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Referat

Svenska skolpatrullemas vara eller icke vara har debatterats under många år. Förespråkare anser att de fyller en viktig

trañksäkerhetsuppgifr och att de får eleverna att växa i sitt ansvarstagande. Motståndare hävdar att barnen utsätts för

stora hälsorisker t ex när det gäller olyckor, avgaser och buller. Barnen är dessutom för små för att axla den börda

och det ansvar som uppgiften innebär.

I den här studien har avsikten varit att ta fram ytterligare fakta om skolpatrullverksamheten så att beslutsfattare

ute i kommunerna har ett bredare underlag för sina beslut.

Resultaten har visat att verksamheten fortsätter att minska i omfattning. De visar också att det finns både positiva

och negativa sidor med skolpatrullema. Till de positiva sidorna hör att bilister sänker sin hastighet när de passerar

skolpatrullbevakade övergångar. Till de negativa hör barnens osäkerhet inför sin uppgift, svårigheter att fatta rätt

beslut i krångliga situationer och upplevelser av att arbetsmiljön kan vara obehaglig.

Projektet är uppdelat i fyra delstudier. Delstudie 1 syftar till att mäta omfattningen av skolpatrullverksamheten

i Sverige med hjälp av en enkät till ansvariga i landets kommuner. Nio procent av skolorna i landet visade sig ha

skolpatruller. Verksamheten minskar successivt i omfattning. I delstudie 2 belyses barnens egen instälhring till

verksamheten genom samtalsintervjuermed bam. Svaren visar en stor variation i hur de uppfattar sin roll, sitt ansvar

och hur de värderar sin uppgift. I delstudie 3 observeras skolpatruller i arbete. Även här framkommer en stor variation

i hur man arbetar. Man kan konstatera att skolpatrullema inte alltid fungerar såsom det är I delstudie 4 studeras

bihsters hastighetsanpassning vid en övergång. Resultaten visar att man kör saktare om skolpatruller är på plats.

Sammantaget pekar resultaten på nödvändigheten att överväga alternativa verksamheter såsom trafiknquö-

förbättring genom t ex separering eller användandet av vuxna som skolpatruller.
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Abstract (background, aims, methods, result)

The use ofschool crossing patrols has been the subject ofdebate in Sweden for many years. Advocates ofthe system

consider that the patrols perform an important task in road safety and that they encourage school children to accept

responsibility. Others consider that children are exposed to excessive health risks, for example through accidents,

exhaust fumes and noise. In addition, children are regarded as too young to undertake such duties and to acceptthe

responsibility involved in these activities.

In this study, the intention has been to produce further factual information on crossing patrols so that municipal

officials will have a broader basis for their decisions.

The results .show that the use of crossing patrols is continuing to decline. It was also found that there are both

positive and negative aspects ofthese activities. One ofthe advantages is that car drivers slow down when approaching

pedestrian crossings manned by patrols. Among the disadvantages are children°s uncertainty about their work,

problems in making the right decision in difficult situations and the unpleasant nature ofthe working environment.

The project is divided into four sub-studies. Sub-study 1 aims at measuring the extent ofcrossing patrol activities

in Sweden through a questionnaire sent to officials in all the Swedish municipalities. It was found that 9% of the

schools in Sweden operate crossing patrols. These activities are decreasing successively. Sub-study 2 illustrates

children°s own attitudes to these activities determined through interviews with school pupils. The replies show large

variations in the way children regard their role, the responsibility involved and the value oftheir work. Sub-study 3

observes crossing patrols at work. Here, too, there were large variations in the way these activities are carried out.

It was found that the crossing patrols do not always operate in the intended way. Sub-study 4 focuses on speed

adaptation by car drivers at a pedestrian crossing. Here, it was found that they drive more slowly ifa crossing patrol

is in operation.

In general, the results indicate the need to consider alternative activities such as improvement of the road

environment by means of separation or the use of adults for crossing patrols.
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Förord

Initiativet till denna studie om skolpatruller i Sverige togs

efter en diskussion om skolpatrullemas vara eller icke vara

i Vägverkets samrådsgrupp för barn- och ungdomsfrågor.

Studien har genomförts med anslag från Vägverkets

Skyltfond. Kontaktperson på Vägverket har varit Helena

Höök. Projektet har genomförts av de båda författarna.

Tack till Gunilla Öberg, Lärarhögskolan i Stockholm, som

hjälpt till med intervjuer av barn och tack till alla barn och
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lärare som gjort studien möjlig. Tack också till Ann Soñe

Senneberg som redigerat och skrivit ut rapporten och till

Mie Vågberg, Lärarhögskolan i Stockholm som bidragit

med konstruktiva synpunkter på rapporten som lektör vid

det publiceringsseminarium som genomförts på VTI.

Omslagsbilden är hämtad från TSVs utbildningsmaterial

för skolpatruller från 1975 (TSV, 1975).
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Skolpatrulleri Sverige - En studie om dess förekomst och utformning, barnens arbetssituation, deras egen syn

på verksamheten samt dess inverkan på bilisters hastighetsval

av Barbro Linderoth och Nils Petter Gregersen

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 Linköping

Sammanfattning

Svenska Skolpatrullemas vara eller icke vara har debatte-

rats under många år. Förespråkare anser att de fyller en

viktig trafiksäkerhetsuppgift och att de får eleverna att växa

i sitt ansvarstagande. Motståndare hävdar att bamen utsätts

för stora hälsorisker t ex när det gäller olyckor, avgaser

och buller. Barnen är dessutom för små för att axla den

börda och det ansvar som uppgiften innebär.

I den här studien har avsikten varit att ta fram ytterligare

fakta om skolpatrullverksamheten så att beslutsfattare ute

i kommunema har ett bredare underlag för sina beslut.

Resultaten har visat att verksamheten fortsätter att

minska i omfattning. De visar också att det finns både

positiva och negativa sidor med skolpatrullema. Till de

positiva sidorna hör att bilister sänker sin hastighet när de

passerar skolpatrullbevakade övergångar. Till de negativa

hör barnens osäkerhet inför sin uppgift, svårigheter att fatta

rätt beslut i krångliga situationer och upplevelser av att

arbetsmiljön kan vara obehaglig.

Bakgrund

Skolpatrullemas existens och utformning i Sverige har

debatterats åtminstone sedan föreskrifter utformades

1974. Förekomsten av skolpatruller har minskat till för-

mån för trafikrnilj öförbättringar. På många håll finns verk-

samheten kvar och debatten har fortsatt. 1995 lyftes ñågan

upp ytterligare en gång genom Vägverkets samrådsgrupp

för barn- och ungdomsfrågor. Detta var skälet till att initiati-

vet togs till denna studie.

Syfte

Denna undersökning har genomförts med syfte att ta fram

ett underlag för diskussionen om Skolpatrullemas framtid.

Resultaten av undersökningen kan ge kommunerna ett

bredare underlag för beslut om verksamhetens framtida

existens eller utformning. Undersökningen består av fyra

delstudier som alla syftar till att kasta ljus över hur verk-

samheten fungerar.

Delstudie 1, kartläggning av skolpatrullverksamheten

iSverige

Syftet är att kartlägga verksamheten 1995 och att därmed

göra det möjligt att beskriva utvecklingen sedan Nilssons

(1990) undersökning. Observera att kartläggningen

genomfördes 1995 . Den finns tidigare redovisad i VTI-

notat 67 -1995 (Linderoth och Gregersen, 1995).

Kartläggningen är genomförd med hjälp av en enkät till
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landets 288 kommuner. Samtliga kommuner har svarat på

enkäten och resultaten visar att 31% av kommunerna har

skolor som använder skolpatruller. Av landets alla skolor

är det 9%, enligt enkätsvaren som har patrullverksarnhet.

Detta innebär att verksamheten fortsatt att minska sedan

1 990.

Delstudie 2, observation av Skolpatrullemas arbets-

situation

Syftet äratt ge exempel på hur skolpatrullema fungerar i

olika trafikinin Öer avseende hur man genomför sin uppgift

i praktiken, hur andra barn/vuxna reagerar etc.

Observationsstudien, liksom intervjustudien, har en

kvalitativ inriktning. Sju olika skolpatrullbevakade platser

har observerats genom videofilmning och efterföljande

analys.

En stor variation i hur man arbetar framkommer i

observationsstudien. Variationen sträcker sig från mycket

välordnade arbetsförhållanden till kaotiska situationer där

många ignorerar skolpatrullema. Arbetsuppgifterna vari-

erar också mycket från lugna miljöer med få barn och få

bilar till besvärliga korsningar med mycket trafik och

många trafikanter. Barnens sätt att ta sig an sin uppgift

varierar också. Några barn går in för sin uppgift med stort

engagemang medan andra snarare försöker att låtsas som

de inte är skolpatruller. I de lugna och mindre omstän-

digheterna som observerats tycks det hela oftast ftmgera

bra trots att det ibland brister i detaljema. När man kommer

till mer komplicerade och trafikerade situationer där

trafiksäkerhetsåtgärder behövs bättre kan man konstatera

att problemen kan bli stora.

En slutsats man kan dra utifrån dessa observationer är

att man inte självklart kan räkna med att skolpatrullema

fyller den uppgift som är tänkt för dem.

Delstudie 3, intervjuer med skolpatrullbarn

Syftet är att belysa barnens inställning till skolpatrull-

verksamheten, sin egen roll samt för- och nackdelar som

är förknippade med uppgiften.

Studien är genomförd som gruppintervjuer med barn

ñån sex olika skolor i lika många svenska orter. Studien

är kvalitativ och urvalet år inte draget så att resultaten är

strikt generaliserbara till hela verksamheten. En ambition

har dock varit att få en spridning i ortsstorlek och därmed

en variation i barnens arbetssituation.



Från intervjustudien kan man konstatera att variationen

är stor i hur barnen uppfattar sin roll och värderar sin upp-

gift. Det finns bam som ser sin uppgift som mycket Viktig

för trañksäkerheten och som dessutom tycker att arbetet

är roligt. Att man också får en belöning förstärker gärna

denna känsla. För andra barn däremot, ses belöningen som

det viktigaste med deras engagemang. Vissa betraktar

arbetet som tråkigt och besvärligt, speciellt under dåliga

väderförhållanden eller när det är mycket trafik. Varia-

_ tionen framstår också tydligt när det gäller hur andra fot-

gängare och cyklister upplevs följa de instruktioner som

skolpatrullema ger. Vissa tycker att man blir åtlydd för det

mesta medan andra är missnöjda med att både barn och

vuxna ignorerar dem.

Delstudie 4, mätning av bilisters hastighet

Syftet är att mäta om förekomsten av skolpatruller påverkar

bilisters hastighetsval och tendens att stanna vid övergångs-

ställe när barn skall gå över. Dessutom är ett syfte attmäta

hur stor del av bilistema som uppmärksammar att skol-

patruller står på plats.

Studien är genomförd med en experimentell design. Ett

övergångsställe har använts där skolpatruller normalt

verkar. Tre situationer användes:

0 inga bam alls vid övergångsstället

0 barn väntande för att gå över

0 barn väntande för att gå över och skolpatruller på plats

10

Bilars hastighet när de närmade sig övergångsstället

mättes med hjälp av enPortable Traffic Analyser (PTA)

under alla de tre betingelsema. Resultaten visar att man kör

långsammare när barn står vid övergångsstället för att gå

över jämfört med när inga barn finns där. Om man har en

skolpatrull på plats minskar hastigheten ytterligare, både

när det gäller medelhastighet och andel som kör över

50 km/h.

Diskussion och slutsatser

Studien visar att det finns positiva och negativa sidor med

patrullverksamheten. Till de positiva hör hastighetsminsk-

ningen hos bilar och de positiva värderingar om nytta,

ansvar och nöje som barnen själva framför. Till de negativa

hör bl.a. att barn känner oro inför sin uppgift och tycker

det är svårtatt alltid fatta rätt beslut. Arbetsmiljön upplevs

också av barn som besvärlig, speciellt i kyla, regn och när

det är mycket trafik. Ett resultat som talar mot verksam-

heten är att den fortsatt att minska i omfattning. Huvud-

argumenten för detta är attman förbättrat trañkmilj ön eller

insett att arbetsuppgiften inte lämpar sig för bam. Dessa

argument pekar också på de viktigaste altemativen till barn-

patruller, nämligen trafikmiljöförbättringar genom tex.

separeringsåtgärder och användandet av vuxna som vakter

istället för bam.
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School crossing patrols in Sweden - a study of their use and operation, the working situation of the children,

their attitude to crossing patrols, and the influence of such patrols on car drivers, speeds

by Barbro Linderoth and Nils Petter Gregersen

Swedish Road and TransportResearch Institute

SE-581 95 Linköping SWEDEN

Summary

The use of school crossing patrols has been the subject

of debate in Sweden for many years. Advocates of the

system consider that the patrols perform an important task

in road safety and that they encourage children to accept

responsibility. Others consider that children are exposed

to excessive health risks, for example through accidents,

exhaust fumes and noise. In addition, children are regarded

as too young to undertake such duties and to accept the

responsibility involved in these activities.

In this study, the intention has been to produce further

factual information on crossing patrols so that municipal

officials will have a broader basis for their decisions.

The results show that the use of crossing patrols is

continuing to decline. It was also found that there are both

positive and negative aspects of these activities. One of

the advantages is that car drivers slow down when

approaching pedestrian crossings manned by patrols.

Among the disadvantages are children°s uncertainty about

their work, problems in making the right decision in

difficult situations and the unpleasant nature ofthe working

environment.

Background

The use and design ofcrossing patrols in Sweden has been

debated in Sweden ever since regulations for such

activities were drawn up in 1974. The use of crossing

patrols has decreased in favour of improvements to the

trañic environment. In many places, crossing patrols are

still in use and the debate has continued. In 1995, the

question was once again taken up in the consultation group

for child and youth matters_organised by the National Road

Administration. This was the reason for taking the initiative

for this study.

Purpose

This study has been carried out in order to obtain a

discussion basis concerning the future of crossing patrols.

The results of the survey are intended to provide the

municipalities with a broader basis for decisions on the

future use or planning of such activities. The survey

consists of four sub-studies, all of which are aimed at

determining how satisfactorily these activities operate.

Sub-study 1: Charting crossingpatrols in Sweden

The aim is to chart activities in 1995 and thereby to make

it possible to describe development since the study carried

out by Nilsson (1990). Note that the charting project was
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carried out in 1995. It has also been reported in VTI Notat

67-1995 (Linderoth and Gregersen, 1995).

The survey has been carried out with the aid of a

questionnaire sent to Sweden°s 288 municipalities. All of

these replied and the results show that 31% of the

municipalities have schools that operate crossing patrols.

From the replies, it was concluded that 9% of all schools

in Sweden operate crossing patrols. This indicates that the

use of crossing patrols has decreased successively since

1 990.

Sub-study 2: Observation of the work situation of

crossingpatrols

The aim is to obtain examples ofthe way in which crossing

patrols operate in various trañic environments with regard

to the practical performance of their duties, the reaction

of other children/adults, etc.

As in the interview study, the observation study has a

qualitative orientation. Seven locations with crossing

patrols have been observed by means ofvideo filming and

subsequent analysis.

The observation study revealed a maj or variation in

operation, ranging from highly organised working

conditions to chaotic situations where many road users

ignore the patrols. Duties also vary from calm

environments with small traffic volumes and few children

to complexjunctions with dense traiñc and large numbers

of road users. The children s approach to their work also

varies. Some accept their duties with a high degree of

involvement, while others appear completely dis-

interested. At the smaller and quieter locations observed,

crossing patrols usually operate well, although there are

occasional shortcomings in various respects. In the case

ofmore complex situations with high traffic volumes and

a need for road safety measures, considerable problems

can arise.

One conclusion that can be drawn on the basis ofthese

observations is that it is not obvious that crossing patrols

fulñl their intended purpose.

Sub-study 3: Interviews with crossingpatrols

The aim is to study children°s attitudes to crossing patrols,

their own roles and the advantages and disadvantages

associated with this work.

The study was carried out in the form of group

interviews with children from six schools in each of six

11



Swedish towns. The study is qualitative and the sample has

not been chosen so that the results can be generalized to

all crossing patrols. However, one ambition has been to

cover a range oftown sizes and thereby a variation in the

children s working situation.

The interview study found large variations in the way

children regard their roles and value their work. Some

children regard patrol duties as very important for road

safety and also that it is an enjoyable activity. The fact that

they also receive remuneration enhances this attitude.

However, other children regard the remuneration as the

most important part ofthe work. Some regard their task

as uninteresting and laborious, especially in poor weather

or when there is heavy trafñc. The variation also appears

clearly in the way other pedestrians and cyclists are

considered to obey instructions from crossing patrols.

Some consider that pedestrians and cyclists usually show

compliance, while others are unhappy that they are ignored

by children and adults alike.

Sub-study 4: Measuring car drivers' speed

The purpose is to measure whether the presence of

crossing patrols influences car drivers speed and tendency

to stop at pedestrian crossings where children are waiting

to cross. In addition, the study measured the proportion

who noticed that a crossing patrol was in operation.

The study was carried out with an experimental design

using asingle pedestrian crossing where crossing patrols

norrnally operate. Three situations were used:

0 No children at all at the pedestrian crossing

12

- Children waiting to cross

° Children waiting to cross and a crossing patrol on hand.

Motorists speed when approaching the pedestrian

crossing was measured with the aid of a Portable Traffic

Analyser in all three situations. The results show that

motorists drove more slowly when children were waiting

at the crossing, compared with a situation where there

were no children. If a crossing patrol is present, they

reduce speed further, both in terms ofmean speed and the

proportion ofmotorists exceeding 50 km/h.

Discussion andconclusions

The study shows that there are positive and negative sides

of crossing patrols. The positive aspects include speed

reduction by motorists and the sense of usefulness,

responsibility and enjoyment expressed by the children

themselves. The negative aspects include children s

anxiety about doing such work and their difficulty in always

making the right decision. The working environment is also

considered negative, especially in cold, rain and heavy

traffic. Aresult that also tells against these activities is that

they are decreasing in extent, the main arguments being

an improved traffic environment or the realisation that the

environment is unsuitable for children. These arguments

also provide support for the most important altematives

to child patrols, i.e. improvements to the traffic

environment based on separation and the use of patrols

manned by adults instead of children.
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1 Bakgrund

1.1 Utvecklingen i Sverige

Skolpatrullverksamhet har förekommit i Sverige sedan

1953, dvs. i ca 35 år. Idén med skolpatruller kommer från

Detroit i USA där verksamheten startade redan 1919.

Skolöverstyrelsen utfärdade i samråd med Trañksäker-

hetsverket, Rikspolisstyrelsen och Kommunförbundet de

första riktlinjerna för verksamheten 1974 (ASÖ 1974/
75:24). Där sägs det att

syftet med skolpatrullverksamheten är bl.a. att

skapa en organisation som kan tillförsäkra skolans

elever större säkerhet på väg till och från skolan.

Man rekommenderade att skolpatrullema rekryterades

from. årskurs 6, dvs. då barnen är 12 år gamla. Man skrev

också att

Skolstyrelsen bör ständigt vaka över möjligheterna

attföreslå andra åtgärder i syfte att öka trafiksäker-

heten som t. ex. förändringar av trafikmiljön runt respek-

tive skola i samråd med byggnads-/gatukontor och

polis. Skolöverstyrelsen bör inför varje läsår överväga

huruvida verksamheten är erforderlig eller ej .

År 1979, dvs. fem år efter att föreskrifterna om skol-

patrull infördes, tog Kommunikationsdepartementet upp

frågan i utredningen Bams trafiksäkerhet (DsK 1979:6).

Där konstaterar man att det finns kritik mot skolpatrull-

verksamheten för att den på ett otillbörligt sätt utnyttjas

för att komma undanförbättringar i trafikmiljön. Man fäster

också uppmärksamheten på att det i SÖ:s anvisningar sägs

att det i vissafall kan vara olämpligt att låta skol-

elever tjänstgöra i skolpatruller

och attman i sådana fall bör överväga att föreslå andra

åtgärder, t.ex. att förändra trafikmiljön. Avslutningsvis i

avsnittet om skolpatruller sägs dock:

Sammanfattningsvis får TSU beträjfande skol-

patrullverksamheten anföra följande. Den verksamhet

som skolpatrullerna bedriverför att tillförsäkra skolans

elever större säkerhet på väg till och från skolan är

betydelsefull. En av anledningarna till att antalet in-

träffade olyckor på skolvägen kunnat hållas på en låg

nivå är skolpatrullernas verksamhet. TSU ser därför

ingen anledning attföreslå några ändringar i den nu-

varande ordningen. Ett noggrant tillämpande av utfär-
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dade riktlinjer och anvisningar är självfallet nödvän-

digt. Skolpatrullmedlemmens uppgift är att när kör-

banan inte ärfri göra eleverna uppmärksamma därpå.

De får inte på något sätt ingripa i fordonstrafiken

genom att t. ex. stoppa densamma, vilket skolpatruller-

nas kritiker måhända inte har klartför sig.

Skolöverstyrelsens anvisningar upphörde att gälla 1986

men verksamheten har fortsatt på lokala initiativ och före-

kommer fortfarande på många håll. Verksamheten bedrivs

i dag under kommunalt ansvar och det är på denna nivå som

beslut om dess vara eller icke vara tas.

Strax efter att Skolöverstyrelsens riktlinjer kom ut

producerade Trafiksäkerhetsverket ett utbildningsmaterial

för skolpatrullema (TSV 1975). Detta användes flitigt ute

på skolorna under många år, men efter att riktlinjerna

slutade att gälla upphörde ocksåproduktionen av material.

För de skolor som har patruller har detta upplevts som ett

problem. Många har fått klara sig utan eller med hjälp av

sparat äldre material.

Ett undantag är trafikpolisen i Stockhohn som i sam-

arbete med Stockholms skolor tagit fram ett undervis-

ningspaket med bl.a. en pärm Skolpolis för kontakt-

läraren med information om skolpolisverksamheten, om

barns trafiksäkerhet, om trañksäkerhetsarbetet i skolan,

om utrustning, om skolskjuts mfl. områden. Pärmen ut-

vecklas och hålls aktuell genom nya utskick. I paketet ingår

också ett häfte för eleven med instruktioner om hur man

arbetar som skolpolis.

 

Logotype för skolpatrullernas verksamhet

© Trafikpolisen, Stockholms län
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Skolpatrullverksamheten har minskat kraftigt under

senare tid. I en kartläggning genomförd 1989 (Nilsson,

1990) framkom att 103 kommuner hade skolpatruller, 85

hade haft tidigare men slutat och 97 kommuner hade aldrig

haft. Det innebär att 30% hade haft patruller men slutat.

 

Bild på utbildningsmaterialets framsida.

(3 Trafiksäkerhetsverket

1.2 För och emot skolpatruller

I Nilssons undersökning (1990) tillfrågades man också om

varför man hade skolpatrull eller inte De huvudsakliga

skälen till varför man då inte hade skolpatruller var:

0 trafiksituationen kräver ej skolpatruller

0 andra åtgärder har vidtagits

0 verksamheten innebär för stort/felaktigt ansvar för

barnen

0 miljön är riskfylld och skadlig för barnens hälsa

Bland dem som hade skolpatruller framfördes följ ande

huvudsakliga skäl:

0 verksamheten har trafiksäkerhetshöjande effekt

0 den fysiska milj ön kräver skolpatruller

0 verksamheten utvecklar elevernasansvarstagande och

trafikmognad

Dessa olika argument för och emot verksamheten är också

typiska inslag i den debatt som förs om patrullemas vara

eller icke vara.

Samrådsgruppen TRUSK behandlade 1988 frågan i sitt

Servicematerial . Där sägs att TRUSK tagit upp frågan

efter önskemål från Riksförbundet Hem och Skola. RHS

ansåg att skolpatruller enbart kundeaccepteras om man av

samhällsekonomiska skål saknade andra möjligheter att

undanröja brister i trañkmiljön. Eftersom det blivit klarlagt

att barn utsätts för hälsorisker vid hårt trafikerade gator

ansågs det att skolpatrullema på sikt borde avvecklas.

Företrädare för Barnombudsmannen anser också att

skolpatrullverksamheten är ett orimligt jobb för ett barn
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(Stopp, 1996) och menar att de utsätts för olycksrisker,

hälsorisker genom buller och avgaser samt risk att deras

självförtroende skadas när varken äldre elever eller vuxna

lyder dem.

Björklid pekar i boken Barn - Trafiksäkerhet - Miljö,

Rapport från fem konferenser (Gummesson och Larsson

1994) också på den utveckling som skett när det gäller

barns säkerhet. Hon säger:

Hittills har vi försökt att anpassa barnen till tra-

ñken, bland annat genom trafik(regel)undervisning i

olikaformer Denna anpassningsfilosoji ter sig nu allt-

mer omöjlig. Trafiksäkerhetsarbeteför barn måste istäl-

let inriktas mot att utformas utifrån barnets förutsätt-

ningar att klara trañkmiljön. Detta innebär exempelvis

trafikseparering eller annan reglering av biltrañken i

barnens omedelbara närmiljö. (Gummesson och

Larsson 1994).

Då och då förekommer också debatt i pressen om verk-

samheten. I tidningen Motor beskriver man i en artikel

(Lavenborg 1995) skolpatrullemas arbete under rubriken

Skolpolisen - barnens bästa vägledare . Ramberg från

trafikpolisen i Stockholm framhåller flera fördelar med

verksamheten. Hon säger att skolpolisverksamheten är

karaktärsdanande och att:

- Man serhur barnen växer när defår ta ansvar.

För vissa kan det rent av vara ett riktigt lyft .

Enligt Ramberg har kritiken närmast helt lyst med sin

frånvaro. Skolpolisen sägs ha ett gott rykte. Hon fortsätter:

- Man märker direkt en avkylning av trafiken där

det står trafikpolisen Det är helt enkelt mycket lugnare.

Det harju inte heller inträffat någon olycka där skol-

poliser stått. Enda frågetecknet har rört miljön. Skol-

poliserna får för mycket avgaser i sig, har en del

befarat. - Vi har mätt noggrant och det visade sig vara

falskt alarm

I en artikel i Östgöta Correspondenten (1996) inter-

vjuas polisman Johansson från Ödeshög som också ut-

trycker en positiv inställning till skolpatrullverksamheten

under rubriken Ödeshögsboma kräver nu en varaktig lös-
ning: Vi måste ha skolpoliser . Johansson säger i artikeln

att:

- Skolpoliserna måstefå vara kvar: Det handlar

om en billig livförsäkringför våra barn.

I artikeln beskrivs hur en olycka förhindrades när:

en liten grabb höll på att cykla rakt ut i gatan

framför en bil, men hejdades i sista stund av en skol-

polis som stod i närheten.

För att kunna behålla verksamheten trots indragna an-

slag hade man i Ödeshög lyckats samla in pengar till den
årliga Göteborgsresan.
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I en artikel i Lärarnas Tidning (Eliasson 1996) argu-

menteras istället mot verksamheten. Man säger:

Egentligen är det otroligt att dagens överbeskyd-

dande vuxenvärld inte har satt stoppför skolpolisverk-

samhetenför länge sedan. För hur kanman överlåta

ansvaret över liv och dödpå mellanstadiebarn som i

vanligafall inte anses klara många steg utan vuxens

tillsyn? Skolpatrullerna är en sista kvarlevafrån den

avlägsna tid då en förstaklassare var beredd att gå

hem efter skolan medpatentnyckeln dinglande i ett

snöre om halsen. Men där står dom, trots allt. På var-

sin sida om övergångsstället, med den lysande brand-

gula lilla capen över axlarna. Levande varningssigna-

ler orubbligtpå post i ruskvädret.

Barnens egen uppfattning

Det är relativt sällsynt med studier där barnen själva fått

komma till tals om skolpatrullverksamheten. Eftersom en

stor del av argumenten berör deras eget arbete, deras

ansvarstagande, deras arbetsmiljö och deras förmåga så är

det mycket viktigt att ta del av deras perspektiv. I en

intervjuundersökning av Björklid (1992) har hon bl.a.

\ frågat skolbarn om skolpatrullverksamheten. Intervjuerna

omfattar en rad olika aspekter på barnens arbetsuppgift och

Björklid pekar i sin rapport bl.a. på svårigheten för bamen

att förstå och följa regler som sätts upp för deras arbete.

En av de elever hon intervjuat ger ett exempel:

Dom delar in gatan ifarozoner Så när bilen är inne

i den zonen, då skall man sträcka ut armarna. Jag tycker

att zonerna ligger såjäkla långt bort. Kanske måste det

vara såför dom som går i tvåan. -Dom pratarju och så

när dom går över Men vuxna hinnerju gå över hur lätt

som helst. Dom kan ju fan-i-mig krypa baklänges och

komma över. (pojke åk 8).

En del i diskussionen om skolpatrullernas vara eller

inte vara gäller barnens självförtroende. Verksamheten

bygger i hög grad på att andra följ er de anvisningar som

skolpatrullema ger. Annars är risken stor att uppgiften upp-

levs som meningslös. Barnen i Björklids intervjuunder-

sökning har också uttryckt sin uppfattning om hur skol-

patrullerna åtlyds. Här säger några barn så här:

Man lyder inte skolpoliserna när man är i samma

ålder. [ntefemmorna heller och intefyrorna och neråt.

Dom garvar åt en och så där. Jag tror att dom säger

att dom lyder - men det gör dom inte. En del skol-

poliser vågar nog inte heller säga till. " (flicka åk 8).

När det är rött så genar dom och då säger skolpolisen

till. Det är inte alltid dom lyder. Jag har aldrig varitmed

om att dom bråkar. Ettorna stannar alltidför rött, men

dom som går i högstadiet gör inte det. En del vuxna

stannar, fast vuxna har större ögonvinkel... (pojke åk

5).
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Det framförs, bl.a. i Nilssons (1990) undersökning att

det finns olika skäl till att barnen ställer upp som skol-

patruller. Ansvariga lärare, som var de som tillfrågades i

Nilssons undersökning, anger att det kan vara att de känner

stolthet inför uppgiften, att belöningen lockar, att de kan

fylla en viktig uppgift för att höja trafrksäkerheten, eller

att de upplever det som en obligatorisk uppgift mm.

Bj örklid har också i sin intervjuundersökning tagit upp

frågan om varför barnen sj älva valt att delta. Hon säger i

en sammanfattning av barnens svar:

Det positiva i att vara skolpolis varfrämst av

belöningen - attfå gåpå Gröna Lund och Pripps och

till bespisningen och äta smörgåsar och dricka

choklad efter passet. Nackdelarna med uppgiften

övervägde: det var kallt, tråkigt och man måste gå upp

tidigt. En del barn var också rädda för avgaser och

bilar och ville intepröva på att vara skolpolis. "

Bj örklid har i sin intervjuundersökning också konsta-

terat att:

Merparten elever tyckte ändå att det var bra

med skolpoliser - åtminstoneför deyngre barnen.

Avgaser och buller

I en översyn av verksamheten somNaturvårdsverket gjorde

(Boström 1988) efter anmodan från TRUSK skriver man

att mycket talar för att barn och gamla är riskgrupper vid

exponering för luftföroreningar. Man skriver bla.:

En samlad bedömning ger vid handen att detfinns

en stor risk att de rekommendationer beträffande god

miljö som utgetts av WHO ej uppjj/lls intill korsningar

vidstarkt trafikerade vägar Skolpatruller arbetar ofta

intill korsningar. Med de kunskaper vi har om bil-

avgaser och buller så är dessaproblem störst straxföre

korsningar beroende på det varierande körmönster

somförekommer här med accelerationer retardationer

och tomgångskörning.

Skolpatrullernas verksamhet, åtminstone intill starkt

trafikerade vägar, måste ur miljösynpunkt betecknas

som tveksam. Det ärför övrigt något absurt i tanken att

barnen skall skydda sig mot något de inte själva åstad-
)

kommer. '

Problemet med avgaser understryks också i SÖ:s hand-

ledning till Lgr 80 Skolan och trafiken (1983). Man

pekar där på riskerna med blyutsläpp och att barnen är mer

utsatta för detta än vuxna. Manpekar också på denpositiva

utveckling som den större andelen blyfri bensin innebär.

Kolväten tar man också upp som ett hälsoproblem sam-

tidigt som det innebär obehag i form av otäck och

äcklig lukt. De problem som kan uppstå som konsekvens

av för hög exponering för koloxid och kväveoxider be-

skrivs också. Man tar också upp den oro som både barn
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och föräldrar känner inför den ökade mängden avgaser i

luften. En 7-åring citeras så här:

Jag håller andan vid stora korsningar och spring-

er en biipå andra sidan gatan och börjar andas igen.

En 12-åring uttrycker det:

Jag håller vantenför munnen och näsan vid kors-

ningar ochförsöker sedan hosta ur mig.

När det gäller trafrkbuller säger man i samma hand-

ledning till Lgr 80 att minst 100 000 personer anger att

de störs av trafrkbuller där de bor. Man konstaterar också

att det då saknades gränsvärden för hurmycket trafikenñck

bullra. Idag fmns riktlinjer för gränsvärden, dels inter-

nationellt för vad som anses lämpligt för att inte få för dålig

miljö (55 dB (A)), dels en förordad svensk nivå som är

lägre (45 dB(A)) som en gräns för god miljö. Det har visat

sig att en icke försumbar andel av de bullerexponerade

anser sig vara störda vid den högre internationella nivån på

55 dB(A) (SOU 1993:65).

I Naturvårdsverkets utlåtande om verksamheten berör

man också bullerfrågan och säger att detaljkunskap om

barns upplevelse av buller saknas, men att man i under-

sökningar kunnat iaktta förhöjt blodtryck, sämre prestation

i skola och sämre mental utveckling hos barn som vistas i

bullriga miljöer.

Säkerhet

Mycket få studier har utvärderat skolpatrullverksamheten

med avseende på säkerhetseffekter. ITrafrkksikkerhets-

håndboka (Elvik mil. 1997) säger man att skolpatruller kan

leda till färre olyckor med fotgängare. Man säger att detta

kan bero på att bilister sänker sina hastigheter vid skol-

patrullbevakade korsningar. De hänvisar bla. till en studie

(Kjaergaard och Lahnnann 1981) som funnit tendenser till

att skolpatrullema påverkar bilisters hastighet. I en littera-

turöversikt av Briem (1988) har hastighetssänkningar

konstaterats i flera studier, både med vuxna skolpatruller

i USA (Zeeger mil. 1974) och England (Thompson m.fl.

1985) och med barnpatruller i Oslo (Amundsen 1984) och

Sverige (Jonasson mfl. 1985). I de tre senare studierna

var hastighetsminskningen liten, 1-3 km/h jämfört med

USA-studien där minskningen var 14,5 km/h. Hastighets-

minskningar har också kunnat påvisas i en svensk studie,

inte med skolpatruller, men med barn som använder

fluorescerande kepsar, vilket i någon män kan vara en lik-

nande effekt (Dahlstedt 1995).

Saunders (1989) har utvärderat säkerhetseffekten med

vuxna skolpatruller och funnit att dessa förbättrar säker-

heten kraftigt (se avsnitt 1.3).

Debatten om skolpatrullema i Sverige fortsätter. Argu-

menten för och emot såsom de redovisats ovan är i stort

sett de samma som tidigare. Den dominerande inställ-

ningen i Vägverkets samrådsgrupp för barn- och ungdoms-

frågor är att skolpatrullema skall tas bort. Denna inställning
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grundar sig i att man där värderat nackdelarna med verk-

samheten så stora att de äventyrar barnens fysiska och psy-

kiska hälsa.

1.3 Skolpatrullverksamhet internationellt

Om man ser till hur verksamheten bedrivs i andra länder

så fmns det både stora likheter och stora skillnader. Skol-

patrullverksamhet där man använder barn förekommer

fortfarande i många länder. De närmaste exemplen är våra

nordiska grannar Norge och Danmark. Verksamheten inför-

des där ungefär samtidigt med Sverige och man har också

där samma utveckling som hos oss, dvs. en minskande

användning av barn som skolpatruller och en pågående

diskussion om verksamhetens vara eller icke vara. I

Danmark finns det fortfarande gällande anvisningar för

verksamheten. Den senaste versionen från Undervisnings-

ministeriet dateras 1995-01-10. I dessa anvisningar anges

syfte, organisation, utbildning, utrustning mm. Det finns

inte, som fallet vari Sverige, några förbehåll om att verk-

samheten skall betraktas som tillfällig eller att den bör

ersättas med trafrkmiljöförbättringar.

På Nya Zeeland har man motsvarande utveckling som

i Sverige. Där beskriver New Zeeland Educational Institute

(1984) verksamheten som stresshöjande både för elever

och lärare och att verksamheten bör ersättas, antingen med

vuxna som skolpatruller eller med trafikmiljöförbättringar.

I Canada har man haft skolpatruller med barn i mer än

50 år (Holowachuk ochAbdelwahab 1993). Där finns rikt-

linjer för samordning över hela landet (TAC 1993). Verk-

samheten skall enligt dessa riktlinjer begränsas till låga

hastigheter (60 km/h) med låg geometriskkomplexitet. På

platser med moderat komplexitet bör patrullen enbart

användas för kontroll av fotgängare. Vidkomplexa platser

med hög trafrkvolym enligt instruktionen, vuxna vakter

att föredra. I rapporten föreslås också utveckling av ett

system med vuxna vakter som är anställda för detta. De

föreslås dock inte ersätta barnen som skolpatruller utan

komplettera dem för de svårare uppgifterna.

Enligt Björklid (i Gummesson och Larsson 1994)

använderman i flera andra länder, tex. England, Holland

och Frankrike vuxna skolpoliser med rätt att stoppa tra-

fiken.

I USA är vuxna skolpatruller vanliga. Man har där på de

flesta håll övergått från den ursprungliga modellen från

Detroit med barn till att nu använda vuxna. 1 en kartläggning

från 1975 (Reiss 1975) som refereras i Briems litteratur-

översikt (Briem 1988) fann man att 11 av USA:s stater har

skolpatruller i någon form. 1 Österrike har man enligt en
kartläggning (Knoebl 1990) skolpatruller i ca 8% av lan-

dets skolor, men det är också där vuxna som sköter verk-

samheten.

Ytterligare ett exempel på vuxna som skolpatruller be-

skrivs av Saunders (1989) som skriver om verksamheten
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i Dorset County i England. Verksamheten startades 1953

och man hade redan då valt att engagera vuxna till skillnad

från den nordiska modellen där man engagerat barn. Man

har i Dorset anställt 186 school crossing patrol wardens

som tillsammans bevakar 181 olika platser både under

morgon och eftermiddag. Patrullerna är specialutbildade

och har rätt att stoppa bilar. Artikeln innehåller också en

olycksanalys som visar att de vuxna vakterna under en 15-

årsperiod (1975-1989) råkade ut för 28 personskade-

olyckor. Dessutom fanns det rapporter på 70 bilar som

vägrat att lyda patrullens stoppsignal. Trots dessa olyckor

och missöden konstaterar man att patrullbevakning år en

mycket säker form av gatukorsande för barnjämfört med

obevakade övergångsställen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att man kunnat

påvisa trafiksäkerhetseffekter av vuxna som fungerar som
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skolpatruller. Några sådana resultat för barn som skol-

patruller har inte hittats. Resultat som visar att barnen

påverkar bilisters hastighet finns dock.

1.4 Behov av forskning

Trots att det finns en rad studier med inriktning på skol-

patruller så finns det fortfarande stora kunskapsbrister.

Debatten om patrullemas framtida existens och utform-

ning är mycket känsloladdad och bygger på olika uppfatt-

ningar om bl.a. barns förmåga och ansvarstagande, verk-

samhetens nytta och skada, lokal tradition samt lokala

erfarenheter av hur verksamheten fungerar. Det finns

därför ett fortsatt behov av mera empiriskt grundade kun-

skaper inom flera områden som berör skolpatrullverk-

samheten.
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2 Syfte

Denna undersökning har genomförts med syfte att ta fram

ett underlag för diskussionen om skolpatrullernas framtid.

Resultaten av undersökningen kan ge kommunerna ett

bredare underlag för beslut om verksamhetens framtida

existens eller utformning. Undersökningen består av fyra

delstudier som alla syftar till att kasta ljus över hur verk-

samheten fungerar. Följande delstudier ingår:

Kartläggning av skolpatrullverksamheten

Syftet är att mäta omfattningen av verksamheten 1995och

att därmed göra det möjligt att beskriva utvecklingen sedan

Nilssons (1990) undersökning. Observera att kartlägg-

ningen genomfördes 1995 . Den finns tidigare redovisad i

VTI-notat 67-1995 (Linderoth och Gregersen, 1995).

Observation av skolpatrullernas arbetssituation

Syftet är att ge exempel på hur skolpatrullerna fungerar i

olika trañkmilj öer avseende hur man genomför sin uppgift

i praktiken, hur andra bam/vuxna reagerar etc.
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Intervjuer med barn som är skolpatruller

Syftet är att belysa barnens inställning till skolpatrullverk-

samheten, sin egen roll samt för- och nackdelar som är

förknippade med uppgiften.

Mätning av bilisters hastighet

Syftet är att mäta om förekomsten av skolpatruller påverkar

bilisters hastighetsval och tendens att stanna vid övergångs-

ställe när barn skall gå över. Dessutom är ett syfte att mäta

hur stor del av bilistema som uppmärksammar att skol-

patruller står på plats.
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3 Delstudie 1, kartläggning av skolpatrullverksam-

heten i Sverige

3.1 Syfte med kartläggningen

Syftet är att kartlägga verksamheten 1995 och att därmed

göra det möjligt att beskriva utvecklingen sedan Nilssons

(1990) undersökning. Observera att kartläggningen

genomfördes 1995 . Den finns tidigare redovisad i VTI-

notat 67-1 995 (Linderoth och Gregersen, 1995).

3.2 Metod för kartläggningen

För att kunna mäta omfattningen av den nuvarande skol-

patrullverksamheten skickades en enkät till samtliga

kommuner (för närvarande 288) i landet. Enkäten, som

adresserades till ansvarig för skolans trafiksäkerhet, inne-

häller frågor om det finns skolor som har, har haft eller

aldrig haft skolpatruller. En lista över varje enskild

kommuns grundskolor kopierades ur Årsbok för skolan,

1995 och medsändes som bilaga till enkäten. Den trafik-

ansvarige på kommunen ombads att fylla i siffran 1 vid den/

de skolor som har skolpatruller, siffran 2 vid den/de skolor

som har haft, men upphört med skolpatruller och siffran

3 vid den/de skolor som aldrig har haft denna verksamhet.

Enkäten innehåller även en öppen fråga om vilket engage-

mang som kommunen har/har haft vad beträffar skol-

patrullverksamheten. (se bilaga 3).

Enkätfrågan om förekomst av skolpatruller är formu-

lerad så att resultaten när det gäller andel av kommuner

som har skolpatruller blir jämförbara med Nilssons studie

från 1990.

Enkäten skickades till kommunema i mitten av augusti

1995. Päminnelseenkät skickades sedan i slutet av septem-

ber 1995. Samtliga kommuner har svarat på enkäten. De

flesta (273 kommuner) har svarat per brevoch 15 kommu-

ner har svarat per telefon.

3.3 Resultat av kartläggningen

3.3.1 Kommuner med och utan skolpatruller

Resultaten visar att det 1995 förekommer skolpatrullverk-

samhet i 88 av landets 288 kommuner, dvs. 30,6% (tabell

1). Andelen kommuner med skolpatruller har således

minskat med 5% från 1990 till 1995. Den tidigare kart-

läggningen som genomfördes av Nilsson (1990), visade

att skolpatruller fanns i 103 av 284 kommuner, dvs. 36,3%.

Det finns flest kommuner med skolpatrullverksamhet

i landets södra och mellersta delar, medan förekomsten är

mycket ringa i den norra delen av Sverige. AV de kommuner

som har skolpatruller återfinns de flesta i Stockhohns,

Östergötlands, Kristianstad och Malmöhus län. I
Stockholms län har 18 av länets 25 kommuner skol-

patruller, i Östergötlands län 8 av länets 13 kommuner, i
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Kristianstads län 8 av länets 13 samt i Malmöhus län har

11 av länets 20 kommuner denna verksamhet. I figur 1 är

samtliga 88 kommuner med skolpatruller inprickade.

Detaljredovisning av förekomst i kommunema redovisas

ibilaga 1.

Tabell 1 Kommuner med eller utan skolpatruller 1995

      

Antal Procent

Kommuner som har 88 31

skolpatruller

Kommuner som inte 200 69

har skolpatruller

Totalt 288 100

  

Figur 1 Karta över kommuner som har skolpatruller

1995. En prick är en kommun (n=88)
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3.3.2 Skolor med och utan skolpatruller

I de svar som inkommit har man uppgett att 409 av landets

4488 grundskolor har skolpatrullverksamhet, dvs. 9,1%.

Variationen i antalet skolor med skolpatruller bland

kommunerna detaljredovisas i bilaga 1. Figur 2 och 3 visar

andelen grundskolor i respektive län som har skolpatruller.

 

  Sverige

Stockholm

   Malmöhus

   Kristianstad øøW%føöféøøf7/MPYÅM5?7WW

Västmanland/  
/øZ/ZMWW  

 

Östergötland

  Södermanland :W/iføf/iøøáiY/'Wâ

  

 

örebro øø///zøøø

  

   

Uppsala ?WøY/A

   

  

Halland øÄW///Å///Å/A

Skaraborg

   
  Älvsborg f/?fZW///f//Z/Lø.

Västernorrland ?Z//Wáøz

Jönköping .'//xç'fáyá  
Kopparberg >'

Värmland

Blekinge

Gävleborg '

Kalmar :,'

Västerbotten '

Gotland

Göteborg/Bohus

         

Jämtland

Kronoberg

Norrbotten

0 5 10 15 20 25 30
Procent

Figur 2 Andelengrundskolor i respektive län som har Figur 3 Karta över andelen grundskolor 1' respektive

skolpatrullverksamhet 1995 län som har skolpatruller 1995
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3.3.3 Kommunernas engagemangi skolpatrull-

verksamheten

Kommentarerfrån kommunersom aldrig haft eller upp-

hört med skolpatrullverksamhet

De kommuner som aldrig haft skolpatruller uppger att det

inte finns något behov av skolpatruller på grund av låg

traflkintensitet eller att man vidtagit andra trañksäkerhets-

höj ande åtgärder.

Den vanligaste orsaken till att man upphört med skol-

patruller är ändringar/förbättringar av trafikmilj ön. Här

följer några exempel på orsaker som de har uttryckts i

enkätsvaren.

De skolor som har haft men upphört med verksam-

heten beror på en klart förbättrad miljö med gång-

tunnlar m. m.

Trajiksäkerhetsfrämjande åtgärder som gång-/

cykelväg/tunnel/signalreglering.

Trañkljus på mest trafikerade ställen.

Motorväg harfått annan sträckning.

Genomfartstrafiken har letts utanför större tät-

orter.

Skolorna ligger i vissafall inne i bostadsområden.

Fartbegränsande hinder i gatan.

Vi har sett vissa risker med skolpatrull. På vissa

skolor har tunnel byggts under vägen.

Avtal med bussbolaget så att bussarna år fram-

körda när eleverna kommer, dessutom är räcken upp-

satta vid hållplatsen.

Andra orsaker som talat mot verksamheten har varit att

man har lyssnat på föräldrars synpunkterom ansvar, hälso-

risker och att barnen missar skoltid. Viss betydelse har

också lagts vid synpunkter om att skolpatruller invaggar

bilistema i falsk säkerhet vilket kan leda till oförsiktighet.

Man anger också bristande intresse från både elever och

ansvariga eller avsaknad av forskning som säger att skol-

patrullverksamhet ger resultat. Här följer ytterligare några

kommentarer kring varför man inte har skolpatruller:

Man har diskuteratfrågan och kommitfram till att

ettför stort ansvar läggs på eleverna.

Om det händer en allvarlig olycka mitt framför

skolpoliserna blir skuldbördan för storför de elever ,

som är skolpatrull.

Skolpatrullerna upphörde på uppmaning av

polisen, därför att bilistema inte respekterade de age-

rande eleverna, vilket inte alltid deras kamrater heller

gjorde. Situationen kunde bli för farlig för skol-

patrullerna.

I samband med högeromläggningen fanns skol-

patruller. Under senare delen av 70-talet avvecklades

verksamheten. Detta berodde delvis på att ansvars-

frågorna började diskuteras.

På 70-80-taletfanns skolpatruller. Upphörde trots

VTI RAPPORT 436

att verksamheten var populär, på grund av att man

ansåg att eleverna utsattesförfara och fick taför stort

ansvar.

Vi tycker att det är olämpligt att ställa våra barn i

gathörnen och vid övergångsställen där bilarna spyr ut

avgaser. Vårt beslut har varit av hälsoskäl. Eleverna har

tidigare varit engagerade men med åren har såväl

föräldrar, elever och personal tyckt att med en miljö-

profilpå skolan kan man inte utsätta eleverför avgaser

på detta sätt.

Några kommuner har uppgivit ekonomiska skäl till att

verksamheten upphört.

Fanns tidigare men upphörde då skolan inte längre

hade råd att arvodera en ansvarig lärare som sam-

ordnare.

I en ansträng ekonomi har bidragen dragits in. '
)

Alternativ till skolpatruller

Några kommuner uppger att skolan svarar för vakthåll-

ningen. Andra alternativ som uppgetts är att man har anställt

traflkvakter, arbetslösa ungdomar eller medlemmar från

PRO vid farliga övergångar.

Nyinskrivna barn följs i förekommande fall den

första tiden av fritidspedagoger, detta för att lära sig

den säkraste gångvägen mellan skola/fritidshem.

"Skolpatrullverksamheten avvecklades för många

år sedan i samverkan med Hem och Skola. Skolan

svarar nu för vakthållningen.

Medlemmarfrån PRO svarar nu för bevakningen

Detfinns anställda trafikvakter vidfarliga över-

gångar.

Arbetslösa ungdomar har engagerats som trafik-

vakter.

Personalen på skolan har följt barnen till skol-

sk/'utsen och mött upp när barnen kommerpå morgonen

för att öka trafiksäkerheten.

Kommentarer från kommuner som har skolpatrull-

verksamhet

Den vanligaste orsaken till att man har skolpatruller är att

man anser att trafikininön kräver detta. Här följer exempel

på orsaker som de har uttryckts i enkätsvaren:

Flertalet tidigareförsök att genom föräldrars och

skolans engagemang ordna trafikljus vid mycketfarligt

övergångsställe har alltid avvisats.

Budgeten har ett anslag till skolpatrullverksam-

heten på ....... ..skolan somfunnits i mer än 20 årpå grund

av skolans läge. Vid övriga anläggningar bedöms inget

behov föreligga.

För säkrare skolvägfinns skolpoliser i årskurs 8

enligt ett rullande schema vid ett övergångsställe vid

skolan.
Vi har under många år haft skolpatruller där vi an-
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sett att de behövs. Samtliga berörda är nöjda med
vår verksamhet. Detfinns inga planer på att dra in
verksamheten.

Ett flertal kommuner uppger att ansvaret för skol-

patrullverksamheten ligger på respektive skolområde i

samarbete med polisen, som även utbildar skolpatrullema.

En lärare är oftast ansvarig för verksamheten. Det är van-

ligast att årskurs 6 utbildas för patrullverksamheten, men

även elever ur andra årskurser ñnns med som skolpatruller,

exempelvis klasserna 4, 5, 8 och 9. Den ekonomiska delen

av verksamheten svarar oftast kommunen för genom skol-

patrullelevemas utrustning, kontaktlårarens arvode samt

belöning för såväl höst- som vårtermin. Någon kommun

uppger dessutom att olika företag sponsrar verksamheten.
I)

.... .skolan är den enda skola som har skolpolis-

patrull. Skolledning, lärare och föräldraförening har

tillsammans medpolisen arbetatfram detta.

Vihar årskurs 6 elever som varje år sköter patrull-

verksamheten. Skolvärdinnan ansvarar och utbildar

dessa i samråd medpolisen.

Diskussioner angående skolpatrullernas vara eller

22

icke vara. Beslut varje år hittills att utbilda och upp-

muntra samtbelöna skopatrullerna.

Verksamheten bedrivs av en ansvarig lärare som

har 1 tim/vecka för sitt arbete.

Pengarfinns avsatta i budgeten för att utrusta och

driva verksamheten.

Uppmuntrar verksamheten ekonomiskt.

Kommunen har arvoderat ansvarigaför verksam-

heten.

Skolpatrullverksamheten kan fortsättapå grundav

att olikaföretag i samhället sponsrar verksamheten.

3.3.4 Sammanfattning

Kartläggningen är genomförd med hjålp av en enkät till

landets 288 kommuner. Samtliga kommuner har svarat på

enkäten och resultaten visar att 31% avkormnunema har

skolor som använder skolpatruller. Av landets alla skolor

är det 9%, enligt enkåtsvaren som har patrullverksamhet.

Detta innebär att verksamheten fortsatt att minska sedan

1 990 .
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4 Delstudie 2, observation av skolpatrullernas arbets-

situation

4.1 Syfte med observationsstudien

Syftet är att ge exempel på hur skolpatrullema fungerar i

olika trafikmiljöer avseende hur man genomför sin uppgift

i praktiken, hur andra bam/vuxna reagerar etc.

4.2 Metod för observationsstudien

Observationsstudiens syfte är att ge exempel på situa-

tioner. Urvalet av platser har därför gjorts så att olika

trafikmiljöer har blivit representerade. En skola i vardera

orterna Linköping, Södertälje, Ödeshög, Oxelösund,
Västervik, Karlskrona och Stockholm valdes.

Observationema gjordes vid ett tillfälle på varje plats.

Den begränsade omfattningen motiveras av att observa-

tionsstudier är ganska dyra då de kräver resor och över-

nattning. Observationema kunde bara genomföras på mor-

gonen runt 8-tiden eftersom det är då som skolpatrullema

verkar.

Observationema genomfördes med hjälp av video-

filmning. En skolpatrullreglerad övergång vid varje skola

filmades och analyserades i efterhand. Varje video-

inspehiing är ca 20-30 minuter lång. Vid filmningen valdes

en kameraplacering där man hade överblick över hela den

aktuella korsningen utan att kameran var synlig för elev-

ema. Kamerans placering framgår av skisserna nedan.

Varken elever eller skolpersonal visste att observationen

skulle genomföras vid just det valda tillfället. Kontakt-

läraren informerades dock direkt efter observations-

tillfället. Tillvägagångssättet innebar en viss risk för bort-

fall eftersom det fanns risk att skolpatrullema inte fanns

på plats just då. insamlingen skulle göras. Detta inträffade

också på en plats, varför en observation gjorts utan att

skolpatruller var på plats.

4.3 Resultat av observationsstudien

Resultatet av observationen presenteras plats för plats.

Med respekt för att de som observerats inte visste om det

i förhand presenteras platserna utan angivande av orts- eller

skolnamn.

Plats I .°

Skolpatrullen bevakade här ett ljusreglerat övergångsställe

där en gång-/cykelväg korsar en väg med två körfält och

en annan gång-/cykelväg (figur 4).

Två högstadieñickor jobbar observationsdagen. De har

båda cape på sig. Deras uppgift begränsar sig till att trycka

på knappen för ljusregleringen när någon vill gå över.

Många barn passerar, både till fots och till cykel. Skol-
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patrullen riktar inte sin uppmärksamhet mot de korsande

utan står mest och pratar med varandra. De tycks dock hålla

ordning på sin knapptryckaruppgift. Efter en stund sätter

sig den ena flickan ner i gräset. När trafiken glesnar går

de över på skolsidan, stannar för att prata med en vuxen

(lärare?), och avslutar efter en stund sitt pass. Medan de

pratar med den vuxne passerar några barn obevakat över-

gångsstället.
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Figur 4 Platsbeskrivning för observationsplats 1

Plats 2:

Här fanns flera platser där Skolpatrullen kunde stå. Video-

kameran ställdes först upp på fel plats, en ljusreglerad

korsning med ganska mycket trañk alldeles bredvid skolan.

Dit kom ingen skolpatrull så kameran flyttades upp till rätt

korsning, en obevakad fyrvägskorsning med lugnare trafik.

En mindre tvåfilig Väg korsar en större tvåfilig väg (figur

5).

Korsningen bevakas av en mellanstadieelev. Han

springer över den anslutande gatan för att ta hand om barn

som ansluter på olika sidor av den. Han använder skol-

patrullcape.

När ett barn närmar sig sträcker skolpatrulleleven ut

armarna och markerar på så vis stopp. Han ser sig om,

konstaterar att det inte kommer någon bil, släpper ned

armarna och barnet går över. Några barn närmar sig på andra

trottoaren och Skolpatrullen springer över där samma

procedur upprepas. Snart måste han springa över vägen igen

eftersom en grupp barn kommer på första sidan. Han

hoppar och flaxar över (han använder capen som vingar ).
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Figur 5 Platsbeskrivning för observationsplats 2

(Hur han skulle göra om det kom barn på båda sidorna

samtidigframgick aldrig). En polisbil passerar sakta och

vinkar, men stannar inte. Envuxen fotgängare passerar utan

att bry sig om skolpatrullen. Skolpatrullen bryr sig heller

inte om den wxne. Skolpatrullen följer med de sista barnen

över gatan, blir mött av en vuxen, troligen hans lärarinna

och de gör sällskap tillbaka till skolan.

Plats 3:

Skolpatrullen står vid ett ljusreglerat Övergångsställe där

en gång-/cykelväg korsar en tungt trafikerad tvåfilig väg.

Vid ett oreglerat övergångsställe 50 meter längre bort

finns ingen skolpatrull. Många barn anländer till skolan

med buss som stannar närmast det obevakade övergångs-

stället. När dessa bam anländer väljer ingen att passera där

Skolpatrullen står. Alla väljer antingen att snedda över vägen

närmaste vägen eller att gå över på det oreglerade över-

gångsstället (figur 6). Skolpatrullens uppgift tycks be-

gränsa sig till att trycka på knappen för ljusregleringen. Ett

barn närmar sig, Skolpatrullen trycker, barnet dröjer ett par

sekunder tills ljuset slagit om och går sedan över. En cyklist

kommer för att cykla över. Skolpatrullen trycker återigen

på knappen, men båda skolpatrullema ställer sig nu med

utsträckta annar tills det blivit grönt och släpper sedan över

cyklisten. En vuxen fotgängare och en cyklist passerar

övergången utan att bry sig om Skolpatrullens knapptryck-

ning och passerar mot rött trots mycket trafik.

Efter en stund kommer en stor skolskjutsbuss på den

sida av vägen som är längst frånskolan. Den stannar strax

före Skolpatrullens övergångsställe och blockerar sin halva
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Figur 6 Platsbeskrivning för observationsplats 3

av vägen. Chauffören tänder de vamingsblinkers som finns

på skolskjutsskylten och släpper av en större mängd barn.

De går av mot trottoaren, rundar bussens front och passerar

över övergångsstället utan att bry sig om vare sig skol-

patrullen eller rött ljus. Bussen åker. Efter att bussen åkt

avslutar Skolpatrullen sitt pass.

Plats 4:

Här står Skolpatrullen vid ett oreglerat övergångsställe i

anslutning till en trevägskorsning. Övergångsstället passe-

rar över en ganska trafikerad tvåñlig väg, en grässträng och

en gång-/cykelväg En skolpatrullelev står på varje sida om

vägen (figur 7). De har cape och vit pinne med orange

flagga. Pinnen är ca en meter lång.

När ingenting händer står de med pinnarna utsträckta

så att de spärrar vägen för fotgängare och cyklister som

skall över. När en elev och två vuxna skall passera svänger

Skolpatrullen fram flaggorna så att de markerar spärr för

bilister på stora vägen. Detta görs efter att Skolpatrullen

bedömt att inge bil kommer. Vid ett tillfälle släpper de Över

ett cyklande bam. De upptäcker dock inte en bil som

svänger ut från den anslutande vägen bakifrån . Bilen stan-

nar dock eftersom flaggan är ute och barn passerar. Inte
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Figur 7 Platsbeskrivning för observationsplats 4

vid något tillfälle stanna någon bil självmant när bam väntar

för att gå över. En mopedist kör över övergångsstället utan

att bry sig om den utsträckta flaggan. Vid ett tillfälle hinner

inte bam passera innan detkommer nya bilar. Bilarna stan-

nar då och släpper över.

Plats 5:

Här står skolpatrullen i en fyrvägskorsning. En mindre gata

korsar en större med två körfält och en gräsbevuxen mitt-

refug från ena hållet och en vanlig mittrefug från andra

hållet. Korsningen är inte ljusreglerad (figur 8).

Tre skolpatrullelever är på plats. Två bevakar över-

gången Över den stora gatan och en den mindre gatan på

skolsidan. På den stora gatan står en skolpatrullelev på

bortre sidan och en i mittrefugen. Den skolpatrullelev som

står på bortre sidan har en kompis som inte är skolpatrull-

elev med sig. Kompisen tar mycket uppmärksamhet. När

en elev närmar sig går skolpatrullen fram och håller ut

händerna. När det är fri passage sänker hon händerna och

går tillbaka till sin sittplats vid husväggen. En vuxen passe-

rar som helt ignorerar den skolpatrullelev som står på

mittrefugen med utsträckta händer.

En klunga mindre elever som kommer fram till bortre

sidan av vägenoch skall passera måste vänta en liten stund

på skolpatrullen som sakta drar sig ut mot sin post. När

nästa två barn kommer bryr sig inte skolpatrullen om att

resa sig. Skolpatrullen i mittrefugen smittas och bryr sig

inte heller trots att det kommer en bil. Hon Överlåter

bedömningen åt barnen själva. Sammanlagt passerar ca tio

bam.
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Figur 8 Platsbeskrivning för observationsplats 5

Plats 6:

Här fanns inga skolpatruller på plats, trots att skolan

meddelat att de har skolpatruller där. Det berodde inte på

att skolan var stängd eftersom det kom barn och passerade

den aktuella korsningen och gick vidare till skolan.

Korsningen var hårt trafikerad, komplicerad till sin

utformning och ljusreglerad. Korsningen består av en

fyrfältig väg med mittrefug och en parallell mindre väg till

vilken det ansluter en gång-/cykelväg från skolsidan (figur

9). Respekten för rött ljus var dålig.
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Figur 9 Platsbeskrivning för observationsplats 6
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Figur 10 Platsbeskrivning för observationsplats 7

Plats" 7:

Tre skolpatrullelever är på plats. Genom samhället går en

ganska hårt trafikerad genomfartsled med fyra oreglerade

övergångsställen. En mindre väg korsar leden. En liten bit

in på den vägen finns ytterligare ett oreglerat övergångs-

ställe. Två av skolpatrullelevema bevakar varsin övergång

på genomfartsleden. Den ena skolpatrulleleven står ganska

nära korsningen, medan den andra står på det övergångs-

ställe som är beläget ungefär 200 meter längre bort från

korsningen. Den tredje skolpatrulleleven bevakar det över-

gångsställe som finns på den mindre korsande vägen.

Vid ett oreglerat övergångsställe närmare korsningen,

där ingen skolpatrullelev står, passerar många barn och

vuxna, både som gång- och cykeltrafikanter. En del väljer

att snedda över den trafikerade genomfartsleden. Vid ett

tillfälle går den skolpatrullelev som står vid den mindre

korsande vägen över till den som står vid genomfartsleden

närmast korsningen. Under några minuter bevakar de till-

sammans det övergångsstället. Några grupper barn och
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även vuxna passerar där de båda skolpatrullema står. Det

är justdå ganskamycket trafik på genomfartsleden. De

båda skolpatrullelevema pratar med varandra en liten

stund. Då det kommer barn som skall passera övergångs-

stället vid den korsande vägen, springer den ena eleven

tillbaka till sin plats. Efter en kvart, avslutar skolpatrull-

erna sina pass. En hel del barn och även vuxna passerar

den trafikerade genomfartsleden efter det att skolpatrull-

ema gått därifrån.

En ortsbo berättar att tidigare på året hade en lastbil

passerat på genomfartsleden i hög fart. Alldeles vid kors-

ningen hade ett av hjulen ramlat av och slungats mot en

husvägg. Det var rena turen att detta inte hände på mor-

gonen då barnen var på väg till skolan. Den händelsen resul-

terade i att man nu diskuterade att försöka få bort trafiken

från genomfartsleden.

4.4 Sammanfattning

Observationsstudien, liksom intervjustudien, har en kvali-

tativ inriktning. Sju olika skolpatrullbevakade platser har

observerats genom videofilmning och efterföljande ana-

lys.

En stor variation i hur man arbetar framkommer i

observationsstudien. Variationen sträcker sig från mycket

välordnade arbetsförhållanden till kaotiska situationer där

många ignorerar skolpatrullema. Arbetsuppgifterna vari-

erar också mycket från lugna miljöer med få barn och få

bilar till besvärliga korsningar med mycket trafik och

många trafikanter. Barnens sätt att ta sig an sin uppgift

varierar också. Några barn går in för sin uppgift med stort

engagemang medan andra snarare försöker att låtsas som

de inte är skolpatruller. I de lugna och mindre omstän-

digheterna som observerats tycks det hela oftast fungera

bra trots att det ibland brister i detalj erna. När man kommer

till mer komplicerade och trafikerade situationer där

trafiksäkerhetsåtgärder behövs bättre kan man konstatera

att problemen kan bli stora.
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5 Delstudie 3, intervjuer med skolpatrullbarn

5.1 Syfte med intervjustudien

Syftet är att belysa barnens inställning till skolpatrull-

verksamheten, sin egen roll samt för- och nackdelar som

är förknippade med uppgiften.

5.2 Metod för Intervjustudien

Undersökningen är kvalitativ, vilket innebär att den inte ger

resultat som är representativa och generaliserbara till verk-

samheten som helhet. Avsikten med den kvalitativa inrikt-

ningen är istället att illustrera företeelser och ge en bild

av denvariationsrikedom som ñmis bland uppfattningar

och värderingar hos inblandade elever. Den verklighets-

baserade kunskap man får från en sådan studie kan sedan

utnyttjas för att formulera hypoteser om samband som

senare kan testas. Eftersom syftet är att belysa barnens

inställning har således inte urvalet dragits med avsikt att

resultaten skall kunna generaliseras. Istället har alltså

ambitionen varit att lyfta fram olika exempel på uppfatt-

ningar från några olika skolpatrullmiljöer.

Urvalet består av skolor med skolpatrullverksamhet på

sex olika orter. Urvalet drogs med hjälp av de enkätsvar

som lämnats avkommunema (se kapitel 3). För att ge en

variation i skolpatrullrniljö valdes två större orter, två

medelstora och två mindre orter ut. De orter som valdes

var: Större orter: Stockhohn och Södertälje. Medelstora

orter: Karlskrona och Västervik. Mindre orter: Oxelösund

och Ödeshög. Den Stockholmsskola där intervjuerna

genomfördes är inte densamma som observerades i del-

studie 2 (se kapitel 4).

En lågstadielärare med vana att intervjua barn anlitades

tillfälligt för att genomföra intervjuerna. I god tid före

varje intervjutillfalle kontaktades den lärare som var ansva-

rig för skolpatrullverksarnheten på respektive skola. Skol-

patrullelevernas föräldrar tillfrågades också per brev om

deras barn fick delta i intervjuerna.

Intervjuerna genomfördes gruppvis med öppna frågor,

dvs. eleverna ñck svara utan att vara styrda av fasta svars-

alternativ.

Frågorna i intervjun handlade om vilka som väljs ut och

varför, hur man utbildas, föräldrars inställning, hur eleverna

själva såg på sitt ansvar ochpå trañksäkerhet, vilken arbets-

miljö man arbetade i mm.

Svaren Visade en stor variation både hur man utbildar

elever samt lärares och polisers engagemang i denna verk-

samhet. Detta framgår även av den videoñlmning som VTI

genomförde utanför de utvalda skolorna..
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5.3 Resultat av intervjustudien

Urval av barntill skolpatruller

Här ombads barnen beskriva hur urvalsprocessen går till

och varför de själva ville vara med. De flesta elever som

blir uttagna till skolpatruller går i årskurs 6 (12-13 år).

På en mindre ort anger man att även elever från årskurs

5 (1 1-12 år) är uttagna till skolpatruller.

De kriterier som barnen uppfattade att lärama följer vid

urval av elever till skolpatruller varierar. En grupp elever

anger att lärarna väljer ut sex, sju elever ñän varje klass.

En annan grupp anger att de elever som betraktas som sköt-

samma väljs ut. Vid några skolor förekommer lottning, vid

andra skolor blir de som anmäler sig uttagna. En grupp barn

angav att de som först lämnade in anmälningsblanketten

blev uttagna. I en av skolorna var det viktigt att man bodde

nära skolan.

Lärarenfrägar vilka som vill vara skolpolis. Lära-

ren väljer ut sex sju stycken från varje klass. Om man

bor nära är det lättare att vara skolpolis.

lassens lärare känner hur dom är och vet hur dom

beter sig. Dom väljer väl ut dom som dom kan lita på.

Vifick bestämma i sexan om vi ville vara skolpolis,

direkt efter sommarlovet, viflck dra lott. De som ville

vara medfick skriva sina namn på lappar, sedan drog

dom

Vi väljs ut hur vi sköter oss i skolan, om man är

ganska skötsam. Jag tycker inte attjag är speciellt sköt-
,J

sam.

Av intervjuerna framgår att det framförallt är belö-

ningen som lockar barnen att vilja delta. Många elever har

dessutom svarat att de tycker det är viktigt och roligt att

stå, utom då det är kallt eller regnigt ute.

Det verkar roligt, men när det är kallt är det inte

roligt, när det är varmt är detjättekul

Mindre spring i trafiken -för att inte några skall

bli påkörda

När man såg de andra sexorna tyckte man att de

var så proffsiga på något sätt

Det ärjättekul, manfick göra saker gå på uglykter

och sä

Jag brukade komma till skolan och såg de äldre

skolpoliserna som var där, att det skulle vara kul och

attföregå med gott exempel

Det är.jättekul att vara skolpatrull, det kanske är

lite kallt. Fast kompisar gårförbi, ibland kanske dom
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stannar lite och pratar. Jag tycker det ärjättebra, de

flestaföräldrarna stannar ochföräldrarna litarpå oss.

Dom säger att vi gjort ett bra jobb. Ibland säger dom

tack om domfår gå.

Samtliga skolor har någon form av belöning, främst i

form av resor, tex. till Gröna Lund och Skansen eller

Liseberg. Vid några skolor har eleverna gjort biobesök.

Även ekonomisk ersättning förekommer vid några skolor.

På en mindre ort har man även besökt polisen i Göteborg

och tittat på hundträning.

För resan, manfårpengar att åka till sina kompisar

och till Gröna Lund.

Vifår 50 kronor i matpengar då vi åker till Gröna

Lund och Skansen och gåpå stan i Stockholm i början

avjuni.

Vi skall åka till Göteborg, tillpolisen och se på när

de tränar hundar.

Alla skolpoliser åker till Liseberg och stannar till i

badhuset i Borås.

Utbildning av skolpatrullelever

För utbildningen till skolpatrull svarar huvudsakligen

kontaktläraren och polisen. Av intervjusvaren att döma

tycks det dock vara kontaktläraren som har det tydligaste

ansvaret för detta. Polisens medverkan har varierat bland

de olika orterna. På några orter anger eleverna att polisen

inte har medverkat alls. På en mindre ort anger man att

polisen har medverkat vid utbildningen, genom att bl.a.

prata om trafiksäkerhet och visat hur man står och agerar

då man står som skolpatrull. Utbildningens innehåll och

längd varierar en hel del. Vid några skolor anger eleverna

att de någon gång har fått stå parallellt med förra årets

skolpatrull, medan elever vid andra skolor anger att de inte

tränat alls.

)) ngång tränade vi att några skulle vara skolpoliser

och några skulle gå över gatan.

Ungefär två dagar innan berättade läraren hur

man skulle göra och när vi skulle räcka upp händerna.

Jag tror att vi fick träna en gång med de som var

skolpoliserförra året.

Vi skullefå träna medförra årets skolpatruller, men

det blev inget av.

Polisen gick runt och berättade och visade och vi

fick kolla på alla övergångsställen var vi skulle stå. Vi

fick inte provstå medförra året skolpoliser.

Vi fick läsa en bok i allafall där stod något om

trafikregler och avståndet innan manfår släppa över

och så.

Polisen har inte varit med i utbildningen. '

Polisen visade bildband. Visade hur man sträcker

ut armarna. Pratade om säkerhet i trafiken. berättade

och visade.

i
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Föräldrarnas uppfattning om verksamheten

Barnen säger sig tro att föräldrarna för det mesta tycker

att det är bra att de står som skolpatrull. Det finns dock

undantag, några elever anger att deras föräldrar inte vill att

de skall stå. De tror att det kan vara farligt, att barnen kan

halka eller att de kan bli påkörda av bilister. På en mindre

ort svarar man att en orsak till att skolpatrullverksamheten

startade var att föräldrarna ville det.

Det är vårt val. En del föräldrar vill inte att man

skall stå. Tror att det ärfarligt, att man halkar. Vi står

en liten bitfrån övergångsstället.

an skulle prata med sina föräldrar innan man

bestämde något. De tycker det är bra att man tar

ansvar.

Först visste dom inte om dom skulle låta mig vara

skolpolis, för dom tyckte det varför tidigtpå morgonen,

menjag övertalade dom.

Från början skulle vi inte stå där det var så litet

barn, men föräldrar hade ringt till skolan och sagt att

de ville ha skolpoliser där.

På frågan om eleverna måste ha föräldrarnas tillstånd

svarade några elever att läraren hade tyckt att de skulle

prata med föräldrarna först. Några svarade att man inte

behöver ha formellt tillstånd av föräldrarna, medan andra

elever svarade att de måste ha tillstånd av föräldrarna.

Elevernas syn på ansvars- och trafiksäkerhetsfrågor

Samtliga skolpatrullelever svarar att de känner ansvar inför

sin uppgift. De flesta av de intervjuade tycker också att de

bidrar till trafiksäkerheten, att de hjälper kamrater och att

de är föredömen för de yngre barnen. De betraktar sig

också i viss mån som levande vamingsmärken.

Det är säkerheten, att de skall komma över utan att

det skall komma bilar. Annars blir det att de bara går

över och så kommer det en bil. Vi får ta ansvar

Kanske det att vi förhindrar olyckor. En del barn

bara springer rätt över, men då vi står och håller ut

armarna stannar dom.

Det känns som om man tar risker. Som om man har

stort ansvar om det skulle hända något. Som om vi har

ansvar förbarnet om det skulle hända något. Föräld-

rarna måste kunna lita på oss när vi står där.

Många elever svararatt de tycker att patrullverksam-

heten kan fortsätta. De menar att de flesta går mot rött, och

att trafikljus därför inte är någon ersättning. Få av barnen

kan dock tänka sig att vara skolpatrull på högstadiet efter-

som de tycker att detta är en uppgift som fyrorna och fem-

moma klarar av.

"Nej, när man börjar där börjar manju bli slö.

Fyror ochfemmor skall stå ifortsättningen. Vi tror

att de klarar det. Klassens lärare känner hur de är: hur

de beter sig. De väljer ut dem som de kan lita på.
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På en fråga om de tror att de påverkar bilistema att köra

saktare är de flesta bamen tveksamma. Några menar att en

del bilister kör försiktigare eller stannar vilket upplevs

positivt, medan vissa till och med kör snabbare. Polisens

närvaro har enligt några barn en hastighetsdämpande effekt.

Bilarna körfort. Inte alla bilar respekterar att man

skall köra saktare.

Dåpolisen står där saktar bilarna in, annars inte.

Ja några gör det, men dom flesta tänker: ja dom

stoppar barn då kan jagfortsätta lika snabbt som jag

vill

Ibland kan det finnas dom som är stressade och

tycker "skynda, skynda skynda

Om polisen är bredvid och pratar med oss då

märker vi att bilarna saktar in.

Inget av barnen känner till någon trafikolycka som

inträffat vid ett patrullställe och det tycker de känns bra.

Man beskriver däremot gärna några andra olyckor som man

känner till. På en ort berättade barnen att det hade hänt en

olycka innan det fanns skolpatruller. På några orter känner

man däremot till några situationer som nästan hade slutat

i olyckor. En sådan var då en liten grabb på trehjuling

cyklade rakt uti gatan framför en bil där någon ingrep och

förhindrade en olycka. En annan incident som skolpolisen

kunde avvärja var då en flicka gick över gatan utan att se

sig för. Skolpolisen fick springa ut i gatan och hämta henne

tillbaka.

Precis innan skolpoliserna skulle stå hade enflicka

blivit påkördpå benet av en bil. Hon hade halkat ut i

gatan. Hon sprang på övergångsstället och halkade ut

i vägen.

Ja det har väl hänt en olycka. En lastbil kom då ett

barn sprang över och blevpåkörd. Barnet klarade sig.

En elev på påkörd då han cyklade ut i körbanan.

Det kom en bil, sedan cyklade han ut i gatan. Det stod

en bil i vägen också. Jag tror inte att han såg den andra

bilen.

En liten grabb på trehjuling cyklade rakt ut i gatan

framför en bil, men hejdades i sista minuten av att

någon tog tag i jackan på ungen. Annars hade han

cyklat rakt ut i vägen.

Det varen annan skolpolis som stod då en flicka

kom cyklande snabbt över. Skolpolisen sprang ut och

tog tillbaka henne.

På en direkt fråga om eleverna känner oro och rädsla

på grund av trafiken är svaren oftast nekande. De efter-

följande kommentarerna visade emellertid ofta en helt

annan bild. Några tyckte att bilarna kör ganska fort och att

man därför är rädd att släppa över barnen för tidigt. Andra

svarar att det kan vara jobbigt att stå som skolpatruller när

det är mycket trafik. Man upplever inte heller att alla

bilister respekterar skolpatrullema.
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Man är räddför att man skall släppa över barnen

för tidigt. Bilarna kan komma så att man inte ser dem.

Precis när man har släppt över såkommer de och skall

svänga.

Om vi inte vet om att en bil kommer blir man rädd.

Om en bil kommerjättesnabbt blir manjätterädd

Närjag stod ensam så körde en biljättesnabbt. De

på gymnasiet kör hur som helst. Det kunde ha blivit en

olycka. Jag blev lite skraj. Jag tycker att hanfår skylla

sig själv. Jag kan inte göra mer än att trycka på

knappen.

Bussarna är farliga när de kör förbi, så nära

trottoaren.

Det fmns också vissa oklarheter när det gäller vilka

befogenheter man har att tex. stoppa bilar. En diskussion

i en av bamgruppema kan illustrera detta:

Brukar bilarna stanna när någon skall gå över?

- Ibland. Vissa bilar åker iallafall.

- Bussen får man inte stanna!

- Och inte lastbilar, inte dom stora iallafall.

- Jo lastbilarfår vi stanna men inte bussen.

- Vi får liksom inte stanna bilarna men om de verkar

stanna så får vi sätta ut pinnen.

- Om de är lite längre ifrån såfår vi stoppa.

- Vi har liksom ett visst avstånd som vi får stoppa dem

på.

- Kommer dom från sidan så är det.... .. om man har räckt

ut pinnen så stannar dom ju när dom svänger.

Trafikmiljön där skolpatrullerna står

Trafikmilj ön där skolpatrullema står varierar mycket, del-

vis på grund av ortsstorleken. Detta var också avsikten när

orterna valdes ut. På större orter är trafiken vid patrull-

ställena mer intensiv än påmindre orter. Var patrullställena

är belägna spelar naturligtvis också en stor roll. Både på

större och mindre orter finns dels patrullställen där det är

mycket trafik, dels patrullställen med lite trafik. Av inter-

vjuerna framgår att patrullställenas antal varierar från två

till fem platser per skola. Det förekommer att eleverna

altemerar mellan dessa platser. På en del övergångsställen

där patrullerna står berättar man att det finns trafikljus,

medan detpå andra enbart är övergångsställen. Där skolan

bedömt att trafiken är lite lugnare finns det enligt barnen

inga skolpatruller alls. Intervjusvaren visar att eleverna

tycker att det känns tryggt att det finns trafikljus. Någon

grupp har svarat att det kommer ganska många barn i den

korsning där det finns trafikljus. Barnen upplever att det

är ganska mycket trafik på morgnarna och ibland svårt att

ha kontroll på allt som händer. Förutom alla de bilister som

skall till sina arbeten är det många som kommer med bil

för att lämna barnen i skolan. Några svarar att det inte är

lika mycket trafik på alla ställen, att trafiken kommer från

båda hållen, att det på vissa ställen inte kommer så många
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elever med bil och att det på vissa ställen är mycket trafik

och att bilarna kör fort. På någon ort menarman att då flera

långtradare och bilar kommer efter varandra är det svårt

att se någonting.

Det är mycket trafik. Det kommer mycket bilar uppi-

från och ner till skolan. Där är en sådan stor väg. De

flesta bilar som kommer åker rakt igenom där.

Då långtradare och bilar kommer efter varandra

är det svårt att se någonting.

Det kan vara ganskajobbigt att stå då det är mycket

trafik.

När bilar skymmer sikten, då backar vi upp mot

väggen ellerfrågar dem som kommer mittemot vad dom
,)

SGI .

Några har svarat att det inte är svårt att se trafiken men

ibland svårt att veta hur bilister tänker göra.

Det händer att vi släpper iväg och det kommer en

bil, så vifår ropa tillbaka dem. Detfinns bilar som blin-

karförsent.

Man säger att barnen kan gå över och så kan det

komma en bil och svänga. En del barnfår stå kvarjätte-

länge innan defår gå över.

Ibland tror man att bilarna skall köra raktfram, och

sedan blinkar de att de skall svänga. Man tror att de

skall åka raktfram, så svänger de ändå. Om det kommer

en bil uppför en gata, sedan så tror man att den skall

åka raktfram, sedan svänger den ändå.

Barnen tillfrågades också om de upplevde obehag av

avgaser och buller från trafiken. En del menar att man inte

tänker så mycket på om det är obehagligt med avgaser och

buller. Några säger att de inte tror att det är så farligt med

avgaser. Andra menar att när det är mycket trafik, särskilt

när det kommer stora lastbilar kan man känna obehag. En

grupp svarar att det var speciellt jobbigt då vägen där de

stod skulle asfalteras.

a det är det. [bland stannar stora lastbilar: en last-

bil i varje korsning ibland. De står och väntar på var-

andra. De parkerar utanför skolan. De brukar inte

stänga av gasen, utan de brukar stå sådär 20 sekunder,

det blirju mycket med alla som står där Det är ganska

obehagligtfaktiskt. Det är mycket bussar som går här

också.

Om det kommer långtradare och kör. En del luktar

så, fast inte alla.

Tänker inte så mycket på det. Vi står också och

pratar med kompisar. När det kommer stora lastbilar

släpper de ut mycket avgaser. Då brukarjag backa och

vända mig om.

De flesta tycker att det är kallt att stå på vintern. Det

kan också vara halt där man står. Man tycker att detkan vara

specielltjobbigt att stå då det regnar mycket.
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an måste stå en liten bil från övergångsstället.

När det är ishalt som när det regnar eller snöar.

Det brukar vara ganska kallt. Detfår inte vara mer

än 10 minus, kallare behöver vi inte stå.

En gång närjag stod blåste det så mycket så jag

kunde nästan inte hålla emot pinnen. Så kom det en

gubbe ochjag stoppade honomför pinnenblåste ut. Han

blev jättearg.

Om man står och det regnarjättemycket blir man

helt blöt och kall. Vi stod i 40 minuter ochjag blevjätte-

blöt. Sen skulle vi cykla dit till skolan. Det är svårt att

få uppvärmen sedan.

När det regnar ligger stora vattenpölar här. Då

bilarna kommer och kör blir man dyngsur.

Det är kallt på vintern. Och det är inte kul när det

är halt.

Man tycker också att det kan kännas meningslöst att stå

de dagar när det inte kommer någon som skall gå över,

vilket alltså händer enligt barnen.

Det är ganska tråkigt att stå när det kommerfå och

går över. Man står ensam vid ett övergångsställe.

Vi skulle stå där i allafallfast det inte kommer så

många barn. Föräldrar ville ha skolpolis där.

Det kommer 2-3 elever varje dag. Det kommer någon

dagmamma kanske två gånger. Det är ganska tråkigt att

stå där.

De dagar när ingen kommer känns meningslöst att

stå där.

Vuxnas och andra barns beteende

Det råder delade meningar bland skolpatrulleleverna när

det gäller om andra följer deras anvisningar. Några svarar

att kamraterna inte lyder, att de går över ändå, medan andra

svarar att det finns några som inte lyder. Det vanliga svaret

är att en del vuxna, både bilister och gångtrafikanter, även

en del lärare, struntar i skolpatrullema. Man tycker att det

är bra att de flesta kamraterna stannar och att de följer

skolpatrullemas anvisningar.

Som exempel på beteende som de tycker är fel nänmer

barnen att många väljer att gå över vid sidan av övergångs-

stället. Så gör framförallt vuxna och högstadieelever. Sva-

ren varierar en del mellan de olika orterna. På vissa orter

säger man att ganska många äldre barn och vuxna går eller

cyklar över vid sidan om. Det upplevs dåligt när kamraterna

inte lyder, tex. då de cyklar över utan att hörsamma skol-

patrullemas tillsägelser. Andra elever svarar att det har

hänt, men inte så ofta, att föräldrar tillsammans med sina

bam gått över vid sidan av övergångsstället. Det har också

förekommit att någon lärare har nonchalerat skolpatrull-

ema genom att gå över på fel ställe. På andra orter svarar

man att sådana felbeteenden inte sker så ofta, de flesta

stannar. De vuxna som eleverna känner igen får en till-

VTIRAPPORT 436



sägelse. Den vanliga uppfattningen är dock att de vuxna

som inte hör till skolan skall man inte bry sig om. De kan

inte heller tvingas att gå över där skolpatrullema står. Några

svarar att de får skylla sig själva om de blir påkörda.

Däremot försöker skolpatrullema säga till de barn som

inte bryr sig om övergångsställena, eller de barn som över-

huvudtaget inte bryr sig om skolpatrullema. Några av de

intervjuade eleverna svarar att det har hänt att även någon

lärare blivit tillsagd. Många tycker också att de vuxna som

går eller cyklar över vid sidan av övergångsstället är ganska

dåliga förebilder för bamen. Några elever rapporterar att

det har hänt att bilförare skrattat åt dräkterna vilket inte

kändes bra.

Det var några gubbar som sa till oss att vi skulle

stoppa bilarna så att dom kunde gå Över Vi får inte

stoppa bilarna. Dom blev ganska sura och gick Över vid

sidan om.

Det är mest vuxna somfuskar lite, de går Över vid

sidan om. Man gör inte så mycket, man står mest och

tittar. Om småbarn gör så säger vi till. De vuxna får

tänka sigför Defår skylla sig själva om de blirpåkörda,

de är ju stora och förståndiga.

Om vi står och håller upp händerna, finns det

elever som går ändå. Då tittar de andra och undrarom

inte de också skall gå. Så är detför det mesta.

Ibland kan en del vuxna gå Över när vi står och

håller ut armarna. Det känns jobbigt.

En del vuxna struntar i oss, de går t. ex. två meter

ifrånför att slippa oss. En del lärare gör det. En lärare

struntar i oss, hon går Över där borta om vi står här i

korsningen. Vi sa till som skulle prata medhenne och

vi har sagt till henne att man inte skall göra så.

Ett vanligt inslag i patrullverksamheten är att man skall

rapportera fotgängare som går fel eller struntar i patrullens

anvisningar. Rapportskyldighetens utformningvarierar

mellan skolorna. Några svarar att de är tillsagda att rappor-

tera så fort det är någon som inte lyder. Några svarar att de

då rapporterar till ansvarig lärare eller till kontaktläraren

medan andra säger att de rapporterar till rektorn. Inte helt

ovanligt är också att man egentligen skulle rapportera, men

att man inte orkar eller avstår av andra skäl.

Det känns bra.

Vi skall egentligen anmäla dem men orkar inte. De

flesta respekterar inte oss så väldigt mycket.

an kan tycka det är lite skvallrigt att rapportera.
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Det är inte så kul att rapportera sina kamrater. De

som är mindre bryrjag mig inte om vad de tycker, det

är skillnadpå de som går i samma klass. Säger vi till,

säger dom att vi tjallar, det är inte ofta det händer.
Det känns väldigt ansvarsfullt. Man vill helst inte

rapportera någon.
Att rapportera känns bra, det känns som att man

görjobbet.

Andra vuxna förutom kontaktläraren som är engage-

rade i verksamheten

Barnen berättar att det vanligtvis är kontaktläraren som är

engagerad i verksamheten. Polisens medverkan tycks vari-

era från ort till ort. Några svarar att polisen inte kommer

alls eller att han kommer någon gång, medan andra svarar

att polisen är engagerad och att de ibland kommer och tittar

till skolpatrullema. Några svarar att det mest känns bra men

att det upplevs både som ett stöd och som kontroll.
,9

Vår lärare bryr sig. Han tittar till oss. '

är han kommerpå morgonen, tittar han till att alla

är där och att kompisar inte stör oss.

Ibland kommer polisen och tittar att vi står där vi

skall stå. Det känns lite som om dom kollar att vi gör

vårtjobb, kollar att vi är på platsjust då.

5.4 Sammanfattning

Studien är genomförd som gruppintervjuer med barn från

sex olika skolor i lika många svenska orter. Studien är

kvalitativ och urvalet är inte draget så att resultaten är strikt

generaliserbara till hela verksamheten. En ambition har

dock varit att få en spridning i ortsstorlek och därmed en

variation i barnens arbetssituation.

Från intervjustudien kanman konstatera att variationen

är stor i hur barnen uppfattar sin roll och värderar sin upp-

gift. Det finns barn som ser sin uppgift som mycket viktig

för trafiksäkerheten och som dessutom tycker att arbetet

är roligt. Att man också får en belöning förstärker gärna

denna känsla. För andra barn däremot, ses belöningen som

det viktigaste med deras engagemang. Vissa betraktar arbe-

tet som tråkigt och besvärligt, speciellt under dåliga väder-

förhållanden eller när det är mycket trafik. Variationen

framstår också tydligt när det gäller hur andra fotgängare

och cyklister upplevs följa de instruktioner som skol-

patrullema ger. Vissa tycker att man blir åtlydd för det

mesta medan andra är missnöjda med att både barn och

vuxna ignorerar dem.
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6 Delstudie 4, mätning av bilisters hastighet

6.1 Syfte med hastighetsstudien

Syftet är att mäta om förekomsten av skolpatruller påverkar

bilisters hastighetsval och tendens att stanna vid övergångs-

ställe när bam skall gå över. Dessutom är ett syfte att mäta

hur stor del av bilistema som uppmärksammar att skol-

patruller står på plats.

6.2 Metod för hastighetsstudien

Studien är genomförd med en experimentell design där

bilisters hastighet mättes under tre olika omständigheter.

Ett övergångsställe utan ljusreglering valdes ut där skol-

patruller normalt verkar (figur 11). Vägen var hastighets-

begränsad till 50 km/h. De tre omständigheterna var:

0 inga bam alls vid övergångsstället

0 barn väntande för att gå över

0 barn väntande för att gå över och skolpatruller på plats

Skolpatrullerna var utrustade med traditionell skol-

patrullcape.
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Figur 11 Experimentsituation för mätning av bilars

hastighet

Som skolpatruller användes två barn i årskurs 8 vid den

intilliggande skolan. Som barn som markerade att Vilja gå

över användes grupper om tre barn från årskurs 4 vid samma

skola. Alla medverkande barn fick viss ersättning för sin

insats.

Hastighetsmätningarna genomfördes på morgonen

omedelbart efter att den ordinarie skolpatrullen avbrutit

sin verksamhet och pågick i en timme varje gång. Totalt

genomfördes mätningar under fyra dagar, en dag per

betingelse med barn och två dagar utan barn. Den ena av

dagarna utan barn var planerad som utprovningsdag, men

eftersom en stor del av mätningarna fungerade som avsett
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kunde också denna extra dag utnyttjas som förstärkning av

kontrollbetingelsen. Hastighetsmätningarna genomfördes

på. bilar som färdades i en riktning (se figur 11) och på tre

olika avstånd från övergångsstället:

0 55-50 m üån övergångsstället

0 30-25 m från övergångsstället

0 6-1 m från övergångsstället

Hastigheten registrerades med hjälp av ett av VTI ut-

vecklat system med infrarött ljus och en analysenhet, PTA

(Portable Traffic Analyser). Mätutrustningen var dold

varför mätningarna i sig inte bör ha påverkat bilistemas

hastighetsval. Antalet bilar som stannade före övergångs-

stället i de olika betingelserna registrerades också. Endast

bilar som körde fritt, dvs. utan att ligga i kö togs med

eftersom hastighetsvalet hos bilar i kö bedömdes kunna

påverkas mer av könshastighet än av experirnentbeting-

elserna. Manuellt markerades fordon där hastighetsmät-

ningen inte fungerat i alla mätpunkter, t.ex. om fordonet

stannat mellan mätsträckorna, svängt in på tvärgatan eller

svängt in på en gård. Vid några få tillfällen rubbades givarna

i mätsystemet t.ex. av fotgängare som råkade sparkatill en

sladd, varvid det uppstod bortfall på enstaka mätpunkter.

Totalt uppmättes hastigheter för 524 bilar. Mätning-

arnas fördelning på de tre betingelsema framgår av tabell 2.

Tabell 2 Antalet uppmätta fordon vid hastighetsmät-

ningar fördelade på betingelser

  

Betingelse Uppmätta Bortfall Analyserat
fordon material

Inga barn 231 14 217

Barn 137 9 128

Barn + 156 11 145

skolpatrull

Summa 524 34 490

     

Skillnaderna mellan grupperna är testad med t-test och

med chi-två-analys. I båda fallen är signifikansgränsen satt

till 5%.

Som ett komplement till hastighetsmåtningarna gjordes

också dels registrering av hur många bilar som stannade

vid övergångsstället, dels en mätning av hur stor del av

bilistema under de olika betingelsema som hade lagt märke

till något speciellt med skolpatrullerna eller barnen. Avsik-

ten var inte att mäta om barnen hade upptäckts, utan främst

att kontrollera hur stor del av de passerande som lade märke

till att det var skolpatrullutrustade barn som stod vid över-

gångsstället. Mätningarna genomfördes så att ett svarskort
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med frågor (bilaga 4) delades ut till de bilister som stan-

nade vid rött ljusi den korsning som följer strax efter det

aktuella övergångsstället. De ombads att fylla i frågorna

så snabbt som möjligt och skicka in kortet portofritt till

VTI. De som svarade utlovades och fick en belöning.

Frågorna på kortet hade följ ande lydelse:

Dupasserade nyss en grupp barn vid ett Övergångs-

ställe. La du märke till något särskilt med dem?

El Nej, jag såg inte några barn

D Nej,jag såg hamen, menjag la inte märke till något

särskilt

E' Ja, vad dä?

Totalt delades 166 vykort ut. Av dessa skickades 78 in

ifyllda. Antal utdelade kort och inskickade svar fördelar sig

på de tre mätbetingelsema enligt tabell 3.

Tabell 3 Utdelade kort och inskickade svar vid mätning

av om bilister sett barn och skolpatruller

  

Betingelse Utdelade Inskickade Svars-

kort kort procent

Barn 83 40 48

Barn + 83 38 46
skolpatrull

Summa 166 78 53

      

6.3 Resultat av hastighetsstudien

6.3.1 Hastighet

Resultaten visar att hastigheten påverkas av förekomsten

av bam och skolpatruller. Figur 12 visar medelhastig-

hetema vid de tre mätpunkterna för de tre experiment-

betingelserna. Man ser ett genomgående mönster att

hastigheten är högst när inga bam står vid övergångsstället,

lägst när både barn och skolpatruller är på plats. När barnen

själva står utplacerade ligger medelhastigheten mellan den

för de andra betingelserna. Det enda undantaget är

kontrollbetingelsen och betingelsen bara barn vid den

måtpunkt som ligger längst ifrån övergångsstället. Här har

bilarna med kontrollbetingelsen något lägre medelhastig-

het.

Inte i någon betingelse ligger medelhastigheten över

50 km/h. En andel av bilarna kör dock över 50 km/h vilket

framgår av tabell 4. Mönstret följ er samma tendens som i

figur 12, dvs. andelen som kör över 50 km/h minskar ju
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närmare övergångsstället man kommer och andelen

minskar också om det står barn vid övergångsstället. Lägst

är andelen när bådebam och skolpatruller är på plats. I figur

13 visas spridningen av hastigheten i de olika betingelserna

vid den måtpunkt som låg närmast övergångsstället. En

referenslinje är inlagd för 50 km/h. Man ser också här

tydligt att andelen som kör fortare än 50km/h är störst i

kontrollbetingelsen.
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Avstånd till övergångsställe

Figur 12 Medelhastighet i de tre mätpunkterna förde

tre olika betingelserna (p<0, 0001)

Tabell 4 Andel bilar som kör med en hastighet Över-

stigande 50 km/h i de tre mätpunkterna för de tre olika

betingelserna (p<0,0001)

  

Betingelse 55-50 m 30-25 m 6-1 m

Inga barn 46,1 51,7 44,0

Barn 48,6 27,7 26,2

Barn + 25,5 17,8 7,6
skolpatrull

      

6.3.2 Bilister som stannar

I anslutning till hastighetsmätningama registrerades också

andelen bilar som stannade för att släppa över de väntande

barnen. I betingelsen med barabarn var det åtta av 137 bilar,

dvs. 5,8% som stannade. Barnen stod vid vägkanten på väg

över när samtliga dessa 137 bilar passerade. I betingelsen

barn och skolpatrull stannade 13 av 156 bilar, dvs. 8,3%.

Skillnaden är inte signifikant.
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1=barn; 2=bam+skolp; 3=kontro||

Figur 13 Hastighet för enskilda bilar i de olika beting-

elserna vid mätpunkten 6-1 m före Övergångsstället

6.3.3 Har man upptäckt barnen?

Huvuddelen av de bilister som passerat medan det fanns

skolpatrullerpå plats hade också lagt märke till detta. Bland

de som passerat under betingelsen bara bam hade några

få sett skolpatruller fast det inte fanns några (tabell 5).

Bortfallet är stort, 45-50%, så resultaten skall tolkas med

stor försiktighet. Det tycks dock som att de svar som

inkommit ligger i linje med de resultat som uppmätts i

hastighetsmätningen. Man kan tolka hastighetsminsk-

ningen som ett resultat av att många faktiskt upptäcker

skolpatrullerna.
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Tabell 5 Andel av bilister som upptäckt skolpatrull-

barnen vid övergångsstället (p<0,0001)

  

Betingelse Andel som sett skolpatrullen

Barn 10% (n=40)

Barn +
skolpatrull 84% (11:38)

    

6.4 Sammanfattning

Studien är genomförd med en experimentell design. Ett

övergångsställe har använts där skolpatruller normalt

verkar. Tre situationer användes:

0 inga barn alls vid övergångsstället

0 barn väntande för att gå över

0 barn väntande för att gå över och skolpatruller på plats

Bilars hastighet när de närmade sig övergångsstället

mättes med hjälp av en Portable Traffic Analyser (PTA)

under alla de tre betingelserna. Resultaten visar att man kör

långsammare när bam står vid övergångsstället för att gå

över jämfört med när inga barn finns där. Om man har en

skolpatrull på plats minskar hastigheten ytterligare, både

när det gäller medelhastighet och andel som kör över

50 km/h.
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7 Diskussion och slutsatser

7.1 Metoddiskussion

Projektet består av fyra delstudier och en litteraturöver-

sikt. Avsikten har varit att genom flera olika ansatser studera

skolpatrullfrågan ur flera helt olika perspektiv och att.

fånga den stora variation som förekommer i arbetssätt och

synpunkter på verksamheten. När det gäller litteraturöver-

sikten görs inget anspråk på att den skall vara heltäckande.

Det har visat sig svårt att avgränsa och att hitta litteraturen

eftersom mycket som skrivs om skolpatruller döljs under

sökord och titlar som handlar om barns trafiksäkerhet

generellt. Det har övergått denna studies syfte och

ambitionsnivå att göra en litteraturöversikt som täcker all

denna litteratur. Man bör istället se bakgrundsavsnittet som

exemplifierande och med tyngdpunkt på den svenska

utvecklingen och diskussionen.

För de övriga delstudiema skall man beakta att omfatt-

ningen är begränsad. I kartläggningen har enkäter skickats

till kommuner och inte, som i Nilssons (1990) under-

sökning, till enskilda skolor. Observationema och intervju-

erna är genomförda på 6-7 skolor och är genomförda kvali-

tativt utan ambition att vara strikt generaliserbara. Istället

är avsikten att ge en stor mängd exempel på synpunkter från

barnen och iakttagelser om deras arbetssätt i verklig miljö.

Begränsningen i generaliserbarhet gäller inte bara valet av

skolor eller platser utan också väder och säsong. Observa-

tionema är genomförda under relativt goda betingelser,

dvs. inte i regn och rusk eller kyla och halka då resultaten

troligen skulle blivit annorlunda. Vill man veta hur vanliga

olika synpunkter eller arbetssätt är, tex. i olika orter, måste

man genomföra riktade, generaliserbara studier om just

detta.

Den samlade bedömningen är att de olika angreppssätt

som använts i projektets delstudier och resultaten från

dessa kan användas som utgångspunkt i debatten om skol-

patrullemas fortsatta existens och utformning och som

idéskapare för ny forskning om barns trafiksäkerhet. I

nästa avsnitt 7.2 kommer resultaten från de fyra del-

studierna att diskuteras och sammanfattas.

7.2 Resultatdiskussion

De olika delstudiema

Den ursprungliga avsikten att belysa skolpatrullverksam-

heten ur olika perspektiv har i stort sett kunnat uppfyllas.

Kartläggningen har visat att verksamheten fortsatt att

minska från 1990. Då hade enligt Nilsson (1990) 36% av

kommunerna skolpatruller, vilket fram till 1995 hade

minskat till 31% respektive 9%. I en alldeles ny kartlägg-

ning genomförd av Björklid och Öberg (1998) har man
visat att den nu förekommer i 28% av kommunerna och

7,1% av skolorna. I deras rapport redovisas också aktuella
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detaljer om omfattning och utformning så som det

framkommit från en enkätundersökning bland 740 skolor.

Studien är i vissa delar en uppföljning av Nilssons studie

från 1990. De skäl som framförs för att ha kvar eller att

inte ha skolpatruller är i stort sett desamma som i Nilssons

studie. Det viktigaste skälet till att ha verksamheten kvar

är att patrullerna behövs för trafiksäkerheten medan de

som slutat gjort det på grund av förbättrad trafikmiljö eller

insikt om att arbetet inte lämpar sig för barn. Efter genom-

förandet av kartläggningen 1995 har det således framkom-

mit att ytterligare skolor slutat med skolpatruller.

Från inteer ustudien kan mankonstatera att variationen

är stor i hur barnen uppfattar sin roll och värderar sin upp-

gift. Det finns barn som ser sin uppgift som mycket viktig

för trafiksäkerheten och som dessutom tycker att arbetet

är roligt. Att man också får en belöning förstärker gärna

denna känsla. För andra barn däremot, ses belöningen som

det viktigaste med deras engagemang. Vissa betraktar arbe-

tet som tråkigt och besvärligt, speciellt under dåliga väder-

förhållanden eller när det är mycket trafik. Variationen

framstår också tydligt när det gäller hur andra fotgängare

och cyklister upplevs följa de instruktioner som skol-

patrullema ger. Vissa tycker att man blir åtlydd för det

mesta medan andra är missnöjda med att både barn och

vuxna ignorerar dem.

Liknande variation framkommer också av observations-

studien. Variationen sträcker sig från mycket välordnade

arbetsförhållanden till kaotiska situationer där många igno-

rerar skolpatrullema. Arbetsuppgifterna varierar också

mycket från lugna miljöer med få barn och få bilar till

besvärliga korsningar med mycket trafik och många trafi-

kanter. Barnens sätt att ta sig an sin uppgift varierar också.

Några barn går in för sin uppgift med stort engagemang

medan andra snarare försöker att låtsas som de inte är

skolpatruller.

En slutsats man kan dra utifrån observationer och inter-

vjuer är att mycket fungerar bra men att man inte självklart

kan räkna med att skolpatrullema fyller den uppgift som

är tänkt för dem eller att allt fungerar konfliktfritt. I de

lugna och mindre omständigheterna som observerats
tycks det hela oftast fungera bra trots att det ibland brister

i detaljerna. När man kommer till mer komplicerade och

trafikerade situationer där trañksäkerhetsåtgärder behövs

bättre kan man konstatera att problemen kan bli stora. Vi

har t.ex. konstaterat osäkerhet om vilka regler som gäller,

barn som inte har kontroll över vad som händer, vuxna och

barn som ignorerar anvisningar etc.

Hastighetsstudien är den delstudie som visar en tydlig

positiv effekt av skolpatrullemas verksamhet. Resultaten

visar att bilar kör saktare när barn är närvarande vid
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övergångsstället. När skolpatruller dessutom är närvarande

kör bilisterna ännu saktare. Denna skillnad är signifikant

både avseende medelhastighet och andel som kör över

50 km/h. Att det faktiskt är frågan om ett orsakssamband

stöds av de iakttagelser som bilistema har gjort. Den största

delen av bilistema hade sett att det fanns skolpatruller på

plats när mätningen genomfördes. En trolig slutsats är

därför att skolpatrullema har en hastighetsdämpande

effekt.

Resultaten från hastighetsmätningarna får sitt stöd

också i en undersökning av Dahlstedt (1995) som under-

sökt hur barnmed fluorescerande kepsar påverkar bilisters

hastighet. Han konstaterar att medelhastigheten vid ett

övergångsställe där barn utan keps står, är lägre än om inga

barn står där. Tar barnen på sig de fluorescerande kepsama

blir den uppmätta hastigheten ännu lägre. Mönstret för

kepsamas påverkan på hastigheten blir alltså mycket lika

det vi funnit förskolpatrullemas.

Positiva och negativa sidor

Studien har visat både positiva och negativa sidor av skol-

patrullverksamheten och att dessa ofta blandas i ett

komplext mönster. Det är därmed inte helt oproblematiskt

att avgöra vad som är positivt respektive negativt. Barn kan

tex. uppleva något som positivt som egentligen inte är

positivt när man ser till verksamhetens mål. Det kan också

finnas blandningar av positiva och negativa aspekter både

i hur verksamheten upplevs och hur den observerats

fungera. Hur man än betraktar detta så kan man konstatera

att verksamheten innehåller, ur flera specifika aspekter,

både positiva och negativa sidor. Ser man till trafiksäker-

heten så tycks skolpatrullema innebära att bilister kör

saktare, vilket otvivelaktigt är en positiv sida. Många elever

upplever också att de gör en viktig insats för trafiksäker-

heten. En motsvarande uppfattning finns ofta bland dem

som ansvarar för verksamheten. Å andra sidan kan man

konstatera att verksamheten bedrivs i miljöer som kan bli

för komplicerade och svåröverskådliga för att skolpatrull-

erna skall kunna göra en för säkerheten tillräckligt god

insats. Själva upplever de ofta sådana svårigheter eller

känner oro för att något skall hända. Tät trafik, tunga

fordon, dåligt väder och fotgängare som inte bryr sig om

den är exempel på orosmoment som bl.a. leder till svårig-

heter att ta beslut i krångliga situationer.

Om man frångår trafiksäkerhetsaspekten och i stället

ser till mer allmänna åsikter så tycker många barn att det

är roligt att stå patrull. De vill gärna hjälpa till och de upp-

skattar den uppmärksamhet och belöning de får för sin

insats, både från skolan och från pohsen. Detta är aspekter

som är positiva eftersom det ökar motivationen att arbeta.

Om t.ex. belöningen är huvudsaken, vilket framkommit i

flera fall, så kan man dock ifrågasätta nyttan. Flera barn

känner att de ställer upp för sin uppgift trots att arbets-

förhållandena är dåliga t.ex. med kyla, mörker, halka eller
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regn. Man gör det i flera fall för belöningen, inte i första

hand för trafiksäkerheten. Detta framgår både av inter-

vjuerna och av observationerna.

Ett tydligt tecken på att de negativa sidorna har bedömts

viktigare och viktigare är det faktum att färre och färre

skolor behåller verksamheten. Detta kan till viss del för-

klaras av större brist på resurser men för kommunansvariga

och lärare handlar det enligt deras egna uppgifter ofta om

att man insett att uppgiften är svår för barnen och att man

byggt bort trafiksäkerhetsproblem i stället.

Alternativ till skolpatruller med barn

Trots att det är tydligt att skolpatrullema har vissa positiva

effekter på trafiksäkerheten och påvissa barns uppfattning

om sin egen viktiga roll för trafiksäkerheten så finns det

alltså en rad negativa sidor som bör leda till eftertanke.

Några direkta rekommendationer om skolpatrullemas

framtid ges dock inte här. Avgöranden om detta överlåts

på beslutsfattare som förhoppningsvis använder resultaten

sombeslutsunderlag. Det kan dock vara motiverat att avslut-

ningsvis peka på ett par av dealternativ som finns.

Från alla de argument som framförts i debatten och i

de resultat som denna studie, Nilssons studie från 1990

och Bj örklids och Öbergs studie från 1998 redovisat kan

man urskilja några alternativ till skolpatrullverksamheten.

Det viktigaste och oftast ñamförda alternativet är att man

bör förbättra trafikmiljön istället, t.ex. genom separerings-

åtgärder. Detta argument fanns med redan i SÖ:s före-

skrifter från 1974 och har ständigt återupprepats sedan

dess. Grunden för argumentet ligger i uppfattningen att

verksamheten inte lämpar sig för barn eftersom de inte är

mogna att axla det ansvar som de åläggs, att de utsätts för

risker och dålig arbetsmiljö och att deras självkänsla störs

av att de inte åtlyds eller att de känner svårigheter att fatta

rätt beslut i svåra situationer..

Ett annat, och internationellt vanligt alternativ till att

använda barn som skolpatruller är att ha vuxna som trafik-

vakter. Olika lösningar förekommer och bygger antingen

på frivilligkrafter eller på olika anställningsformer. I vissa

stater, tex. i USAhar dessa vuxna vakter hög status, såväl

bland bilister som i lagstiñning. Bilister har liksom när det

gäller skolbussar, absolut stopplikt. Även i Sverige har

vuxna ersatt barn på några platser. Man använder t.ex. skol-

eller fritidspersonal, pensionärer ur PRO, arbetslösa ung-

domar eller speciellt anställda vakter. Vuxenaltemativen

tycks vara fler nu än tidigare. I Sverige är det dock oklart

med vuxna vakters roll och befogenheter eftersom deras

verksamhet, liksom bampatrullemas, inte finns reglerad i

föreskrift.

Fortsattforskning

Trots att debatten pågått intensivt och länge och trots att

flera studier genomförts, finns det ännu flera frågeställ-

ningar som inte fått sin vetenskapliga prövning. Till dessa
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hör bla. att visa vilken trafiksäkerhetseffekt verksamheten

har. De anekdotiska beskrivningar som förekommer om

olyckor och förhindrade olyckor kan visserligen användas

i debatten, men det finns internationellt, så långt det varit

möjligt att utreda, ingen studie som visat att skolpatrull-

verksamhet med bam faktiskt leder till färre olyckor. En

sådan studie är mycket svår att genomföra eftersom den

kräver väldigt många observationsplatser och/eller mycket

långa observationstider. Ett alternativ till olycksstudier kan

kanske vara att anpassa den sk. konfliktstudietekniken som

utvecklats av Hydén med kollegor vid avdelningen för

trañkteknik vid Lunds Tekniska Högskola (i Englund mfl.

1998) för ändamålet eftersom man där mäter platsbundna

konflikter som är betydligt vanligare än olyckor.
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En ytterligare utveckling av den hittills genomförda

forskningen är att kvantifiera sådana resultat som ännu bara

finns i kvalitativ form. Om man anser att detta är viktigt

krävs dock att man ser det hela som enkvantiñen'ngsñåga,

dvs. att verksamheten skulle vara motiverad om de flesta

barnen tycker att de klarar av sin uppgift eller att verk-

samheten fungerar bra på de flesta platsema. Eftersom det

handlar om barn som är engagerade i en verksamhet vars

trafiksäkerhetsnytta inte finns vetenskapligt utvärderad, så

bör den kunskap vi idag besitter, om att det faktiskt före-

kommer en rad negativa sidor, trots allt vara tillräcklig.
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BHAGA 1,SID 1(11)

Tabeller över förekomst av skolpatruller i landets kommuner 1995

   

Län/kommun Invånar- Totala Antal Andel

antal antalet grund- grund-

grund- skolor skolor med

skolor med skol- skolpatruller

patruller

Stockholms län 1.686.230 581 147 25%

Botkyrka 69.225 28 4 14

Danderyd 28245 17 2 12

Ekerö 20.359 12 1 8

Haninge 63.948 26 5 19

Huddinge 75.537 2 8 2 7

Järfälla 57.638 24 8 33

Lidingö 38.368 13 1 8

Nacka 67.321 2 8 1 4

Nontälje 49402 32 3 9

Nynäshamn 22536 14 3 21

Salem 12963 5 4 80

Sigtuna 32618 16 0 0

Sollentuna 53.068 26 8 3 1

Solna 53.509 11 0 0

Stockholm 692954 154 84 55

Sundbyberg 31.074 7 O 0

Södertälje 81.489 33 3 9

Tyresö 35.126 14 2 14

Täby 57992 25 12 48

Upplands-Bro 19. 848 10 0 0

Upplands-Väsby 3 5.764 15 0 0

Vallentuna 23.061 9 O

Vaxhohn 7 .392 5 2 40

Värmdö 25. 193 14 0 0

Österåker 3 1.000 1 5 2 13
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BHAGA L SH)2

Uppsala län 283.006 135 9 7%

Enköping 36109 12 3 25

Håbo 16.514 9 0 0

Tierp 20.410 8 0 0

Uppsala 178.011 78 5 6

Älvkarleby 9 .3 7 l 6 1 1 7
Östhammar 22 . 591 22 0

Södermanlands 259.199 131 16 12%

län

Eskilstuna 89.850 34 12 35

Flen 17 .440 1 2 1 8

Gnesta 9 .648 5 0 0

Katrineholm 33 .252 1 9 O 0

Nyköping 48340 2 8 0 0

Oxelösund 12.325 9 3 3 3

Strängnäs 282.424 1 1 O O

Trosa 9 .977 6 0 O

Vingåker 9.943 7 0 0

Östergötlands 411.212 220 32 15%

län

Boxholm 5 .660 3 100

Finspång 23.133 16 0 0

Kinda 10.572 7 0 0

Linköping 128610 56 15 27

Mjölby 26.217 16 2 13

Motala 42947 2 5 1 4

Norrköping 121 .028 5 8 5 9

Söderköping 13.840 1 1 3 27

Vadstena 7 .67 6 5 O 0

Valdemarsvik 8.995 6 0 0

Ydre 4 .308 4 0 O

Åtvidaberg 12.664 7 2 29

Ödeshög 6.012 6 1 17
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BHAGA 1,SID 3

     

Jönköpings län 310.872 185 6 3%

Aneby 7.269 9 0 0

Eksjö 18. 109 10 0 0

Gislaved 27.702 18 0 0

Gnosjö 9.822 7 0 0

Jönköping 113.557 51 5 10

Nässjö 30736 20 1 5

Sävsjö 12034 8 0 0

Tranås 17.880 10 0 0

Vaggeryd 12.420 14 0 0

Vetlanda 27 .810 20 0 0

Värnamo 31.533 18 0 0

Kronobergs län 179.649 105 0 0%

Alvesta 19.813 12 0 0

Lessebo 9.098 5 0 0

Ljungby 27.587 18 0 0

Markaryd 10706 6 0 0

Tingsryd 14.675 8 O 0

Uppvidinge 10.473 6 0 0

Växjö 7 1.396 3 8 0 0

Älmhult 15.901 12 0 0

Kalmar län 242.528 143 2 1%

Borgholm 11 .997 11 0 0

Emmaboda 10. 544 7 0 0

Hultsfred 16753 10 0 0

Högsby 7.092 7 0 0

Kalmar 57 .427 25 1 4

Mönsterås 13.308 8 0 0

Mörbylånga 13.784 7 0 0

Nybro 20.722 14 0 0

Oskarshamn 27. 162 13 0 0

Torsås 8.017 4 0 0

Vimmerby 16012 11 0 0

Västervik 39.710 26 1 4
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BHAGA L SH)4

Gotlands län 57.751 40 0 0%

Gotland 57.5 7 1 40 0 0

Blekinge län 151.853 85 10 1%

Karlshamn 31.462 16 3 19

Karlskrona 59.75 3 3 2 7 22

Olofström 14.941 9 O O

Ronneby 25 . 1 57 17 0 O

Sölvesborg 16.540 1 1 O 0

Kristianstad 293.245 161 32 20%

län

Bromölla 12657 6 3 50

Båstad 14.047 6 O O

Hässleholm 49.45 8 29 7 24

Klippan 16274 12 10 83

Kristianstad 72.985 3 9 4 10

Osby 13.586 6 2 33

Perstorp 7 .456 4 3 75

Simrishamn 20.414 11 0 O

Tomelilla 12.700 7 O 0

Åstorp 13. 165 7 O O
Ängelholm 35.65 8 16 0 0

Örkelljunga 9.725 8 1 13
Östra Göinge 15120 10 2 20
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BHAGA L SH)5

   

Malmöhus län 800.122 311 70 23%

Bjuv 14.286 5 4 80

Burlöv 14.397 7 O 0

Eslöv 28.271 15 2 13

Helsingborg 1 11 .853 38 8 21

Höganäs 22874 9 7 7 8

Hörby 13.722 7 O 0

Höör 13.419 8 0 0

Kävlinge 23.994 9 5 56

Landskrona 36336 16 5 31

Lomma 17 .485 9 O 0

Lund 94.234 42 0 0

Malmö 237.438 60 18 30

Sjöbo 16639 10 0 0

Skurup 13.789 8 O O

Stañanstorp 18604 10 0 O

Svalöv 12.945 7 3 43

Svedala 17991 9 2 22

Trelleborg 3 7. 141 1 7 12 7 1

Vellinge 29056 11 4 36

Ystad 25.648 14 0 O

Hallands län 264.607 133 8 6%

Falkenberg 38.624 23 0 O

Hahnstad 82.103 37 5 14

Hylte 11.071 9 O 0

Kungsbacka 58897 23 1 4

Laholm 23.001 15 0 O

Varberg 50.911 26 2 8
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BILAGA 1,S|D 6

   

Göteborgs och 754.438 311 0 0%

Bohus län

Göteborg 437.313 145 0 0

Härryda 28242 16 0 0

Kungälv 35.372 17 0 O

Lysekil 15.401 9 0 O

Munkedal 11.070 9 0 0

Mölndal 53.292 7 0 0

Orust 15 .025 10 0 0

Partille 3 1.502 1 1 0 O

Sotenäs 9.852 8 O 0

Stenungsund 19.483 1 l 0 0

Strömstad 10.870 10 0 O

Tanum 12443 9 O 0

Tjörn 14.602 11 0 0

Uddevalla 48.43 1 22 0 0

Öckerö 11.440 16 0 O

Älvsborgs län 447.437 249 15 6%

Ale 25.204 13 0 0

Alingsås 34.212 15 0 0

Bengtsfors 11.636 8 0 0

Borås 103.367 42 0 0

Dals-.Ed 5 .412 5 O 0

Färgelanda 7.529 7 0 0

Herrljunga 9.823 10 0 0

Lerum 34.041 16 0 0

Lilla Edet 13 .268 9 0 0

Mark 33500 23 3 13

Mellerud 10. 548 6 0 0

Svenljunga 11.316 13 0 0

Tranemo 12.552 8 1 13

Trollhättan 51.729 20 7 35

Ulricehamn 22.917 l 6 0 0

Vårgårda 101.574 8 0 O

Vänersborg 36.463 20 4 20

Åmål 13.346 10 0 0
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BHAGA 1,SID 7

Skaraborgs län 279.246 155 9 6%

Essunga 6.100 4 2 50

Falköping 31.905 18 1 6

Grästorp 6.154 2 0 O

Gullspång 6.490 4 0 O

Götene 13873 8 O O

Habo 9.550 5 0 O

Hjo 9.207 6 O O

Karlsborg 7 .843 6 O 0

Lidköping 36.417 18 0 O

Mariestad 24.764 16 0 O

Mullsjö 7 .498 4 0 O

Skara 181.736 9 O 0

Skövde 48757 23 l 4

Tibro 11.180 8 0 O

Tidaholm 13.298 7 2 29

Töreboda 10.511 6 0 0

Vara 16965 11 3 27

Värmlands län 285.220 188 3 2%

Arvika 27.035 20 3 15

Eda 9.344 9 O O

Filipstad 13152 9 O O

Forshaga 12.33 8 4 O 0

Grums 10.342 7 0 O

Hagfors 15.879 13 0 0

Hammarö 14.163 7 O 0

Karlstad 7 7.822 35 0 O

Kil 12.388 8 O O

Kristinehamn 25923 14 0 O

Munkfors 4.726 4 O O

Storfors 5 .293 4 O O

Sunne 14.013 13 0 O

Säñle 17.750 14 0 O

Torsby 14.981 18 0 0

Årjäng 10.121 9 O O
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BILAGA 1,SID 8

Örebro län 275.532 157 19 12%

Askersund 12 .320 1 1 0 0

Degerfors 12000 6 5 83

Hallsberg 16.610 11 0 0

Hällefors 8.992 6 0 0

Karlskoga 33000 13 7 54

Kumla 18 . 91 2 12 0 0

Laxå 7 .3 51 7 0 0

Lindesberg 24.885 14 0 0

Ljusnarsberg 6.3 86 6 1 17

Nora 10 .761 8 0 0

Örebro 124164 63 6 10

Västmanlands län 260.932 127 25 20°/o

Arboga 14.572 9 1 11

Fagersta 13.702 4 0 0

Hallstahammar 16495 9 7 7 8

Heby 13 .93 5 10 0 0

Kungsör 8.5 28 5 0 0

Köping 26.341 13 0 0

Norberg 6 .685 5 0 0

Sala 22324 10 0 0

Skinnskatteberg 5 .37 3 5 0 0

Surahammar 1 1 .384 6 5 83

Västerås 121593 51 12 24
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BHAGA L SH>9

Kopparbergs län 290.515 200 4 2%

Avesta 24.352 16 0 O

Borlänge 47.623 27 0 0

Falun 54.793 27 0 O

Gagnef 10.53 8 9 O O

Hedemora 17.03 5 13 0 O

Leksand 15.340 10 0 O

Ludvika 28.607 18 3 17

Malung 1 1 .441 13 0 0

Mora 20892 17 0 0

Orsa 7 .352 6 O O

Rättvik 1 1 .399 9 1 1 1

Smedjebacken 1 3. 13 9 l_ 1 O 0

Säter 1 1 .948 7 O O

Vansbro 7 .764 9 O O

Älvdalen 8 .292 8 O O

Gävleborgs län 289.612 172 2 1%

Bollnäs 28.028 19 0 0

Gävle 89561 40 0 O

Hofors 11.718 7 2 29

Hudiksvall 3 8.704 21 0 0

Ljusdal 21.112 15 0 O

Nordanstig 1 1 .305 11 0 O

Ockelbo 6 .466 7 O O

Ovanåker 13 .369 12 0 0

Sandviken 39.607 21 0 O

Söderhamn 29.742 19 0 0

Västernorrlands 260.567 156 7 4%

län

Härnösand 27.479 17 0 0

Kramfors 24.060 19 0 0

Sollefteå 24.412 20 2 10

Sundsvall 94.542 41 0 0

Timrå 18824 10 0 0

Ånge 12 .41 8 11 1 9

Örnsköldsvik 5 8 . 832 3 8 4 1 1
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BILAGA 1,SID 10

Jämtlands län 136.073 132 0 0%

Berg 8.57 7 10 0 O

Bräcke 8.593 10 0 O

Härjedalen 12.293 10 0 O

Krokom - 14.785 24 0 O

Ragunda 6.861 9 O O

Strömsund 1 5 .660 2O 0 0

Åre 9 .994 13 0 0

Östersund 59. 3 1 O 36 0 O

Västerbottens län 258.171 196 l 1%

Bjurholm 2.865 5 O O

Dorotea 3 .792 5 O O

Lycksele 14.228 16 0 O

Malå 4 .053 3 O O

Nordmaling 8.2 1 5 1 0 O 0

Norsjö 5.244 5 O 0

Robertsfors 7 .7 89 7 0 0

Skellefteå 7 5 . 81 5 45 0 O

Sorsele 3 .480 4 0 O

Storuman 7.5 83 10 0 0

Umeå 97. 190 56 1 2

Vilhehnina 8 .456 1 l 0 0

Vindeln 6.5 85 8 0 O

Vännäs 8 .749 8 O O

Åsele 4.127 3 0 O
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BILAGA 1,SID 11

 

Norrbottens län 267.092 206 0 0%

Arjeplog 3.730 5 0 0
Arvidsjaur 7 .879 6 O O

Boden 30.570 25 0 O

Gällivare 22 .504 16 0 O

Haparanda 10.937 11 0 0
Jokkmokk 6 .594 5 O O

Kalix 19.210 16 0 O

Kiruna 26.291 18 0 0

Luleå 69.794 39 0 O

Pajala 8.361 10 0 0
Piteå 40.807 33 O O

Älvsbyn 9 .452 8 O 0
Överkalix 4 .739 7 0 O
Övertorneå 6 .224 7 O O

 

*. Uppgifterna om befolkningsstorlek är hämtade ur SCBs°°Statistisk Årsbok 95 .

Uppgifterna om antalet skolor i kommunerna är hämtade ur Årsbok för skolan 1995 .

Ytterligare 2 kommuner har tillkommit under 1995, nämligen Bollebygd i Älvsborgs län och Fjugesta

i Örebro län. Ingen av dessa kommuner har skolpatruller.
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BHAGA 2,SID 1(1)

Enkät till kommuner

.Frågeformulär till ansvarig för trafiksäkerheten i skolan

Frågor avseende skolpatrullverksamhet

1. Finns det någon form av skolpatrullverksamhet i kommunen? Markera fram-
för varje skola i den bifogade listan en siffra enligt följande:

har skolpatrullerU

har haft, men Upphört 5

har aldrig haft skolpatrullerL
A
N

H
U

2. Har kommunen engagerat sig i frågan om skolpatmllverksamheten?

" E] Nej

C] la. På vilket sätt? .................................................................................. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g p g g . . g u u un n u u a . - . n . . . . g n 0 n n n . u I u n a u u 0 n . . n ç . u c 4 n o o u u n u uA n o A a n o u n u c n u o u c a u o u u o o n u n o n n a n c .c

. g . , , . . . . . . . . . . . . g g . . g . . . . . g g . . n u y n n . g n n o u o n u n n n o a u uu o n 0 u n 0 u uu u I n n a u o o u u n u u n n a s n n n n u q 0 n u u o o u u o o n o 0 0 r I o c o o o 0 0 c o - u - - c o o 0 o u 01

0 u u a 0 i 4 o a o o g c o o u n a o o v n I o - n n n a n n a o o u 0 n 0 o u n n I n u a a ø u u n a n n n n u 0 u u o 0 o n u u c c a n n n c 0 o n n n g c o u n u u u u a u a I n o n n q n r u n 0 u u u a o c o c I c u - n n n u c n n .c

g g n o o p o o | e. g . . g . ç g a c c u I o n o a u n o o n n u 0 s u n o u n o c n u n n I n n u o u n o n o o o u r n c c v o ao 0 u u no 0 n o o n o u u n n a u c o o o n c o n 0 c c u 0 o i 0 o o o 0 e 0 o o c - o u 0 u o u o o o u c I

u g g . g g g g . . . . . . g . g . y g o o p u . p g o . g o n p g . p u c . o o a o o i u o o q n o a n o I o n o c o u u 0 u 0 o n o u I u n I c a c a n I u a I u 0 n - 0 v c 0 o n a I c o u o u o 0 a c a n o o n a a u u a u . u g o . o A.

n u o a a I u u a n c a n u n o 0 n u o p 0 a c u u n u u I u n o u 0 o n n i n c a 0 0 i n 0 o l c 0 p 0 0 n 0 I o i i o n I a o o c u u u l0 i u I i 0 c 0 c 0 I 0 i p o | I o n 0 o n I 0 0 o ø 0 a l c I O n c 0 0 c o a a 0 0 o 0 0 i c a n.

u o u oo n o q o g o ç . u g g 4 u o 0 o g g o g . g 0 . n u n A g a . . y n ç . a n p c e e 4 u na u u o go s a a u u n u n o - o 0 c o a - n o o u n u o o u n u u u . n o a g a u n o o n u na n p a n a o n o n 0 n u c u o n u u n n u cl

i a 0 o n c 0 q 0 o u vn c 0 i o 0 I 0 c n o n v c o t c v t o a n i n u o 0 I 0 i n I u | I n - . a o g g g g . q n . n u 0 o c - o o 0 u 0 n a u n o u n a u q u n s c a n u n g n s n u n n o c u o u o u o o o n a u n c u u o n n u n . . .-

c n n n n o a n u c 0 o o n u 0 a u I u 0 I n I o n o n a u c n o u o n o o u A c 0 v c a 0 v d o b a o c 0 o c c o 0 o 0 A c - 0 o a u n c a a n . n n . n o u u au u a o n g n n a u c o g n u u u o n a o l c o 0 a n c n n a 5 . . . . . . ..

i D I I l I I I i i I O I I U D I U C i C I l O I l O i 0 i l D i i I I I I O O I O C i C . I U O i Ö i . O I O . O O Q . . . . . i l . i U O | OO 1 i U Ö O Ö O O G U . O I . O Ö . . i O U O Ö U l . . . . . . . . . . . . U Ö Ö Ö O C O O I .I

i I 4 i v o o n o n o o o n o o o o o u c a u n n n o a n a n n u n n n o a u u a u u u n u0 v - . n g 0 u u o c a o n - b c u 0 o o u c n u a y ç u a - p ç 4 0 o 0 0 0 o o A o n o o c I b i I I 0 o I 0 0 v i D i n I o p o u u v u n o . u .-

n u r n a u u c n u v o a u u I n u u u c c u o u u n u n o o n o u - o a o o n 0 u c a u - u u n o - o u o a a o c a a o n 0 l o 0 c q i n i a o c a I 0 0 o I 1 v 0 u o n u o 0 0 o o i o 0 0 n o o c n o i I n i o 0 o c g c u u n o n o o 0 .o

I o a I a I c n u o I i a u u a I u r o a a 0 I o c n u 0 o I I u p o n c a n n u n I 0 u u n g I g o n o g n o a o p n u u r 0 l u I l l I i 0 A v c i w I I I I n n a u 0 I 1 o 0 0 U i 0 Q U O l t 0 0 I D I i l o á n u u 0 a n o I o o on

I o u A u o o A o n o 0 o I u a I n a o 0 I I - 0 n i i I I n a a n o g u c a u o u o a u II o i 0 u n i u 0 u n c n n n 0 l 0 o c t 0 o 0 0 i I o o n i n a 0 n n I 0 i c I u O i r u o u u c u no c o O l D O 0 i I I n a a o c o o u 0u u -0

Tack för Er medverkan
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BILAGA 3, SID 1 (2)

Intervjuunderlag för barninterviuer

Interviufrågor till skolpatrullelever

Varför har du valt att ingå i skolpatrullen?

Stämmer något av följ ande påståenden?

Jag känner ansvar

det bidrar till trafiksäkerheten

jag hjälper kamrater

det dämpar bilarnas hastighet

vi är föredömen för de yngre barnen

vi är levande varningsmärken

Har du diskuterat din medverkan med dina föräldrar?

Vad tycker de?

Vilken utbildning har du fått?

Hur anmäler ni er?

Har ni föräldrarnas tillstånd?

Hur väljs ni ut?

Hur ser det ut där ni brukar stå?

Det är mycket traflk

Det är lite trañk

Har det hänt någon trafikolycka som du känner till?

Någon mindre incident

Är det obehagligt med avgaser och buller?

Känner dudig orolig och rädd på grund av trafiken?

Är det några, vuxna eller elever, som struntar i skolpatrullen?

går över vid sidan av övergångsstället

går trots patrullens stopp

Sker det

ofta

sällan

aldrig

Rapporterar du dem som bryter mot patrullens anvisningar eller trafikregler?

Hur och till vem?

Hur upplever du det?
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BILAGA 3,S|D 2

Är andra vuxna förutom kontaktläraren engagerade i verksamheten?

På vilket sätt?

Vad fungerar bra?

Vad fungerar dåligt?

Borde man ändra på något?

Vad

Får ni någon belöning?

Är det något du vill tillägga?
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BHAGA 4,SID 1(1)

Svarskort till bilister om man lagt märke till skolpatrull

4h)

 

I

Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping gör en undersökning om barns

trafiksäkerhet. Vi ber Dig därför att besvara följ ande fråga.

Du passerade nyss en grupp barn vid ett övergångsställe. La du märke till

något särskilt med dem?

D Nej, jag såg inte några barn

0 Nej, jag såg barnen, men jag la inte märke till något särskilt

CI Ja, vad då?

   

Skicka Ditt svarskort (portofiitt) till VTI. Om Du anger namn och adress får Du

en biobiljett som tack. (Vi kommer inte att använda Ditt namn till annat än

bin ettutskicket).

Namn:

 

Adress:

 

Tack på förhand

Vänligen

Barbro Linderoth

Tel: 013-204136
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