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FÖRÄLDRAR, BARN OCH TRAFIK

En undersökning av vad föräldrarna gör för sina

barns trafiksäkerhet

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Undersökningen har syftat till att beskriva föräldrar-

nas insatser för barnens trafiksäkerhet före de infor-

mationskampanjer som Trafiksäkerhetsverket genomför

under 1980-talet. Den har genomförts med postenkät till

urval om ca 4 400 barn i åldrarna 4 - 12 år vars

föräldrar besvarade enkäten (bortfall 15 %).

Rörelsefriheten till fots och på cykel är förhållande-

vis stor, även för förskolebarnen. Föräldrarnas trä-

ning av barnen som fotgängare respektive cyklister är

emellertid mycket liten.

Barnen bor i mycket varierande trafikmiljöer enligt

föräldrarnas bedömningar. Den avgörande faktorn för

deras bedömning av barnens trafikmiljö är hur bil-

trafiken reglerats i bostadsområdet. Trots en positiv

grundinställning till bilism och dess transportfunk-

tion i tätort, är en klar majoritet bland föräldrarna

för vissa framkomlighetsbegränsande åtgärder för bil-

trafiken.

Skyddsutrustning som cykelhjälm och bilbälte används

av få barn.
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PARENTS, CHILDREN AND TRAFFIC.

An investigation of what the parents do for their
children's traffic safety.

by Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The aim of the investigation was to describe parentS'

contributions for children's traffic safety before

the information campaigns that are implemented during

the 1980's. It was carried out by postal question-

naires to parents of nationwide representative samples

of about 4 400 children, aged 4-12 years, with a

response rate of 85 %.

Freedom of movement, by foot and bicycle, is comparat-

ively large, even for pre-school children. However,

the parent's.training of their children as pedestrians

and cyclists is very limited.

The children live in various traffic environments

according to the assessment of the parents. The

determining factor for their assessment of the

children's pedestrian environment is how motor traffic

is regulated in their neighborhoods. Despite a favour-

able basic attitude to motorism and its transport-

funktion within built-up areas, a clear majority

of the parents is positive to various car traffic

restrictions.

Protective devices as bike helmets and safety belts

are used by a small number of children.
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FÖRÄLDRAR, BARN OCH TRAFIK

En undersökning av vad föräldrarna gör för sina
barns trafiksäkerhet

av Krister Spolander
Statens väg- och traffkinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Undersökningen syftade till att beskriva föräldrars

insatser för barnens trafiksäkerhet före de informa-

tionskampanjer som Trafiksäkerhetsverket genomför un-

der 1980-talet. Den genomfördes med postenkät till

rikSrepresentativa urval barn i åldern 4 - 12 år vars

föräldrar besvarade enkäten. Urvalen omfattade samman-

lagt ca 4 400 barn. Bortfallet uppgick till 15 %.

Barnen har mycket varierande trafikmiljöer. En tredje-

del bor i en säker gångtrafikmiljö, enligt föräldrar-

nas bedömningar, och kan ta sig till alla aktuella mål

på säkra vägar. En tiondel av barnen har enligt för-

äldrarna extremt,dålig gångtrafikmiljö och kan inte ens

ta sig till närmål som kamrater och lekplatser på

säkra gångvägar.

Den avgörande faktorn för föräldrarnas bedömning av

barnens gångtrafikmiljö är hur biltrafiken reglerats

i bostadsområdena. Ju mer trafikseparerad trafikmiljön

är desto säkrare är det för barnen. Det spelar sedan

ingen roll om man bor på en liten ort eller i storstad.

Barnens rörelsefrihet till fots är förhållandevis stor

redan i de yngsta åldrarna. 70-80 % av barnen i 4-6-

årsåldern får ensamma gå till närmål som lekkamrater,

grönområden och lekplatser.

Även på cykel får en stor del av barnen röra sig ganska

fritt utan vuxens sällskap. Över tre fjärdedelar av
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5-åringarna har egen tvåhjuling och kan cykla. Hälften

eller fler av 4-6-åringarna får själva cykla till olika

närmål. Rörelsefriheten till mer avlägsna mål ökar

kraftigt för låg- och mellanstadiebarnen.

I kontrast mot detta framstår emellertid föräldrarnas

träning av barnen som mycket begränsad.

De flesta föräldrar uppger visserligen att de givit

sina barn muntlig och praktisk fotgängarutbildning.

Enligt deras egna uppgifter är emellertid den prak-

tiska träningen sporadisk. De flesta av exempelvis

4-6-åringarna har inte fått någon praktisk träning

under de senaste 12 månaderna från undersökningstill-

fället räknat. Den praktiska träningen bland låg-

stadiebarnen är än mer begränsad.

Även cyklistutbildningen är generellt sett ringa.

Nästan hälften av barnen lär sig cykla själva, hälften

lärs av föräldrarna och resten, några procent, av

syskon eller kamrater.

Praktiska övningar där föräldrarna tränar barnen att

cykla ute i trafiken är sällsynta bland såväl låg-

stadie- som mellanstadiebarnen.

En dryg femtedel av förskolebarnen är medlemmar i

Barnens Trafikklubb. Medlemsskapet beror i högre ut-

sträckning av föräldrarnas socioekonomiska förhål-

landen än t ex avgångtrafikmiljöns farlighet i bo-

stadsområdet.

Trots de begränsade praktiska insatserna fäster de

allra flesta föräldrarna stor vikt vid träning som

medel att öka barnens trafiksäkerhet.

Cykelhjälm används knappast av några. Ett par procent

i den yngsta åldersgruppen kan betecknas som konsek-

venta hjälmanvändare, inga i de äldre.
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Det är även få av barnen som använder bilbälte, med

eller utan bälteskudde. "Alltid"-användarna bland

4-6-åringarna kan uppskattas till ca 5 %. Efter under-

sökningstillfället har försäljningen av bälteskuddar

ökat varför bältesanvändningen nu börvara högre.

Utåtriktad aktivitet i trafiksäkerhetsfrågor före-

kommer i form av diskussioner och kontakter föräldrar

sinsemellan, mellan föräldrar och förskole- och skol-

personal, samt mellan föräldrar och lokala myndigheter.

Aktiviteten varierar emellertid starkt mellan föräldrar.

Kontakterna har i regel rört trafikförhållandena inom

bostadsområdet och på förskole- och skolvägen.

Föräldrarna har en positiv grundinställning till

bilism och dess transportfunktion i tätort.

Samtidigt är en klar majoritet positiv till vissa

framkomlighetsbegränsande åtgärder för biltrafiken. Det

är t ex att gator stängs av för biltrafik och att

hastighetsgränsen sänks i tätort. Åsikterna om andra

åtgärder är delade, t ex hastighetsdämpande gupp.

Undersökningsresultaten understryker sammanfattnings-

vis behovet av insatser för att stimulera och under-

lätta för föräldrar att träna sina barn som fotgängare

och cyklister. Efter denna undersökning har Trafik-

säkerhetsverket genomfört en kampanj gentemot bl a

föräldrar och kommuner i detta syfte. Vidare visar

resultaten att föräldrarna har klart för sig sambandet

mellan barnens säkerhet och hur biltrafiken regleras

i bostadsområden. Det finns en utbredd förståelse för

Vissa åtgärder som begränsar biltrafikens framkomlig-

het i känsliga områden.
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PARENTS, CHILDREN AND TRAFFIC.

An investigation of what the parents do for their
cildren's traffic safety.

by Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

S-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The aim of the investigation was to describe parents'

contributions for children's traffic safety before the

information campaigns that the National Road Safety

Office is effecting during the 1980's. It was carried

out by postal questionnaires to parents of nationwide

representative samples of about 4 400 children, aged

4-12 years. The response rate was 85 per cent.

The children live in various traffic environments.

A third of them live in a safe pedestrian traffic

environment, according to the parents' assessment,

and can safely reach any of their destinations by

safe routes. A tenth of the children have, according

to their parents, an extremely poor pedestrian traffic

environment and are not even able to reach immediate

destinations, such as friends and playgrounds, by

safe footpaths.

The determining factor, for the parents' assessment

of the children's pedestrian environment, is how the

motor traffic is regulated in their neighbourhood.

The more the children and the cars are separated

from each other, the safer are the children. It

doesxun:matter if they live in a small town or in

a large city.

The children's freedom of movement, on foot, is comp-

aratively large, even for the youngest. 70-80 % of the
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children, aged 4-6, are allowed to make their own way

to immediate destinations such as playmates, parks and

playgrounds.

Many children are allowed quite a large freedom even

on bicycles. More than three fourths of the 5 year-olds

have their own bicycles and can use them. Half or more

of the 4-6 year olds areallowed to cycle alone to

various immediate destinations. Freedom of movement

to more remote destinations, increase greatly for the

lower department and the grammar school children. In

comparison to this increase, the children's training

by their parents seems very limited.

Most parents state, though, that they have given their

children both oral and practical pedestrian instruc-

tion. According to their own statements, however, the

practical training must be considered sporadic. For

example, most of the 4-6 year olds have not had any

practical training during the past 12 months, reckon-

ing from the start of the investigation. The practical

training of the 7-9 years old children is even more

limited.

Even instruction for cyclists is generally insignifi-

Cant. Almost half of the children learned cycling by

themselves, half are taught by parents, and the rest,

a small percentage, by brothers or sisters or by play-

mates.

Training how to cycle in traffic is rare among child-

ren in all ages.

More than a fifth of the pre-school children are mem-

bers of the Children's Traffic Club. The membership
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depends more on the parents' socioeconomical status

than the presence of a dangerous pedestrian environ-

ment in their neighbourhood.

Despite limited practical efforts, most parents con-

sider training of utmost importance as a means of

increasing traffic safety for children.

Hardly anyone uses bicycle helmets. Two or three per

cent of the youngest age group could be considered as

consequent helmet users, none of thecihkürgroups.

Very few of the children use safety belts, with or

without a booster seat. Approximately 5% of the 4-6

year olds are "always"-users. As sale of booster seats

has increased after the investigation, the percentage

of safety belt users now should be higher.

Extrovert activities in traffic safety issues exists

in the form of discussions and contacts between

parents, between parents and school personnel and

between parents and local authorities. The amount of

activity varies considerably from parent to parent.

The contacts have, as a rule, concerned traffic con-

ditions within the neighbourhOod and on school routes.

The parents have a positive attitude towards motoring

and its transport-function within densely populated

areas .

At the same time, a clear majority is positive to

various car traffic restrictions. For example, that

streets are closed for car traffic and that the speed

limit is lowered in densely populated areas. Opinions
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are not in one accord concerning other restrictions

such as speed reducing bumps in the road.

At last, the results of the investigation emphasize

the need for stimulating and advising parents to train

their children as pedestrians and cyclists. After this

investigation, the National Road Safety Office has

carried out a campaign to this purpose. Further, the

results show that parents can clearly see the connec-

tion between the childrens' safety and how car traffic

is regulated in the neighbourhood. There is a wide

understanding for certain restrictions that reduce

motoring within sensitive areas.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Föräldrar spelar en avgörande roll för barnens trafik-

säkerhet. De har att ge barnen en bra utbildning som

fotgängare och senare som cyklister. Med visst stöd

kan de ge sina barn en så pass omfattande och systema-

tisk genomförd träning att trafiksäkrare beteenden ut-

vecklas (Nummenmaa m fl 1975, Limbourg & Gerber 1981).

De har tillsynsansvar som innebär att se till att barnen

inte rör sig i trafikmiljöer de inte klarar av. De kan

öka barnens Säkerhet med ändamålsenlig utrustning, t ex

bilbarnstolar, reflexer och cykelhjälmar. De har ansvar

för att barnens cyklar är lämpliga och i trafiksäkert

skick.

Föräldrarna kan också arbeta med bredare syftning än

de egna barnen. De kan söka utveckla samarbete med

förskola och skola i trafiksäkerhetsfrågor och stimu-

lera lärarnas intresse för systematiskt arbete inom

området. De kan ta del av den kommunala planeringen

av trafikmiljön och verka för ökad barnsäkerhet genom

opinionsbildning och faktainsamling. De kan arbeta för

hårdare reglering av biltrafiken i bostads- och skol-

områden.

Barns trafiksäkerhet är ett av huvudområdena för Tra-

fiksäkerhetsverkets (TSV) informationsverksamhet. Den

första i en serie barnsäkerhetskampanjer under 1980-

talet genomfördes hösten 1981 - 82.

Föräldrarna är enviktig målgrupp i dessa kampanjer.

Ett av syftena är att öka deras medvetenhet om proble-

men som biltrafiken skapar för barnen och vad man kan

göra åt dem. Därigenom kan de stimuleras till ökade

insatser inom olika områden, från träning av barnen

till aktivt intresse för bostadsortens trafikregle-

ringsfrågor.
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Föreliggande undersökningsyftar till att beskriva

föräldrarnas insatser i ett utgångsläge före kampanj-

erna. Den omfattar deras utbildning av barnen som

gående och cyklister, deras kontakter och samverkan

med andra föräldrar, med förskola och skola och lokala

myndigheter, deras åsikter i trafikregleringsfrågor

samt deras bedömning av barnens boendemiljö från tra-

fiksäkerhetssynpunkt.

Efter kampanjerna planeras en upprepning av undersök-

ningen. Informationsverksamhetens resultat i de delar

som avser föräldrarna kan då bedömas genom att jämföra

de båda undersökningarna.
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2 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Urval

Rikets barn i åldern 4 - 12 år har fördelats på 9

pOpulationer efter ålder och bostadsortens storlek.

Från varje population har ett slumpmässigt urval om

(tabell 1).ca 500 barn dragits

   

   

     

Tabell 1 Populationer, urval och urvalsfraktioner.

. o * _

Bostadsortens Barnets ålder

storlek** 4 - 6 7 - 9 10 _ 12 Tot

< 5 000 Pop (N) 135 550 144 251 140 979 420 780

Urval nu 477 501 475 1 453

Frakt .0035 .0035 .0034

5 000-99 999 Pop (N) 116 342 126 459 127 809 370 610

Urval nu 472 501 470 1 443

Frakt .0041 .0040 .0037

2 100 000 Pop (N) 53 192 54 943 51 709 159 844

Urval nu 501 501 501 503

Frakt .0094 .0091 .0097

Totalt Pop (N) 305 084 325 653 320 497 951 234

Urval UU 1 450 1 503 1 446 4 399

Frakt

* Per 1980-12-31

**Enligt SCB. Folk- och bostadsräkningen 1975.

Folkmängd i tätorter. Stockholm 1976.

Del 31:2 .

Uppdelningen i 9 populationer och urvalens dimen-

sionering är för att ge maximal handlingsfrihet i

uppläggningen av efterföljande undersökningar.
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2.2 Enkäter och fältarbete

 

Undersökningen genomfördes som postenkät adresserad

till barnens målsmän ("Till målsman för NN").

De tre åldersgrupperna fick var sitt formulär. De

hade samma struktur men något olika innehåll. Låg-

stadiebarnen 7 - 9 år fick det mest omfattande med

detaljerade frågor om såväl gång som cykling. Formu-

läret till 4 - 6-åringarna innehöll samma

detaljerade fotgängarfrågor men hade färre cyklist-

frågor. Det till mellanstadiebarnen 10 - 12 år hade

detaljeringen på cyklistfrågorna med bara någon fot-

gängarfråga. I övrigt var formulären lika. I bilaga 1

finns formuläret till lågstadiebarnen 7 - 9 år.

För att kontrollera i vilken utsträckning som frågans

formulering påverkar svaren varierades systematiskt

fasta svarsalternativ och öppna svar i två av frågorna.

Den ena gällde fotgängarutbildningens innehåll. Tre

fjärdedelar av 4 - 6-åringarnas föräldrar fick fasta

svarsalternativ att kryssa för på denna fråga. Resten

(slumpmässigt uttagna) fick med egna ord ange vad

utbildningen handlat om. Den andra frågan gällde

cyklistutbildningens innehåll där tre fjärdedelar

av mellanstadiebarnen fick fasta svarsalternativ och

resten den öppna frågan. Lågstadiebarnens formulär

innehöll båda frågorna. Hälften fick båda med fasta

svarsalternativ. 25% fick den ena i fast form och

den andra i öppen, och 25% omvänt (fråga 11a och 15c,

båda med fasta svarsalternativ i den formulärvariant

som finns i bilaga 1).

Med dessa variationer förekom sammanlagt sju olika

formulär i undersökningen.
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Enkäterna skickades ut 1981-05-03. Huvuddelen av

fältarbetet genomfördes före midsommar. Fyra påminnelser

skickades ut (den sista till 800 personer 1981-06-24).

Fältarbetet avbröts 1981-07-31. Inga belöningar ut-

gick till dem som besvarat formuläret.

2.3 Bortfall

Sammanlagt har 65 personer bortdefinierats från popu-

lationerna (flyttat utomlands, ej i trafiken beroende

på handikapp, felaktig adress).

Bortfallet, därefter beräknat, uppgick till 15% i

genomsnitt (tabell 2). Svar erhölls från 3 655 per-

soner .

Tabell 2 Bortfall. Procent som ej besvarat enkät-

formuläret.

   

  

Bostadsortens Barnets ålder

storlek 4 - 6 7 - 9 10 - 12

< 5 000 9 12 13

5 000 - 99 999 14 13 14

g 100 000 20 22 21

15 

  

Bortfallet varierar med bostadsortens storlek (tabell

2). Med ökande ortsstorlek ökar bortfallet. Inget

nämnvärt samband finns med barnets ålder.

En särskild bortfallsstudie har gjorts. Av bortfallets

669 personer drogs ett slumpmässigt urval om 75. Av
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dessa telefonintervjuades 47 på de delar av enkätfor-

muläret som särskilt gäller föräldrarnas aktivitet

för barnens säkerhet (bortfallsstudiens bortfall hade

olika orsaker: okända eller hemliga telefonnummer,

vägran, språksvårigheter, registerfel m m).

De 47 telefonintervjuade får representera bortfallet.

Om man jämför dem med dem som besvarat enkätformulä-

ret framstår inga systematiska skillnader i bakgrunds-

förhållanden (ålder, kön, antal vuxna och syskon i

familjen, föräldrarnas utbildning och sysselsättning,

eller bostadsområdets trafikförhållanden).

Det finns dock tendenser som tyder på att föräldrarna

till barnen i bortfallet är mindre aktiva i frågor

som rör deras trafiksäkerhet. Exempelvis var andelen

medlemmar i Barnens Trafikklubb (BTK) lägre i bort-

fallet än bland dem som besvarat enkäten. Vidare har

barnen i bortfallet lärt sig cykla själva i större

utsträckning än de andra, och de har inte fått så

mycket utbildning i att cykla i trafiken. Deras för-

äldrar tycks inte heller diskutera barns trafiksäker-

het lika ofta med andra föräldrar.

De observerade tendenserna innebär att undersökningen

kan ge en viss överskattning av föräldrarnas aktivi-

tet för barnens trafiksäkerhet.

Eftersom bortfallet är förhållandevis litet blir dock

effekterna måttliga av även kraftiga snedheter. Det

kan belysas med följande exempel. Av dem som besvarat

enkäten var 23% av förskolebarnen medlemmar i BTK.

Om man antar att bortfallet är extremt snett på denna

punkt med 0% BTK-medlemmar skulle medlemsfrekvensen

ha blivit 20% om alla i bortfallet besvarat enkäten.
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2.4 Svarande person

 

I de flesta fallen har barnets moder besvarat enkät-

formuläret, ensam eller tillsammans med fadern (tabell

3).

Tabell 3 Person som besvarat frågeformuläret.

 

   

Barnets ålder

4 - 6 7 - 9 10 - 12

Modern 44 45 42

Fadern 11 11 16

Båda tillsammans 42 42 37

Annan 0 1 1

Ej svar 2 2 4

Totalt % 100 100 100

Vägt N (se 2,5) 1214 1277 1250

   

Andelen barn med en förälder i familjen uppgick till

ca 10% (i 9% var det modern, i 1% fadern).

2.5 Bearbetning

 

Eftersom urvalssannolikheterna varierar för de 9

populationerna, måste de vägas då två eller flera

slås samman i resultatredovisningen. Respektive

populationers vikter har beräknats enligt följande:
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N./N
Vikt = _än-"E

ni t

N = populationen enligt tabell 1
(i = delpop; t = totalt)

'.2
5 H urval enligt tabell 1

(i = delpop; t = totalt)

Det interna bortfallet (ej svar) varierar över fråg-

orna. Det håller sig i storleksordningen 5% och har

därför ej särredovisats utan förts till annan svars-

klass. Principen därvid har varit konservativ i syfte

att hellre underskatta än överskatta frekvenser. Det

innebär följande för att ge några exempel. Ej svar på

frågan "använder barnet bilbälte" har sammanförts med

svaret "nej, aldrig". Ej svar på frågan "är barnet med-

lem i Barnens Trafikklubb" har behandlats som svaret

nej Ej svar på attitydfrågorna om inställning till

bl a reglering av biltrafik har behandlats som "har

ingen uppfattning" (fråga 22).
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3 RESULTAT

3.1 Barnens trafikmiljö

Föräldrarnas bedömning av trafiksäkerheten på barnens

gångvägar till olika mål redovisas i figur 1. Bedöm-

ningarna gäller de barn för vilka det är aktuellt

att gå till respektive mål. I en del fall finns inte

målet på bostadsorten. I andra fall skjutsas barnet.
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Figur 1 Procent barn med farlig respektive säker
gångväg till olika mål. Föräldrarnas bedöm-
ning av barnens gångvägar. Streckade staplar
anger procent barn för vilka det ej är aktu-
ellt att gå till respektive mål (ej svar in-
går även här).
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Skillnaderna är små mellan de tre åldersgrupperna

(figur 1). Barnens säkerhet på gångvägarna borde öka

eftersom de blir säkrare som fotgängare med stigande

ålder. Detta motverkas av att barnens revir utvidgas

med stigande ålder, och att de därmed riskerar att

komma i kontakt med farligare trafik. Detta kan

sannolikt ligga bakom föräldrarnas bedömningar.

De säkraste gångvägarna är till grönområden, lek-

platser och lekkamrater. De flesta barnen har säkra

gångvägar dit enligt föräldrarnas bedömningar.

Andra platser dit fler barn har säkra gångvägar än

osäkra är förskola och skola, samt idrottsplats. Det

bör emellertid observeras att ca 25% av barnen har

bedömts ha farlig gångväg till förskolan eller skolan.

Till övriga mål är det fler som bedömts ha farliga

gångvägar än säkra. Det gäller badplats och simhall,

bibliotek, affär och bio. Till bio är det dock inte

aktuellt att gå för de flesta (färdas dit på annat

sätt eller också saknas bio på orten).

 

90-
BIO

BADPLATS F"

80* SMHALL
.7 BMLKr

70« TEK AFFÄR __

E 5 "w- -

IDROTTS-
FÖR_ PLATS _T __
SKOLA

PR
OC

EN
T
M
E
D

FA
RL

IG
G
A
N
G
V
ÃG

50-

40-

j 1 I

I

30- GRÖN-

LEK- OMRÅDE LEK-
PLATSER KAMRAIER

W 00
Figur 2 Bostadsortens storlek och föräldrarnas bedöm-

ning av gångvägen till olika mål. Procent
barn av dem för vilka det varit aktuellt att
gå till de olika målen som bedömts ha farlig
gångväg på små, medelstora och stora bostads-

orter (4 - 6-åringar).
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Man skulle vänta sig att frekvensen barn med farliga

gångvägar ökar med bostadsortens storlek. Något gene-

rellt samband mellan föräldrarnas bedömningar och

bostadsortens storlek finns emellertid inte (figur 2).

I vissa fall minskar andelen barn med farlig gångväg

med ökande ortsstorlek. Det gäller till affär och

förskola. Detta torde bero på att gångvägarna dit i

regel är kortare på större orter än på små. I andra

fall ökar andelen barn med farliga gångvägar med

ökande ortsstorlek. Det gäller till grönområden. I

övriga fall finns ingen uttalad systematik.

Däremot finns ett starkt samband mellan trafikförhål-

landena i bostadsområdet och föräldrarnas bedömning

av barnens gångvägar. Det redovisas i figur 3 efter

typ av bostad (en- eller flerfamiljshus). Som framgår

ökar andelen barn som bedömts ha farliga gångvägar

starkt med ökande mängd biltrafik i bostadsområdet.

Bor barnet i bilfritt bostadsområde är det få som

bedömts ha farliga gångvägar till förskola, lekplat-

ser, grönområden och kamrater. Finns det tät genom-

fartstrafik i bostadsområdet har stor del av barnen

farliga gångvägar även till dessa närmål.

Genomgående har en större andel barn i enfamiljshus

bedömts ha farliga gångvägar än barn i flerfamiljshus.

Det kan bero på att de faktiskt har sämre trafikför-

hållanden enligt föräldrarnas uppfattning - t ex att

trafikseparering inte är lika konsekvent genomförd

som i flerfamiljshusområden. Det kan också bero på

att föräldrarna i enfamiljshus har högre anspråk.

För detta talar att skillnaderna är genomgående även

när man jämför barn med likartade trafikförhållanden

runt bostaden (figur 3).

VTI RAPPORT 256



12

 

   

 

     

 

   

 

   

  

  

 

   

 

 

  

 

      

 

   

 

      

 

                           

 

   

 

    

küÃR

904 FÖRSKOLA LEKPLATSER IDROTTPLATS
-90

m I_
30- -ao

70- -70

60'* T m "60

F

504 -50

40- [H ' -40

30- _30

20d -20

10" 1-10

_, ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD4 ,
z ENFAMILJS- FLERFAMILJS- ENFAMlLJS- FLERFAMiLJS- ENFAMILJS- FLERFAMILJS-
< HUS HUS HUS HUS
ä
_J
0

...J F-l -- o

:i 90 BADPLATS GRONOMRADE LEKKAMRATER 90
-1 I-

,I SIMHALL

á 80 00. " r--1 r-
H

å 70. _
"70

ca
60- '_4 _ _60a t

så 50- F50

E Fo 100-' _ »40
LL]
z
2 30- -30
CZ

3m 20-' »20
_J

3 10- 1°& ABCD ABCD P
;0 ABCD ABCD ABCD ABCD
LL . 7

- ENFAMILJS- FLERFAMILJS- ENFAMILJS- FLERFAMILJS- ENFAMILJS- FLERFAMILJS-
E HUS HUS HUS HUS HUS HUS

ä
0:
Q

BIBLIOTEK AFFAR BIO
90- d 90

r- r a
80-4 r- .30

70. '-7 _ _ _.1 -70

_ _q _

60"' TJ F- '-60

50- - -50

l
30- -30

20- -20

10- -10

ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ENFAMILJS- FLERFAMILJS- ENFAMILJS- FLERFAMlLJS- ENFAMILJS- FLERFAMILJS-
HUS HUS HUS HUS HUS HUS

u a 0. 0 I 0
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bostad och föräldrarnas bedömning av barnens

gångvägar till olika mål. Procent barn som
bedömts ha farlig gångväg av dem för vilka
det varit aktuellt att gå till respektive
mål (A bilfritt, B biltrafik enbart till

fastigheterna, C = gles genomfartstrafik,

D tät genomfartstrafik). 4 - 6-åringar,



13

Den starkaste faktorn bakom föräldrarnas bedömningar

av gångvägarnas säkerhet är således hur biltrafiken

reglerats i bostadsområdet. De är så att säga funktio-

nellt relaterade till trafikförhållandena. Detta

sammanfattas i figur 4. Där redovisas hur stor pro-

cent av barnen i bostadsområden med olika trafikför-

hållanden som har fler farliga än säkra gångvägar,

respektive fler säkra än farliga vägar.

 

98
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40 -

30 « _F_

20-

10-

A B C D A B C D

FLER FARLIGA FLER SÄKRA

ÄN SÄKRA ÄN FARLIGA

Figur 4 Procent barn boende i områden med olika tra-
fikförhållanden som har fler farliga än säkra
gångvägar, respektive fler säkra än farliga

gångvägar (A = bilfritt, B = biltrafik enbart
till fastigheterna, C = gles genomfartstrafik,

D = tät genomfartstrafik). 4 - 6-åringar.

            

Av de barn som bor i områden med tät genomfartstrafik

har 80% fler farliga gångvägar än säkra, och 10% har

fler säkra än farliga vägar. Av dem som bor i bilfria

områden har hälften fler säkra än farliga gångvägar,

och en dryg tredjedel fler farliga än säkra (figur 4).
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Figur 5 Antal farliga respektive säkra gångvägar.

Procent barn med olika antal mål med farliga
respektive säkra gångvägar enligtföräldrar-

nas bedömningar (gångvägar till ej aktuella
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Antalet farliga respektive säkra gångvägar ger ett

mått på hur föräldrarna bedömer barnens trafikmiljö

i stort (figur 5). En tredjedel av dem har inte någon

farlig gångväg till något av de aktuella målen. De bor

i en säker miljö enligt föräldrarna och kan gå till

sina mål på säkra vägar. Ytterligare 10 - 15% har bara

ett mål med farlig gångväg och resten säkra. Ingen

skillnad finns mellan de tre åldersgrupperna.

I den andra extremen är de som inte har någon säker

väg till något av målen. Det är 10% av barnen som en-

ligt föräldrarnas bedömningar inte har någon säker

gångtrafikmiljö, inte ens för att ta sig till kamrater

eller lekplats. Ytterligare 5 - 10% har bara en säker

gångväg, och resten farliga. Inte heller här finns

skillnader mellan de tre åldersgrupperna.
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3.2 Fotgängarutbildning

De flesta barnen har fått någon form av fotgängar-

utbildning enligt föräldrarna. Det gäller 90 - 95%

av förskolebarnen.

Utbildning kan bestå av muntlig undervisning eller

praktisk träning. Enligt de flesta föräldrarna har

utbildningen omfattat båda delarna.

Den praktiska träningen förefaller emellertid ha

liten omfattning enligt föräldrarnas uppgifter om hur

ofta utomhusövningar genomförts med barnet (figur 6).

Bortåt 60% av 4 - 6-åringarna har inte tränats någon

gång utomhus under den senaste 12-månadersperioden.

Om man lägger till dem som fått sporadisk träning,

någon gång i månaden, kommer man upp till att 75%

fått ingen eller ringa praktisk träning under det

senaste året.
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Figur 6 Antal gånger som barn övats utomhus i att gå

i trafiken de senaste 12 månaderna. Procent

barn med olika övningsfrekvens (bas = samt-

liga barn).

 

        

 

VTI RAPPORT 256



16

Övningsfrekvensen är lägre bland lågstadiebarnen.

Drygt 70% har inte övats utomhus det senaste året en-

ligt föräldrarnas uppgifter. Lägger man till de spo-

radiskt tränade uppgår andelen med ingen eller ringa

träning till drygt 80%.
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Figur 7 Moment i fotgängarutbildningen. Procent 4 - 6-

åringar som fått muntlig undervisning eller
praktisk träning på respektive moment (bas =

samtliga 4 - 6-åringar).

Vissa viktiga moment i 4 - 6-åringarnas utbildning är

enligt föräldrarnas uppgifter täckta till 90 - 95%

med muntlig undervisning eller praktisk träning (figur

7). Det är momenten "att gå över gata", och "att se sig

för innan man går över".

Också momentet "att stanna innan man går över" har

fått en framträdande placering, över 90%. Detta kan

emellertid ifrågasättas. I en fjärdedel av enkätformu-

lären hade frågan om fotgängarutbildningens innehåll

inga fasta svarsalternativ. Man fick med egna ord ange
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vad utbildningen handlat om (2.2). Momentet har då

omnämnts förekomma i 18% av barnens utbildning. Skill-

naden kan innebära att metoden med fasta svarsalter-

nativ ger en överskattning av hur pass vanligt detta

moment varit i utbildningen.

Ävenlmåandra punkter finns luckor. Det gäller momenten

"att gå i mörker", "att gå över i korsning" och "att

gå på farliga platser med t ex skymd sikt eller snabb

trafik". Hälften eller fler av barnen har inte fått

muntlig undervisning om dessa moment (eller träning).

Enligt metoden med öppna svar är luckorna ännu större

(momenten har omnämnts för 10 - 15% av barnen).

På en mellannivå finns momenten "att gå på väg utan

gångbana" och "att gå över vid trafiksignaler".

  

% GATA MED %
90 4 BILEAFIK -90

L_ PROME-

80 - âêâN- EDB? "80
7

70 4 T5 -70

60 -4 FÖRSKOLE- -60
VÄG OCH

50- 55m' -50
VAG

40- 1 - 40

30 ... - u - 30

OMRÅDE SAF'
20 - UTAN ?K LD - 20

BILAR ?IVDNT

10 - °å .gå 0% 0% få 0% å 0%

0 O *P 0\ *P o *1.3 o *9 o

& é q é 4 $ 4 Å 4 A

  

 

 

  

 

 

 

 

      

  

Figur 8 Var och när de praktiska fotgängarövningarna
genomförts. Procent barn som övats i olika

sammanhang (bas = samtliga barn).
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De praktiska övningarna har i regel skett i riktig

trafikmiljö på biltrafikerade gator eller vägar (figur

8). Vanligast är att övningarna genomförts i samband

med ärenden eller promenader. Få har skett på tid som

särskilt avsatts för fotgängarträning.

Noteras bör att 30 - 40% av samtliga barn fått träning

på vägen till förskola respektive skola. Det innebär

således att majoriteten av barn inte särskilt tränats

i detta sammanhang.
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Figur 9 Person som utbildat barnet i gångtrafik.
Procent barn som utbildats av.modern, fadern

eller båda (muntlig undervisning eller praktisk
träning; bas = de som fått utbildning).

I de flesta fallen, 95%, har modern svarat för barnens

utbildning, antingen ensam eller tillsammans med fadern

(figur 9). Även om resultaten överdriver arbetsfördel-

ningen något, beroende på attmödrarna varit mer aktiva

vid enkätens besvarande än fäderna (2.4), torde bilden

relativt sett vara riktig. Över 95% av männen har hel-

tids yrkesarbete. Något över 20% av mödrarna till

4 - 6-åringarna och lågstadiebarnen har heltidsarbete,
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hälften deltidsarbete och resten, bortsett från 4 ä

5% studerande, är hemarbetande i bostaden. Det innebär

att kvinnorna i regel har mer tid för barnen. Därför

är det inte överraskande att de gör mer för deras tra-

fikfostran än männen.
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Figur 10 Samband mellan träningens frekvens och trafik-
förhållandena i bostadsområdet. Antal gånger
som barn boende i olika trafikförhållanden
övats utomhus som fotgängare de senaste 12

månaderna. Procent 4 - 6-åringar.

Som tidigare konstaterats är föräldrarnas bedömning

av trafiksäkerheten på barnens gångvägar beroende av

trafikförhållandena i bostadsområdet (figur 3 - 4).

Därför skulle man vänta sig att också.fotgängarträ-

ningen uppvisade samband med bostadsområdets trafik-

förhållanden på så sätt att de som bor i biltrafike-

rade områden får mer träning än de i mer skyddade om-

råden. Något sådant samband finns emellertid inte

(figur 10). Snarare finns en tendens i motsatt rikt-

ning. De som har störst behov av träning får inte

mer än de andra, snarare något mindre.
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3.3 Barnens Trafikklubb (BTK)

BTK är en hjälp till föräldrar och barn att på ett

systematiskt sätt bedriva fotgängarutbildning. Samtliga

barn som fyller 3 år får inbjudan till medlemsskap.

Varje halvår får klubbmedlemmen ett arbetsmaterial

med bl a information och instruktioner till föräld-

rarna, BTK varar fram till att barnen börjar skolan.

Andelen BTK-medlemmar uppgår till 23% i genomsnitt

(figur 11); Andelen sjunker något med ökande ålder.

Ingen större skillnad finns mellan pojkar och flickor.
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Figur 11 Procent pojkar och flickor som är medlemmar

i BTK (7-åringarna har inte börjat skolan).

Vilka är medlemmar? Är det de som bäst behöver det

- bor i trafikfarligast områden - eller finns andra

faktorer bakom medlemsskapet?

BTK-medlemsskapet är inte entydigt relaterat till

bostadsområdets trafikförhållanden (figur 12). På

medelstora orter finns Visserligen ett samband som

innebär att medlemsskapet är något vanligare bland

barn boende i områden med tät genomfartstrafik än
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bland dem som bor i bilfria områden. I storstäder

och på småorter finns emellertid inget motsvarande

  

 

 

 

     

 

     

 

  

samband.
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Figur 12 Medlemsskap i BTK, bostadsortens storlek samt
trafikförhållandena i bostadsområdet (A = bil-
fritt, B = biltrafik enbart till fastigheterna,

C = gles genomfartstrafik, D = tät genomfarts-

trafik). Procent barn boende i olika miljöer
som är BTK-medlemmar.
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Figur 13 Medlemsskap i BTK, typ av bostad (en- eller
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Medlemsandelen är högre bland barn som bor i enfa-

miljshus än bland dem som bor i flerfamiljshus (figur

13). Det finns även ett visst samband med bostadsor-

tens storlek. I storstäder är medlemsandelen något

högre än på medelstora eller små orter.
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Figur 14 Medlemsskap i BTK och föräldrarnas utbild-

ning. Procent barn som är medlemmar.

Föräldrarnas utbildning spelar roll för medlemsska-

pet i BTK (figur 14). Ju högre utbildning föräldrarna

har, desto högre är andelen medlemmar bland barnen.

Skillnaderna är relativt stora. Medlemsandelen är

dubbelt så hög bland barn vars fader eller moder

har högskoleutbildning jämfört med enbart grundskole-

utbildning.

Även andra.förhållanden av socioekonomisk natur har

betydelse för medlemsskapet. Exempelvis finns samband

mellan medlemsandel och familjens bilinnehav (figur

15).
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Figur 15 Medlemsskap i BTK och antal bilar i famil-
jen. Procent barn som är medlemmar.

Finns det två eller flera bilar i familjen är med-

lemsandelen dubbelt så hög som i familjer utan bil

(figur 15). Det är knappast bilinnehavet i sig som

spelar roll utan de allmänna socioekonomiska förhål-

landena det avspeglar.
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Figur 16 Medlemsskap i BTK och fotgängarträningens

' frekvens. Antal gånger de senaste 12 måna-
derna som barn övats utomhus som fotgängare.

Procent.
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Den praktiska fotgängarträningen är av ringa omfatt-

ning överlag (3.2). Detta gäller oberoende av BTK-

medlemsskap även om det finns en viss tendens att

övning varit något vanligare bland BTK-medlemmar än

övriga (figur 16).

3.4 Cyklistutbildning

 

Barnen lär sig cykla tidigt. Över hälften av pojkarna

och en tredjedel av flickorna har egen tvåhjuling i

4-årsåldern, och kan cykla på den (figur 17). Innan

barnen börjar skolan kan praktiskt taget alla cykla,

och har egen cykel.
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Figur 17 Procent pojkar och flickor som kan cykla och

har egen cykel (7 år = ej börjat skolan).
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Hur lär sig barnen cykla?

Inte fullt hälften lär sig själva, enligt uppgifter

från föräldrarna (figur 18). Omkring hälften lär sig

av föräldrarna, och drygt 5% av kamrater eller syskon.

Andelen som lär sig själva är högst i den yngsta

åldersgruppen och lägst i den äldsta. Något tidsbe-

roende samband kan ligga bakom detta. Exempelvis att

cyklar blivit a_lt vanligare bland småbarn, att de

därför lär sig cykla på kamraters eller syskons cyk-

lar, och att de sen får egen cykel.
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Figur 18 Hur barnen lärt sig cykla (balansera och
manövrera cykeln). Procent barn som lärt sig

själva, av kamrater och syskon, och av för-
äldrar.

Det är en sak att lära sig manövrera cykeln. En annan

är att lära sig cykla i trafiken.

60% av 4 - 6-åringarna och ca 85% av de äldre barnen
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har fått muntlig eller praktisk övning i att cykla i

trafik,enüjrn:föräldrarnas uppgifter (figur 19).
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Figur 19 Procent barn som fått muntlig undervisning

eller praktisk övning i hur man ska cykla

i trafik.
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Figur 20 Antal gånger under de senaste 12 månaderna
som låg- och mellanstadiebarnen övats i att

cykla i trafik av sina föräldrar (bas = samt-
liga barn).
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Det tycks inte vara vanligt att föräldrarna övar sina

barn i att cykla i trafik (figur 20)) Frågan är om

någon praktisk cyklistträning förekommer bland de

äldre barnen, 10 - 12 år. Något vanligare kan det vara

bland lågstadiebarnen, även om det vanligaste även

där är att barnen inte fått någon praktisk övning de

senaste 12 månaderna (bortåt 70%).
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Figur 21 Moment i cyklistutbildningen. Procent 10 - 12-
åringar som fått muntlig undervisning_eller
praktisk träning på respektive moment (bas =
samtliga barn).

Vissa vanliga moment har behandlats för 70 - 80% av

10 - 12-åringarna, enligt föräldrarnas uppgifter

(figur 21). Det är moment som att cykla längs.väg

eller gata, cykla i korsning med och utan sväng, att

se sig om, och att bli omkörd av bil. Andra moment

som att cykla i mörker och på farliga platser har

behandlats för drygt hälften av barnen.
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Dessa siffror torde emellertid ge en överskattning.

Det tyder resultaten på från den fjärdedel av urva-

let som fick frågan om cyklistutbildningens innehåll

utan fasta svarsalternativ (2.2). De fick med egna

ord skriva ner vad den handlat om.

Det visar sig då att de tre sista momenten omnämnts

endast i undantagsfall, för 1 á % av 10 - 12-åringarna.

Det är momenten "att bli omkörd av bil", "att cykla

i mörker" och "att cykla på farliga platser med t ex

skymd sikt eller snabb trafik". Metoden med öppna

svar torde emellertid ge en underskattning av frekven-

sen. Även med hänsyn till detta förefaller dessa

moment dock vara ovanliga i cyklistutbildningen.

De övriga momenten har omnämnts för 15 - 20% av

barnen, bortsett från det första som fått bortåt 30%

i den öppna frågetypen.
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Figur 22 Var och när de praktiska övningarna genomförts.
Procent barn som övats i olika sammanhang

(bas = samtliga barn).
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De praktiska cykelövningar som trots allt förekommit

har oftast skett på biltrafikerade gator och vägar

(figur 22).

Cykelträning på skolvägen är relativt ovanlig. Så

har skett för 10 - 15% av barnen enligt föräldrarnas

uppgifter (figur 22). I 15 - 20% av fallen har de

praktiska övningarna skett vid särskilda övningstill-
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Figur 23 Person som utbildat barnet i att cykla i

trafik. Procent barn som fått muntlig under-
visning eller praktisk övning av modern,

fadern eller båda (av dem som fått cyklist-
utbildning).

I 80 - 85% av fallen är det modern som svarat för

den cyklistutbildning som barnen fått, ensam eller

tillsammans med fadern. I 15 - 20% av fallen har fadern

ensam cyklistutbildat barnet (figur 23). Undersökningen

torde överdriva rollfördelningen till moderns fördel

något. Detta påverkar emellertid inte bilden i stort

att det är modern i praktiken som tar mest ansvar för
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barnens utbildning, här liksom i fråga om fotgängar-

utbildningen (sid 18).

3.5 Användning av skyddsutrustning

 

Få 4 - 6-åringar sitter i bilbarnstol när de åker bil.

De som enligt föräldrarnas uppgifter "ibland", "ofta"

eller "alltid" använder bilbarnstol uppgår till 2 - 5%

i respektive åldersklass 4, 5 och 6 år.

Den låga användningen beror på att barn växer ur bil-

barnstolen i 4-årsåldern. Med några undantag är bil-

barnstolarna för små för de äldre barnen.
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Figur 24 Bilbältesanvändning bland 4 - 6-åringar.
Procent barn som använder bilbälte med eller

utan bälteskudde.
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Tre fjärdedelar av 4 - 6-åringarna använder aldrig

bilbälte enligt föräldrarnas uppgifter (figur 24).

De konsekventa användarna uppgår till drygt 5% ("all-

tid"). De flesta av dessa använder bälteskudde.

Ungefär lika många - 5% - använder bälte "ofta" en-

ligt föräldrarna, även då i regel med bälteskudde.

De sporadiska användarna ("ibland") är uppskattnings-

vis i storleksordningen 10%. För dem är det tvärtom.

Bältet används i regel utan bälteskudde.

   

 

  

   

 

 

 

 

  

 

   

  

   

     

 

°/o

50-

40-

30-

20"

% år:0: O: ° 0: o
10 4 o< o< N .% °< ä

9 cr '7 *P q* '
*3 F* S? [_- \: b.52

O IBLAND OFTA ALLTID
Figur 25 Reflexanvändning. Procent barn som använder

reflexer (O = "är aldrig ute i mörker" +

"använder aldrig" + ej svar).

De konsekventa reflexanvändningarna uppgår enligt för-

äldrarnas uppgifter till 30 - 40% ("alltid" i figur

25). Skillnaderna mellan åldersgrupper är inte så

stora om man tar hänsyn till att det inte är aktuellt

för många barn i de yngre åldersgrupperna att vara ute

i mörker.
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Praktiskt taget alla barn har cykel när de börjar

skolan (3.4). Frågan är i vilken utsträckning som

cykelhjälm används.
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Figur 26 Hjälmanvändning. Procent barn som använder
cykelhjälm (O = har ingen hjälm + cyklar

inte + ej svar; "aldrig" = barnet har hjälm
men använder den aldrig).

Cykelhjälm används av få (figur 26). Ett par procent

i den yngsta åldersgruppen kan betecknas som konsekventa

användare, inte några i de äldre grupperna.

De flesta har ingen hjälm. 10 - 20% har hjälm men an-

vänder den aldrig enligt föräldrarnas uppgifter. I

regel torde det avse hockeyhjälm eller annan skydds-

hjälm tänkbar för cykling.
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3.6 Barns rörelsefrihet till fots och på cykel

 

Den rörelsefrihet barn har till fots och på cykel är

en produkt av deras trafikmiljö, trafikantutbildning

och den skyddsutrustning de har som trafikanter. Ju

säkrare miljön är och ju fler åtgärder som vidtagits

för att öka deras säkerhet, desto friare bör de kunna

röra sig i miljön utan vuxnas övervakning. Exempelvis

syftar deras trafikantutbildning ofta inte enbart till

att öka säkerheten utan även rörelsefriheten.
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Figur 27 Platser som barnen får gå till utan vuxens
sällskap. Procent barn som ensamma får gå
till respektive mål (övriga = får ej gå en-
samma + ej aktuellt att gå till respektive
mål + ej svar).

I vissa avseenden ökar barns rörelsefrihet till fots

starkt från förskole- till lågstadieåldrarna (figur

27). Det gäller mål som idrottsplats, bibliotek, affär,

badplats, dvs mål somofta ligger utanför bostadsom-

rådet.

För andra mål är skillnaderna mindre mellan 4 - 6-åringar
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och 7 - 9-åringar. Friheten att på egen hand gå till

närmål som lekplats, grönomrâde och lekkamrater är

relativt utbredd redan bland 4 - 6-åringarna (70 - 80%).

De yngsta barnens rörelsefrihet på cykel är begränsad

och relativt obegränsad på samma gång (figur 28).

Hälften eller fler av 4 - 6-åringarna får själva cykla

utan vuxens sällskap till lekplatser, grönområde och
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Figur 28 Platser som barnen får cykla till utan vuxens

sällskap. Procent barn som ensamma får cykla
till respektive mål (övriga = får ej cykla
ensamma + ej aktuellt att cykla till respek-
tive mål + ej svar).
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Till mer avlägsna mål är däremot friheten begränsad

för 4 - 6-åringarna att cykla ensamma. Ca 5 - 15% får

ensamma cykla till förskolan, idrottsplats, bibliotek

och affär.

Rörelsefriheten på cykel ökar kraftigt med stigande

ålder. Ca 30% av 7 - 9-åringarna får ensamma cykla till
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skolan och bibliotek, 40% till idrottsplats och 50%

till affär. För den äldsta gruppen har dessa andelar

ökat till 60 - 80%.

Samverkan med andra i trafiksäkerhetsfrågor

 

Många åtgärder förutsätter samverkan föräldrar sinse-

mellan, eller mellan föräldrar, förskole- eller skol-

personal. I andra sammanhang utvecklas kontakter mel-

lan föräldrar och trafik- och trafiksäkerhetsmyndig-

heter - i regel lokala.

Föräldrarna är en viktig grupp lokalt. De bör bäst

känna sina barns säkerhetsproblem och bör därför ha

ett ansvar att driva ortens trafiksäkerhetsfrågor så

att barnen gynnas.
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Figur 29 Föräldrarnas aktivitet i trafiksäkerhetsfrå-
gor. Procent barn vars föräldrar diskuterat
barns trafiksäkerhet med andra föräldrar,

med förskole- respektive skolpersonal,
respektive haft eller medverkat till kontak-
ter med myndigheter.
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I figur 29 redovisas hur stor del av föräldrarna som

tagit upp diskussioner om barntrafiksäkerhet i olika

sammanhang.

Mellan 50 och 60% av barnen har föräldrar som diskute-

rat barntrafiksäkerhetsfrågor med andra föräldrar

(figur 29). Diskussioner med förskole- respektive

skolpersonal har förts av 25 - 40%. Drygt 10% har

haft eller medverkat till kontakter med myndigheter.

Frekvenserna bildar en fallande serie - enklast är

att ta upp trafiksäkerhetsproblem med andra föräldrar,

och svårast måhända med myndigheter.

Inga större skillnader finns mellan åldersgrupper

utom i fråga om diskussionerna med förskola- och
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Figur 30 Antal gånger de senaste 12 månaderna som

barnens föräldrar diskuterat trafiksäkerhets-

frågor med andra föräldrar och med förskole-

respektive skolpersonal. Procent barn vars

föräldrar diskuterat olika antal gånger.
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Diskussionsaktiviteten föräldrarna sinsemellan synes

emellertid inte vara så intensiv (figur 30). De flesta

har inte diskuterat barns trafiksäkerhetsfrågor med

andra de senaste 12 månaderna (ca 65%). Den mest ak-

tiva gruppen - som diskuterat minst ett tiotal gånger -

uppger till ca 15% av de yngsta barnens föräldrar,

och ca 5% av de äldsta.

Samma sak gäller diskussionerna med förskole- respek-

tive skolperSonalen (figur 30). De flesta föräldrarna

har inte haft sådana de senaste 12 månaderna (ca 80%).

De mest aktiva som tagit upp trafiksäkerhetsfrågor i

detta sammanhang minst 3 gånger uppgår till 10% av

de yngsta barnens föräldrar och ett par procent av de
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Figur 31 När myndighetskontakterna skedde. Procent

barn vars föräldrar haft eller medverkat

till kontakter med myndigheter om barns

trafiksäkerhet vid olika tidpunkter.
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De drygt 10% av barnens föräldrar som haft eller med-

verkat till kontakter med myndigheter är fördelade

på flera år bakåt i tiden (figur 31). Ett par procent

har haft kontakter samma år som undersökningen genom-

fördes. Resten återfinns tidigare med ett par procent

årligen.

Vad har diskussionerna respektive myndighetskontakterna

handlat om?

Diskussionerna föräldrarna sinsemellan har företrä-

desvis handlat om trafikförhållandena inom bostadsom-

rådet, på förskole- och skolvägen samt på andra plat-

ser där barnen rör sig (figur 32). En annan frekvent

fråga som föräldrarna diskuterat är åldersgräns för

cykling i trafiken.

Ovanligare men dock förekommande diskussionsämnen

är fotgängar- och cyklistutbildning och cykelhjälmar.

Det finns ett ålderssamband. Diskussionsfrekvensen

vad gäller trafikförhållandena inom bostadsområdet och

på förskole- och skolvägen är högst bland de yngsta

barnens föräldrar och lägst bland de äldsta.
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handlat om.

och med förskole- respektive skolpersonal

diskuterat olika trafiksäkerhetsf
O

Procent barn vars föräldrar

Figur 32 'Vad diskussionerna föräldrar sinsemellan

ragor.

 

% 90
[:

|
DI

SK
US

SI
ON

ER
FÖ

RÄ
LD

RA
R

SI
NS

EM
EL

LA
N

80
'

DI
SK

US
SI

ON
ER

ME
D

FÖ
RS

KO
LE

-R
ES

P.
SK

OL
PE

RS
ON

AL

7
0
"

6
0
-

är
lg

gä
uá
åå
âä
åg

ç
TR

AF
IK

FÖ
RH

ÃL
LA

ND
EN

A
PÃ

FÖ
RS

KO
LE

RE
SP

1,
0 -

SK
OL

VÄ
GE

N

30
-

20
-

10
-1
L
.
-

.
4

lr
6

7-
9

10
-1

2

50
-

T
R
A
F
I
K
F
ÖR

H
ÃL

L
A
N
D
E
N
A

PÅ
A
N
D
R
A
PL

AT
SE

R

D
Ä
R
B
A
R
N
E
N

FI
NN

S
A
L
D
E
R
S
G
R
A
N
S

FO
R

AT
T
GÃ

EN
SA

M
I

G
ÃN

G
T
R
A
F
I
K
A
N
T
-

TR
AF

IK
EN

UT
BI

LD
NI

NG
CY

KL
IS

TU
TB

IL
DN

IN
G

U
l
m
:

(0
-6

7
-
9

10
-1

2

   

4-
6

7
-
9

10
-1

2
4
-
6

7-
9

10
-1

2
[4

'6
7-

9
10

-1
2

4-
6

7-
9

10
-1

2

Ã
L
D
E
R
S
G
R
Ã
N
S

FÖ
R

AT
T
CY

KL
A

I
P

0
TR

AF
IK

EN
'-

30

CY
KE

LH
JÄ

LM
AR

'
20

I
I

P-
10

[0
-6

7-
9

10
-1

2
4-

6
7-

9
10

-1
2

 

39



40

Diskussionerna med förskole- respektive skolpersonal

följer i stort sett samma mönster, med några undantag.

Frekventast diskussionsämnen är även här trafikförhål-

landena inom bostadsområdet och på förskole- och skol-

vägarna.

Relativt sett ovanligare är diskussioner om fotgängar-

utbildning, cyklistutbildning och åldersgränser för

att gå och cykla ensam i trafiken. Det är exempelvis

åtskilliga gånger vanligare att åldersfrågor avseende

cykling tagits upp i diskussionerna föräldrarna sinse-

mellan än med förskole- och skolpersonal.

Observeras kan även att cykelhjälm i viss mån behand-

lats i samtalen med skolpersonalen.

Frågan om vad myndighetskontakterna handlat om var

öppen (nr 21b, bilaga 1). Ett slumpmässigt urval om

305 av svaren har analyserats i efterhand (ca två

tredjedelar av de öppna svaren).

4 - 6-åringarnas föräldrar har i sina myndighetskon-

takter tagit upp förbättringar av trafikmiljön i bostads-

området (30%), omkring förskolan (17%) och vägen dit

(16%). Vanliga önskemål har varit sänkning av biltra-

fikens hastighet (29%), inrättande av trafiksignaler,

övergångsställen, tunnlar eller viadukter för cyklis-

ter och gående m m (28%). Avstängning av biltrafik

har drivits av ca 10% av de yngsta barnens föräldrar.

Förslagen från lågstadiebarnens föräldrar visar med

två undantag samma bild. För det första har intresset

flyttats från trafikmiljön runt skolan (9%) till skol-

vägen (26%). För det andra har önskemålen om sänkning

av biltrafikens hastighet minskat i frekvens (14%).

Föräldrarna till mellanstadiebarnen har minskat sitt
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intresse för skolvägen (11%), rimligen beroende på att

detta problem redan behandlats under lågstadietiden.
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Figur 33 Aktivitet i trafiksäkerhetsfrågor och moderns
utbildning. Procent 4 - 6-åringar vars för-
äldrar diskuterat barns trafiksäkerhet med
andra föräldrar, med förskolepersonal respek-

tive haft eller medverkat till kontakter

med myndigheter.

Föräldrarnas utåtriktade aktiviteter i trafiksäker-

hetsfrâgor är beroende av olika bakgrundsförhâllanden.

En viktig faktor i sammanhanget är föräldrarnas ut-

bildningsnivå (figur 33). Ju högre utbildning föräld-

rarna har (i figur 33 redovisas moderns), desto van-

ligare är det att man diskuterat barnens trafiksäker-

hetsproblem i olika sammanhang.
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3.8 Föräldrarnas attityder till trafikreglering

Föräldrarnas åsikter om sådana trafikregleringar som

begränsar biltrafikens framkomlighet i tätort och ökar

barnens säkerhet har mätts genom att de fått ta ställ-

ning till olika påståenden (nr 22, bilaga 1). De har

angivit i vilken grad de instämmer i de olika påstå-

endena.

Slående är den stora samstämmigheten mellan de tre

åldersgruppernas föräldrar (figur 34a-b). Man skulle

kunna vänta sig att föräldrarna till de yngsta barnen

skulle ha en mer biltrafikrestriktiv hållning än för-

äldrarna till de äldre barnen. På det hela taget finns

emellertid inga nämnvärda skillnader mellan ålders-

gruppernas föräldrar.

Föräldrarnas syn på biltrafiken är sammansatt.

De flesta anser att bilen behövs i tätorterna för att

klara av transportbehovetcüü:(omkring 80%). Samtidigt

är man emellertid positiv till vissa framkomlighetsbe-

gränsande åtgärder. De flesta anser exempelvis att

fler gator bör stängas av för biltrafik i tätorter

(omkring 70%). De flesta anser vidare att 50 km/h är

för högt i tätort och att hastighetsgränsen därför bör

sänkas (60 - 70%). Föräldrarna är också beredda att

resursmässigt ta en del från det som nu används till

bilvägar för att i stället bygga cykelvägar (omkring

85%).

Man är däremot inte överlag positiv till alla biltra-

fikbegränsande åtgärder. Åsikterna om hastighetsdämpande

gupp är relativt jämnt fördelade på positiva och nega-

tiva (en viss övervikt för de positiva finns - ca 50%

mot drygt 40% för de negativa). Samma sak gäller frågan

om att ta körfältsutrymme från biltrafiken och ge till
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cyklisterna i form av cykelbanor. Åsikterna är blandade

även omman även här kan se en viss Övervikt för de

positiva (inte fullt 50% mot ca 40%).
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Föräldrarnas uppfattning om värdet av trafikträning av

barnen mättes med två påståenden (figur 34b). Resul-

taten pekar entydigt på att de allra flesta föräldrarna

tror på trafiksäkerhetsnyttan av att träna barnen till

ett riktigt beteende i trafiken.

3.9 Föräldrarnas informationskällor

 

Dagspress och TV tycks vara viktigast för föräldrarna

när det gäller att få information om barn och trafik,

åtminstone enligt deras egen uppfattning (figur 35).

Ca 60% av föräldrarna har uppgivit att de fått den

mesta informationen från dagspress under den senaste

12-månadersperioden och ca 50% har angivit TV. Skill-

naderna mellan föräldrarna beroende på barnens ålder

är obetydliga.

 

%

90 -

80'

    

 

 

    

70 - DAGS-
TIDNINGAR

md
_1 TV

ma
_ m

ä
190' 2 Lu o _,

ä ;5 i;

RADIO m å_ ä < < å n:- z 0: s 0= äANDRA ä_ _ 5 <2: g .I 3 _. .
20 - TIDNINGAR _ - ,g :_4 < =§ > 3 g

0: m -u_ _J ä :8 < ([3 :0

< D: <1 :I:

10 -' 'få 0% :I __ ä 0:5 5:: å ä __ N

° å o o ' ° j-I 9 o 7*r*" r** I_TTñ *'Lg

      

   

 

   

 

  

 

U.
)

5 Informationskällor för trafiksäkerhetsinfor-
mation. Procent barn vars föräldrar uppgivit

varifrån de fått den mesta informationen

under de senaste 12 månaderna (flera källor

kan ha angivits varför procentsummorna över-

stiger 100).

Figur
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Broschyrer och radio har angivits av ca 20% av föräld-

rarna vardera. Även här är skillnaderna små mellan de

tre åldersgruppernas föräldrar.

Övriga informationskällor spelar mindre roll täcknings-

mässigt. Andra tidningar än dagspress har angivits som

viktigast informationskälla av 10 - 15% av föräldrarna.

De personliga kontakterna som andra föräldrar, förskole-

och skolpersonal och personer vid föreningsmöten och

liknande har varit viktigast för 5 - 10% av föräldrarna

vardera.
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4 DISKUSSION

Trafikmiljön varierar mycket för olika barn. En tredje-

del av barnen bor enligt föräldrarna i en säker gång-

trafikmiljö och kan ta sig till alla aktuella mål på

säkra vägar - till kamrater, lekplatser, grönområden,

idrottsplatser, affär, skola, förskola, bibliotek osv.

Ytterligare 10 á 15% har bara en farlig gångväg och

resten säkra. Andelen barn som lever i områden med bra

trafiksäkerhetsstandard enligt föräldrarna uppgår så-

lunda till inemot hälften. Det gäller de yngsta barnen,

såväl som låg- och mellanstadiebarnen.

I den motsatta extremen finns de som en dålig trafik-

miljö. Ca 10% av barnen har enligt föräldrarnas bedöm-

ningar inte någon säker gångtrafikmiljö, inte ens för

att ta sig till närmål som kamrater och lekplatser.

Ytterligare 5 á 10% har bara en säker gångväg och res-

ten farliga till de mål som är aktuella för dem. An-

delen barn med dålig trafikmiljö enligt föräldrarnas

bedömningar uppgår sålundatill inemot en femtedel.

Gångvägen till förskolan respektive skolan har bedömts

som farlig för en fjärdedel av barnen.

Den avgörande faktorn i föräldrarnas bedömning är hur

biltrafiken reglerats i bostadsområdena. Det spelar

ingen större roll om man bor i en liten ort, medel-

stor eller storstad. Oreglerad biltrafik i bostadsom-

rådet i form av exempelvis genomfartstrafik leder till

farlig gångtrafikmiljö för barnen oavsett bostadsortens

storlek.

Det är märkvärdigt små skillnader i föräldrarnas be-

dömningar beroende på barnens ålder. Föräldrarnas be-

dömning av gångvägarnas säkerhet skulle kunna väntas

öka ju äldre barnen är eftersom säkerheten även är en
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funktion av barnens trafikantförmåga. De samband som

finns i denna riktning är emellertid svaga. Det kan

bero på att barnens revir tilltar med ökande ålder och

att de därför riskerar kontakt med farligare trafik.

Det kan också bero på föräldrarnas medvetenhet om de

äldre barnens högre olycksfrekvenser.

Barnens rörelsefrihet är förhållandevis stor redan i

de yngsta åldrarna. De får ensamma ta sig till fots

till närmål som lekkamrater, lekplatser och grönområ-

den (70 - 80% av 4 - 6-åringarna får det). Däremot

ärrörelsefrihetentjll mer avlägsna mål begränsad.

Även på cykel får en stor del av barnen röra sig fritt

utan vuxens sällskap. Hälften eller fler av de yngsta

barnen får själva cykla till närmål som lekplatser,

kamrater och grönområden. Rörelsefriheten till mer av-

lägsna mål ökar kraftigt med stigande ålder.

Denna relativa rörelsefrihet har punktvis konstaterats

tidigare, exempelvis i en undersökning där man fann

att hälften av förskolebarnen själva fick gå till för-

skolan, och en fjärdedel cykla ensamma (Arnberg m fl

1979).

Mot denna bakgrund framstår föräldrarnas träning av

barnen till fotgängare och cyklister som mycket be-

gränsad.

De flesta föräldrar uppger visserligen att de givit

sina barn muntlig och praktisk fotgängarutbildning.

Enligt deras egna uppgifter tycks emellertid den prak-

tiska träningen vara sporadisk. De flesta av exempel-

vis 4 - 6-åringarna har inte fått någon praktisk trä-

ning under det senaste året från undersökningstillfäl-

let räknat. Det är praktisk träning som är av betydelse

för barnens fotgängarbeteende, inte muntlig undervis-

ning (för en översikt, se Spolander 1981).
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Barnens Trafikklubb (BTK) ger föräldrarna underlag för

systematisk fotgängarträning. En femtedel av barnen är

medlemmar. Detta kan jämföras med exempelvis Norge

och Danmark där ca hälften av de aktuella årsklasserna

är BTK-medlemmar (NTR 1983, Herslund 1982). De svenska

barnens medlemsskap beror i högre grad av socioekono-

miska förhållanden, t ex föräldrarnas utbildningsnivå

än gångtrafikmiljöns farlighet i bostadsområdet. Det

senare, i denna mening funktionella, sambandet är myc-

ket måttligt.

Även cyklistutbildningen är sporadisk. Barn får tidigt

egen cykel, tidigare enligt denna undersökning än vad

man kanske räknat med.

Nästan hälften lär sig cykla själva, enligt föräldrar-

nas uppgifter (hålla balans, styra och bromsa). Hälften

av barnen lärs av föräldrarna, och ca 5% av syskon

eller kamrater.

Praktiska övningar att cykla i trafiken är sällsynta

såväl bland lågstadie- som mellanstadiebarnen. I den

månwlatförekommer sker det för lågstadiebarnen.

Det är i regel mödrarna som tar det största praktiska

ansvaret för barnens trafikantutbildning, såväl fot-

gängar- som cyklistutbildningen. Detta resultat är i

linje med vad man finner i andra nordiska länder (NTR

1983). Även Beime (1981) har funnit samma sak i en

tidigare svensk undersökning. Det kan innebära att

det finns en stor outvecklad resurs i fäderna Som

tränare av sina barns trafikförmåga.

Resultaten om den sporadiska fotgängar- och cyklist-

träningen strider mot vad man funnit i en tidigare

undersökning (Beime 1981). Beimes undersökning syftade

emellertid mer att undersöka processer och sammanhang
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och var därför av begränsad omfattning (personliga

intervjuer med ett 40-tal föräldrar).

Den sporadiska trafikantutbildningen beror inte på att

föräldrarna inte själva tror på nyttan av träning.

Resultaten pekar entydigt på att de allra flesta för-

äldrarna fäster stor vikt vid träning som medel att

öka barnens trafiksäkerhet.

De åldersgrupper som undersökningen omfattar har vuxit

ur bilbarnstol.

Enligt resultaten är det få av barnen som använder

bilbälte, med eller utan bälteskudde. "Alltid"-använ-

darna bland 4 - 6-åringarna kan uppskattas till 5%

och "ofta"-användarna till lika många. Bland dessa

används bältet i regel tillsammans med bälteskudde.

Efter undersökningstillfället har försäljningen av

bälteskuddar ökat. Enligt aktuella siffror har hitin-

tills 380 000 kuddar sålts. Detta bör innebära att

bältesanvändningen nu är högre än vad som kunnat konsta-

teras i denna undersökning.

Cykelhjälm används knappast av några. Ett par procent

i den yngsta åldersgruppen kan betecknas som konsekventa

hjälmanvändare, inga i de äldre. Trots detta har

hjälmen fått ett opinionsmässigt insteg i Sverige till

skillnad från de övriga nordiska länderna (NTR 1983).

Först efter det att insikten om hjälmens betydelse

ytterligare ökat bland svenska föräldrar kan någon

större användning påräknas. Bra hjälmar måste också

utvecklas (Spolander 1982).

Enligt föräldrarna kan de konsekventa reflexanvändarna

uppskattas till 30 a 40% i de tre åldersgrupperna. Det

är högre än bland vuxna fotgängare (Rydgren 1982a).
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Enkät- och intervjuundersökningar ger emellertid högre

siffror för reflexanvändningen än vad som kan registre-

ras i observationsstudier (Håkansson 1977a). Själv-

rapporterade användningsfrekvenser ligger minst 1,5 ggr

högre än observerade.

Utåtriktad aktivitet i trafiksäkerhetsfrågor förekommer

i form av diskussioner föräldrar emellan (50 - 60% har

deltagit), med förskole- respektive skolpersonal (25 -

40%) och genom kontakter med myndigheter om barns

trafiksäkerhetsproblem (drygt 10%). Frekvensen aktivi-

teter varierar emellertid starkt mellan föräldrarna.

Diskussionerna har företrädesvis rört trafikförhållan-

dena inom bostadsområdet.och på förskole- respektive

skolevägen. Ovanligare frågor har varit om utbildning

och träning av barnen, åldersgränsfrågor på cykel

och till fots, cykelhjälm osv. Uppmärksammas kan att

åldersgränsfrågor bara i liten omfattning har disku-

terats med förskole- och skolpersonalen.

Föräldrarna har en positiv grundinställning till bilism

och dess transportfunktion i tätort.

Samtidigt är en klar majoritet positiv till vissa

framkomlighetsbegränsande åtgärder för biltrafiken. Det

är åtgärder som att gator stängs av för biltrafik och

att hastighetsgränsen 50 km/h sänks. I det senare fal-

let har man även i andra undersökningar konstaterat

att en stark majoritet bland vuxna är för ett punktvis

användande av 30 km/h-gränsen, exempelvis utanför

förskolor och skolor (Håkansson 1977b).

Om andra framkomlighetsbegränsande åtgärder är emeller-

tid föräldrarnas uppfattningar delade. Det gäller

hastighetsdämpande gupp (vägbulor) och att man tar kör-

fältsutrymme från biltrafiken och använder till cykel-

fält eller cykelbanor.
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Dagpress och TV är enligt föräldrarna de Viktigaste

informationskällorna om barns trafiksäkerhetsproblem.

Man har funnit i tidigare undersökningar att TV är ett

Viktigt informationsmedium för kampanjer om barn och

trafik (Rydgren 1982b). De media som föräldrar helst

föredrar att få information genom är radio och TV

(Rydgren 1982c).

Denna undersöknings resultat bör motivera att ytter-

ligare insatser görs för att stimulera och underlätta

för föräldrarna-att träna sina barn som fotgängare och

cyklister. Vidare finns en utbredd förståelse bland

föräldrarna för Vissa åtgärder som begränsas biltrafi-

kens framkomlighet i tätort.
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FRÅGOR OM BARN OCH TRAFIK

LäA gänna iggnom áoAmuLänet innan Du bänjan beavana ánågonna. Du be4uanan dem genom
af: kngdéa 60A det eålen de AvaAAalteanatiu 40m dtämmen med Din uppsattning ellen
Dina áonhållanden. På en det ánågan Aha Du ockdå Akniua ned Avaaet.

 

1. Hur stor är familjen? Ange ålder och kön på alla i familjen.

 

Person ?ågåäl år) :âgke ?Zigiâ

1 [:1 E]
2 _____ E] E]
3 _____ E] E]
4 _____. [:3 [:3
5 _____ C] C]
6 _____. E] E]
7 ...___ C] [:3
8 _____, E] E:)

Ringa in det bann áonmulänet gällen.

 

2. Vilken skoluthildning har föräldrarna (Du och make/maka)?

a) Modern b) Fadern

Grundskola, folkskola

eller motsvarande [3 E]

Gymnasium, yrkesskola

eller motsvarande [3 E]

Högskola, universitet

eller motsvarande E] E]

 

3. Vilken är föräldrarnas huvudsakliga sysselsättning?

a) Modern b) Fadern

Yrkesarbete heltid

" deltid

Hushållsarbete heltid

" deltid

Studier heltid

" deltid D
E
]

D
E
]

E
H
]

D
E
]

D
E
]
D
E

 

4. Har familjen bil?

E] Ja, en bil

[3 Ja, två eller flera bilar

(3 Nea'

   
Om gamiljen inte han bil hoppa även ánága 5 och gå till ánåga 6.

 

5. Använder barnet bilhälte?

Med s k UtanS k
bälteskudde bälteskudde

Nej, aldrig E] E]

Ja, ibland E] E]

Ja, ofta D E]

Ja, alltid E]
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6. Går barnet i fritidshem efter skolans slut?

E:]Ja. Ange hur många timmar per vecka barnet i

regel är där

EI Nej

 

7. Har barnet varit medlem i Barnens Trafikklubb?

E:|Ja

E:]Nej

 

8a. Vilken typ av bostad bor Du i?

E:|Enfamiljshus (Villa, kedjehus, radhus)

[:]Flerfamiljshus

b. Hur är biltrafiken i Ditt bostadsområde?

[:]0mrådet är bilfritt

E:]Enbart biltrafik till och från fastigheterna förekommer

[:]Området har gles genomfartstrafik

E:]Området har tät genomfartstrafik

 

9. Vad anser Du om trafikmiljän för Ditt barn om det skulle gå till:

Helt Ganska Ganska Mycket Inte aktuellt
säker säker farlig farlig att gå dit

Skola D D

Fritidshem

Lekplatser

Idrottsplatser

Simhall, badplats

Grönområde

Lekkamrater

Bibliotek

Affär

U
U
D
D
D
D
D
D
U
D

D
D
D
D
D
D
U
D
D
D

D
D
B
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
U
D

Bio
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10. Har någon i familjen muntligen undervisat eller övat barnet utomhus

hur man ska gå i trafiken?

[3 Ja. Ange vem som huvudsakligen
har gjort det

E] Nej

  

 

 

Om Du Avanai "Nej", hoppa även ánága 11 och gå LLKZ ánåga 12.

 

11a. Vad har denna undervisning eller övning handlat om?

Muntlig Övningar Har ännu
under- utomhus inte tagits

visning

[1Att gå på trottoar och gångbana E]

Att gå på vägutan gångbana eller
trottoar

Att gå över gata/väg

Att stanna innan man går över
gata/väg

Att se sig för innan man går
över gata/väg

Att gå över i korsning

Att gå över-vid trafiksignaler

Att gå i mörker

Att gå på farliga platser med
t ex skymd sikt eller snabb
trafik

D
U

B
D
D
D
D
D

EE
]
:
m
a
m
m
a
n

131
:]
D
D
D
U
D
U
D
D
å

Annat, vad

 

Hoppa även ánågonna b och c om Du inteövat bannet utomhuA.

b. Var och när har Övningarna skett?

22:?
E] I område utan biltrafik

L:] På gata eller väg med biltrafik

Eêä?
E] I samband med ärenden av olika slag t ex till affär

E] I samband med annan utomhusvistelse t ex promenader

[] På väg till skola eller fritidshem

E] På tid som särskilt avsatts för trafikövningar

0. Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har barnet
fått sådan övning utomhus?

Ange ungefärligt antal gånger

 

Den mesta övningen har
[:] skett tidigare
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12. Får barnet gå utan vuxens sällskap till:

Qmjg:
Inte Vid Vilken
aktuellt ålder fick
att gå barnet börja

Ja Nej dit gå dit?

Skola D D E]

Fritidshem D_ I: D

Lekplats E] [:] E]

Idrottsplats [:] E:) E]

Simhall, bad-
plats D E' E]

Grönområde [:] E:] E]

Lekkamrater E:) E] E:)

Bibliotek E] B B

Affär :1 E] [3

Bio E:] E:) [1

13. Använder barnet reflexer när det går i mörker?

E] Nej, barnet är praktiskt taget aldrig ute när är mörkt

[1 Nej, aldrig

E] Ja, ibland

[3 Ja, ofta

[] Ja, alltid

LM_

14. Kan barnet cykla?

[3 Ja, barnet cyklar på egen cykel

[3 Ja, barnet lånar cykel av syskon/kamrater

EJ Nej

Om Du Auanat "Nej", happa även gnäga 75 och gå tik? ánåga 16.
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15a. Hur lärde sig barnet främst att_hålla_balansen_2ê_gykgln?

Barnet lärde sig själv

Barnet lärde sig av kamrater eller syskon

Barnet lärde sig av sina föräldrar

Barnet lärde sig i förskola, daghem eller familjedaghem

Barnet lärde sig i skolan[3
E]

E]
[3

i]

b. Har någon i familjen muntligen undervisat eller övat barnet

praktiskt hur man ska cykla i trafiken?

E] Ja. Ange vem som huvudsakligen har gjort det

[3 Nej, barnet är ännu för litet

E] Nej, annan anledning

Om Du svanat "Nej", happa även änäga c, d 00h 8 00h gå IÃÅÅ áäåga 6-

C. Vad har denna undervisning eller övning om hur man ska

cykla i trafiken främst bestått av?

Muntlig Praktiska Har ännu
under- övningar inte tagits

visning upp

Att cykla längs väg
eller gata [3

Att cykla rakt fram i

korsning

Att svänga till vänster

i korsning

Att ge körriktningstecken

Att se sig om i olika

situationer

Att bli omkörd av bil

E]
E]

E]
[1

E]
E]

E]

Att cykla i mörker

Att cykla på farliga
platser med t ex skymd sikt

eller snabb trafik

E]
E]

E]
[3

E]
E]

[3

E]
E]

E]
E]

E]
E]

[I]
[3

d. Var och när har övningarna skett?

Yêä?

[:] .I område utan biltrafik

På gata eller väg med biltrafik

uäz?
E:] I samband med ärenden av olika slag t ex till affär

[:] I samband med annan utomhusvistelse

[:] På väg Lill skola

L_J På tid som särskilt avsatts för trafikövningar
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e. Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har barnet
fått sådana övningar?

Ange ungefärligt antal gånger

|:] Den mesta övningen har skett tidigare

f. Får barnet cykla utan vuxens sällskap till:

Qm_ja:

Vid vilken
Inte aktu- ålder fick
ellt att barnet börja

Ja Nej cykla dit cykla dit?

Skola D D :

Fritidshem Ej [:] [:]

Lekplatser :1 D E]

Idrottsplats I: [3 I:)

Simhall, badplats E:] E:] [:]

Grönområde I: 1:] I:

Lekkamrater [:| B

Bibliotek E] C] D

Affär [:] [] "_'

Bio EI CJ I:

g. Använder barnet hjälm när det cyklar?

[:| Nej, barnet har ingen hjälm

E:! Nej, barnet har hjälm men använder den aldrig

E:| Ja, barnet använder hjälm ibland

[:] Ja, barnet använder ofta hjälm

::I Ja, barnet använder alltid hjälm

16. Har Du och andra föräldrar pratat om barns trafiksäkerhet?

E] Ja

[3 Nej

 

Om Du Auanat "Nej" hoppa även Anäga 17 och gå tiil ánåga 18.
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17 Hur många gånger hardet skett under de senaste 12 månaderna?

Ange ungefärligt antal gånger

ad<
D

I
U

U
U
D
D
D
D

har samtalen handlat om?

Trafikförhållandena inom barnens bostadsområde

Trafikförhållandena på vägen till skolan

Trafikförhållandena på väg till andra platser
där barnen uppehåller sig

Utbilda barn att gå i trafiken

Utbilda barn att cykla i trafiken

Ålder när barn själva får gå i trafiken

Ålder när barn själva får cykla i trafiken

Cykelhjälmar

Annat, ange vad

   

18.

 

Har Du och lärare i skolan

pratat om barns trafiksäkerhet?

E]

[3

Ja

Nej

 

Om Du Avanat "Nej" hoppa även ánåga 19 och gå fikk ánäga 20.

 

19 a.

 

Hur många gånger har det skett under de senaste 12 månaderna?

Ange ungefärligt antal

Vad

D
U
D
D
D

U
D
D
D

har samtalen handlat om?

Trafikförhållandena på vägen till skolan

Trafikförhållandena omkring skolan

Trafikförhållandena inom barnens bostadsområde

Trafikförhållandena på väg till andra platser där
barnen uppehåller sig

Utbilda barn att gå i trafiken

Utbilda barn att cykla i trafiken

Ålder när barn själva får gå i trafiken

Ålder när barn själva får cykla i trafiken

Annat, ange vad
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20. Har Du haft eller medverkat till kontakter med myndigheter om barns
trafiksäkerhet?

[3 Ja

[3 Nej

 

 

 

Om Du Auanat "Nej" kappa även ánága 27 och gå till åxåga 22.

 

21a. När skedde det senast?

Ange år

 

b. Vad gällde kontakterna?

  

   

     

 

22. Vad tycker Du om följande påståenden? Sätt kryss i den ruta som stämmer
med Din åsikt.

Håller Håller Håller Håller Har

helt delvis knappast absolut ingen

med om med om med om inte upp-
med om fatt-

ning

a. Man bör bygga cykelvägar för en

del av de pengar som nu används E] E] E] E] E]
till bilvägar

b. Bilen behövs i tätorterna för

att klara av transporterna där [3 E] E] E] E]

G. Hastighetsgränsen 50 km per

timme är för hög inom tätort

och borde sänkas E] E] E] E:] E]

d. Att träna barn att bete sig rik-

tigt i trafiken är bortkastat

eftersom de ändå beter sig im-
pulsivt E] E] E] E] E]

e. Man bör göra körbanorna för bil-
trafiken smalare för att få ut-
rymme för cykelbanor i tätorter E] D D EI U

f. Fler gator i tätorterna bör
stängas av för biltrafik El EJ 1:1 El EI

g. Det bästa som kan göras för
barns trafiksäkerhet är att
träna dem till ett riktigt

beteende i trafiken E] E] E] E] E]

h. Man bör bygga fler gupp i gator-

na för att minska bilarnas has-

tigheter i tätorter \[j [3 E] E] E]
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23.

[3 Ja

1:] Nej

 

Har Du fått någon broschyr (häfte) om barn och trafik?
 

Om Du övanat "Nej" hoppa även ánága 24 och gå tLKZ ánága'ZS.

 

24a.

D
D
D
D
E
I
D

Ange månad

I brevlådan

På annat sätt, ange vilket

Ungefär när fick Du den broschyren?

och år

Hur fick Du broschyren?

Barnet hade den med sig från skolan

På bensinstation

Pâ postkontor, bank eller liknande

Vid möte i förening, organisation eller liknande

  

E] Nej

Ja,

E] Ja,

E] Ja,

[] Jm

1

c. Har Du läst eller

jag har

jag har

jag har

jag har

tittat i broschyren?

bläddrat igenom den

läst nâgra sidor i den

läst större delen av den

läst hela broschyren

d. Kommer Du ihåg vad den handlade om?

Ange i så fall vad Du tyckte var viktigast i den

  

 

25.

Mer

D
D
D
D
D
D
D

Nej,

 

sällan

Har Du under de senaste 12 månaderna hört eller sett eller
läst någonting annat om barn och trafik?

nästan varje dag

ett par gånger i veckan

någon gång i veckan

ett par gånger i månaden

någon gång i månaden

inte under de senaste 12 månaderna

 

Om Du Auanat "Nej" hoppa även ánåga 26 och gå till ánåga 27.
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Varifrån har Du fått den mesta informationen om barn och trafik
under de senaste 12 månaderna?

Dagstidningar

Andra tidningar

Radio

TV

Broschyrer

Vid föreningsmöte eller liknande

Av andra föräldrar

ÄV personal i skola

Annat, ange vad

  

 

26.

E]

E]

[3

E]

E]

E]

E]

[3

E]

27. Vem

[3

E]

i:

E]

har besvarat frågorna?

Mamma

Pappa

Båda tillsammans

Någon annan, vem?

   

Lä/s igenom áonmwzänot och hanüoüem Dina öva/L och att Du. huva/uu:
Aamzliga ánågon,

Om Du han nägna åken Aynpunhien på banno taaáikbähenhet och vilka áöabättningan
bom Akalla kunna gönaA, än vi Iachbamma om Du Ahnáuen dem hån.
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