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Förord 

Detta VTI notat är en redovisning från den workshop om trafik och pedagogik som 
hölls på VTI i Linköping den 15 november 2010. Workshopen anordnades av 
Trafikantutbildningsgruppen (TUG) på VTI. Kontaktperson har varit Christina Stave 
som författat notatet med stöd av Björn Peters och Åsa Aretun på uppdrag av 
trafikantutbildningsgruppen. 

Gruppen består av följande forskare från VTI: Christina Stave, Björn Peters, Åsa 
Aretun, Jonna Nyberg, Jessica Berg, Sonja Forward och Annelie Carlson. 

Ett varm tack riktas till samtliga deltagare vid workshopen. Er kunskap och erfarenhet 
bidrog till ett givande möte och vi hoppas på ett framtida samarbete. 

 

Göteborg och Linköping april 2011 

 

Christina Stave 
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Kvalitetsgranskning 

Granskning har genomförts under mars 2011, där Niklas Strand var lektör. Christina 
Stave har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef 
Jan Andersson, VTI, har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 
8 september 2011. 

 

 

 
Quality review 

Review seminar was carried out in March 2011, where Niklas Strand reviewed and 
commented on the report. Christina Stave has made alterations to the final manuscript 
of the report. The research director of the project manager Jan Andersson, VTI, 
examined and approved the report for publication on 8 September 2011. 
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Workshop om trafik och pedagogik – vilken forskning bedrivs inom området idag 
och hur vill vi att den skall utvecklas? 

av Christina Stave 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

På initiativ av trafikantutbildningsgruppen (TUG) hölls en workshop på temat ’Trafik-
pedagogik – vilken forskning bedrivs inom området idag och hur vill vi att den skall 
utvecklas`. Mötet var på VTI i Linköping 15 november 2010. TUG medverkade med 
sex forskare och ytterligare sex inbjudna deltagare från NTF, STR, Trivector Informa-
tion och Transportstyrelsen deltog. Inledningsvis hölls en föreläsning om de peda-
gogiska strömningarna i tiden. Föreläsningen centrerades kring förhållanden mellan 
kunskapsmål, undervisningsformer och examination. Därefter följde en diskussion på 
dagens tema som redovisas i detta notat.  

Det har genomförts mycket forskning inom området men hur har denna omsatts i 
praktiken? Olika metoder har testats men ännu inte kommit att tillämpas i större skala 
och förslag till trafikutbildning i skolan har tagits fram men då den är frivillig får den 
troligtvis mycket litet genomslag i praktiken. Det blev inte klarlagt vem som har 
ansvaret för att finansiera forskning inom detta område, utan frågan tycks ha fallit 
mellan stolarna.  

Diskussionen fokuserade till största delen på körkortsutbildningen och man frågade om 
det skulle komma att ske en översyn av hela körkortsutbildningen. Utvärderingen av 
kursplan B visade bland annat på att lite har förändrats och frågan ställdes då om trafik-
läraren behövde mer stöd med att omsätta kursplanen till praktisk undervisning. Trafik-
skolorna har att brottas med en kultur där så få lektioner som möjligt anses vara det 
bästa (ekonomiskt och tidsmässigt), vilket gör det svårt att utveckla undervisningen 
kvalitativt. 

Vilken forskning bedrivs idag och vad bör man fokusera på framöver? Körskoleledd 
undervisning i både teori och praktik har inte vetenskapligt bevisats vara effektivare än 
privat undervisning. Trafiklärarens roll som uttolkare av kursmål och att omsätta dessa i 
undervisningen lyftes fram som ett område att fokusera på. Den nya trafiklärarutbild-
ningen (med tillstånd och tillsyn av Yh-myndigheten) diskuterades och man befarar att 
det finns en risk att lärarens anställningsbarhet prioriteras framför pedagogik och 
kursplanemål. 

Vidare efterfrågade man forskning om hjärnans utveckling (högre kognitiva förmågor) 
och dess betydelse för ungas (framför allt mäns) utveckling som säkra bilförare (risk-
medvetenhet och självinsikt). Vad styr motivationen till att ta eller avstå ifrån att ta 
körkort var också en fråga som det finns behov av att utforska mer. Man poängterade 
också vikten av att kunskap om den forskning som utförts måste nå ut till utbildare och 
elever. Samarbete mellan organisationer och forskare lyftes också fram som en viktig 
fråga. 

Forskare inom trafikpedagogik ansågs vara få och vikten av att hålla samman och 
utveckla trafikpedagogiken framkom. Ett flertal frågor att utforska föreslogs och VTI:s 
roll som samordnare framhölls. 
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A workshop on traffic and education – current research and how to go on 

by Christina Stave 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping Sweden 

 

 
Summary 

A workshop initiated by the Traffic Education Group (TUG) at VTI on the theme 
“Traffic Education - What research is currently conducted in the field today and how do 
we want the field to develop" was held at VTI in November 2010. TUG was represented 
by six researchers and six visiting participants from The National Society for Road 
Safety (NTF), The Swedish National Association of Driving Schools (STR), Trivector 
Information and The Swedish Transport Agency participated. Initially a lecture was 
held on the topic of educational trends of today. The presentation focused on the 
relationships between learning goals, teaching methods and examination. The 
presentation was followed by a discussion presented in this report.  

A lot of research has been conducted in the field but has it been put into practice? 
Various methods have been tested but not yet used on a larger scale. A proposal about 
traffic education in the mandatory school has been developed but as the subject will not 
be compulsory it will probably have very low practical impact. Another important 
question is who is responsible for financing research in this field.  It seems like this task 
has fallen through the cracks.  

The largest part of the discussion was devoted to driving license education and the 
question was raised whether or not there would be a revision of the whole system 
initiated by the politicians. The evaluation results of the new syllabus for driving license 
B indicate that little has changed within the driving license education and the question is 
whether the driving teachers need more support to transform the curriculum into 
practical education. The driving schools have to contend with a culture where as few 
lessons as possible is considered the best (cost and time), which makes it difficult to 
improve teaching quality. 

What research is conducted today and what should be focused on in the future? Formal 
teaching at driving schools (both theory and practice) has not been scientifically proved 
to be more efficient than informal private driver training with laymen instructors. Driver 
instructor's role as interpreter of the course objectives and to translate these into 
teaching was highlighted as a research area to focus on. The new driver instructor 
education (with permit and supervising by the new authority Yh-myndigheten, the 
Swedish National Agency for Higher Vocational Education) was discussed and whether 
the content and quality of education were deprioritized in relation to the teacher's 
employability. 

Furthermore, there was request for more research on young (mainly male) learner 
drivers’ brain development (higher order cognitive skills) and the impact of this on their 
development into safe car drivers (risk perception and self-assessment). What are the 
motives behind of either a wish to get a license or to refrain from driving was an issue 
considered valuable to explore further. The importance of the dissemination of research 
results to teachers and students was also emphasized. Collaboration between branch 
organizations (and other stake holders) and researchers was consider another important 
subject.  
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In Sweden, researchers in traffic education were considered to be few and the need to 
collaborate and form a network in order to develop traffic education research emerged 
during the meeting. A number of research questions to explore further were proposed 
and VTI's coordinating role was highlighted. 
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1 Inledning 

1.1 Trafikantutbildningsgruppen 

VTI har en lång tradition av forskning om trafikantutbildning (se 
www.vti.se/publikationer) och verksamma inom området står i dagsläget inför många 
frågeställningar. Sedan ett år har Trafikantutbildningsgruppen (TUG) arbetet med dessa 
frågor. Gruppen skriver i sin presentation:  

”Människans säkra mobilitet i trafiken är vårt fokus i forskningen. Vi vänder oss därför 
till ung som gammal i olika roller och med olika ursprung i ett lärande över livets alla 
skeenden. Både privatpersoner och yrkesförare behöver bra utbildning, utifrån flera 
olika aspekter. Det är t.ex. viktigt att yrkesförare får utvecklas och har stöd av en god 
säkerhetskultur i sin organisation.  

Det finns olika pedagogiska metoder och verktyg att ta hjälp av vid utbildning. Vi 
forskar bland annat på attityder till risker samt på träning i simulator där svåra trafik-
situationer kan övas utan att äventyra säkerheten. Vi är också med och utvärderar de 
förändringar som sker inom trafikantutbildningsområdet så att ett ständigt förbättrings-
arbete kan stödjas.  

Vår grupp har som mål att utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv arbeta med följande: 

 Utveckla modeller och verktyg för lärande i trafiken 

 Utvärdera utbildning för olika trafikantgrupper 

 Utveckla teorier och metoder för forskning och utvärdering  

 Studera inlärning av ny teknik och förarstödsystem i fordon 

 Stödja trafiklärare i deras utbildningsverksamhet 

 Studera framgångsfaktorer för systematiskt och livslångt lärande 

 Initiera utvärdering och studier av miljörelaterad utbildning/träning 

 Skapa och underhålla samarbete med branschorganisationer samt internationella 
kontakter och stöd”. 

 

VTI gör nu en nysatsning på trafikantutbildning genom att samla och ta in ny kompetens 
och skapa en bredare ansats genom att utöka målgruppen, utveckla pedagogiken och 
utvärderingsmetoder, öka kontakten med universitet och högskolor samt intresse- och 
branschorganisationer. TUG är en tvärvetenskaplig grupp av sju forskare ur flera av VTIs 
enheter och består av följande medlemmar: 

 

Björn Peters, human factors (MFT) 

Björn har jobbat på VTI i många år och är bl.a. intresserad av simulatorbaserad träning. 



 

10 VTI notat 11-2011 

 

Christina Stave, forskningspsykolog (MFT). 

Christina är intresserad avförändringsarbete genom säkerhetskultur för yrkesförare. 

 

Sonja Forward, psykolog (MAP) 

Sonja arbetar med trafikpsykologi, exempelvis medvetna felhandlingar i trafiken. 

 

Jonna Nyberg, Kulturvetare (MAP) 

Jonna arbetar med trafikantutbildningsfrågor rörande dels körkort B, dels 
vidareutbildning för äldre bilförare. 

 

Jessica Berg, folkhälsovetare (MAP) 

Jessica arbetar med äldres mobilitet samt förarutbildning för unga förare, mopedister 
och motorcyklister. 

 

Åsa Aretun, utbildningsvetenskap (MAP) 

Åsa är pedagogen i vår grupp som kom till VTI från Linköpings universitet år 2010. 
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Annelie Carlsson, Samhällsekonom, (MTA) 

Annelie gillar MC och arbetar på VTI med transportekonomi och hållbara transporter. 

 

Nedan följer några av de avslutade, pågående eller planerade projektet som gruppens 
medlemmar har arbetat med. 

 
• Unga – körkortstagare 

Utvärdering av ny kursplan B (2006), handledare, utökad riskutbildning, 
attityder till körkort 

• Äldre förare  
Fortsätta eller sluta? vidareutbildning (65+), simulatorbaserad träning (S/F) 

• Moped 
Utvärdering av ny körkortsklass (AM)  

• MC förare 
Utvärdering av SMC kurser, inställning till risker, utökad riskutbildning 

• Yrkesförare 
Högre behörighet och vidareutbildning, nytt yrkesförardirektiv – 
simulatorbaserad träning, 

• Nya pedagogiska metoder  
Simulatorbaserad träning (TrainAll, mörkerkörning). 
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1.2 Syfte 

Som ett led i att föra ut TUGs verksamhet och att skapa kontakter med andra forskare, 
myndigheter, intresse- och branschorganisationer ville gruppen bjuda in till en work-
shop på VTIs huvudkontor i Linköping hösten 2010.  

Syftet med mötet var att diskutera frågan: ”Vilken forskning bedrivs idag och hur bör 
den svenska trafikpedagogiska forskningen utvecklas?” Målet var att orientera varandra 
om den pågående trafikpedagogiska forskningen för att skapa en samsyn om hur om-
rådet ska utvecklas. Vidare var målet dels att informera om TUGs existens och mål (se 
sidan 9), dels var målet att diskutera hur pedagogikens strömningar i tiden kan nyttjas 
som en kunskapsplattform för utvecklingen av området. Avsikten var således att skapa 
en samsyn om var området idag befinner sig och hur det ska utvecklas i framtiden och 
hur olika aktörer ser på denna utveckling. 

 

 

Bild från workshopen på VTI. 

 

Trafikant	
Utbildnings	
Gruppen	
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2 Metod 

Detta notat har huvudsakligen baserat sig på en bandupptagning av diskussionen men 
också på anteckningar förda av Åsa Aretun och Christina Stave. Nedskriften följer 
dialogen men är inte ordagrann utan sammanfattar det sagda. Samtliga deltagare har 
haft möjlighet att kommentera och föreslå eventuella ändringar i texten. 

 
2.1 Inbjudan 

I inbjudan skrev gruppen: Vi önskar dig hjärtligt välkommen till en dag med diskussion 
om trafik och pedagogik. Vilken forskning bedrivs inom området idag och hur vi vill att 
den skall utvecklas.  

Vi är sju forskare som har bildat en ny grupp på VTI som heter trafikantutbildnings-
gruppen (TUG) med medlemmar från flera olika enheter och med olika vetenskapliga 
bakgrunder. Vi vill sätta fokus på utbildnings- och förändringsfrågor genom att få till 
en dialog mellan forskare och praktiker. Vi vänder oss till dig som är lärare, pedagog, 
forskare och/eller arbetar med frågor som rör trafikantutbildning. Syftet med dagens 
möte är att kartlägga forskningen inom området och att utbyta erfarenheter. Vår 
förhoppning är att bilda ett nätverk och finna samarbeten och informationsutbyte i 
framtiden. 

 
Program 
10.30 TUG gruppen och övriga deltagare presenterar sig 
12.00 Lunch på VTI 
12.30 Kort rundvandring i VTI:s laboratorier för den som önskar 
13.00 Åsa Aretun berättar om pedagogiska strömningar i tiden 
13.30 Diskussion i smågrupper med frågor såsom: 

 Vilken forskning bedrivs idag inom det trafikpedagogiska området? 
 Vem ansvarar för att det bedrivs trafikpedagogisk forskning? 
 Vilka brister finns det i dagens trafikantutbildningssystem? 
 Vilka problem kan forskningen hjälpa till att lösa? 
 Hur kan forskningen utvecklas för att bättre svara mot behoven? 
 Finns det barriärer mellan forskning och tillämpning? – Kan de i så fall 
 överbryggas? 
 Utblick – hur ser det ut i andra länder? – Var står vi? 

15.00 Kaffe med avslutande sammanfattning – fortsättning? 
16.00 Avslut av dagen 
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2.2 Deltagare 

Deltagare 

 

Organisation 

Nils Petter Gregersen NTF 

Katarina Bokström NTF 

Inger Linderholm Trivector Information 

Ingela Strand STR 

Karin Michaelsson Transportstyrelsen 

Olof Stenlund Transportstyrelsen 

Åsa Aretun VTI 

Jessica Berg VTI 

Jonna Nyberg VTI 

Annelie Carlsson VTI 

Björn Peters  VTI 

Christina Stave VTI 

 

Ett flertal personer från övriga myndigheter, universitet och organisationer var inbjudna, 
men som av olika anledningar inte kunde delta. 
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3 Resultat 

3.1 Föreläsning 

Åsa Aretun föreläste om pedagogiska strömningar i tiden, med syftet att bidra med 
underlag till diskussionen. Följande text innehåller de Power Point bilder som visades 
samt en sammanfattning av föreläsningen. Föreläsningen centrerades kring förhållanden 
mellan kunskapsmål, undervisningsformer och examination. 

 

Först gjordes en nutidshistorisk tillbakablick kring pedagogiska förändringar inom 
grundskola med start i 1960-talet, då tester visade att elever genom undervisning och 
prov i hög grad styrdes mot ytinlärning. Eleverna tappade snabbt sina kunskaper, 
kunskaper som inte heller var särskilt avancerade och som eleverna inte kunde tillämpa. 
Dessa kunskapsmål stämde inte överens med många mål i de olika kursplanerna, mål 
som pekade på att eleverna snarare skulle utveckla en rad olika färdigheter än att lära 
sig memorera fakta. Pedagogiker som exempelvis Problem Baserat Lärande (PBL) 
växte fram där fokus ligger på att öva färdigheter och tillägna sig kunskaper för att lösa 
olika problem – detta för att uppnå mer avancerade kunskapsmål. Den här typen av 
pedagogik är lärarintensiv och ett problem för skolan är att den infördes parallellt med 
betydande nedskärningar. 
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Kritiken av undervisningsformer och examinationsformer slog igenom på högskole-
området senare, med start under 1980-talet och parallellt med att alltfler började 
genomgå högre utbildning, inte endast högpresterande elever. Det visade sig att 
universitetsutbildningar led av liknande problem som skolan: Många kunskapsmål 
handlade om memorering samt att mål, undervisningsformer och examination inte 
hängde ihop. På europeisk nivå startade den så kallade Bolognaprocessen för att komma 
till rätta med det. Den svenska högskolereformen 2007, är ett resultat av denna process.  

Forskning startade på allvar om så kallade kunskapstaxonomier – kunskaper och färdig-
heter på olika nivåer – samt hur undervisningsformer och examination ska utformas så 
att dessa mål uppnås/prövas. Idag dominerar den så kallade solotaxonomin inom 
högskolan, men det finns också andra, exempelvis Blooms taxonomi. När det gäller 
körkortsutbildning så kan GDE matrisen (Goals for Driver Education) ses som en slags 
kunskapstaxonomi (se nedanstående bilder). 
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Forskning och utveckling om hur kunskapsmål, undervisningsformer och examination 
ska hänga ihop har inte bedrivits inom körkortsutbildningen i någon högre grad. Jag har 
dock hittat en studie från Umeå universitet där man använt sig av Blooms taxonomi för 
att analysera samstämmighet mellan mål för körkortsutbildningen utformade utifrån 
GDE-matrisen och prov (Samstämmighet mellan mål och prov av Stenlund m.fl., 2007). 
Studien visar att proven leder till att avancerade kunskapsmål inte examineras i någon 
högre grad. Det saknas studier om undervisningsformer i förhållande till mål inom 
körkortsutbildningen. 
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Vad betyder detta för körkortsutbildningen? Vi bör arbeta mot att komma bort från 
ytinlärning, se över undervisningsformer på ett systematiskt vis så att lärandemomenten 
medför att lära sig och öva så att kunskapsmål på alla nivåer uppnås och att alla mål 
prövas genom examinationen. GDE matrisen kan exempelvis behöva modifieras och 
utvecklas så att den lättare kan fungera som vägledning för att utforma undervisnings-
moment och prov. 
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3.2 Diskussion 

3.2.1 Vilken forskning bedrivs idag? 

Genom dagens föreläsning har Åsa Aretun visat på de pedagogiska strömningarna från 
universitetsvärlden och den systematik som det innebär. Dessa tankar borde integreras i 
en större forskningsmiljö för att kunna hantera och driva olika delstudier i relation till 
varandra.  

På Umeå universitet forskar Anna Sundström (tidigare Anna Wänglund) med kollegor 
om kursplanen och provet i den svenska förarutbildningen. Vi kan kalla det sam-
stämmigheten mellan mål, undervisning och prov och de använder Blooms reviderade 
taxonomi som verktyg. Frågan har utvidgats från vad som skall kunnas till hur och varje 
mål placeras in i Blooms taxonomi.  

Det är inte bara trafikskolor som håller på med körkortsutbildning utan utbildning görs 
oftast i kombination mellan privat övningskörning med handledare och självstudier. På 
trafikskolan består lärandet av en lärare och ett kursmaterial och hur man har uppnått 
målen bestående av frågorna. Om man plockar bort ett av de här tre benen (mål, genom-
förande och examination) så att man bara fokuserar på frågorna så fattas det en viktig 
komponent och i den privata handledarens värld är den ju lika viktig. 

I Norden finns flera som forskar och framförallt har forskat om trafikantutbildning till 
exempel vid Åbo Universitet och i Norge SINTEF, TØI och Oslo Universitet. Men det 
finns stor risk att gruppen i Åbo håller på att tyna bort eftersom till exempel Esko 
Keskinens professur inte kommer att återbesättas när han går i pension.  

Norge har fokuserat på stegvis utbildning det vill säga man tenterar av delar av kursen, 
vilket innebär att det inte bara går att plugga till ett slutprov. Norge har också andra 
obligatoriska moment, vilket skiljer sig från körkortsutbildningen i Sverige. Detta är 
kanske en modell som för bort fixeringen från provet, kanske ett sätt att gå från ytin-
lärning till mer djupinlärning.  

I Sverige arbetar man sedan år 2006 utifrån en kursplan som bygger på GDE-matrisen. 
Den är även accepterad som ramverk i det rådande EU direktivet men det tar kanske 
10 år innan forskningen används ute i samhället. Ett antal forskare stöttar EU-kommis-
sionen i att få en harmonisering av mål, utbildningskompetens och själva körkortsut-
bildningen.  

Ett arbete har länge pågått med att utveckla en plattform för skolans trafikutbildning och 
trafiksäkerhet. Då det gäller ungdomar har Gregersen skrivit en liten bok på 50 sidor om 
tonåringar i trafiken som tar upp många perspektiv, exempelvis kultur, kommunikation, 
pedagogiskt perspektiv, hjärnans utveckling med frontala cortex och hur det påverkar. 
Den finns att ladda ner gratis från NTFs hemsida 

http://www.ntf.se/laddaner/default.asp?RecID=42811 

Trivector Information har medverkat i utvecklingen av en undervisningsmodul ämnad 
för förarutbildningen såväl i Sverige som i andra EU-länder. Undervisningsmodulen 
syftar till att öka riskmedvetenheten hos unga blivande förare. Detta projekt vänder sig 
till unga förare där man tar hjälp av andra unga förares erfarenhet av olyckor i trafiken. 
Projektet startade som ett pilotprojekt år 2004 under namnet Close to (dvs. nära den 
man pratar med) och har sedan vidareutvecklats, implementerats och utvärderats i tio 
länder under en treårsperiod. Den färdiga undervisningsmodulen kallas Module Close 
to. I Sverige har Trivector Information medverkat i alla delar och utvärderingen som 
avrapporterades våren 2010 visar på god effekt. Nu är förhoppningen att NTF kommer 
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att ta hand om detta material så att det kommer till användning (länk: http://www.close-
to.net/module). Don’t Drink and Drive (länk: http://www.trafikverket.se/ddd) är en 
nationell satsning av Trafikverket (tidigare Vägverket) som riktar sig till ungdomar 
mellan 15 och 24 år, där även ett utbildningsmaterial utvecklats.  

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har utbildat 1 500 lärare i GDE och risk-
tänkande, men det är en kort tid att reflektera över innehållet. De flesta ser inte betydel-
sen av sin egen roll som lärare fullt ut. Några har kommit långt medan andra påbörjar 
sin resa nu. Vi kan påverka genom läromedel och fortbildning, coachning är vi också 
intresserade av. Vi har nu haft ett första fortbildningsår, men en del har inte ens erhållit 
utbildning för det har inte kommit igång. De är intresserade av att få verktygen och att 
landa i reflektion och låta individen utvecklas. Ju mer läraren vet ju mindre plats för 
individen att reflektera i grupp. Läraren når längre genom att släppa in eleverna och 
påverka under processens gång, det är inte bara riskutbildningen vid ett tillfälle.  

VTI har genomfört ett antal utvärderingar på uppdrag av Transportstyrelsen såsom 
utvärdering av kursplan-B, ungdomars vilja att ta körkort, handledarutbildningen, de 
olika obligatoriska riskutbildningarna och det nya AM-körkortet.  

I EU-projektet Hermes som avslutades nyligen studeras bland annat. ’coaching instead 
of teaching’, ett verktyg som kan användas i förarutbildningen. Det finns gott om 
metoder och många verktyg men problemet är att få lärarna som har jobbat i 20 år att 
vilja använda dessa nya metoder. 

 
3.2.2 Riskmedvetenhet, hur lär man ut det? 

Om man vill lära ut riskmedvetande och självinsikt som är de två viktiga målen i GDE, 
så måste hänsyn tas till individualpsykologiska faktorer men även attityder, kultur och 
grupptryck. Men har det undersökts hur väl man har lyckats uppnå målen? Medicinut-
bildningen ligger i framkant då det gäller att förstå hur hjärnans olika funktioner ut-
vecklas och det finns forskning och utvärdering kring risker i vården på olika sätt. 
Blooms taxonomi kan även innehålla kognitivt och känslomässigt lärande, modellerna 
måste anpassas efter den egna verksamheten. GDE-matrisen tar till exempel bara upp ett 
av benen det vill säga målen, de andra två finns ju inte med så man får gå vidare och 
utveckla tankarna runt GDE för att få med genomförande och examination. 

Oförväntat beteende är en viktig orsak till olyckor. Ju mer förutsägbart beteendet är hos 
våra medtrafikanter ju säkrare är vi. En subjektiv upplevelse av att ha koll på läget kan 
leda till minskade riskmarginaler. Det gäller att kunna men inte göra. Om stor skicklig-
het i att mästra fordonet inte balanseras av riskmedvetande och självinsikt så leder det 
till ökad risk. Kan man ur det perspektivet tänka sig att kunskap och färdighet kan vara 
kontraproduktiv om det inte balanseras på något sätt? Inom flyget och spårtrafiken har 
man valt att använda sig av strikta regelverk för att garantera säkerheten. Det är en lös-
ning som inte är applicerbar på vägtrafik. Det är precis det som Solo och Bloom menar 
(se föreläsning kap 3.1), att kunna förstå konsekvenser och att värdera dem också. Det 
är en stor skillnad på att memorera fakta och att skriva det på provet än att förstå.   

När det gäller vissa körkortstagare så kan det vara svårt att veta hur de kommer att 
reagera i kritiska situationer. Det gäller till exempel vissa personer med ADHD 
(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) och framförallt individer med dålig impuls-
kontroll. För att undersöka om det finns risk för dålig impulskontroll så skulle bete-
enden vid situationer där impulskontrollen ställs på prov kunna provoceras fram.  
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Inger Linderholm menade att det har vi ju varit inne på inom trafikforskningen. Hos oss 
på Trivector har vi jobbat med fyra olika personlighetstyper (grunden är Inger 
Linderholms Avhandling, förf. anmärkning) och till två av dem säger jag direkt att här 
måste vi provocera. Det skulle gå att göra mycket mera av detta i simulatorer men även 
ute på fältet. Men det gäller också lärarkompetensen och vad gör vi med lärarna för att 
de skall förstå och lära ut rätt. Jag har också varit inblandad i utbildning av lärare som 
skall bli riskutbildare och de säger ”å så skall vi skriva en sådan där utbildningsplan” 
och det står skrivet någonstans att de måste göra det här och hur skall vi öka förståelsen 
hos dem? Ett sätt är att använda case-metodik där du får resonera runt hur du skall göra.  

Riskutbildningen är ju tre timmar lång och vad gör man på den tiden, det är jätteknepigt, 
en riktig utmaning för läraren. Vi har hållit på länge med insiktsskapande och föränd-
ringar tar lång tid.  

Det har varit tufft även för lärare på lärarutbildningen att lära nytt, lönen sätts ju efter 
krav på målstyrning, snacka om styrmedel. Det finns lärare som kan sitt ämne och går 
upp och föreläser utan att bry sig om de nya riktlinjerna men det håller inte i det nya 
systemet på universitetet.  

STR har lärare som undervisar de som har särskilda svårigheter och behöver ett 
anpassat prov. Trafikverket har nu anpassat det så eleverna får inte färdiga lösningar 
utan det krävs en del kunskap för du får inte de givna svaren och det kanske alla borde 
få göra. Det är en lång väg för de eleverna och de lägger ner enormt mycket tid och 
kraft för att nå målen, både teoretiskt och praktiskt. Det är ju ett annat sätt att angripa 
det på med tanke på djupinlärningen och det finns ju redan så det skulle vara intressant 
att titta på de hur eleverna klarar sig sen exempelvis ADHD eller dyslektiker. STR har 
mer än 700 medlemsföretag som erbjuder denna tjänst fast på olika satt. Undrar om de 
lärare som har den särskilda undervisningen lyckas bättre även då de undervisar de 
vanliga eleverna. Använder de sig av ett annat sätt att lära ut? 

 
3.2.3 Trafikantutbildningen i skolan 

Det har pågått ett utvecklingsarbete i ett par år i skolan så nu handlar det om att tillämpa 
detta från den nya plattformen. Dilemmat är ju att en stor del har levt kvar i en 
konservativ pedagogisk syn, nu behöver man ta tag i nya saker. Det som är lite konstigt 
är att vi under ett antal år har jobbat med plattformen om trafikutbildning i skolan och 
parallellt pågår ju projektet ’don’t drink and drive’ som är ett pedagogiskt material på 
gymnasiet. Man borde samordna och få in dem under samma paraply men den diskus-
sionen finns inte alls. Detta kan vara ett symptom på trender i forskningen. Det blir 
konflikt om man kommer med andra forskningsinriktningar under en viss tid för man 
knyter an till olika forskningsmiljöer och trender vid olika perioder.  

Det verkar vara en förändring på gång. Men då man plockade bort trafikundervisningen 
så tog man också bort den från skolans kursplan och då finns det inget utrymme i skolan 
att hålla på med trafikundervisning, nu när ämnet är på väg tillbaka. Man får verkligen 
leta med förstoringsglas för att hitta trafikundervisning i skolan. Det står bara under 
rektors ansvar. Ett viktigt forskningsområde borde vara att studera implementeringen i 
skolan. Nu har en arbetsgrupp utformat en plattform och håller på att utveckla ett stöd år 
lärarna samt håller på att ta fram ett material, en faktabok för lärarna. Sen är nästa steg 
att få lärarna att tycka att det är spännande igen efter att ha hållit upp i 20 år. Finns det 
inte trafikutbildning i skolans kursplan så utbildar vi inte på lärarutbildningen i detta, 
och utbildar vi inte blivande lärare i trafikpedagogik så kommer det inte att finnas någon 
forskning i detta ämne. 
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3.2.4 Vem har ansvaret för dagens trafikantutbildningsforskning? 

En av dagens stora frågor var vem som har ansvaret för att forskning bedrivs inom 
denna sektor. Transportstyrelsens uppdrag är att genomföra regeringens transportpolitik. 
Transportstyrelsen utformar regler och ger tillstånd samt kontrollerar hur reglerna efter-
levs. Det ligger inte i Transportstyrelsens uppdrag att beställa eller bedriva forskning, 
men vi följer utvecklingen för de olika reformer vi föreslagit, till exempel förarutbild-
ningsområdet, genom att beställa utvärderingar av dessa. 

I Trafikverket tror vi däremot att det finns avsatt en pott pengar för forskning, det är 
synd att de inte är här. Trafikverket har blivit inbjudna men tackat nej och vi vet inte 
vem som har hand om trafikantutbildningsfrågor där.  

Om man skall föreslå en förändring vad skall den stödja sig på? Det måste finnas 
resurser för att ta fram det, annars händer ju ingenting. Frågan om vem som är ansvarig 
borde lyftas hos oss på Transportstyrelsen igen så att vi kan reda ut vad som gäller 
angående forskning.  

Det är inte tydligt idag vilken myndighet som har ansvar för att samla ihop forskning 
och utveckling. Tidigare var det Skolverket och sedan myndigheten för skolutveckling, 
nu är trafikutbildning lika stort men det borde vara en koordinator för det handlar om att 
integrera de olika benen för man ser inte olika saker i relation till varandra. Fältet tycks 
fragmenterat vilket gör det svårt för forskare att jobba i. Det är ingen myndighet som 
tydligt har detta uppdraget och man får därför ingen samlad forsknings-finansierings-
kraft. En forskningskoordinator knuten till trafiklärarutbildningen kunde vara en lösning 
för relationerna saknas. 

 
3.2.5 Den nya trafiklärarutbildningen 

Trafiklärarutbildningen ligger nu på Yrkeshögskolemyndigheten (Yh-myndigheten), där 
har Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) möjlighet att påverka utbildningens 
innehåll, genom att branschen sitter med i trafiklärarutbildningarnas ledningsgrupper. 
Det är viktigt att man använder sig av forskningsresultat i undervisningen. Det som 
känns nytt med Yhm är att det kommer att göras uppföljning kring 
trafiklärarutbildningen.  

Det finns ett behov av att utveckla trafiklärarutbildningen och att vi alla här är överens 
om att det är viktigt, menade Nils Petter Gregersen. Även om det händer saker med 
Yrkeshögskolan och lite omformuleringar så tillåter upplägget en ganska konservativ 
typ av undervisning. Vi kräver inte en radikal omstart eller att man utnyttjar kontakterna 
med högskolan eller universitet. Jag tycker att det är viktigt att utvärdera hur det här 
fungerar, det skulle ju kunna vara ett jättearbete för VTI att utvärdera trafiklärarutbild-
ningen och komma med förslag på förändringar. Det är också viktigt vad lednings-
gruppen (för Yhm) gör på sina möten, om dom verkligen tar tag i att man skall jobba 
pedagogiskt och lära sig ett nytt sätt att tänka. 

Det konservativa draget är väldigt vanligt. Det förekommer också i andra utbildningar 
det kan man ju angripa på olika sätt och det brukar krävas en ganska hög press och olika 
system för att få folk att ändra på sig.  

Utbildningen för trafiklärare har nu färre timmar i beteendevetenskap. Om man ser på 
kursplanen är det konstigt då man istället skär ner på det som är relaterat till riskmed-
vetenhet. Man borde mäta vad de har med sig in och ut ur utbildningen och hur det ser 
ut i olika delar i landet. 
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Vi på VTI har försökt få representanter för den nya Yhm hit till workshopen men de var 
inte så intresserade av trafik och pedagogik. De var mer intresserade av om trafiklärarna 
fick anställning vilket var deras huvudfokus, det gör att vi blir mycket frågande. Hur 
tänker ni om det? 

Det stämmer nog ganska väl för man ser till behovet av lärare. Vem går in i det här 
arbetet om det inte är långsiktigt och hur kan man behålla en hög kvalitet och hur 
kontrolleras kvalitén? Högskoleverket kommer ju ut och gör inspektioner och det skall 
bli spännande.  

Vi vill ju se hur kunskapen förs ner från trafiklärare till eleverna medan Yrkeshögskolan 
inte är intresserade att delta i diskussionerna med forskare om den pedagogiska 
utvecklingen, det känns märkligt. De har ju många tusen utbildningar att sköta och det 
här med trafiklärarutbildningen är nytt för dem. Trafiklärarutbildningen är ju speciell 
det handlar ju om att utbilda till ett pedagogiskt yrke där man är intresserad att se 
elevens kompetenser. De verkar vara orienterade mot att branschen vill ha trafiklärare 
och vad branschen efterfrågar är inte alltid samma som vad elever efterfrågar, det är en 
liten skillnad. Det skall bli intressant och se vad de inspekterar. Det är en annan 
tradition.  

Kommer det att innebära att forskningen kopplas bort ifrån den typen av utbildning? 
Om branschen uttrycker att man är nöjd då har Yhm inte någon anledning att göra något 
ytterligare. Med tanke på att man får mindre statliga medel för att bedriva denna 
utbildning så är frågan vad man kommer att förändra. Det har inte blivit tydliggjort. 
Branschen har svårt att reagera eftersom man inte vet hur förändringen blir så det är ett 
vakuum för tillfället.  

Olof Stenlund funderade på hur Transportstyrelsen kommer in i detta. Vi tittar ju bara 
på slutprodukten så har man gått en utbildning genom yrkeshögskolan, tittar vi ju inte 
på hur utbildningen ser ut. Transportstyrelsen är ju med och samråder om andra 
utbildningar exempelvis vad som skall ingå i förarutbildning i gymnasieskolan men det 
är ju inte vi som bestämmer utan samråder. Det är ju en annan myndighet som har 
ansvaret.  

(Myndigheten för yrkeshögskolan har enligt 2 kap. 8 § förordningen (2009:130) om 
yrkeshögskolan skyldighet att samråda med företrädare för berörda myndigheter och 
organisationer vid meddelandet av föreskrifter om utbildningsplaner. Samråd har också 
skett i fråga om den nationella kursplanen för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan 
(MYHFS 2010:2) där Transportstyrelsen och företrädare från bland annat STR har 
deltagit under såväl 2009 som 2010. Även andra former för samråd och samarbete 
förekommer när det kan anses påkallat. Det gäller tillexempel vid utformandet av 
tillsynen över utbildningen, där Myndigheten för yrkeshögskolan har det formella 
tillsynsmandatet men diskussioner om samarbete pågår med Transportstyrelsen. Senare 
infogad information från Karin Michaelsson.) 

Det fanns en önskan om att flera av trafiklärarutbildarna borde ha deltagit i workshopen, 
även på fortbildningsnivå exempelvis VUC (Vägsektorns Utbildningscentrum). Nytt 
namn är Utbildningscenter (se www.trafikverket.se). 

 
3.2.6 Översyn av hela körkortsutbildningen? 

Tänker ni att det saknas en övre instans som har ett samlat grepp om trafikpedagogiken 
och kopplingen till forskningen eller hur ser ni där? Vi på Transportstyrelsen har kanske 
inte helt färdigt rett ut vår roll här och gränsdragningen till Trafikverket. Vi skulle nog 
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behöva en översyn av systemet. Vi kan inte ta så mycket initiativ i det avseendet utan 
jobbar mer utifrån de uppdrag som vi fått. Vi blev ju väldigt glada i Tylösand över 
beskedet från Åsa Torstensson om en översyn över hela körkortssystemet. Vid den 
efterföljande debatten nämnde centerpartiets representant att nu skall de ha en översyn 
av körkortsutbildningen. När vi sedan ställde frågan till dem som jobbade på 
departementet så visste de inte riktigt var det där kom ifrån. Vi kanske skall skriva till 
Näringsdepartementet allihop och fråga om det blir en översyn? Det skulle vara 
intressant med ett skriftligt svar, det jag har hört är bara muntligt. Jag tycker att det var 
ett bra förslag som Nils Petter Gregersen sa, att vi skulle tillskriva departementet och få 
en klarhet i om det skall göras en översyn, vi behöver få ett svar på det för det skulle 
lösa upp lita av den situation som vi sitter i nu.  

Detta togs senare upp under en paneldebatt på Transportforum 2011 och från departe-
mentet avvisade man tanken på en översyn i nuläget (Katrin Tidström). 

 
3.2.7 Förarutbildningens innehåll 

Transportstyrelsen skulle vilja se samstämmigheten mellan utbildning och kursplan för 
att se hur utbildarna jobbar. Det gör vi inte idag och där finns en brist i att inte se hela 
kedjan runt. Jag är helt övertygad om att inte alla lärare räcker till, det får jag kvitto på 
hela tiden. Utbildare beklagar sig över att de själva står och stampar på samma ställe 
som 1998. Hur är det möjligt då man har ändrat hur mycket som helst på utbildningen 
och ändå håller de på att jobba på samma sätt och var är felet? Jag har hållit på med 
riskutbildningen och det finns jätteduktiga lärare men vi får inte med den stora mängden 
och då haltar systemet. Detta är det största problemet, sen är det klart att man skall se 
över hela systemet, att det skulle bli ett rejält omtag. Jag anser att det vi har idag har 
goda förutsättningar att fungera om lärarna jobbar på rätt sätt och får rätt förutsättning. 
Sedan väljer eleverna själva så det är inte alltid att vi når dem även om vi har bra lärare.  

Vi på VTI vill bara höra om ni är nöjda med situationen som den är eller om det finns 
behov utav att fortsätta forskning och utveckling inom detta område. Det är ju det första 
budskapet att säga till dem som skulle vara forskningsfinansiärer, att vi har ett behov av 
att fortsätta det här och att vi är inte nöjda med situationen. Det känns som om vi är 
överens om detta men att vi kanske behöver ändra inriktningen på det och lägga mer 
vikt på att se hur det omsätts på lärarsidan. 

Ett viktigt område är att ta vara på allt det bra vi har gjort. Trivector Information har 
precis avslutat sex års arbete med Module-Close-to och nu är det oklart vad som ska 
hända. En massa pengar har lagts ner. Det är en bra metod och så är det kanske ingen 
som kommer att använda den. Vi måste hitta metoder att föra ut det som finns och hitta 
nycklarna till trafiklärarna och förarprövarna måste förstå vad de skall kontrollera och 
dessutom nå fram till ungdomarna. 

 
3.2.8 Trafiklärarens roll 

Idag tenderar lärarens roll i trafikskolan att försvinna, att eleverna bedriver självstudier 
och eleverna kommer och testar och kör, för det är så de vill ha det. Det finns ingen 
styrning och då urholkas också kunskapen. 

Det kanske finns ett behov av att ändra status på vad ett körkortstagande är men också 
förändra trafiklärarnas status och kunskap och då måste man göra metoderna kända för 
dem. Det är ofta praktiska människor som jobbar med detta så man kanske skall börja 
med möjliga metoder att arbeta med på ett roligt sätt, innan man pratar undervisnings-
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plan. Då behöver vi samla ihop den kunskap som finns om hur man kan öka riskmed-
vetenheten och självinsikt för att sedan bygga vidare på det och utveckla nya former för 
att föra ut det i systemet.  

Det har vi gjort på senare tid genom EU-kommissionens samarbete, vilket är att sätta en 
minimistandard på körkortsutbildning i Europa och där finns mycket gjort. Där finns 
information om road safety på hemsidan där vi försökt sammanfatta vad som är våra 
viktiga ingredienser i en minimistandard http://ec.europa.eu/transport/road_safety/. Kan 
det vara så enkelt som att nå ut med information? Det är alltid svårt att nå ut med infor-
mation, speciellt med skriftlig information. Många utbildningsledare inom trafikskolan 
avsätter inte tid för att uppdatera sig själv och sina kollegor, det finns behov av att 
reflektera över till exempel hur kursplanens mål kan nås. 

Hur många ensamskolor har STR? Genomsnittet är tre personer, så någon mer att bolla 
med har man oftast och det kan ju vara administratören, en viktig person som möter 
skolans kunder. Kan man uppfatta det som att fokus nu behöver läggas på läraren och 
förmedlingen över till eleven och hur det skall gå till? 

I den grundläggande trafiklärarutbildningen ingår trafikpsykologi och yrkespedagogik. 
Utöver det behövs uppföljning av trafikskolans verksamhet för att stämma av hur skolan 
arbetar för att nå kursplanens mål. 

 
3.2.9 Trafikutbildningens kultur och villkor 

Då det gäller körkort är det en kultur i Sverige som går ut på att ju mindre man utbildar 
sig ju bättre är det. Man skryter om att ju mindre lektioner man tagit ju bättre är det, det 
är ju tvärt om i universitetsvärlden. Det kan vara så att de trafikskolorna som är riktigt 
seriösa blir utkonkurrerade. 

Finns det kursutvärderingar idag som kan visa eleverna vilken körskola som får igenom 
flest elever? En större utvärdering skall påbörjas nu på hur eleverna tyckte om sin B-
körkortsutbildning, för att STR skall få feedback på material men även att den enskilda 
skolan får återkoppling. Vi lägger ner ett stort jobb för att starta upp med utvärderingar. 
De provresultat man har i dag är inte offentliga och skolan bestämmer själv om man vill 
offentliggöra dessa. Jag tänkte ur konsumentperspektivet och menar för konkurrensen, 
för idag går ryktena att det är väldigt svårt att ta körkort och många misslyckas och då 
vore det bra att veta vilka som lyckas att få igenom sina elever.  

Det finns ett utvärderingssystem som man jobbar med på universitetet som heter Kurt. 
Där ges eleverna en aktiv roll och får ge sin syn på exempelvis hur boken eller läraren 
hjälpt dig att nå kursmålen. Man utvärderar inte allmänt vad de tyckte för det säger 
ingenting men man blir som lärare utvärderad av sina studenter. 

 
3.2.10 Vad pratade vi inte om? 

Vi pratade inte idag om all den övriga trafikantutbildningsforskning som bedrivs, om 
utbildningen för äldre, yrkesförare, m.m. och vart de ska vända sig. Har jag missat att 
kontakta några andra som forskar inom fältet som skulle kunna har varit med oss idag, 
känner ni till fler?  

Sonja Forward kunde berätta att hon inte varit med under dagen på grund av ett besök 
hos Räddningstjänsten med brandmän och polis och det är viktigt att vara ute på fältet 
och prata om vår forskning. Jag pratade bland annat om stress och dom tyckte att det var 
viktigt att jobba med detta för att få ned olyckor och för arbetsmiljön. Ibland kanske vi 
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kan så frön så att de ser vad som behövs. Det finns ingen enhetlig utbildning för utryck-
ningskörning, men det skulle behövas. Det finns mycket att göra när det gäller utbild-
ning i utryckningskörning. 

 
3.2.11 Framtidens forskning inom trafikpedagogiken 

Har vi kunskapen om vilken bra forskning och vilka åtgärder som är gjorda? Vi borde 
kanske sammanställa det som redan har gjorts och då inte bara i Sverige.  

Ett område som är spännande och som vi nu vet mer om är den kognitiva utveckling 
som är avgörande för förmågor som riskmedvetenhet och självinsikt som är så viktiga i 
olika trafiksammanhang. Vi vet nu att dessa förmågor utvecklas senare än vi trodde 
tidigare och hela trafikantutbildningen bygger på att ungdomar kan förstå och ta till sig 
vad vi säger och att omsätta kunskaperna ute i trafiken. Den neuropsykologiska 
forskningen tyder ju på att det finns ganska stora hinder. Det påverkar ju inte bara 
resultatet av gammal traditionell undervisning utan ställer krav på att använda andra 
lösningar. Björn Peters menade att hela kopplingen mellan pedagogik och neuropsyko-
logi med tillämpning på trafik är ett stort område som är jätte spännande. Det finns en 
hel del forskning kring detta som är kopplad till andra verksamheter, exempelvis 
trafikutbildning för dem med ADHD och andra sådana bekymmer.  

På VTI har vi en diskussion om att få till en workshop i vår där vi bjuder in ett antal 
internationella föreläsare. Tanken är just nu att vi skall ha en individualpsykologisk och 
en socialpsykologisk infallsvinkel på problemet och då inte fokusera på skillnader utan 
försöka förstå hur de kan kompletterar varandra. Vi håller på att diskutera detta med 
organisationen Human Factors Network (HFN) (se www.humanfactorsnetwork.se).  

På NTF håller Nils Petter Gregersen och Katarina Bokström på med ett projekt ihop 
med skolgruppen och där finns ett stort behov av implementeringsforskning. Frågan är 
hur man ska få tillbaka skolan i det här arbetet. Hur skall vi entusiasmera lärare utan att 
de måste sätta av temadagar – att de ser att det finns tillämpningsområden inom t.ex. 
matematik eller historia och gör dessa ämnen mycket mera levande. Hur många bra 
idéer vi än har så är det lärarna i skolan som skall ta till sig detta och det kan bli svårt 
eftersom ämnet varit borta under en lång tid. Karin frågade: Hur gör vi i skolan och hur 
tänker vi nu? Är det ett annat sätt nu än tidigare utantillinlärning? Hur blir den 
verklighet i förarutbildningen? På vilket sätt kan forskningen stödja det?  

Inger Linderholm hoppades att vi i branschen försöker hitta vägar för samarbete – vi har 
lite olika kompetenser som vi skulle kunna gifta ihop, så att 1+1=3. Det tror jag att vi 
skulle vara mycket mer öppna för. 

Nils Petter Gregersen hoppades på att det utvecklas en stark och välfinansierad TUG på 
VTI så att forskningen kommer fram. Att andra som är intresserade av detta kan vara 
med då och då och ta del av och påverka TUGs arbete. Detta var förmodligen lite av 
syftet med workshopen idag, att få igång det här och det känns positivt.  

Olof menade att det här är ju en av mina hjärtefrågor och jag har jobbat med förarut-
bildningen i hela mitt yrkesliv. Jag hoppas, liksom N P Gregersen, att ni får fart på det 
här och det som faller bland annat på mig är att arbeta med dessa frågor på 
Transportstyrelsen. Jag skall ta med frågan. Vi har tittat mycket på provresultat både på 
det teoretiska och det praktiska men hela vägen runt vad utbildarna gör egentligen, där 
ser jag brister och där skulle forskningen kunna göra en insats.  
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Karin Michaelson sa att det ni gör inom FOU är viktigt så jag hoppas att arbetet skall 
fortsätta och kanske utvecklas och bli större. 

Jonna Nyberg sa att det som vi på VTI har funderat på är att vi sitter mellan kursplan 
och teori och detta med ansvarsfrågan gällande finansieringen är viktig att få klarhet i. 

Ingela Strand sa att forskningen behövs, inställningen till utbildning förändras och man 
behöver stödja sig på någonting för att bl.a. påverka lärarens vilja till att förändra sig 
själv. Vi tror att utbildning lönar sig, men det krävs forskning som visar på detta. 

För Jessica Berg var det mycket nytt för hon var med på utvärderingarna och tittade på 
utbildningarna men organisatoriskt och i branschen var nytt. Hon ställde frågan vad 
händer med de rapporter på utvärdering man skrivit på VTI? Vad gör man av det sedan? 
Det är viktigt att de som inte kunde komma och även de som inte kände till vårt möte 
får ta del av det som blivit sagt idag. 

Åsa Aretun tyckte att det är ett spännande område för en nykomling. Vi har pratat om 
olika saker och jag tror att det skulle vara jättekul med ett forskarsamarbete. Själv är 
intresserad av trafiklärarutbildningen. Jag skulle också vilja gå vidare i det som ni håller 
på med mellan mål och kursplan men vi måste också titta på elevernas resultat, hur 
presterar eleverna på olika prov? Vi skulle kunna titta på hur många som kuggats på 
körningen och hur många som inte klarar teoriprovet. Det måste vara intressant för 
forskare att man börjar nysta i problematiken därifrån också.  

Christina Stave sammanfattade följande: det svävar ju lite om vem som har ansvaret och 
vem som har finansieringsmedel och vi har identifierat ett område som vi behöver få 
klarhet i och det är trafikläraren. Kunskapen som vi har idag är inte riktigt ihopsamlad 
men vad finns det ytterligare för uppgifter för oss på VTI? 

Nils Petter Gregersen hade skrivit ihop en lista med områden som det bör satsas forsk-
ning på:  

 Vad styr motivationen, att ta/avstå moped KK? 

 Hjärnans utveckling – riskbeteende, hjärnans utveckling och val av pedagogik 

 Trafiken i skolan, ny plattform. Hur implementera arbete med trafik i skolan, 
pedagogisk anpassning till barns mognad 

 Harmonisering av förarutbildningen, trafiklärarutbildning 

 Simulatorutbildning (MC, bil Yrkeskompetensbevis (YKB)) 

 Utbildning av beslutsfattare (i myndigheter, företag, organisationer) 

 Nya svenskar 

 Fortsättning på Inger L:s forskning kring hur man anpassar olika sorters 
förarutbildning 

 Implementering av utbildningsforskning så att ny kunskap når ända ut till 
utbildare och elever 

 Moped: vad är det som styr motivationen bland ungdomar att ta körkort AM? 

 En livskraftig och expanderande TUG! 

 

Trafikantutbildningsgruppen vill tacka alla deltagare för visat intresse och engagemang 
genom att aktivt delta i denna workshop. 
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