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MITT
I TRAFIKEN
En kunskapstidning om trafiksäkerhet

Nytt nummer av Mitt i Trafiken ute nu!
I nummer 2 2017 kan du bland annat läsa om:

Nyanlända osynliga i Nollvisionen
Många av de människor som anlänt till Sverige under senare år kommer från länder med
hög trafikdödlighet och annorlunda trafikkultur. Det får konsekvenser för den svenska
trafiksäkerheten, menar trafikforskare från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Det kan till exempel ifrågasättas att det är tillåtet att köra på sitt hemlands körkort i åratal
utan att ta svenskt körkort, menar VTI-forskaren Sonja Forward. I Nollvisionen spelar
nyanländas trafiksäkerhet dessutom en undanskymd roll.
Tuff arbetsmiljö för trafiklärare – men hopp för whiplashskadade
En stökig trafikmiljö med aggressiv körning, till och med mot övningsbilar. Så ser verklig
heten ut för elever och lärare på många trafikskolor. På Dalens trafikskola i Enskede jobbar
Eleonor Hobel-Nielsen som för ett år sedan drabbades av en whiplashskada efter att ha
blivit påkörd bakifrån. Whiplash är troligen trafikläraryrkets vanligaste arbetsskada och en
mycket svårrehabiliterad sådan. Men nya forskningsrön inger förhoppningar.
STR byter namn
Sveriges Trafikskolors Riksförbund kommer efter nästan 80 år att byta namn men förkortningen, STR, består. I framtiden står förkortningen för ”Sveriges Trafikutbildares Riksförbund”.
Detta och flera andra beslut om förändringar togs vid förbundets riksmöte i Ronneby
1-2 juni.
Förarutbildning behöver förändring
Den svenska förarutbildningen är i behov av stora förändringar. Bland annat behöver
den pedagogiska metodiken utvecklas och förbättras. Det visar en omfattande forskningsrapport. Rapporten pekar till exempel på att dagens förarutbildning har för stort fokus på
tid och kostnad och för lite fokus på kvalitet.
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MITT I TRAFIKEN – en kunskapstidning om trafiksäkerhet från STR,
Sveriges Trafikskolors Riksförbund, finns också på webben:
www.mittitrafiken.se.

