
 Ønsker du mer informasjon om dette eller andre emner innen
trafikksikkerhet henviser vi til våre nettsider

www.nullvisjonen-agder.no. 

På nettsidene finner man god og fyldig informasjon, filmer, råd,
henvisning til Trygg Trafikks nettsider for fyldig redegjørelse for

lover og forskrifter, brosjyrer for nedlasting mm.

Nullvisjonen samarbeider med: 

Nullvisjonen

 Foreldre = rollemodeller 



«Hvorfor bruker ikke du sykkelhjelm pappa?»
«Nei, jeg trenger ikke det, for jeg er jo voksen!» 

I jakten på tiltak for å redusere
trafikkdødsfall, ser foreldres
påvirkningskraft ut til å være

undervurdert. 

«Mamma glemmer alltid bilbeltet.»

Om 15 år sitter dagens
barnehagebarn bak rattet

på en bil, hvordan vil det gå? 

Det er det vi voksne gjør som teller mest – ikke det vi sier. 

Foreldrene som rollemodeller 
Foreldrene er barnas første og viktigste trafikklærere og rolle-
modeller. Barn observerer og kopierer det de ser vi voksne gjør.
Fra de er ganske små følger de med på skilt og fartsgrenser. De
kommenterer om vi kjører fort, går på rødt lys eller sykler uten
sykkelhjelm. Om det ikke er samsvar mellom holdning og atferd,
blir lærdommen oftest det barna ser vi og andre gjør.

En far:
«Når jeg som bilfører raser høylytt mot sjåføren foran meg i trafikken, og
åtteåringen sitter i baksetet, da vet jeg at jeg svikter som rollemodell.» 

Barn og ungdom:
Spørreundersøkelser viser store likheter mellom foreldres atferd i trafikken
og hva ungdom mener er riktig eller galt. Foreldre har altså stor påvirknings-
kraft på sine barn, uansett alder. 

Filmer: 
På Nullvisjonens websider finnes det flere filmer vi har fått laget for å sette
fokus på hvor viktig foreldres holdninger er. Anbefales! Filmene er laget med
en humoristisk vinkling. 

«Det blir som med røyking.
Du kan ikke røyke selv og
samtidig håpe å bli tatt på
alvor når du sier til ungene
dine at de ikke skal begynne
å røyke.» 

Voksnes atferd og holdninger i trafikken 
fanges raskt opp av barn og ungdom. 

Legg et godt grunnlag – vær et positivt forbilde! 
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