

Den totala svarsandelen var 237 av 248 förskolor, dvs

96%. En del av dessa hade bytt adress eller hade det

skett andra ändringar som gjorde det omöjligt att an-

vända den tidigare enkätens resultat för att bedöma

förskolans trafiksäkerhet. I enskilda frågor blir an-

talet svar något mindre, men svar från 209 av de 237

förskolorna finns dock i båda enkäterna, dvs 84%.
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Stanna, titta, lyssna. Exempel på spontan trafikpromenad.
I samband med en utflykt tränas barnen i att gå på över-
gångsställen. Bilderna är tagna Vid en förskola i Lin-
köping i samband med intervjuer och studier av dess
verksamhet.

 
När det inte kommer några bilar, är det klart att gå
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Viktigt att stanna och upprepa proceduren även på re-
fugen.
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3.2 Förekomst av trafikundervisning

 

I över hälften av de 237 förskolorna förekom trafikun-

dervisning relativt ofta, se tabell 1.

Tabell 1. Förekomst av trafikundervisning i 237 för-
skolor i Sverige.

 

 

iåâåâäêâåáåâa Procent

varje vecka 21.0

varje månad 32.3

varannan månad 15.7

en gång per termin 26.6

aldrig .4

ej svar .9

 

 

  

Typ av undervisning

 

Undervisningen förekom spontant vid promenader i prak-

tiskt taget alla förskolor. Detta skedde varje vecka i

72% av förskolorna och åtminstone varje månad i 22%. I

den grupp som promenerade mera sällan har inget spe-

ciellt kunnat upptäckas varken vad det gäller svaren

på detta års formulär eller det från Arnberg et al 1979.

Undervisning enligt ett speciellt program gjordes i de

flesta förskolor en gång per termin (51%), 17% gjorde

det aldrig och 25% oftare. I 6% av förskolorna under-

visades det t o m varje vecka enligt ett speciellt

trafikprogram.

Den spontana undervisningen vid promenader innebar att

barnen fick lära sig att se sig för närde gick över

gator - oftast i större grupper - och att det pratades

om bilar, trafik, vägmarkeringar och trafikmärken (se

bild 1-3).
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"Vi går ut på promenader, tittar på trafikmärken och

Vägmarkeringar. Diskuterar varför ett visst trafikmärke

står där det står, vad detheter osv. När vi arbetar

med arbetsböcker tar vi fram dem efter promenaderna

och diskuterar, tittar på bilderna och klistrar dit

dem där de ska vara.Därefter arbetar vi med spel och

'pussel med trafikmotiv". Det här är en beskrivning som

er förskola har gjort av den verksamhet som där bedrivs.

Med den här undervisningen vill man att barnen.skall

bli mera försiktiga och uppmärksamma i alla trafiksi-

tuationer. Det här är även kunskaper som barnen sedan

skall bygga vidare på.

I de flesta förskolor (71%) förekom även undervisning

i mindre grupper och träning av speciella rutiner

(83%). I många förskolor hjälptes barnen åt att se sig

för innan en gata korsades,oftast med hjälp av någon

rolig minnesramsa_. Träningen utfördes på trafikerade

vägar, och endast 34% tränade enbart på vägar med lite

trafik.

Disciplinen i de olika förskolorna varierade kraftigt

från grupper där barnen själva t o m tillrättavisade

dem som inte exakt följde lärarens regler till grupper

där alla barnen sprang runt som yra höns och struntade

i personalens förmaningar. De som hade god kontroll

över barnen menade att detta var nödvändigt ur säker-

hetssynpunkt och att det fordrade extra arbete i början

och regelbunden träning i trafiken. Någon månad utan

träning räckte för att barnen skulle glömma det de lärt.

Inomhusundervisning förekom i alla förskolor men var

tidsmässigt större i endast 28% av fallen.

De speciella program som genomfördes varierade

mycket men innebar som regel att barnen under en eller

ett par veckor ägnade sig åt trafikfrågor.
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Många av dessa förskolor har sin trafikundervisning

upplagd på temaveckor där man under en eller flera

veckor pratar om trafik. En förskola,som har sådan

temavecka,har beskrivit sin undervisning enligt följan-

de: Tränar att gå på rätt sida av vägen, gå på trottoar,

gå över övergångsställen, röd och grön gubbe, känna

igen "Herr Gårman" och veta varför den skylten finns.

För att göra det lite roligare har man på den förskolan

byggt upp en liten stad med gator och hus av mjölkkar-

tonger där barnen fått köra med leksaksbilar. På gården

till förskolan har det ritats upp gator som barnen har

fått cykla på och träna att stanna vid övergångsställen

OSV.

De förskolor som gav undervisning enligt ett speciellt

program varannan månad eller oftare studerades speci-

ellt.

Resultaten visade som väntat att de överlag var mer

aktiva när det gäller trafikundervisning, över 80%

undervisade i trafik minst en gång i månaden och 76%

spontant vid promenader varje vecka. De hade mer mate-

rial, Lärare och barn tyckte i större utsträckning att

det var roligare med trafikundervisning (73% av lärar-

na och 80% av barnen mot 59 resp 64% i de övriga för-

skolorna).

Man trodde också mer på undervisningens effekt, både

den direkta och den framtida. I över hälften av dessa

förskolor (63%) trodde man att undervisningen gjorde

att barnen klarade sig bättre eller mycket bättre i

trafiken. I de övriga förskolorna var motsvarande andel

mindre än hälften.

När det gällde effekten av undervisningen i framtiden

ansåg man vid 56% av förskolorna med speciella program

att den var bra. I de övriga förskolorna gav endast 31%

VTI RAPPORT 205



 
Barn som tillsammans med lärarna sjunger trafiksånger
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detta svar. När det gällde olycksrisken i samband med

träning ansåg man vid alla förskolor med speciella

(34%)

erna var så stora att man fick överse med riskerna

(66%).

10% av fallen att riskerna var så stora att man avstod

program att risken var obetydlig eller att vinst-

I de övriga förskolorna ansåg man i närmare

från träning helt eller delvis.

Undervisning i samverkan med andra

 

I de flesta förskolor (55%)

arbete med polisen och i en fjärdedel samarbetade man

förekom någon typ av sam-

med föräldrarna. I några få förskolor förekom relativt

stort samarbete ( % med polis och 1% med föräldrarna).

Mycket stort samarbete med polis fanns endast i en

förskola och inte i någon förekom så stort samarbete

med föräldrarna. Annat samarbete förekom i vissa för-

skolor (16%) och avsåg trafikskolor och bilkårister

eller av kommunen speciellt anställd personal. l 11%

av förskolorna förekom inget samarbete alls.

Samarbetet bedrivs i skiftande former. Vanligast är att

polisen besöker förskolan en gång per termin eller år.

De pratar lite om trafik och visar hur man går över

vägar och försöker få barn att förstå riskerna med tra-

fiken. I många fall har poliserna lång erfarenhet och

viss utbildning för ändamålet. Dessa poliser diskuterar

och visar t o m ibland varje barn hur de säkrast skall

komma till och från förskolan. Ofta sänds emellertid

helt oerfarna poliser. I förvånansvärt många fall har

dessa enbart kört barnen ett varv runt kvarteret i po-

lisbil och förskollärare har påpekat att barnen då

ibland t o m fått sitta löst i framsätet.

Föräldrasamverkan innebär att dessa hjälper till i spe-

ciella program eller följer med och går med barnen sam-
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tidigt som viss träning sker. Någon effektiv hjälp

förekommer praktiskt taget aldrig. Önskemål om ökat

stöd, hjälp och intresse från föräldrarna framförs

nästan alltid i intervjuerna med personalen, men man

betonar även att föräldrarna inte har tid. Där samver-

kan förekommer upplever något fler av personalen riskerna

med undervisning, endast 13% mot 26% upplever undervis-

ningen som riskfri, En tendens finns även att man tror

mer på undervisningens effekt där samverkan finns. I

många förskolor där samverkan ej finns, sker ibland

rena sabotage av undervisningen. En mor som hade bråttom

släpade ett vilt protesterande barn rakt över en gata

direkt efter en lektion som gällt hur man går på ett

övergångsställe. De övriga barnenoch lärarna stod

maktlösa och såg på.

Är det roligt med trafikundervisning?

 

Majoriteten av barnen och lärarna tycker att det är

roligt att syssla med trafik (66% resp 62%) både inom-

hus och utomhus. Enbart inomhus tycker endast några

barn om det (7%) och en lärare och enbart i trafik 7%

av barnen och 13% av lärarna.

En förvånansvärt stor del av barn och lärare tycker

emellertid inte speciellt om att syssla med trafik-

kunskap (15% resp 20%) men inte mer än en lärare tycker

att det inte alls är roligt. För barnen är det roliga

med trafikundervisning oftast bilarna. Barnen fascine-

ras av dessa, deras fart och ljud och av spänningen

inom detta farliga område. Intresset för området är

även beroende av var barnen har möjligheter att gå, hur

farlig deras miljö är och vilka material de kan leka

med i samband med trafikundervisningen. I intervjuerna

och besöken på förskolorna så märktes lärarnas stora

roll i samband med att entusiasmera barnan för trafik-

säkerhet.
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Trafikmaterial

 

I 6% av förskolorna fanns lite eller inget undervis-

ningsmaterial, men i de resterande fanns en hel del.

De vanligaste materialen (357 st) var från NTF. Av

dessa användes de flesta en gång per termin (197 st)

en del varje månad (82 st), men några användes minst

en gång varje vecka (17 st). I 61 fall erhölls ej svar.

Ett fåtal material kom även från TSV (10 st) och Soci-

Det fanns även andra material

som användes varje termin (46 st),

(20 st). I 20 fall erhölls

ej svar vilket i de fall som kontrollerats innebar att

alstyrelsen (4 st).

(12].st)

(35 st) och varje vecka

varje må-

nad

de ej användes alls.

Materialen bestod av flanellografer där vägar, bilar

och övergångsställen kunde illustreras, bildmaterial,

pussel, klippmaterial m m. Många ifrågasatte i viss

mån materialets värde, men tyckte ändå att det var bra

att ha för att det ofta indirekt ledde till diskussio-

ner om trafik och stimulerade barnen att ägna sig åt

trafik. De förskolor som ej hade material kände oftast

inte ens till att det fanns sådant och efterlyste där-

för detta.

 
Några förskolebarn som lägger trafikpussel
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Exempel på trafikpussel. Till Vänster röd och grön
gubbe, till höger "Herr Gårman".

 
Barn som efter avslutad trafikundervisning lägger
gatupussel
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Information om trafikundervisning

 

Vid en tredjedel av förskolorna vill man ha all möjlig

information rörande undervisning och träning så att man

själv kan välja bra metoder för trafikundervisning. En

lite större grupp vill ha enkla och klara direktiv som

är lätta att följa. En mindre grupp vill ha information

för att komplettera sina redan fungerande metoder och

närmare 5% vill inte ha någon information alls. 3%

svarade inte på denna fråga.

  

Tabell 2. önskad information om trafikundervisning och
hur den skall drivas

svar i %

mycket information 35

enkla och klara direktiv 40

kompletterande information 17

ingen information 5

inget svar 3

 

 

 

 

Endast 42 av de 237 förskolorna önskade ingen informa-

tion om föregående undersökning (VTI rapport eller So-

cialstyrelsens meddelandeblad) vilket visar på ett stort

intresse för information. I gruppen som ej önskade in-

formation om VTI-studier var intresset för trafikunder-

visning lägre än i den grupp som önskade information.

5 av de 42 förskolorna undervisade varje vecka mot 39

av de andra förskolorna. Över en fjärdedel av lärarna

i gruppen som inte önskade information tyckte att det

inte var roligt med undervisning mot mindre än en femte-

del i de andra förskolorna och de trodde även något

mindre på effekten av undervisningen.

Effekter av undervisningen

 

Vid de flesta förskolorna trodde man att undervisningen

hade vissa positiva effekter både direkt och i framtiden,

även om tilltron till undervisningen inte var särskilt

slående, se tabell :Soch 4.
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Tabell 3. Har trafikundervisningen någon effekt?

svar i %

 

ja barnen klarar sig mycket
bättre i trafiken 12

bättre 36

något bättre 50

inte alls bättre -

ej svar 2  

  

 

Tabell 4. Finns effekter av förskolans trafik-
' undervisning kvar i skolåldern?

svar i %

ja en bra början ger effekter
i skolåldern 38

ganska bra i början 42

hjälpligt i början 19

nej inte alls -

 

 

 

ej svar 1

 

I uppföljningsintervjuer diskuterades detta, och som

förklaring pekade man på barnens glömska, men framhöll

även att en kontinuerlig träning gav avsevärda resultat

som direkt kunde ses i barnens trafikbeteende när de

var i förskolan. I vilken mån detta goda beteende an-

vändes när barnen var ensamma kunde man inte svara på.

De som trodde på undervisningens effektivitet studera-

des speciellt. De undervisade oftare enligt speciella

program, 40% av dem varje månad eller oftare. De önska-

de också mer information men i övrigt var gruppen inte

karakteristisk. Detta kan - visade intervjuerna - bero

på att det dels ingick förskolor med speciella program

som mycket väl kunde vara effektiva, dels förskolor

där lärarna trodde att mycket lite fordrades för att

barnen skulle lära sig att umgås med trafiken och

klara den.
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I många förskolor framfördes även farhågor att de yngre

förskolebarnen egentligen inte kunde läras trafik, åt-

minstone inte mer än mycket enkla regler. Man framförde

även synpunkter på attförskolebarnen aldrig borde ut-

sättas för trafikrisker på egen hand och att därför

gruppinlärningen skulle vara tillräcklig.

I den speciella situation som föreligger då barn på sin

väg till förskolan måste korsa högtrafikerade vägar,

trodde man inte att inlärning skulle vara särskilt

effektiv. Det var svårt att ge barnen en realistisk

respekt för trafiken, ofta var de inte rädda alls men

lika ofta blev de för rädda.

Man betonade behovet av att lära barnen goda vanor och

dessa vanors beroende av träning, dvs barnen försökte

likna äldre barn och vuxna. Genom att trafikvanor blir

inlärda kringgås problemen med förståelse och motiva-

tion. Reaktionen var ganska blandad, men många ansåg

detta vara det enda realistiska sättet att arbeta med

små barn.
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Risker i samband med undervisning

Att lärarna upplever att det finns olycksrisker i sam-

band med trafikträning framgår klart av deras bedöm-

även om dessa oftast inte upplevs som avgörande

se tabell 5.

ningar,

för undervisningen,

Hur stor är olycksrisken i samband med trafik-

undervisning?

 

svar i %

 

avstår från träning p g a
risker 0,4

mindre träning p g a risker 5

vinsten vid träning uppväger

risker 56

obetydliga risker 13

inga risker alls 22

ej svar 4

 

 

  

I intervjuerna betonas riskupplevelsen starkt och upp-

levelsen av ansvar för andras barn. Träningen styrs i

betydande utsträckning av säkerhetsaspekter och vad som

är rimligt att göra utan att utsätta barnen för extra

risker när de är i förskolan. Belysande är att endast

en olycka rapporterades under hela året i de 237 för-

skolorna som ingår i studien. En pojke blev lindrigt

påkörd vid ett övergångsställe utanför förskolan. Ingen

olycka eller kritisk situation har rapporterats under

de 3 år som hela förskolematerialet följts i samband

med trafikträning.

Jämförelse mellan förskolor med avseende på institu-

tionstyp

(127 st)

cxü1av gemensam förskole-

Deltidsförskola är den vanligaste förskoletypen

därefter kommer daghem (62 st)

avdelning och fritidshem finns det endast 16 st av de

248 förskolor som ingick i rapport 178.
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Resultaten visar att en avsevärd skillnad finns mellan

institutionstyper vad gäller trafikundervisning.

På daghem undervisar man oftare spontant vid promenader

(över 90% gör det varje vecka) men man har vanligtvis

speciella program endast en gång per termin. I de andra

förskolorna - speciellt deltidsgrupperna - förekom spe-

ciella program oftare och var mer utvecklade i den me-

ningen att speciella trafikmaterial användes. Mycket

användes i över hälften av dessamaterial (mer än 2 st)

förskolor mot endast en fjärdedel av daghemmen. I dag-

hem, som ofta även har yngre barn, tränas trafikrutiner

in i något större utsträckning än i de andra förskolorna.

De positiva effekterna av träning betonasmer i deltids-

grupper, gemensamma förskoleavdelningar och fritidshem

där barnen som regel är något äldre.

Tättbebyggt område

I rapport l78 bedömdes både förskolemiljö och förskole-

väg som säkrare i icke tättbebyggda områden. Det är där-

för intressant att jämföra träningen vid dessa och öv-

riga förskolor. Resultaten visar som väntat att mindre

trafikundervisning sker på landet, t ex spontan under-

visning vid promenader sker vid ungefär hälften av

dessa förskolor varje vecka men i över två tredjedelar

i de andra.

Barnen tycker i större utsträckning att trafikundervis-

ning är rolig både inne och ute (78% resp 64%) om de

inte har förskolan i tättbebyggt område. I_dessa för-

skolor tror man även något mer på effekten av utbild-

ningen.

När det gäller olycksrisker i samband med undervisning

är det 13% som - just beroende på dessa - har mindre

träning mot 2% i tättbebyggt område, men samtidigt är
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det 33% som upplever obetydliga olycksrisker i ej tätt-

bebyggda områden mot 19% av de övriga.

Trafiken runt förskolorna varierade kraftigt mellan de

olika förskolorna på landet, ibland gick högtrafikerade,

snabba vägar direkt utanför förskolan och ibland gick

det knappt att öva trafik för att vägar med trafik sak-

nades i närheten av förskolan.

Olika delar av Sverige

 

Skillnaden mellan norra, mellersta och södra Sverige

när det gäller trafikundervisning är obetydlig och

förklaras av de olika institutionstyperna. Trafikträ-

ningen skiljer sig emellertid åt en hel del beroende

framför allt på de större snömängderna i norra Sverige.

Den praktiska träningen utomhus är under vintermånader-

na svår att genomföra i norra Sverige. Bristen på rim-

ligt trafikerade vägar där träning kan ske är också ett

problem vid vissa förskolor. De speciella problem som

detta kan leda till om barnen flyttar till farligare

områden bör observeras.

Trafikträning vid farliga förskolor

I en rapport av Arnberg et al 1979 bedömde ett antal

förskollärare säkerheten runt sina respektive förskolor

och barnens Väg dit. En uppdelning av materialet i tre

grupper utifrån dessa bedömningar har gjorts. Det visar

sig då att både de förskolor som bedömts ha farlig

miljö och de med säker miljö har mindre trafikundervis-

ning än gruppen mellan dessa, se tabell 6.
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Tabell 6. Trafikundervisningens frekvens i förskole-

miljöer med olika farlighetsgrad. Se Arnberg

et al 1979. Procent förskolor som undervisar

minst en gång varje vecka, månad etc.

0Trafikundervisning i 6

Varje Varje Varje Antal

vecka månad termin Aldrig Ej svar

Säker miljö

bedömning 0-40 15 33 46 1 5 128

Medelsäker miljö
bedömning 41-80 30 39 29 0 2 53

Farlig miljö
bedömning 81-125 20 28 43 0 4 23

I förskolor med medelsäker miljö sker mer undervisning

spontant vid promenader varje vecka - 80% mot ca 68% -

och mer enligt speciella program. Undervisning före-

kommer oftare än varje månad i 25% mot 21% i de far-

liga förskolemiljöerna och 13% i de säkra.

När det gäller samarbete med grupper utanför skolan är

detta störst i den grupp där trafikmiljön är farligast.

Någon form av samarbete förekommer i den gruppen i alla

utom en av de 28 förskolorna, i 46% med föräldrar, 90%

med polis och slutligen 18% med andra, bilkårister och

dylikt. Flera av förskolorna har således samarbete med

både polis, föräldrar och andra.

I de säkra miljöerna finner man jämförelsevis fler

lärare och elever som inte tycker trafikundervisning

är så roligt. De önskar även i något större utsträck-

ning klara och enkla direktiv som är lätta att följa.

När det gäller tilltron till effekten av undervisning-

en är grupperna förvånansvärt lika - dock med något

lägre tilltro i den säkra gruppen. I en av dessa för-

skolor trodde man inte på någon effekt alls.
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Risker i samband med undervisningen upplevdes som störst

i den grupp som hade farlig miljö (hela 7% tränade mindre

p g a farliga trafikförhållanden).

I de förskolor där Vägen till förskolan bedöms som säker

sker något mindre trafikundervisning, se tabell 7.

Tabell 7. Trafikundervisningens frekvens i olika för-

skolor där skolvägen är mer eller mindre

farlig. Procent förskolor som undervisar

minst en gång varje vecka, månad etc.

Varje Varje Varje Antal

vecka månad termin Aldrig Ej svar

Säker väg 32 50 _ 7 94
bedömning 0m40 ll

Medelsäker väg 36 2 2 68
bedömning 41-81 27 33

Farlig a _ 2

bedömning 81-125 25 59

Spontan undervisning vid promenader och speciella pro-

gram förekommer oftare i de förskolor som har farliga

vägar (32% har speciellt program minst varje månad mot

15% i den medelsäkra och 12% i den säkra).

Samverkan med polis, föräldrar och andra förekommer mer

i de förskolor där vägen för barn är farlig, endast 4

av 47 förskolor har ingen samverkan med polis eller

föräldrar. I dessa förskolor tror man även något mer

på effekten av undervisning (över 60% tror att under-

visningen gör att barnen klarar sig'bättre eller mycket

bättre och att det är en bra eller ganska bra början

tror över 80%).

Olycksrisken upplevs inte större i denna grupp. Tvärt-

om är det bland dessa förskolor 26% som inte upplever

risker alls med trafikträning. Den "riskfria" gruppen

är i den säkra och medelsäkra förskolan ca 20%.
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DISKUSSION

Ett stort intresse för trafikundervisning finns inom

 

den svenska förskoleverksamheten och i de flesta för-

 

skolor ägnas mycket tid åt att lära barnen ett säkert

trafikbeteende.Vanküjonernellan förskolorna beror bl a

på vilken institutionsform det är fråga om, hur trafik-

miljön är runt skolan och på barnens väg till denna

samt hur intresserad förskolepersonalen är. Behovet av

trafikkunskap styr vanligen träningen, utom i vissa

fall där riskerna upplevs som så stora att man känner

sig tvingad att gå över till inomhusundervisning.

Förskolans arbetssätt gör att trafikundervisningen lätt

kan utföras som en naturlig del i barnens anpassning

till vuxenmiljön, både när det gäller inomhus- och utom-

husaktiviteter. Med detta är inte sagt att man bör vara

nöjd med förskolans trafikundervisning utan snarare att

möjligheterna att ge en god grund för trafikundervisning

finns om man bygger vidare på den kunskap som redan

finns i många förskolor och utifrån den utvecklar

effektiva, praktiska träningsmetoder.

Två olika linjer i förskolorna har utvecklats:

1. En speciell lärare (eller polis) ansvarar för flera

förskolor eller grupper. Dessa lärare blir ofta specia-

lister som kan de metoder och material som finns till-

gängliga. De besöker förskolorna regelbundet och under-

visar vissa moment. Trafikundervisningen blir viktig och

speciell, men denna lärare blir mycket beroende av de

ordinarie lärarna och barnets föräldrar när det gäller

den dagliga inmatningen och träningen av ett riktigt

trafikbeteende.
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2. De ordinarie lärarna sköter undervisningen som då

oftast involveras i den dagliga sysselsättningen. Den

blir därför inte speciellt spännande men i gengäld

repeteras inlärningen ofta betydligt mer. I många för-

skolor där det finns lärare så det räcker till

specialisering görs något mitt emellan dessa två linjer.

Båda linjerna har sina för- och nackdelar. Kan man få

föräldrarna att sköta repetitionen av trafikundervis-

ningen är troligen speciallärarsystemet bättre. Dessa

lärare har tid att lära sig undervisningsmetoder och

material. Fördelarna med ordinarie lärare ligger i att

de känner barnen bättre och genom dagliga promenader

kan träna in rätt beteende. Av betydelse är även hur

miljön ser ut runt förskolan och om den ordinarie per-

sonalen vågar ta ansvaret för en i trafiken utförd,

praktisk träning.

Initiativet till speciallärare för vidareutveckling av

trafikprogram bör komma från skolpersonal och föräldrar.

I sitt arbete måste de emellertid få god hjälp av

forskare som dels kan inlärnings- och barnpsykologi,

dels kan hjälpa till att utvärdera och jämföra olika

idéer rörande trafikutbildningen. Många förskolor har

redan visat sitt intresse för en sådan verksamhet, där

de får hjälp i stället för att styras, och under 1981

kommer ett sådant samarbete med några förskolor att

påbörjas.

En av de viktigaste uppgifterna är att försöka få igång

samarbete med barnens föräldrar. Detta behövs om man

vill lära barnen att själva klara sig i trafiken, vil-

ket troligen kräver betydligt mer övning för närvarande.

Slutligen skall det betonas att detta område är oerhört

viktigt. Ett av fyra barn som föds i världen i dag

kommer att bli dödat eller allvarligt skadat i en tra-

fikolycka under sitt liv. Det är mer än 100 gånger

större risk att bli dödad i en vägtrafikolycka än i en
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flygolycka. Trinca (1972), en kirurg som tar hand om

trafikskadade, liknar det vid en fruktansvärd farsot

som kan drabba alla i form av död, stympning och per-

manenta skador.

Kraftiga åtgärder behövs för att minska riskerna i tra-

fiken, t ex sänkt hastighet på bostadsgator med barn.

Barnsäkra vägkorsningar över högtrafikerade vägar och

separerade vägbanor för olika trafikerade kategorier.

Detta behövs för att skydda barnen, men även för att

stoppa den isolering och inspärrning av barn som den

nuvarande utvecklingen ofta lett till. Trafikundervis-

ningen i förskolan bör ha som målsättning att lära bar-

nen att klara sig i lätt trafik, men även att aktivera

lärare, föräldrar och barn m m att själva ta itu med

trafikmiljön.

Av stor betydelse är även att redan från början göra

klart för de små barnen att trafik inte är att leka

med, varken i förskolan, skolan eller som vuxen. Genom

tidig undervisning kan kanske den negativa trend i

trafikbeteende som för närvarande finns, brytas. För

detta fordras dock bl a att man arbetar fram effektiva

träningsmetoder som verkligen fungerar i förskolorna.

Ett samarbete mellan ett antal förskolor, Socialsty-

relsen och VTI har därför påbörjats med målsättningen

att hjälpa personal och föräldrar att förbättra för-

skolans trafikundervisning, att ge information om hur

barnens möjligheter att lära kan ökas samt hur trafik-

miljön kan förbättras.
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BESKRIVNING AV EN AKTIV FÖRSKOLAS TRAFIKARBETE

En förskolas verksamhet spänner över ett stort antal

områden. Ett av dessa är trafikundervisning. En aktiv

förskola använder ca 5% (l tim/vecka) av sin totala tid

för att undervisa barnen i trafikkunskap. Undervisningen

är indelad i olika block eller teman som t ex höst/mör-

ker, hur man går på trottoaren, hur man gör vid järn-

vägskorsningar, hur man går över ett övergångsställe.

Träningen sker såväl inom- som utomhus. Beskrivningen

omfattar undervisningen både i sin praktiska och teore-

tiska form.

Höst/mörker

 

I det här blocket pratar man om att det är viktigt att

bära reflexer. Reflexer skall sitta både fram och bak.

Det är viktigt för att bilar och bussar skall upptäcka

barnen. För att visa barnen nyttan av reflexer släcks

lamporna och läraren lyser med en ficklampa. Läraren

delar ut reflexer gratis till barnen. Läraren försöker

vidare hålla föräldrarna informerade om vadrmn1pratar

om, och lämnar bl a ut NTFs kontaktblad om höst och

mörker till dem.

Hur man går på trottoaren

Barnen får lära sig att de alltid skall gå på trotto-

aren, om det finns en sådan. Det är viktigt att de går

så långt från körbanan som möjligt. Om det finns någon

vuxen med, skall denne gå ytterst. Viktigt är också

att lära barnen att de inte skall leka på trottoaren.

Om det inte finns någon trottoar, skall de gå så att

de möter bilarna.
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Hur man gör vid järnvägskorsningar

 

Lärarna talar om för barnen att de helst inte bör gå

över en järnvägskorsning ensamma, utan att de bör ha

någon vuxen med sig. Här får barnen lära sig att kryss-

märke betyder att järnvägen korsar en landsväg, skylt

med grind betyder att det finns grind eller bommar, att

den korsningen är bevakad. Sedan finns det korsningar

som har en skylt med tåg på, vilket betyder att det

inte finns några grindar eller bommar, en obevakad

korsning.

Rött ljus och klockan som ringer säger barnen att det

snart kommer ett tåg. När tåget passerat och lampan

visar vitt ljus, bör de vänta tills alla andra har

passerat, som t ex bilar och cyklister, så att de

skall kunna titta ordentligt. Annars kan bilarna

skymma sikten. Viktigt vid dethär blocket är att

barnen lär sig att inte leka i närheten av järnvägs-

korsningar.

Utomhusträning - hur man går över ett övergångsställe

Vid promenader är det övergångsstället som man lägger

största vikten vid, se bild 1 - 3. När förskolan har

utomhusträning går barnen två och två med en lärare

framför och en bakom sig. Innan man går iväg påminner

läraren barnen om den förra lektionen där de har pra-

tat om övergångsställen. Utomhusträningen brukar i de

flesta fall föregås av en teoretisk lektion om över-

gångsställen.

Läraren talar om för barnen att det är viktigt att de

går lugnt och inte bråkar med varandra i trafiken.

Annars kan det lätt hända att någon ramlar eller blir

ledsen och okoncentrerad, och det är viktigt att man

är koncentrerad på det man skall göra. När de är framme

sker även där en kort repetition: stanna, titta, lyssna
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gå. Det är väldigt viktigt att lära barnen att de inte

skall springa.

Enenrlärarna går över först med två barn för att det

skall stå en vuxen på varje sida av vägen, men också

för att visa hur de skall göra när de går över. Den

lärare som står på andra sidan och tar emot barnen

hukar sig ner för att komma i samma höjd som barnen,

för att därifrån se vad barnen tittar på när de går

över vägen, men även för att bedöma om det är svårt

för barnen att se all trafik.

Innan barnen släpps iväg, måste de tala om att det är

klart, och att det inte kommer några bilar eller cyklar.

Barnen får, då de anser att det är klart, vända sig om

till läraren som står bakom och säga att nu kommer det

inga bilar, nu går jag över. Läraren står så till, att

om barnen tänker gå, fast det kommer bilar, kan hon

dra barnet intill sig. När barnen är över på andra

sidan, talar läraren om för dem om de klarat uppgif-

terna bra, t ex om de har tittat ordentligt eller om de

har gått rakt och fint över vägen. Något som läraren

också talar om för barnen i samband med övergångs-

ställen är att de inte skall stå med tårna nedanför

trottoarkanten, eftersom de då kan snubbla. Enannan

sak som också tas upp är att om barnen har träskor

är det väldigt lätt att snubbla och ramla på vägbanan.

Därefter får barnen träna sig i att gå över vid en

refug. Där får de lära sig att det är viktigt att stanna

på refugen för att börja om med att titta och lyssna

innan de fortsätter över vägen. När barnen korsat vä-

gen får de berätta vad de tyckte om att gå över, om de

var rädda eller om de tyckte attdet var lätt. På vä-

gen tillbaka till förskolan pratar lärarna om att det

är viktigt att gå på trottoaren om det finns någon,

och om de är ute med någon vuxen bör den vuxne gå
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ytterst och barnen innerst.

Inomhusträning

 

Den större delen av verksamheten bedrivs inomhus. Vid

studietillfället var lektionens tema - övergångsställen.

Varje undervisningstillfälle inleds med en kort repe-

tition av föregående lektion. I avsikt att skapa en

realistisk trafikmiljö lades stora skivor ut på golvet.

Dessa föreställde ett övergångsställe. Man konstruerade

två olika slags övergångsställen, ett med och ett utan

refug. Barnen fick därefter ett och ett träna sig i att

gå på övergångsställe, men innan de gick över fick de

tala om vad de måste tänka på när de skall gå över.

Alla barnen visste att de skulle stanna, lyssna, titta,

gå, inte springa. För att göra situationen realistisk

fick barnen berätta en liten historia om vart de var på

väg eller vad de skulle göra, t ex gå och hälsa på sin

kamrat som bor på andra sidan vägen eller gå till

affären eller kanske bara gå till andra sidan av vägen

för att leka. Alla de andra barnen fick sitta runt

omkring och titta på, för att se om de kunde komma på

några fel som gjordes. Alla barnen koncentrerade sig

på att titta. Om något av barnen på ett eller annat

sätt gjorde fel, togs det upp till diskussion omedel-

bart för att nästa inte skulle göra samma fel

Vanligaste felet var att barnen stod för långt ut på

strecken innan de skulle gå. I vanliga fall skulle det

innebära att de stod nere på gatan och inte på trotto-

aren.

När alla barnen hade fått gå, genomfördes en samling

med barnen där de mest väsentliga kunskaperna repete-

rades som att de skulle stanna, titta, lyssna, inte

springa över eftersom de då kunde snubbla,samt. att de
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skulle stanna på refugen för att titta, lyssna och

sedan gå över gatan.

Därefter övades övergång vid trafikljus med hjälp av

en speciell för ändamålet avsedd trafiksignal. Det är

en signal som ser ut som en vanlig trafiksignal, som

placeras på en stol intill övergångsstället. Barnen

får där på samma sätt som tidigare gå en och en, först

efter det att de talat om när det var grönt ljus och

klart. I samband med detta talade lärarna om för bar-

nen att de inte bara fick lita på det gröna ljuset,

eftersom det kan komma bilar från sidan som tänker

svänga, varför det är viktigt att även här stanna,

tittai lyssna, gå, inte springa.

När övningarna var avslutade fick barnen välja på att

rita eller lägga trafikpussel. Teckningarna skulle vara

i anslutning till vad de hade pratat om under lektionen.

Lektionen avslutades medatt alla barnen sjöng "Herr

Gårman-Visan".
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