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FÖRORD

På uppdrag av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljö-

nämnd, TYA, har VTI genomfört ett projekt för TYAs

program om yrkesförarutbildningen inför 1980-talet.

Projektet består av två delar. Den första delen omfat-

tar en analys av yrkesförares arbetsuppgifter där sam-

manlagt inte fullt 500 bedömare - arbetsgivare, yrkes-

förare, yrkesförarlärare och representanter för yrkes-

förarråden - skattat arbetsuppgifternas betydelse för

säkerhet, transporteffektivitet, deras svårighetsgrad

och frekvens. Detta har redovisats i VTI Rapport

192/19801 .

Projektets andra del består av gruppdiskussioner bland

yrkesförarlärare med genomlysning av ett par aktuella

utbildningsfrågor. Denna del redovisas i detta VTI

Meddelandez).

Krister Spolander har varit projektledare för projektet

i dess helhet. Allan Frohm har svarat för TYAs del.

Gruppdiskussionerna ägde rum vid tre lärarkonferenser,

en i Boden för gymnasielärare och två på varandra

följande i Skövde för yrkesförarlärare från landets

AMU-center. Dessa konferenser har letts av Allan Frohm

och Sven Larsson från TYA.

 

l) Rapporten finns även i TYAs rapportserie som TYA

rapport nr 1980:1.

2) Föreliggande VTI Meddelande publiceras i TYAs rapport-

serie som TYA rapport nr l980:2.
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Yrkesförarutbildningen inför 1980-talet. Resultat från
gruppdiskussioner med lärare inom yrkesförarutbildningen
inom gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildning. Ett
projekt inom ramen för Transportfackens yrkes- och
arbetsmiljönämnds program om yrkesförarutbildningen

av Krister Spolander

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

I samband med konferenser med landets lärare inom yrkes-

förarutbildningen vid AMU-center och gymnasieskola,

genomfördes grupparbeten med diskussion av några utbild-

ningsfrågor. 2l4 lärare, fördelade på 28 arbetsgrupper,

deltog och redovisade sina synpunkter skriftligen och

muntligen. Lärarna uppvisar över lag stor samstämmighet

i sin uppfattning i olika frågor. Enligt de flesta når

man inte upp till utbildningsmålen. Det är främst de

yrkesmässiga inslagen som utbildningen inte klarar av.

Den nuvarande kurstiden om 13 veckor är för kort för

detta, och bör enligt de flesta förlängas. Kraven på

framtidens yrkesförare förväntas innebära ökad speciali-

sering. De flesta lärarna anser att framtidens yrkes-

förarutbildning bör omfatta dels en bred basutbildning,

dels ett antal kortare specialkurser. Utbildningen bör
\

enligt lärarna förlängas till 20 a 25 veckor.
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Professional driver training for the l980's. Opinions
and experiences of professional driver teachers

by Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

Some current issues in the field of professional

driver training were discussed by 214 teachers in 28

groups. Each group worked in two sessions on two con-

ference days. According to the results of the dis-

cussions, as documented in written and oral statements

of each group, their opinions are quite homogeneous.

Referring to the experience of most teachers the ob-

jectives of the present driver training course are

not fulfilled. The training enables most driving

students to get their license, but this is done at the

expense of the more professional aspects of the

instruction. Most teachers consider the present 13

weeks course too short. The future requirements of

the professional drivers are expected to develop into

further specialization. Most teachers think that a

basic training course aimingat a broad competence,

followed by a number of shorter supplementary courses

for specialization, would be the best design of pro-

fessional driver training. The basic and the supple-

mentary courses should add to 20-25 weeks as a minimum,

according to most teachers.
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III

Yrkesförarutbildningen inför 1980-talet. Resultat från
gruppdiskussioner med lärare inom yrkesförarutbildningen
inom gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildning. Ett
projekt inom ramen för Transportfackens yrkes- och
arbetsmiljönämnds program om yrkesförarutbildningen

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Lärares erfarenheter av och synpunkter på yrkesförar-

utbildningen har samlats in och dokumenterats med grupp-

diskussioner. I samband med lärarkonferenser där totalt

214 lärare från AMU-center och den gymnasiala yrkes-

förarutbildningen deltog, fördelades lärarna i 28 arbets-

grupper som analyserade några centrala utbildningsfrå-

gor. Arbetet genomfördes under två dagar och redovisades

skriftligt (uni muntligt av varje grupp. Föreliggande

rapport utgör en sammanfattning av de synpunkter som

framfördes.

Allmänt sett har de olika arbetsgrupperna redovisat

stor samstämmighet i sin uppfattning i olika frågor.

Enligt deras uppfattning når man inte upp till de mål

som gäller för yrkesförarutbildningen. Det är de yrkes-

mässiga inslagen - det som egentligen skulle motivera

utbildningen som yrkesutbildning - som man inte klarar

av. En rad orsaker finns till detta, bl a heterogena

elever med dåliga förkunskaper, men det grundläggande

problemet tycks vara brist på tid. Den nuvarande 13-

veckorsutbildningen där man både skall lära ut last-

bilsförarkompetens och bussförarkompetens är för kort.

Alla verkar vara överens om att bussdelen måste bort

från l3-veckorsutbildningen och läggas separat som på-

byggnadskurs.
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IV

Lärarna förväntar sig att kraven på framtidens yrkes-

förare innebär ökad specialisering, utnyttjande av fler

tekniska hjälpmedel och fler system för lastning och

lossning av typ lösflak, lastväxlare och containers.

Denna ökade specialisering får dock inte leda till att

yrkesförarnas grundutbildning smalas in. Alla menar att

grundutbildningen måste omfatta en bred basutbildning

med ett antal kortare specialkurser som påbyggnad som

får tillgodose erforderlig specialisering. Den yrkes-

mässiga delen i utbildningen måste få ökad betydelse,

och bör enligt vissa understrykas med t ex införande

av yrkesbevis eller yrkesbok.

Utbildningen bör, enligt lärarna, även vara bred i den

meningen att den utvecklar förarnas möjligheter att med

sin erfarenhet delta i det förbättringsarbete som på-

går inom transportsektorn från miljö- och trafiksäker-

hetssynpunkt, och i övrigt vad gäller arbetsmiljö och

arbetsvillkor för yrkesförare.

Enligt i stort sett samstämmig uppfattning bör utbild-

ningstiden förlängas från nuvarande 13 veckor till 20

á 25 veckor.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Yrkesförarutbildning i samhällets regi äger rum på 29

platser i landet. På 10 platser svarar gymnasieskolan

för utbildningen. På 19 platser sker den vid AMU-center.

Den mest utbyggda utbildningen gäller förare av last-

bil, buss och taxi. Nya utbildningar har startat för

maskinförare, truckförare, terminalarbetare, bensin-

stationspersonal m fl. Utbildningen för lastbil och

buss omfattar 13 veckor, för buss 7 - 8 veckor och för

taxi 7 veckor.

Utbildningen, vid såväl gymnasieskola som AMD-center,

bedrivs enligt kursplaner fastställda av skolöversty-

relsen.

Behovet av yrkesförarutbildning kan förväntas öka under

1980-talet. Kraven på yrkesförarna kommer troligen att

förändras med hänsyn till den tekniska utvecklingen

inom fordons- och maskinparken, nya uppgifter i anslut-

ning till godshantering, författningsmässigt betingade

krav, förändringar inom trafikmiljö och trafik, osv.

Mot denna bakgrund har TYA satt igång ett program för

utveckling av yrkesförarutbildningen. Det består av

fyra delar.

Den första delen utgörs av en prognos av förändringar

under 1980-talet vad gäller vägtransporternas Struktur

och omfattning samt fordonens utformning och utrust-

ning i tekniskt hänseende. Prognosen görs av TYA.

Den andra delen är en uppföljning av hittillsvarande

yrkesförarutbildning med en enkät till tidigare elever

i syfte att belysa utbildningens ändamålsenlighet.

Denna undersökning görs av skolöverstyrelsen.
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Den tredje delen är en analys av yrkesförares arbets-

uppgifter med skattningar av uppgifternas betydelse för

säkerhet, transporteffektivitet, deras svårighetsgrad

och frekvens. Denna undersökning har gjorts av VTI

(Spolander 1980).

Den sista delen omfattar revidering av befintliga läro-

planer samt specifikation av krav på läromedel, utrust-

ning och lärare. Detta görs med de tre förstnämnda

delarna som underlag.

Under programmets gång konstaterades behov av att samla

in yrkesförarlärarnas erfarenheter av och synpunkter

på yrkesförarutbildningen. Programmet utökades därför

med ett projekt som syftade till genomlysning av ett

par aktuella utbildningsfrågor.

Problem med nuvarande yrkesförarutbildning som bedömdes

särskilt angelägna att få lärarnas synpunkter på, var

bl a i vilken utsträckning som utbildningsmålen i nu-

varande läroplan uppnås. Om måluppfyllelsen är brist-

fällig, är det vidare intressant att närmare få klar-

lagt på vilket sätt detta kommer till uttryck. Vilka

moment klarar man inte av på ett tillfredsställande

sätt? Vad beror bristfällig måluppfyllelse på? Flera

olika orsaker kan finnas, t ex otillräcklig utbild-

ningstid, orealistiskt höga krav i grundutbildningen,

otillräckliga förkunskaper hos eleverna. Med begränsad

utbildningstid kan det vidare vara intressant att

närmare klarlägga vilka moment som lärarna prioriterar

och vilka som får mindre vikt.

Ytterligare frågor gäller de nuvarande kursplanernas

användbarhet, och lärarnas synpunkter på deras detalje-

ringsgrad, flexibilitet, prioritering av mål och moment.

Härutöver finns utbildningens organisation där det
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förekommer olika synpunkter i fråga om t ex upplägg-

ningen i den integrerade lastbils- och bussförarutbild-

ning om 13 veckor, inslaget av praktiskt transportar-

bete i denna utbildning m m.

Intressant är vidare att få lärarnas förväntningar om

och synpunkter på den framtida yrkesförarutbildningen.

I vilka avseenden väntar sig t ex lärarna att kraven

på yrkesföraren kommer att förändras i framtiden? Bör

den framtida yrkesförarutbildningen leda till ökad bredd

i elevernas kompetens, eller bör ökad specialisering

eftersträvas? Hur bör den organiseras i grundutbild-

ning, pâbyggnadskurser m m?

Ett tredje problemområde där lärarnas synpunkter är

viktiga att få redovisade gäller yrkesförarutbildningens

övergripande mål. I de övergripande målen för den all-

männa skolan kan ett samhällsanpassat respektive ett

samhällsutvecklande inslag urskiljas (se t ex Svingby

1977). Är motsvarande distinktion tillämplig för yrkes-

förarutbildningen enligt lärarnas uppfattning?
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2 METOD

Lärarnas erfarenheter av och synpunkter på yrkesförar-

utbildningen insamlades vid gruppdiskussioner. De ägde

rum vid ordinarie lärarkonferenser, en i Boden 20 - 21

september 1978 med lärare från landets gymnasiala yrkes-

förarutbildning, samt två på varandra följande konfe-

renser i Skövde 23 - 24 oktober respektive 26 - 27

oktober 1978 med yrkesförarlärare från landets AMU-

center.

I Boden-konferensen deltog 44 gymnasielärare (av landets

ca 70 gymnasielärare för yrkesförarutbildning). De

fördelades på sex arbetsgrupper med ca sju personer i

varje. I de båda Skövde-konferenserna deltog 170 lärare

från AMU-center (av landets 172 yrkesförarlärare vid

AMU-center). De delades in i 22 arbetsgrupper med sju

â åtta personer i varje.

Sammanlagt deltog således 214 lärare fördelade på 28

arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna fick en av tre diskussionsuppgifter

att behandla. Den första avsåg nuvarande yrkesförar-

utbildning (bilaga 1). Den andra gällde morgondagens

yrkesförarutbildning (bilaga 2), och den tredje rörde

yrkesförarutbildningens övergripande mål (bilaga 3).

Grupperna hade att diskutera igenom respektive upp-

gift och redovisa sina resultat såväl skriftligt som

muntligt.

Innan arbetsgrupperna började gavs muntlig redovisning

av projektets bakgrund och syfte med genomgång av

arbetsuppgifterna. Uppgifterna delades också ut i

skriftlig form (bilaga 1 - 3).

Sammanlagt hade arbetsgrupperna 5 timmar till sitt
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förfogande, med hälften av tiden under konferensens

första dag och hälften den andra dagen. Därutöver hade

närmare 3 timmar avsatts för muntlig redovisning av

respektive arbetsgruppers resultat. Denna muntliga

redovisning skedde gemensamt med alla arbetsgrupper

tillsammans.

Den muntliga redovisningen togs upp på band.

I detta VTI Meddelande redovisas en sammanfattning

av de synpunkter som de 28 arbetsgrupperna framfört.

Sammanfattningen grundas på två genomlyssningar av

bandmaterialet samt genomgång av de skriftliga redo-

visningarna.
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3 RESULTAT

3.1 Nuvarande yrkesförarutbildning

Diskussionsuppgiften avseende nuvarande yrkesförar-

utbildning, med synpunkter på dess starka och svaga

sidor, behandlades av nio arbetsgrupper. Sju bestod

av lärare från AMU-center och två av lärare från den

gymnasiala yrkesförarutbildningen.

Alla arbetsgrupper utom en ansåg att utbildningens

måluppfyllelse är dålig. Utbildningen syftar till att

ge eleverna dels den formella förarbehörigheten i kör-

kortslagens mening, dels en yrkeskompetens för de olika

krav som transportyrkena innebär. över lag ansåg arbets-

grupperna visserligen att det första målet nås, att

utbilda eleverna så att de klarar körkortslagens kompe-

tenskrav, men att detta sker på bekostnad av yrkesdelen.

Det är när detgäller de yrkesmässiga inslagen i yrkes-

förarutbildningen som måluppfyllelsen är dålig, enligt

lärarna inom såväl gymnasieskola som AMU-center.

Ett par av arbetsgrupperna ställde frågan: Är det inte

snarare en körkortsutbildning än en egentlig yrkes-

utbildning vi bedriver?

Enligt en grupp klarar man i regel utbildningsmålen

för elever upp till 35 år på de 13 veckor som den

kombinerade lastbil- och busskursen omfattar. Äldre

elever behöver generellt mer tid till praktisk kör-

övning än vad som är möjligt enligt kursplanen. Vidare

skulle det behövas mer tid för teori för elever med

språksvårigheter, då särskilt invandrare.

Arbetsgrupperna diskuterade grsâäêg till utbildningens

dåliga måluppfyllelse.
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Ett problem som i stort sett samtliga grupper pekade

på gäller elevernas förkunskaper. Eleverna har inte

tillräckliga teorikunskaper för B-behörighet då de

börjar yrkesförarutbildningen. En alltför lång tid går

åt till att lära eleverna sådant som de egentligen

skall kunna i förväg.

Språksvårigheter är vanliga, enligt lärarna, och inte

enbart bland invandrare. Viss läsvana är förutsättningen

för att kunna använda sig av läromedel som ingår i under-

visningen. För en del inslag i utbildningen behövs

matematikkunskaper. Problem uppstår eftersom alltför

många elever saknar tillräckliga matematikkunskaper.

Det är emellertid inte enbart i dessa avseenden som

elevernas förutsättningar varierar. Enligt ett par av

arbetsgrupperna från AMU-center tar man vid antagningen

inte tillräcklig hänsyn till de fysiska krav som yrkes-

förararbetet medför. Det händer att människor med t ex

ryggbesvär anvisas till utbildningen. Antagningsför-

farandet fungerar, enligt en grupp, inte lika över

landet utan varierarfrån plats till plats. En del

lärare anser att antagningsnämnderna bör vara mer

restriktiva, och att eleverna bör uppfylla vissa grund-

krav, t ex i fysiskt hänseende, språkfärdighet och

liknande.

En generell faktor som alla arbetsgrupper utom en tog

upp är otillräcklig utbildningstid. Det är främst de

yrkesmässiga inslagen i utbildningen som blir efter-

satta. Man vill förlänga utbildningstiden, vanligen

med ungefär en fjärdedel.

Samtliga grupper ville särskilja buss och lastbil i

den integrerade lastbils- och bussförarutbildningen

om 13 veckor. Man såg inga fördelar med en integration,

utom möjligen ekonomiska. Med nuvarande uppläggning
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ansåg lärarna att bussförarutbildningen kommer på

mellanhand.

Utan att ge några detaljerade förslag, antydde arbets-

grupperna i vilken riktning de såg en lösning. Det

vanliga var att man föreslog 13 a 14 veckors lastbils-

förarutbildning. Denna skulle sedan kunna byggas på

med bussförarutbildning om 3 ä_ 4 veckor. Personer som

utbildas till enbart bussförare, bör få en utbildning

om minst 8 veckor. Den nuvarande 7-veckorskursen är

enligt de flesta arbetsgrupperna för kort.

Andra modeller som framfördes var att såväl lastbils-

som bussförarutbildningarna inleds med en ca 4 veckors

förberedande yreksinriktad kurs. Denna uppläggning

skulle syfta till att minska olikheterna mellan eleverna

i fråga om förkunskaper och andra förutsättningar, och

öka deras behållning av den egentliga yrkesförarutbild-

ningen.

En arbetsgrupp påpekade arbetsgivarnas utbildnings-

ansvar. Bredare grundutbildning förutsätter speciali-

serade påbyggnadskurser anordnade av arbetsgivaren inom

Vissa branscher.

lB-veckorskursen omfattar ca 3 veckors praktiskt

transportarbete, då eleverna skall utföra riktiga

transporter. En arbetsgrupp ansåg att det praktiska

transportarbetet "fungerar ganska bra". Alla övriga

var kritiska och menade att det måste handla om "verk-

liga transporter i verklig miljö" för att bli menings-

fullt. Fingerade transporter har inget större peda-

gogiskt Värde, ansåg de flesta lärarna. En grupp AMU-

lärare ansåg att ett centralt samordningsorgan bör

bildas för att ordna det praktiska transportarbetet

på ändamålsenligt sätt. Det är svårt att göra för den

enskilda utbildningsenheten.
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Direkta synpunkter på kursplanerna, utöver vad som

ovan sagts, var inte så vanliga. Två av grupperna

efterlyste ökad detaljering i kursplanerna. En grupp

ansåg att kursplanerna inte tar hänsyn till olikhe-

terna mellan elever. De borde vara flexiblare för

att underlätta arbetets anpassning till den enskilde

eleven. Ett förslag som framfördes var att en efter-

middag i veckan borde vara fri för stödinsatser för

elever med olika svårigheter och för elever som kommit

efter beroende på t ex sjukfrånvaro.

Morgondagens yrkesförarutbildning

Diskussionsuppgiften Morgondagens yrkesförarutbildning

behandlades av tio arbetsgrupper, åtta AMU-grupper och

två från gymnasieskolan. Arbetsgrupperna hade att

analysera vilka förändringar inom transportsektorn

som är att vänta för framtiden, vad förändringarna

betyder för utbildningen, och hur den framtida yrkes-

förarutbildningen bör organiseras.

Alla grupper var överens om att den närmaste framtiden

medför att krêyea_eå_zrk§§åê:§:§§-âêrä2§:ê§- De flesta
bedömde vidare att förändringarna i huvudsak skulle

gå mot ökad specialisering. Bättre utnyttjande av

fordonen är att vänta. Det förutsätter bl a minskad

tid för lastning och lossning. Olika tekniska hjälp-

medel för dessa ändamål kommer därför, enligt arbets-

grupperna, att utvecklas. System med lösflak, lastväx-

lare, containers och liknande kommer att utvecklas

ytterligare och bli vanligare. Styckegodshanteringen

kommer att minska i omfattning.

Ett ökat fordonsutnyttjande innebär mer tid för kör-

ning och att mindre behövs för godshantering, enligt

arbetsgrupperna. Yrkesförarens roll kommer då att

i högre grad än nu koncentreras till själva
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lO

transportuppdraget. En stor del av lastning och loss-

ning övertas av speciellt utbildad terminalpersonal.

Även andra uppgifter, t ex fordonsservice som smörj-

ning, tvättning osv, kan komma att ombesörjas av sär-

skild personal.

Transportstrukturen kommer, enligt arbetsgrupperna,

att förändras i huvudsak på följande sätt. Långväga

landsvägstransporter kommer att minska i omfattning,

eller i varje fall öka långsammare än andra typer av

transporter. Järnväg kommer att få ökad betydelse för

dessa transporter. En mer långtgående samordning mellan

järnväg och lastbil är vidare att vänta.

De lokala transporternas andel av transportarbetet

kommer, enligt arbetsgrupperna, att öka.

I fråga om persontransporter ansåg arbetsgrupperna

att mer rutinbetonat kundservicearbete kommer att

minska i omfattning. Biljettmaskiner, månadskort och

andra rabattsystem, ökad användning av datorer inom

detta område, kommer att förenkla debiteringsarbetet.

Det bör innebära att yrkesföraren får mer tid över

till mer kvalificerad service, i form av t ex infor-

mation, personlig rådgivning i persontransportfrågor.

Säkerligen kommer även resenärernas krav på ökad stan-

dard i sådana avseenden att öka.

Mer specifika förändringar som förutsades gäller

exempelvis att taxi integreras ytterligare i kollek-

tivtrafiken, att färdtjänst utvecklas osv.

Alla grupper var överens om att yrkeêfêrêrgfäilêgiagea
måste_förändr§§ med hänsyn till de förväntade föränd-

ringarna i transportuppgifterna.

De flesta grupperna ansåg att den ökade specialisering

som är att vänta i framtiden inte får leda till att
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bredden i grundutbildningen begränsas. Allmänt sett

bör grundutbildningen omfatta en bred basutbildning

samt ett antal kortare specialkurser som får tillgodose

erforderlig specialisering.

Enligt arbetsgrupperna bör målet med yrkesförarutbild-

ningen vara att åstadkomma branschfärdiga yrkesförare.

En viss inskolning på företagen torde dock, enligt de

flesta grupperna, vara ofrånkomlig. Den bör dock kunna

göras kortare än i dag.

Ett par arbetsgrupper föreslog att yrkesbok eller

yrkesbevis införs som dokumentation över yrkesförarens

kompetens, exempelvis något i likhet med vad som gäller

maskinförare i dag.

Arbetsgrupperna var överens om att utbildningstiden

måste utökas. Arbetsgrupperna utarbetade olika model-

ler för hur utbildningen borde organiseras. Det gemen-

samma var atttidsomfattningen genomgående uppskatta-

des till 20 a 25 veckor, och att utbildningen föreslogs

organiserad i en basutbildning med påbyggnad av kortare

specialkurser.

Enligt ett förslag borde utbildningen omfatta ca 14

veckors basutbildning på lastbil. På detta läggs 3

veckors bussutbildning. Därefter skulle eleven välja

mellan ett antal kortare specialkurser som skogs-

transporter, kyl- och frystransporter, kemikalie-

transporter, transport av farligt gods, oljetranspor-

ter osv. Minst ett par specialkurser skulle vara obli-

gatoriska, sammanlagt exempelvis 8 veckor.

Denna utbildning om ca 25 veckor skulle leda fram till

ett yrkesbevis.

Förslagen i övrigt är variationer på detta tema. I

samtliga förslag hade buss och lastbil åtskilts i
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basutbildningen, något som var att vänta med tanke på

den samstämmiga uppfattning om nuvarande kombinerade

lB-veckors kurs som redovisats i avsnitt 3.1 ovan.

Ett par arbetsgrupper ansåg att miljöaspekter kring

transporter kommer att tillmätas ökad betydelse i fram-

tiden och att detta bör avspeglas i utbildningen. En

arbetsgrupp antog att trafiksäkerhet skulle få ökad

plats i utbildningen. Vidare kan nämnas en grupp som

ansåg att en del företagsekonomi bör ingå i grundutbild-

ningen eftersom åtskilliga elever senare kommer att

bli egna företagare.

övergripande mål

 

Diskussionsuppgiften om yrkesförarutbildningens över-

gripande mål behandlades av nio arbetsgrupper, sju be-

stående av lärare från AMU-center och två från gymnasie-

skolan.

Som tidigare nämnts gällde diskussionsuppgiften s k

samhällsanpassade respektive samhällsutvecklande inslag

i utbildningens övergripande mål (bilaga 3). I den

allmänna skolans terminologi innebär ett s k samhälls-

anpassat mål ett kompetensinriktat utbildningsmål;

skolan skall utveckla elevens möjligheter att klara av

de krav som samhället ställer på medborgarna i olika

avseenden. Ett s k samhällsutvecklande mål innebär att

skolan söker utveckla elevens vilja och förmåga att

förbättra samhället och de gemensamma villkoren för

eleven och hans medmänniskor.

Som en av arbetsgrupperna påpekade bör ett s k sam-

hällsutvecklande mål för yrkesförarutbildningen utveckla

den enskildes möjligheter att påverka beslut, och få

eleven att förstå att yrkesföraren har en Viktig roll

i detta sammanhang. Det gäller inom områden som
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arbetsmiljö, arbetsvillkor, trafiksäkerhet, transport-

ekonomi osv.

Enligt flera arbetsgrupper bör även allmänna grundkun-

skaper och basfärdigheter ingå i ett samhällsutveck-

lande mål. Det är fördelaktigt om eleverna har god

allmän orientering om samhället och goda basfärdig-

heter - läsa, skriva etc - för att de i sin framtida

roll som yrkesförare skall kunna bidra i ett förbätt-

ringsarbete. Dessa synpunkter framfördes för att betona

den allmänna skolans skyldighet att utveckla eleverna

i dessa hänseenden. Det är knappast en sak för yrkes-

förarutbildningen, enligt lärarna.

Arbetsgrupperna ansåg att samhällsutvecklande inslag

i viss mån finns i utbildningen redan i dag. Det

gäller områden som arbetsmiljö, trafikmiljö och trafik-

säkerhet.

Samtliga grupper var överens om att yrkesförarutbild-

ningen bör omfatta samhällsutvecklande inslag i ökad

utsträckning. Yrkesförarna är en grupp som i sitt dag-

liga arbete får mycken erfarenhet om Samhällets sätt

att ordna transporter och lösa de problem som transpor-

ter medför från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Utbildningen bör därför utveckla förarnas möjligheter

att med sin erfarenhet delta i det förbättringsarbete

som pågår inom transportsektorn.

Arbetsgrupperna ansåg att utökad utbildningstid var

nödvändig om utbildningen i ökad grad skall tillgodose

samhällsutvecklande aspekter. En av grupperna befarade

viss tidsmässig konflikt mellan dessa och mer kompetens-

inriktat lärostoff. övriga arbetsgrupper ansåg att

ingen konflikt föreligger utan att de båda målen snarare

stödjer varandra i utbildningen.
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En av grupperna pekade på att arbetssättet i utbild-

ningen kan behöva ändras om de samhällsutvecklande in-

slagen skall kunna beaktas.

Vidare kan nämnas att en av grupperna ansåg att mer

forskningsresultat om trafik och transportförsörjning

bör föras in i utbildningen.
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DISKUSSION

Lärares uppfattning om frågor inom yrkesförarutbild-

ningen är viktiga att ta hänsyn till när förbättringar

eftersträvas. De kan insamlas och dokumenteras på olika

sätt. I detta fall har valet stått mellan att göra en

enkät för individuellt besvarande eller gruppdiskussio-

ner.

Gruppdiskussioner med i förväg iordningställt dis-.

kussionsunderlag valdes därför att de skulle ge lä-

rarna tillfälle att konfrontera sina erfarenheter och

synpunkter sinsemellan, att formulera sig och att ut-

arbeta förbättringsförslag, eller i varje fall ange i

vilken riktning som förbättringar kan erhållas. Ofta

räcker inte tiden till för att tillräckligt ingående

behandla frågor som gruppdiskussioner avser. I detta

fall har det funnits relativt gott om tid till för-

fogande, fördelad på två dagar. Diskussionsuppgifterna

har vidare begränsats till vissa centrala frågor inom

yrkesförarutbildningen.

Detta har medfört att de synpunkter som lärarna fram-

fört i detta sammanhang måste betraktas som väl genom-

diskuterade och övervägda.

Allmänt sett är de olika arbetsgrupperna på det hela

taget samstämmiga i sina uppfattningar. De skillnader

som förekommer verkar mera bero på att grupperna dis-

ponerat sin arbetstid olika över de olika diskussions-

punkterna än på några mer avgörande åsiktsskillnader.

Det är kanske heller inte så förvånande eftersom det

ju är fråga om en homogen yrkesgrupp som i sitt arbete

får tillfälle att utbyta erfarenheter och synpunkter.

Inte heller förefaller några större skillnader att

finnas mellan lärare vid AMU-center och lärare inom

gymnasieskola.
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Enligt lärarnas uppfattning når man inte upp till de

mål som gäller för yrkesförarutbildningen. Det är de

yrkesmässiga inslagen - det som egentligen skulle moti-

vera utbildningen som yrkesutbildning - som man inte

klarar av. En rad orsaker finns till detta, bl a hete-

rogena elever, men det grundläggande problemet tycks

vara tidsbrist. Den nuvarande lB-veckorsutbildningen

där man både skall lära ut lastbilsförarkompetens och

bussförarkompetens är för kort. Alla verkar vara över-

ens om att bussdelen måste bort från lB-veckorsutbild-

ningen och läggas på som påbyggnadskurs.

Lärarna förväntar sig att kraven på framtidens yrkes-

förare innebär ökad specialisering, fler tekniska hjälp-

medel och fler system för lastning och lossning av typ

lösflak, lastväxlare och containers.

Denna ökade specialisering får dock inte leda till att

yrkesförarnas grundutbildning smalas in. Alla menar

att grundutbildningen måste omfatta en bred basutbild-

ning med ett antal kortare specialkurser som påbygg-

nad som får tillgodose erforderlig specialisering.

Den yrkesmässiga delen i utbildningen måste få Ökad

betydelse, och enligt vissa understrykas med t ex

införande av yrkesbevis eller yrkesbok.

Utbildningen bör, enligt lärarna, även varabred i den

meningen att den utvecklar förarnas möjligheter att med

sin erfarenhet delta i det förbättringsarbete som pågår

inom transportsektorn från miljö- och trafiksäkerhets-

synpunkt, och i övrigt vad gäller arbetsmiljö och ar-

betsvillkor för yrkesförare.

Enligt i stort sett samstämmig uppfattning bör utbild-

ningstiden förlängas från nuvarande 13 veckor till 20

a 25 veckor.

VTI MEDDELANDE 196



17

REFERENSER

Spolander, K. Yrkesförarutbildningen inför 1980-talet.
Analys av yrkesförares arbetsuppgifter. Ett program
inom ramen för Transportfackens yrkes- och arbets-
miljönämnds program om yrkesförarutbildningen inför
1980-talet. Statens väg- och trafikinstitut,
rapport 192, Linköping 1980.

Svingby, G. Mål för lärarutbildningen. Rapport utarbe-
tad på uppdrag av 1974 års lärarutbildningsutred-
ning. Utbildningsdepartementet, Ds U 1977:2,
Stockholm 1977.

VTI MEDDELANDE 196



Bilaga 1

Sid 1(2)

Diskussionsuppgift l: NUVARANDE YRKESFÖRARUTBILDNING

 

TYA genomför för närvarande en översyn av yrkesförar-
utbildningen och tar fram underlag för en förbättrad
utbildning. Den nuvarande utbildningen har både starka
och svaga sidor. Vid en förbättring bör man naturligtvis
bygga på och utveckla det som är bra, och förändra det
som är dåligt.

Diskutera därför den nuvarande förarutbildningen med hän-
syn både till dess starka och svaga sidor. Utgå från
förslagsvis följande punkter.

lt Målen för yrkesförarutbildningen är förhållandevis
detaljerat angivna, både i fråga om nivå och för

de enskilda momenten- I_y2l5en_n§§25ä95n229_9å§_se
EEEêêEEê_Eål§Q?

51. Om måluppfyllelsen är otillfredsställande, ange

då 2-22l5ê_§2§§§9§§9_§99_EålEPP§Yll§l§§§_ä:
dålig (ange i grova drag vilka moment det gäller,
vilken typ av kunskaper och/eller färdigheter).

Ange också i vilka avseenden bättre eller till-

fredsställande måluppfyllelse föreligger.

Vad beror den bristfälliga måluppfyllelsen på?
Beror det främst på t_e§ en eller flera av
följande faktorer:

O Otillräcklig utbildningstid. Om så är fallet
ange (1) vad som prioriteras resp vad som
måste(vad är det som hinns med resp inte
hinns med) bortprigriteras i nuvarande kurs-
planer, (2) i vilka avseenden som utbildnings-
tiden är för kort, t ex för teorin, körträ-
ningen eller transportarbetet, (3) hur lång
utbildningstid som skulle behövas, dels totalt,
dels för resp teori, körträning och transport-
arbete.

För höga utbildnings-,och/eller yrkesförar-

krav. Beror den dåliga måluppfyllelsen pa att

kraven i kursplanen satts för högt, eller

på att kraven på den nyblivne yrkesföraren

är för höga?

Elevernas förkunskaper och färdigheter. Beror

det på att eleverna har för otillräckliga

förkunskaper och färdigheter när de kommer

till er (allmän skolunderbyggnad resp

-B-körkortskunskaper/färdigheter)?

Andra faktorer som för få lärare, för

heterogena elever, materiel, laromedel osv.
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Bilaga 1
Sid 2

0. Hur pass användbara och vägledande är de nuvar-
ande kngêplgnegng för arbetet i utbildningen.

Är de tillräckligt detaljerade för att ge
användbar vägledning? Är de alltför detalj-
erade för att ge tillräckligt utrymme för
anpäSsning av utbildningen till elevernas
behov och lokala förutsättningar? Täcker
kursplanerna alla de mål/moment som enligt
er mening borde vara med? Ger de uttryck för
en riktig'prioritering mellan mål/moment?
Går det att integrera teori och praktik uti-
från nuvarande kursplaner eller kan de för-
bättras i det avseendet? Ger de möjligheter
till individualisering resp samverkan mellan
elever?

d. Yrkesförarutbildningen bedrivs ju i två modeller,

dels den ;9:s9§s:§§s_lêêfêil§:_99b_§9§§§ê2ê§-
utbildningen på 13 veckor, dels bussförar-
utbildningen på 7 resp 8 veckor.

0 Diskutera och redovisa för- och nackdelar

med den integrerade modellen..

0 Om man går in för separat lastbilsförar-
utbildning, kan då kurstiden minskas från
nuvarande 13 veckor? Om man har två separata
kurser - en för lastbil och en för buss -

hur skall då dessa kurser kombineras för
den som önskar både lastbilsförar och '
bussförarkompetens?

e. Den i l3-veckorskursen anslagna tiden till

PEêEEÅ§EE_EEêE§EQEEêEE§E§ uppgår till 3 veckor.
Den utbildningen skall ju genomföras vid skolan
av ordinarie lärare. Det har visat sig vara
inte alldeles så enkelt att genomföra denna
utbildning.

Diskutera - med eller utan utgångspunkt i
nuvarande läroplan - hur den praktiska
delen av utbildningen lämpligen skulle
kunna utformas.
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Bilaga 2

Sid 1(2)

Diskussionsuppgift 2: MORGONDAGENS YRKESFÖRARUTBILDNING

 

Den framtida yrkesförarutbildningen kommer att utvecklas
med hänsyn till en rad omständigheter - t ex yrkes-
förarbehovet, tekniska och organisatoriska förändringar
på transportsidan, ekonomiska förhållanden. Utvecklingen

kommer att ske med utgångspunkt från också den nuvarande
utbildningen, med dess starka och svaga sidor.

1. Diskutera och redovisa i vilka avseenden som kraven

på_yrks§§§§§§§9_599mer_§22-§ê§ä2§§§§_22§s§_§9:§§ls§-

a. Kommer yrkesföraren att få nya arbetsuppgifter,
kommer vissa av dagens arbetsuppgifter att bort-
falla eller förändras, kommer nya kategorier av
yrkesförare att utvecklas, med ökad specialisering
osv? 1

b. Om enligt er mening yrkesförarens roll kommer att
undergå förändringar under 80-talet, diskutera
och ange då på vilket sätt detta måste påverka
yrkesförarutbildningen i fråga om

mål
innehåll
omfattning (tid)

Yrkesförarutbildningen kan gnganigenaå på olika
vis.

Enligt en modell kan läggas upp med en gemensam
grundutbildning för samtliga elever med olika
påbyggnadsknrsen för specialisering. Påbyggnads-
kurserna kan avse lastbil, buss, olika special-

fordon och specialtransporter. I de fall eleven
inte kombinerar flera påbyggnadskurser förutsätts
denna modell leda till ökad specialisering

Enligt en annan modell kan en snönge_bged i elevens
kompetens eftersträvas. I grundutbildningen för
samtliga elever ingår då t ex lastbil, buss, olika
specialfordon och specialtransporter.

Enligt en tredje modell kan grundutbildningen läggas
upp så att den färdige eleven kan gå ut direkt till
företagen utan någon introducerande_förenagsnçbildning.

Eerfäil§9299_99b_22éê5222êiläsiag är ytterligare
utbildningsformer som på olika sätt kan kombineras
med grundutbildningen.

Ytterligare en faktor när man diskuterar yrkes-
förarutbildningens organisation gäller dess fög-
hållande till det allmänna skolväsendet.
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Sid 2

a. Mot bakgrund av vad som sagts här ovan, disku-
tera och lämna förslag på hur Ni skulle vilja
ha den framtida yrkesförarutbildningen utformad.
Redovisa Ert förslag i t ex följande avseenden.

Mål/innehåll
Organisation
Omfattning - tid
Ansvarsfördelning
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Bilaga 3

Sid 1(2)

Diskussionsuppgift 3: ÖVERGRIPANDE MÅL

 

Det allmänna skolväsendet återspeglar förhållanden inom
samhället i stort. Man kan här tala om två mål för
skolan, dels att vara verklighetstrogen och i den

meningen samhällêêQEêêêâê: dels att vara âênnällênä:
Yêäklêâéê-
Det samhällsanpassade målet innebär att skolan skall
utveckla elevens förutsättningar att klara av de krav
som samhället ställer på medborgarna, dvs ett slags
social, praktisk och intellektuell kompetens.

Det andra målet, det samhällsutvecklande, skulle inne-

bära att skolan skall utveckla elevens vilj§_99h_förmâga
att förbättra samhället och de gemensamma villkoren för
medmänniskorna och honom själv.

Yrkesförarutbildningen ligger inom sin sektor helt
uppenbart i linje med det förstnämnda målet, dvs att
utveckla sådana kunskaper och färdigheter hos eleven»
att denna klarar yrkesförarens roll i samhället.

Frågan är hur yrkesförarutbildningen förhåller sig till

det andra målet, det samhällsutvecklande.

1. Vad skulle Ni vilja lägga in i ett samhällsutvecklande
mål? Gäller det t ex förbättringar av förarens ar-
'betsmiljö och arbetsvillkor, arbetarskydd, utveckling
av transportsystemet, resursutnyttjande i transport-
sammanhang etc, eller vill Ni lägga in andra aspekter
i ett s k samhällsutvecklande mål? '

2. Diskutera om och i vilken utsträckning som yrkes-
förarutbildningen är inriktad mot även det sam-

hällsutvecklande målet.

3, Om gruppen bedömer att detta mål inte alls eller
endast i ringa utsträckning är förankrat i nuvarande
yrkesförarutbildning, diskutera och redovisa då

följande.

a. Är det önskvärt och/eller möjligt att yrkes-
förarutbildningen ges en inriktning mot även
ett samhällsutvecklande mål i den mening som

vi här gett det.

b. Vad skulle ett sådant mål närmare innebära
för yrkesförarutbildningen (innehåll, aspekter -
dvs precisera på vilket sätt ni anser att
yrkesföraren kan verka i samhällsutvecklande
riktning). *

VTI MEDDELANDE 196



Bilaga 3

Sid 2

0. Hur skulle en framtida läroplan behöva för-
ändras för att tillgodose ett samhällsutveck-
lande mål (stoffinnehåll, arbetssätt osv).

d. Hur ser ni på sambandet mellan samhällsanpas-
sade resp samhällsutvecklande mål inom yrkes-
förarutbildning (stöder varandra, i konflikt
med varandra osv).
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