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 Sammanfattning 

 
Trafikundervisningen är integrerad med övrig undervisning i och med LPO94 och 

vi har ett intresse att se hur stora kunskaperna är och om det fungerar. Studiens 

syfte är att klargöra årskurs 6 kunskapsnivå om trafikfrågor och om vi kan 

förbättra denna nivå genom en kortare lektion hos dessa. En kvantitativ studie hos 

åk 6 med hjälp av en enkät, utformad från polisutbildningen och NTF. Enkäten 

görs av två grupper. Den ena har fått utbildning av oss i 80 minuter medan den 

andra gruppen gör enkäten utan vår utbildning. Skillnaderna är tydligt mätbara 

och det finns även en del skillnader mellan könen. Vi ser en ökning av mätbara 

resultat som ligger mellan 15-20% men det finns avvikelser mellan könen som är 

noterbara. Polisen behövs i skolan inte minst för att göra den första kontakten för 

eleverna till en positiv upplevelse. Vi ser även att skillnaderna mellan könen 

uppvisar mönster som tyder på att flickor tagit åt sig av pojkarnas beteende i 

klassrummet och i provskrivning. 
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1  Inledning 

Vi vill med detta arbete kontrollera hur medvetna våra barn i årskurs 6 är om 

trafiksäkerhet då 12 års ålder är just den ålder som är rekommenderad att 

självmant ge sig ut i trafiken. Om man inte har kunskapen så kan man bli en 

fara för sig själv och andra. Det kan nog ligga en viss problematik att vi matar 

barnen med den magiska 15-års gräns för straffmyndighet medan man alltid har 

ett ansvar i trafiken. Vet 12 åringar detta eller anser dem att trafikregler endast 

appliceras på dem som kan få böter? 

 

1.1  Bakgrund 

Trafik berör oss alla i vår vardag och i synnerhet de som är mest utsatta, 

nämligen de oskyddade och aktiva barnen. Om man kan synliggöra de problem 

som finns i undervisningen för att förbättra den så blir det per automatik bättre, 

förutsatt att mottagaren är villig. Skolan har i LPO94 ett uppdrag att ta med 

ämnet trafik i undervisningen. ”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och 

har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att… ämnesövergripande 

kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana 

kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet…”.1 

Trafikundervisningen är alltså integrerad med övrig undervisning och man kan 

se i Utbildningsdepartementets rapport att elever i åk 6 har mottagit ca 60 

timmars undervisning i trafik integrerad med övrig undervisning2. Här påtalas 

även vikten av att ha med yttre aktörer för att kunna höja nivån på 

undervisningen. 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att klargöra årskurs 6 kunskapsnivå om trafikfrågor och om vi 

kan förbättra denna nivå genom en kortare lektion hos dessa. 

 
                                                
1 Förordning (SKOLFS 1994:1)om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 2.8 Rektorns ansvar. s. 8-9 
2 Redovisning av uppdrag om trafikundervisningen i grundskolan. Utbildningsdepartementet 2004. s. 11 
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1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som vi vill svar på är följande: 

1) Är skolans trafikundervisning adekvat? 

2) Finns det någon mätbar skillnad om vi som poliser undervisar? 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi kommer att hålla oss till 3 klasser med elever på Mariebergsskolan i Umeå. 

Dessa klasser har mellan 20-22 elever vilket gör en totalsumma av ca 60-66 

elever. Avgränsningen finns i enkätens frågeställning och utformning som inte 

på något sätt kommer att bli komplett.  

 

1.5 Tillvägagångssätt/Metod 

Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning med 65 stycken enkäter med 

frågor baserade på trafikkunskap med varierande svårighetsgrad. Dessa är 

uppdelade på följande sätt. 30 elever har gjort denna enkät utan förberedande 

lektioner, dvs. i början av vår temadag på skolan medan 35 har gjorts efter en ca 

två lektionstimmar a’ 40 minuter lång undervisning med två polisstuderande 

som lärare3. För att se en skillnad i resultatet mellan elever som fått respektive 

inte fått undervisning baserade vi lektionsundervisningen på en så kallad öppen 

lektion eller klassrumsundervisning i klassisk mening. Vi försökte att ha en 

öppen dialog med styrning från oss gentemot de punkter vi lagt upp i vår 

lektionsplanering med inriktning mot trafikfrågor. Vi baserade denna lektion på 

de teorier om inlärning och social interaktion som tas upp i teoridelen. 

 

1.5.1 Lektionen 
Den lektion där vi samlade in data hölls på Mariebergskolan, i deras lokaler 

under fredagen den 29/4 2005, klockan 08.10-11.30. Eleverna var 30 respektive 

35 i de olika grupperna.  

 

                                                
3 Lektionsplanering, bilaga 1 
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1.5.2 Planering 

För att genomföra denna kvantitativa undersökning skapade vi en 

lektionsplanering med tid och innehållsstruktur utifrån tid enbart, ej storlek på 

undervisningsgrupp eller lokaler. Denna bifogas som bilaga 1. Efter att ha 

planerat själva lektionstimmarna och dess innehåll hade vi också förberett 

aktuell utrustning för vårt syfte. Detta har innefattat bilar, västar, batonger, 

uniformer, radio och annan utrustning som hör till en polis i tjänst.  

 

1.5.3 Enkätens utformning 
Vi hittade inspiration och riktlinjer på svårighetsgrad hos NTF’s Enkät för 

elever i årskurs 74 och även vår egen kunskap om trafiksäkerhet, förvärvad 

genom polisutbildningen5. Av detta formade vi frågorna såsom vi ansåg vara 

nödvändigt för att kunna särskilja eleverna utan att göra det för svårt. Enkäten 

kom att utgöras av 22 frågor med flera alternativ, där ett eller flera av dessa kan 

vara rätt. Enkäten provades i tidsrymd och svårighetsgrad av en 11-årig 

normalbegåvad flicka. Resultatet var fullgott och tiden sattes till 25-30 minuter. 

Enkäten bifogas som bilaga 2 

 

 1.5.4 Utförande 

Vi tog hjälp av två andra polisstuderande för att kunna genomföra detta på ett 

smidigt sätt. Det har gått till på följande sätt: Klassen delades upp i två delar 

med 30 respektive 35 elever i var grupp, dessa grupper hade två stycken 

polisstuderande till lärare. Den ena gruppen (G.1) fick göra enkätundersökning 

direkt utan annan förberedelse medan den andra gruppen mottog undervisning 

(G.2). Efter enkät fick G.1 genomgång av utrustningen utomhus medan G.2 

fortfarande hade undervisning. Efter att två lektionstimmar a’ 40 minuter var 

slut togs en paus varefter G.2 Skrev enkät och sedan gick ut till momentet med 

presentation av polisens utrustning. G.1 fick efter rasten undervisning i trafik 

likvärdig det som G.2 haft innan rasten. Under genomgången blev det även en 

generell frågestund om lagar, förordningar och tillvägagångssätt inom polisen. 

Här försökte vi återknyta till metalärande och kognitiva strukturer. Vi tog även 

                                                
4Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande. http://www.ntf.se/cykel/default9740.asp (2005-05-23) 
5 http://www.polis.umu.se (2005-05-23) 
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upp frågan om skadegörelse/klotter på skolans begäran då det fanns en del olika 

uppfattningar om vad som är skadegörelse och inte. 

 

1.5.5 Problem 

• De problem som blev tydliga var att om man har en tvågruppsundervisning 

kan det bli rätt så störande för de elever som befinner sig inomhus med 

radiobilar med blåljus och sirener utomhus. 

• Ett annat problem är att man naturligtvis planerar för idealklassen och grupper 

på 30-35 elever blev något stort för att alla ska komma till tals eller ens 

våga ställa en fråga. Här är det oerhört viktigt att se till att respektera 

eleverna och svara på alla frågor, oavsett karaktär. 

• Se även till att fråga om det finns barn med särskilda behov, då man annars 

kan komma att bli överraskad och förbryllad över saker som inte borde vara 

ett problem. Vi tänker främst på ADHD eller epilepsi. De reaktioner du får 

kanske inte alltid överensstämmer med det du anser vara ”normalt” eller att 

epileptiker kan må dåligt av blåljusen på radiobilen. 

 

2  Teori 

Det finns ett stort antal olika pedagogiska teorier om lärande och 

kommunikation. Vi har valt följande att basera vår undersökning och lektion på. 

 

2.1  Metalärande 

Innebär ett lärande som går utanför den skol- eller kursplan som följs. En dold 

inlärningsmetod som sker interaktivt vid social kontakt6. I det här fallet med oss 

som kommer med en ny social interaktion i form av representanter för 

polisväsendet. Med metainlärning menar Andersson att den sociala miljön har 

stor betydelse för den fortsatta utvecklingen hos en individ. För att klargöra 

detta menar Andersson att det är ett omedvetet lärande som sker i form av 

social interaktion. Exempel är den miljö som finns i fängelser, där en minde 

                                                
6 Andersson, Curt (2000): Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. s. 87 
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kriminell individ kan identifiera sig själv som kriminell desto längre individen 

vistas i fängelsemiljö, vilket kan resultera i att snabbt övergå till en inlärning av 

fullständig kriminalitet. ”Ett lindrigt narkotikabruk eller inget alls kan övergå i 

narkotikamissbruk och därmed följande drogberoende.”
7 Ett annat exempel är 

mentalsjukhusen på slutet av 60- och början på 70- talet där de patienter som 

inte var psykiskt sjuka blev det efter att ha vistas i den strikta miljön8. På 80-

talet avskaffades detta system efter Italiens modell där patienterna ska försöka 

att integreras i samhället. Med dessa exempel belyses att Metalärande pågår 

överallt i alla samhällssammanhang som ett omedvetet lärande. 

 

2.2 Kommunikation och lärande genom kognitiva strukturer 

Kommunikation är ett enkelt men dock komplicerat lärande system. Genom att 

människan har den unika förmågan att kommunicera med varandra så kan hon 

tillgodogöra sig kunskap genom språk. ”Genom att tolka en händelse i 

begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter.”
9 Genom att dela 

erfarenheter med varandra får vi nya kunskaper. Vi har en ständig dialog med 

våra medmänniskor som leder till att vi vid vår kontakt med andra lär oss. 

Genom att ha kontakt med våra medmänniskor genom kommunikation kan vi 

också använda oss av andras kunskaper och färdigheter. När bilen inte startar en 

kall morgon, kan vi ringa en bekant eller en verkstad som kommer att 

identifiera problemet. Ge oss en handlingsplan för hur vi bör göra för att få 

bilen att fungera.10 Detta är ett enkelt exempel på hur kommunikation och 

lärande fungerar. Genom att analysera och diskutera ett problem kan vi också 

använda det omvända genom att få idéer och förutsättningar för nya aktiviteter. 

Genom att tänka tillbaka vad som var fel förra gången i samma situation. 

Effektiva inlärningsmetoder uppkommer i sociala samanhang genom 

kommunikation eller i gemensamma aktiviteter med andra individer. När detta 

sker uppkommer situationer där en person kognitivt lär sig, utvecklas eller 

                                                
7 Andersson, Curt (2000): Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. s. 89 
8 Ibid. s. 89 
9 Säljö, Roger (2000): Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Prisma, Stockholm. s. 34-ff 
10 Ibid. s. 34 
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förändras. I förhållandet kan man då se att individen och situationen är nära 

förknippade och relaterade11. 

 

2.3 Lärandets dubbelsidighet 

Det finns stora skillnader mellan den biologiska och sociologiska modellen till 

lärandet. Två exempel som är väldigt tydliga är Japan och USA i deras sätt att 

mäta studieframgång i matematik för barn. I USA ses deras mått på framgång 

väldigt mycket med talang och begåvning i en nära biologisk natur. Barn antas 

då ha olika mått av begåvning vilket resulterar i möjligheter att tillgodogöra sig 

kunskaper. De ser den individuella skillnaden mellan olika barns 

inlärningsförmåga och detta antagande är en del av den grundläggande 

amerikanska kulturen12. Japan däremot anser att alla har förmågan att lära från 

samma utgångspunkt. De ser inte alls lika mycket till de individuella 

skillnaderna mellan barnen. Även om de är medvetna om att det finns sådana. 

De anser inte att det finns en naturlig orsak bakom när en individ misslyckas 

eller lyckas med ett lärande. De anser att alla kan nå målet med undervisning, 

när det uppkommer en situation där en elev inte når målet, betraktar de inte 

detta som ett bristande i fallenhet eller förmåga. De riktar istället in sig på vad 

barnet, föräldrarna lärarna och den sociala miljön kan göra för att individen ska 

nå det uppsatta målet. Skolframgång och goda studieresultat ses därför i större 

utsträckning som ett resultat av barnets och andra aktörers gemensamma 

ansträngning13. Stevensson och Stiglers studier antyder att föräldrar i USA och 

Japan förmedlar just dessa förklaringsmodeller. Det innebär att amerikanska 

barn blir mer benägna att se på sina studieresultat som ett bevis på deras 

begåvning. De Japanska barnen gör då inte samma koppling till studieresultatet 

och begåvning på ett lika tydligt sätt. 14  

 

                                                
11 Phillips D.C and Soltis Jonas F.(1998) Perspectives on learning. Colombia University, New York s. 65 
12 Säljö, Roger (2000): Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Prisma Stockholm s. 23-ff 
13 Ibid. s. 24 
14 Ibid. s. 23-24 
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2.4 Klassundervisningens problem. 

Att undervisa i helklass upp till 35 elever kan i sig utgöra ett hinder för 

interaktionen. För att lektionen ska bli effektiv krävs det att flertalet av eleverna 

är inaktiva i själva kommunikationen mellan lärare och elever. Detta gör att det 

i sak blir svårare att engagera och motivera samtliga elever till att motta 

kunskaper på samma sätt som i en liten grupp där alla får komma till tals. Dom 

inaktiva eleverna är inte lika delaktig som de aktiva och får då ett 

inlärningsmönster som kan uppvisa ett annorlunda resultat än de aktiva. ”Man 

kan hårddra detta något och säga att helklassundervisning i en bemärkelse 

förutsätter ett partiellt misslyckande, för om samtliga elever är engagerade 

kommer det inte att vara möjligt för mer än en minoritet av dem att delta.”
15

 

 

3 Resultat 

Vi har använt två olika rättningssystem: Poängsvar som är baserad på att 

eleven får ett poäng för varje rätt svar ikryssat även om ett fel svar också är 

ikryssat. Det vill säga att det går att försäkra svaren genom att kryssa i alla rutor 

på en fråga. Den andra modellen är Idealsvar som bygger på att det bara finns 

ett rätt svarsalternativ (från en till flera rutor) och alla dessa måste vara 

ikryssade för rätt svar. Samtliga andra kombinationer ger inga poäng. Dessa 

kallar vi hädanefter för Poängsvarsmall och Idealsvarsmall. 

 

Vi kan konstatera från vår undersökning att det finns vissa skillnader mellan de 

undervisade och de ej undervisade barnen. Samt att det finns skillnader mellan 

de båda könen. Vi har tydliggjort och påvisat resultatet från medianen, detta 

därför att topparna och bottnarna försvinner från resultatet. Utifrån 

Poängsvarsmallens maxresultat, 53 poäng, Idealsvarsmallens 22 poäng, ser vi 

att medianresultatet är för oss ett adekvat resultat för skolans undervisning då vi 

inte antog ett högre resultat än 26,5 mot Poängsvarsmallen och 7,3 poäng mot 

Idealsvarsmallen (hälften respektive en tredjedel). Medianen för ej 

undervisade är 30 / 7,5 

                                                
15 Pedagogisk Forskning i Sverige 1999. årg. 4. nr 1. s.80 
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Poängsvarsmall Medel Median Max Min 
Undervisade 33,4 34,5 42,0 20,0 

Avgränsning Pojkar 31,8 31,0 41,0 20,0 
Avgränsning Flickor 34,7 35,0 42,0 28,0 

       
Ej Undervisade 29,4 30,0 41,0 9,0 

Avgränsning Pojkar 29,3 31,0 41,0 9,0 
Avgränsning Flickor 29,6 29,0 36,0 22,0 

       
Idealsvarsmall Medel Median Max Min 
Undervisade 8,9 9,0 17,0 3,0 

Avgränsning Pojkar 8,5 9,0 13,0 3,0 
Avgränsning Flickor 9,1 8,0 17,0 6,0 

       
Ej Undervisade 8,1 7,5 15,0 4,0 

Avgränsning Pojkar 7,9 7,0 11,0 4,0 
Avgränsning Flickor 8,4 9,0 11,0 5,0 

Tabell 1: Resultatsammanfattning av samtliga enkätsvar 

3.2 Grupp 

Efter att ha rättat vår enkät utifrån dessa två olika system kan vi konstatera att 

medianen för de undervisade barnen är högre. I Poängsvarsmallen har de 

undervisade barnen 4,5 poäng mer än de icke undervisade och för 

Idealsvarsmallen har de undervisade barnen 1,5 poäng mer.  

 

3.3 Kön 

Vi kan också konstatera att pojkar inte skiljer sig i medianpoäng mellan 

undervisade och icke undervisade enligt Poängsvarsmallen. Medan flickornas 

median är 6 poäng bättre i den undervisade gruppen. Idealrättningsmallen 

påvisar att pojkarna har två poäng bättre median i den undervisade gruppen. 

Precis tvärtom är det hos flickorna där den icke undervisade gruppen har en 

poäng bättre än den undervisade gruppen. 

 

Samtliga resultat finns att läsa i bilaga 3 

Diagram på dessa resultat är Bilaga 4 och 5 
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3.1 Resultatsammanfattning 

Vi kan konstatera att det finns en tydlig skillnad mellan gruppernas resultat av 

enkäten. Den undervisade gruppens median är 15 % högre i poängsvarsmallen 

och i Idealsvarsmallen 20 % högre jämfört med den ej undervisade efter vår 

lektion. 

 

4  Diskussion 
Vi kan konstatera att det finns klara skillnader i gruppen som helhet när det 

gäller resultat utifrån vår enkät. Enkäten i sig är utformad för att inte var för lätt 

eller för svår. Detta syns tydligt då inte ens de närvarande lärarna fick full 

poäng i någon rättningsform. Inte heller ligger de lägsta värdena under vad som 

förväntades. Utifrån den korta tid på 110 minuter som var till vårt förfogande 

för undervisning och genomförandet av enkäten anser vi att resultatet visar 

tydligt på att vår närvaro gjort ett gott resultat för gruppen som helhet. 

 

 Gruppens median höjs med 15 % i Poängsvarsmallen och i Idealsvarsmallen 

20 % och detta är över vår förväntan från planeringen som låg på ca 10 % 

ökning. Pojkarnas resultat ligger egendomligt nog i Poängsvarsmallen lika 

mellan de undervisade respektive de ej undervisade. Pojkarnas resultat i 

Poängsvarsmallen visar att chansningar givit rätt svar medan om man tittar på 

Idealsvarsmallen ser vi en tydlig skillnad. De undervisade pojkarna svarar rätt 

medan de ej undervisade chansar och får därmed mindre rätta svar. Flickorna 

har en tydlig och egendomlig skillnad, nämligen att den undervisade gruppen 

presterar sämre i Idealsvarsmallen.  

 

Vi anser att det är så att flickorna som fått undervisning chansar mer och 

därmed får högre poäng, medan flickorna som inte fått undervisning är mer 

noggranna och därmed får ett bättre resultat i Idealsvarsmallen. Detta 

sammanträffande låg inte inom vad vi förväntat oss men är ett intressant 

faktum. Enligt vår mening har flickorna tagit till sig pojkarnas sätt att chansa på 
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ett tydligt sätt. Vi tror att det kan vara ett resultat av skolans strävan till att 

utjämna skillnaderna mellan könen. 

 

Om det är en positiv egenskap att chansa eller inte kan vi inte uttala oss om 

annat än att det fungerade i en av våra rättningsmallar. Detta är den mätbara 

skillnaden av vår undervisning. Det resultat som vår närvaro och samtal om 

andra saker kan inte mätas empiriskt och får därför inget utrymme i denna 

rapportering. Vi tror att om polisen fick en större roll i skolan skulle de kunna 

påverka på ett positivt sätt, inte bara i trafikundervisning, utan även om sociala 

normer samt att det första mötet med ordningsmakten blir positivt och roligt. 
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Bilaga 1: Lektionsplanering åk6  
Mariebergsskolan 
 
08.10-9.30  Pass 1 (80 minuter) 
09.30-09.50 Rast 
09.50-11.20  Pass 2 (90 minuter) 
 
 

Lektion i trafik:  
 
Intro 5-10 minuter 
 
Cykel 5-10 min 
Cykel som fordon 
Cykelhjälm 
Beteende som cyklist 
 
 
 
 
Moped 10-15 min 
Moped som fordon 
Trafikregler för mopedist 
Skillnad på klass I/II 
Straffansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vem: Du/ni 
Varifrån: PHS Umeå 
Syfte och mål: En undersökning om 
barns trafikkunskaper och sätt att 
förbättra dessa samt en genomgång 
av polisens grundutrustning. 
Tid: 80 minuter * 2 (hela dagen) 

Obligatoriska = Ringklocka, Broms 
Fram: Lampa, vit/gul reflex 
Bak: Lampa, röd reflex 
Sida: Reflex, ogangegul/vit 

En bra cykelhjälm 
ska: 
-ha god passform 
-gå ned i nacken 
-ha nackband 
-ha halt ytterskal 
-vara CE-märkt 

70% av alla olyckor är singelolyckor ofta på gång&cykelbanor. 
40 personer avlider av olyckor. 50% skulle ha överlevt med 
hjälm. 5000 cyklister/år får allvarliga skallskador med bestående 
men. 

Vad är moped klass I? 
Moped klass I är en moped som är 
konstruerad för att köras i högst 45 km/tim. 
Det är denna moped som kallas ”EU-
moped”. – Förarbevis krävs 
Vad är moped klass II? 
Den EU-godkända mopeden är konstruerad 
för att köras i högst 25 km/tim 
Den andra typen är konstruerad för att 
köras i högst 30 km/tim och är godkänd i 
Sverige enligt äldre bestämmelser (typintyg 
före 2003) 

Vilka trafikregler gäller när jag kör 

moped klass I?  

 Du måste ha en godkänd hjälm, E- 

eller SIS-märkt.  

 Du ska köra på vägrenen om det finns 

en sådan, annars på körbanan.  

 Du får inte köra i cykelfält eller på 

cykelbanor.  

 Du får köra i körfältet för fordon i 

linjetrafik (”bussfilen”).  

 Du får inte köra på motorväg eller 

motortrafikled.  

 Du får inte låta mopeden skjuta på 

något annat fordon (t.ex. en cykel) eller 

låta mopeden dras av något annat 

fordon.  

 Du får inte skjutsa fler passagerare än 

mopeden är byggd för. 

Vilka trafikregler gäller när jag kör moped klass II?  

 Du måste ha en godkänd hjälm, E- eller SIS-märkt.  

 Du ska köra på cykelbanan (gäller tvåhjulig moped och i 

vissa fall trehjulig).  Du ska köra på vägrenen om det finns 

en sådan, annars på körbanan (där det inte finns en särskild 

cykelbana).  

 Du får köra i cykelfältet.  

 Du får köra i körfältet för fordon i linjetrafik (”bussfilen”).  

 Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.  

 Du får parkera mopeden på samma sätt som cykel (gäller 

tvåhjulig moped).  Du får inte låta mopeden skjuta på 

något annat fordon (t.ex. en cykel) eller låta mopeden dras 

av något annat fordon.  

 Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd 

för. Men om det finns ekerskydd och lämpliga säten får du 

skjutsa: 

a) ett barn under 10 år 

b) två barn under sex år, om du själv fyllt 18 år. 

Straffansvar finns 
för de över 15 år 
och för föräldrar 
hos de som är 
yngre än 15 år. 
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Trafiken 5-15min 
Trafikregler 
Skyltar och ljus 
Generella regler 
Polismans tecken 
 
 
Säkerhet i trafiken 5-10min 
Bilbälte 
Airbag 
Alkohol & droger 
 
Övriga frågor 5-10 min 
= Maxat 70 minuter ger 10 minuter till fördröjning/utvikningar 
 
 
 

Enkät och förevisning: 
 
Enkät 
Tid: 30min 
De som blir klara kan ta upp sin bänkbok/rita. 
 
Förevisning: Lämpligt att dela upp gruppen i två storleken är ca 35 
Tid: 50-60minuter om detta är för lång tid (vilket jag tror att det kan vara) ta in gruppen 
och kör generella LUL-brott 
 
Polismannen: 
Batong 
Radio, vi har en egen kanal att prata på 
Handfängsel 
Skyddsväst 
Kläder (?) 
 
Bil: 
Bagaget 
Plats med skynke 
Ljus & signaler 

Här tänkte jag att ni själva kunde koka ihop ngt. Men som 
sagt, det som står till vänster är förslag. Tänker inte gå in på 
exaktheter då det i enkäten kan finnas frågor som är direkt 
kopplade till detta och det vore fel att ta upp detta som bra 
saker att ha med. Eget omdöme. 

Inget som ni inte kan. Kort tid, ta det grundläggande med 
rattfylla och varför man ska ha bälte. Denna del är lättast att 
kapa bort. 
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Bilaga 2: Enkät Åk 6. Vt2005 
 
Jag är : 

 Tjej  Kille 

 
Detta är en enkät som kommer att användas i ett specialarbete på Polisutbildningen, Umeå 
Universitet vårterminen 2005. Vi vill påminna om att svaren ibland kan vara kluriga och 
det är inte säkert att det bara finns ett svar på frågan. Du får själv avgöra hur många kryss 
du vill sätta på varje fråga. Kom ihåg att läsa frågan och de svarsalternativ som finns 
NOGA 

 

1. När ska man använda cykelhjälm 

Kryssa för de rutor när man ska använda cykelhjälm 

  På väg till skolan  I dagsljus  Ibland

  När man cyklar själv  När man cyklar  I mörker

  På väg hem från skolan  Behöver inte använda cykelhjälm 

 

2. Var får man cykla med cykel 

  På gångbana  På cykelbana  Överallt 
  På höger sida av väg  På vänster sida av väg  

   

3. På vilket/vilka sätt får man skjutsa på cykel  

  Så många som ryms  Vuxna får skjutsa alla  Aldrig

  Barn få skjutsa barn  Vuxna får skjutsa barn  Ibland  
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4. Högerregeln gäller den som cyklist? 

  Ja  Nej  Vet inte 

 

5. Vad innebär högerregeln? 

  Vet inte  Fordon ska alltid hålla höger 

  Du skall lämna företräde för den som kommer från höger, om inget annat står

  De från höger skall lämna företräde till dig, om inget annat står 

 

6. Om det inte finns en gångbana /trottoar ska jag gå på 

  Högersida (med trafiken)  Vänstersida (mot trafiken) 

  Mitt i vägbanan ( i mitten)  I vägrenen (i diket) 

 

7. På vilket sätt gäller lagen kring övergångsställen mig som cyklist 

  Vet inte  För mig som cyklar gäller samma regler som för de som kör bil

 För mig som cyklar gäller samma regler som för de som går 

  

8. Måste man enligt lag ha reflex när man är ute och går när det är mörkt? 

  Ja  Nej  Vet inte 

  Bara i norrland  Bara i städer  Bara på landet 

 

9. När du cyklar in på en vanlig bilväg från en cykelbana, vad gäller då? 

  Högerregeln  Du har väjningsplikt  Vet inte 
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10. Cykelhjälm minskar risken för skallskador med följande: 

  10 %  50 %  90 %

  Vet inte  100%  0% 

 

11. På motorväg får du gå och leda din cykel? 

 

  Ja  Endast på söndagar  Nej 

  Vet inte   Ja, men bara om du har framlyse på cykeln

   

 

12. Vem är det som bestämmer om trafiken på vägarna kring din skola? 

  Rektorn  Vägverket och/eller kommunen 

  Vet inte  Föräldragruppen  Elevrådet 

 

13. Får man dricka alkohol och köra bil? 

  Ja  Nej  Ibland 

  Vet inte 

 

14. Kryssa över de skyltar som inte gäller för en cyklist 
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15. Vilka vägar är förbjudna för cyklister och gångare ? 

  Skogsvägar  Bara dom som är skyltade med förbudsskylt 

  Vägar med tunnlar  Motorväg och motortrafikled

  Ingen, alla vägar är tillåtna 

16. Hur många bilbälten MÅSTE en bil ha? 

  Tre   Det finns ingen regel om detta

  Ett   Lika många som åker i bilen  

 

17. Vad betyder dessa tecken från en polisman?: 

Skriv rätt siffra under varje figur 

 
  1: Stopp 2: Spring 3: Ligg ner
 4: Visa körkortet 5: Minska hastigheten 6: Stäng av motor
 7: Hoppa 8: Kör fram 9: Backa
 10: Stopp för den som kommer framifrån eller bakifrån. Vägen fri för den som kommer 
från sidan 
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18 Hur fort får man cykla på väg? 

  Så fort man vill  30km/h  50km/h

  Samma regler som för bilar. 

 

19. Vad ska finnas på en trafiksäker cykel? 

Skriv 1 i de rutor som lagen säger att man ALLTID måste ha på en cykel. 
Skriv 2 i de rutor som gäller om man kör en cykel i mörker. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. I vilken ordning ska man följa dessa tecken i trafiken 

(skriv 1-3, där 1 är först och 3 sist i ordningen) 

  Trafikskylt  Polisman  Ljussignal 

 

21. När får man köra moped 

  När man fyller 13 år om föräldrarna säger att det är okej   När man vill

  När man fyller 15 år  På inhägnat område, i målsmans närvaro 

Reflex, bakhjul  
  

Reflex, bak  Lyse, fram  

Reflex, fram  Lyse, bak  

Reflex, framhjul  

Reflex, sadel  

Halkskydd, trampor  

Vattenflaska  

Broms, bakhjul  Broms, framhjul  Stöd  

Ringklocka  Pakethållare  

Lås  
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22. Trafikmärken, Fyll i rätt siffra under rätt skylt  

(OBS! det finns fler skyltar än siffror) 

  
1) Förbud mot fordonstrafik 
2) Påbjuden gångbana och cykel- och mopedbana 
3) Väjningsplikt 
4) Motorväg  
5) Förbud mot infart med fordon 
6) Begränsad hastighet  
7) Påbjuden gångbana 
8) Påbjuden cykel- och mopedbana 
9) Vägkorsning  
10) Övergångsställe 
11) Stopp vid vägkorsning eller järnvägskorsning 
12) Förbud mot cykel- och mopedtrafik  
13) Påbjuden gång-, cykel- och mopedbana(gemensam bana)  
14) Förbud mot gångtrafik 
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Bilaga 3 Enkätresultat:  
Antal rätt från poängrättningsmall och antal rätt utifrån idealsvarsmall för 

undervisade elever 

 
Nr. Antal rätt kön Antal fel % rätt % fel Idealsvar 
1 35 F 18 66,04% 33,96% 11 
2 39 F 14 73,58% 26,42% 9 
3 30 P 23 56,60% 43,40% 9 
4 28 F 25 52,83% 47,17% 8 
5 31 P 22 58,49% 41,51% 7 
6 28 F 25 52,83% 47,17% 8 
7 34 F 19 64,15% 35,85% 6 
8 33 F 20 62,26% 37,74% 10 
9 35 P 18 66,04% 33,96% 10 
10 34 P 19 64,15% 35,85% 11 
11 31 P 22 58,49% 41,51% 9 
12 41 P 12 77,36% 22,64% 10 
13 32 F 21 60,38% 39,62% 8 
14 20 P 33 37,74% 62,26% 3 
15 36 F 17 67,92% 32,08% 12 
16 33 F 20 62,26% 37,74% 7 
17 35 F 18 66,04% 33,96% 6 
18 37 F 16 69,81% 30,19% 6 
19 41 P 12 77,36% 22,64% 13 
20 35 P 18 66,04% 33,96% 11 
21 34 ? 19 64,15% 35,85% 10 
22 28 F 25 52,83% 47,17% 7 
23 39 P 14 73,58% 26,42% 10 
24 OLÄSLIG      
25 24 P 29 45,28% 54,72% 9 
26 OLÄSLIG      
27 29 P 24 54,72% 45,28% 6 
28 39 F 14 73,58% 26,42% 6 
29 28 P 25 52,83% 47,17% 5 
30 48 LÄRARE 5 90,57% 9,43% 15 
31 36 F 17 67,92% 32,08% 9 
32 36 F 17 67,92% 32,08% 10 
33 42 F 11 79,25% 20,75% 16 
34 35 F 18 66,04% 33,96% 8 
35 39 F 14 73,58% 26,42% 17 
36 35 P 18 66,04% 33,96% 8 
37 24 P 29 45,28% 54,72% 6 
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Antal rätt från poängrättningsmall och antal rätt utifrån idealsvarsmall för ej 

undervisade elever 

Nr. Antal rätt kön Antal fel % rätt % fel Idealsvar 
38 27 F 26 50,94% 49,06% 9 
39 31 F 22 58,49% 41,51% 9 
40 39 P 14 73,58% 26,42% 10 
41 29 F 24 54,72% 45,28% 10 
42 31 P 22 58,49% 41,51% 9 
43 41 P 12 77,36% 22,64% 11 
44 27 P 26 50,94% 49,06% 10 
45 25 P 28 47,17% 52,83% 6 
46 34 F 19 64,15% 35,85% 10 
47 25 F 28 47,17% 52,83% 10 
48 32 P 21 60,38% 39,62% 7 
49 29 F 24 54,72% 45,28% 9 
50 24 P 29 45,28% 54,72% 7 
51 30 F 23 56,60% 43,40% 9 
52 22 P 31 41,51% 58,49% 6 
53 32 F 21 60,38% 39,62% 9 
54 28 F 25 52,83% 47,17% 5 
55 31 P 22 58,49% 41,51% 7 
56 29 F 24 54,72% 45,28% 5 
57 36 F 17 67,92% 32,08% 9 
58 9 P 44 16,98% 83,02% 4 
59 28 F 25 52,83% 47,17% 7 
60 33 F 20 62,26% 37,74% 8 
61 31 P 22 58,49% 41,51% 9 
62 33 P 20 62,26% 37,74% 7 
63 26 F 27 49,06% 50,94% 7 
64 36 P 17 67,92% 32,08% 10 
65 22 F 31 41,51% 58,49% 7 
66 44 LÄRARE 9 83,02% 16,98% 15 
67 34 F 19 64,15% 35,85% 11 
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Bilaga 4 Diagram: Poängsvarsmall 
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Figur 1: Diagram jämförande medelvärde och median i Poängsvarsmallen från Tabell 1/ Bilaga 2 
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Bilaga 5 Diagram: Idealsvarsmall 
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Figur 2: Diagram jämförande medelvärde och median i Idealsvarsmallen från Tabell 1 / Bilaga 3 


