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FÖRORD

På uppdrag av Transportfackens yrkesu och arbetsmiljö-

nämnd (TYA) utför statens väg- och trafikinstitut (VTI)

en undersökning av yrkesförarnas fysiska arbetsmiljö.

Första etappen behandlar bussförarnas arbetsmiljö. De

fortsatta studierna kommer att omfatta förarmiljön i

taxi, trafikskolebil, lastbil, arbetsmaskiner samt

specialfordon.

De olika miljövariabler som studeras är klimat, vib-

rationer, buller, infraljud, stolens utformning och

egenskaper, förarplatsens utformning i övrigt, sikt,

belysning, övriga arbetsuppgifter samt effekter or-

sakade av fordonens åldring.

Syftet med studierna är att söka ta fram underlag för

kravspecifikationer för de olika miljöerna i de olika

fordonsslagen.

Projektet finansieras huvudsakligen av Arbetarskydds-

fonden. Metodutveckling bekostas av VTI.

Föreliggande rapport utgör en delredovisning inom

ramen för ovan nämnda huvudprojekt.
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Trafiklärarnas arbetsuppgifter och arbetsmiljö - En
observationsstudie

av Sven Dahlstedt och Sören Hellqvist

SAMMANFATTNING

Som underlag för planerade studier av trafikskolebilens

utformning har ett försök gjorts att genom en observa-

tionsstudie beskriva vilka uppgifter en trafikskole-

lärare har, och hur han beter sig i bilen under en

normal utbildningssituation,

Genom intervjuer fick lärarna dessutom möjligheter att

rapportera hur de skulle vilja ändra sin situation och

sina uppgifter. Rapporten avslutas med några synpunkter

på undersökningsmetoden och resultatens användbarhet.
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The tasks and working environment of driving teachers

- An observation study

by Sven Dahlstedt and Sören Hellqvist

SUMMARY

As a basis for a planned study of the design of driving

school vehicles a study was made to describe the tasks

and the behaviour of a driving teacher during a normal

on-the-road teaching situation.

Through interviews the teachers were asked how they

wanted to change their tasks and working situation.

The report ends with some comments on the methodology

and the usefulness of the results.
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BAKGRUND

Trafikskollärarna har länge upplevt problem med sina

arbetsförhållanden och efterlyst förändringar. Under

1977 gjordes på initiativ av Handelstjänstemannaförbun-

det (HTF) och med anslag från Arbetarskyddsfonden (ASF)

en enkätundersökning bland 1 200 trafiklärare. Under-

sökningen genomfördes av Ergolab (Berns m fl, 1977) och

innefattade frågor om de flesta arbetslivsaspekter.

Ergolabs undersökning - eller åtminstone rapporten -

var dock inte särskilt djupgående utan syftade snarast

till att ge underlag för fortsatta, mer åtgärdscentre-

rande, undersökningar. Den bör därför inte tas som ett

mått på problemens omfattning. Den bör snarare tolkas

som en indikation på problemens existens, men alltså

inte på deras storlek.

Undersökningen omfattade frågor om ett flertal arbets-

livsaspekter, såväl fysisk som s k psykosocial arbets-

miljö, och av svaren framgår att lärarna upplever många

och stora brister i bägge dessa avseenden. De klagade

bl a över olika komponenter och konstruktioner i de bi-

lar som använda i körskolorna, och en allmän stress i

arbetssituationen beroende på bl a pressade arbets-

scheman, litet inflytande över denegna situationen och

högt ställda krav från eleverna.

Ett annat - och kanske något merextremt - exempel på

intresset för trafiklärarnas arbetsmiljö utgörs av en

anmälan till Yrkesinspektionen (Espefors, 1979), vari

det krävs att minimikrav skall formuleras för arbets-

miljön itrafikskolebilar. Denna anmälan har ännu (april

1980) inte föranlett någon åtgärd från YI, men har dock

resulterat i en uppsats från Fysiska institutionen, CTH

(Christofferson m fl, 1979). I uppsatsen sägs att stolar-

na, ventilationen och krockskyddet är de områden där

det är mest angeläget med åtgärder i form av nykonstruk-

tioner eller normer för nykonstruktioner.
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Under 1977-78 startades på initiativ av Transportfackens

Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och med pengar från

Arbetarskyddsfonden, ett flerårsprojekt rörande yrkes-

förares arbetsmiljö vid VTI i Linköping. Detta arbete

syftade till att ta fram underlag till, och krav på,

arbetsmiljön runt en förare.

Inom det projektet avsågs att behandla de väsentligaste

fysiska arbetsmiljöfaktorerna som torde vara tillämpli-

ga på de flesta fordon som utgör arbetsplatser. Enligt

ursprungsplanerna (VTI, 1977) var avsikten att studera

dessa faktorer och formulera krav för olika fordonskate-

gorier i tur och ordning. Första fordonskategorin blev

därvid bussar, och därnäst beslutades att behandla last-

bilar och taxi.

Under 1978-79 inträffade dock två händelser som gjorde

att trafiklärarna kom in i planeringen för VTI:s stora

arbetsmiljöprojekt. Den ena var att HTF tog initiativ

för att sätta igång de uppföljningsstudier som före-

slagits i Ergolabrapporten, den andra var att kontakt

etablerades mellan VTI och Konstindustriskolan (KIS).

Och vid Konstindustriskolan fanns en student som var

mycket intresserad av att ägna sitt examensarbete i

produktdesign år "Utformningen av trafikskolebilar".

Eftersom ett sådant examensarbete föreföll ligga i linje

med VTI:s, TYAzs och ASFzs - och även HTF:s - strävanden

beslutades att stödja och i viss mån driva en trafik-

lärardel som en liten parallell till det stora yrkes-

förarprojektet.

Målsättningen för trafiklärardelen var därvid att ut-

nyttja de generella arbetsmiljökraven från yrkesförar-

projektet för att tillsammans med de specifika trafik-

skolekraven kunna ge ett designförslag till en trafik-

skolebil som skulle ge en bättre arbetsmiljö än dagens

bilar.
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Med "specifika trafikskolekrav" avses de krav som kommer

av att trafikläraren befinner sig i en rullande under*

visningssituation, där han dels skall instruera, dels

övervaka, och dessutom hela tiden vara beredd att överta

fordonsmanövreringen. En första rundfrâga och problem-

analys gav inga resultat som kunde utnyttjas som en ar-

betsanalys av trafiklärararbetet, utan belyste snarare

ett mycket näraliggande omrâde, nämligen trafiklärarnas

säkerhet. Från olika källor framhölls nämligen att olycks-

bilden för trafikskolebilar är helt skild från en "nor-

mal" trafikolycka. Inte heller i detta avseende fanns

dock någon dokumentation.

Som underlag för designarbetet bedömdes det därför nöd-

vändigt att genomföra undersökningar;

_ den ena för att belysa extrembetingelserna, dvs de

olycks- och tillbudssituationer en trafiklärare råkar

ut för och som bilen/arbetsplatsen bör utformas efter

för att minska sannolikheten för, och konsekvenserna

av, olyckor och tillbud

- den andra för att belysa normalbetingelserna, dvs hur

läraren arbetar i bilen, hur ofta han ingriper med

dubbelkommando, vilken utrustning och läromedel han

använder, etc.

Den första undersökningen gjordes av VTI, och har redo-

visats separat (Spolander, 1980). Den andra delundersök-

ningen - observationer av normalbetingelser - gjordes av

designstudenten från KIS, som därigenom samtidigt fick

en mängd förstahandsintryck av trafiklärarjobbet.

VTI MEDDELANDE 255



.1

UTFÖRANDE

Av praktiska skäl var det nödvändigt göra undersökningen

under sommaren och observationerna gjordes under perioe

den 9 juli - 14 augusti 1979.

Under den perioden arbetar tyvärr många trafikskolor

med reducerat antal lärare på grund av semestrar och

trafikintensiteten torde dessutom vara relativt låg.

För att studierna ändå skulle omfatta en Viss variation

i trafikmiljöer gjordes observationerna i dels en stor-

stad, Göteborg och dels en mindre stad, Växjö.

Urval av skolor, lektioner, lärare, elever och bilar

Genom lottdragning av de i yrkesregistret befintliga

trafikskolorna gjordes ett urval av 20 trafikskolor.

Vid telefonsamtal med ägaren eller ansvarig utbild-

ningsledare för trafikskolan bestämdes tid för medåkning

för observationer.

Om den kontaktade trafikskolan ej kunde eller ville

medverka fanns ytterligare 10 utlottade trafikskolor

i reserv. Vid 6 tillfällen fick reserverna användas,

det gällde vid samtliga tillfällen trafikskolor i

Göteborg.

Observationer har gjorts vid 19 trafikskolor under 70

lektioner (tabell 1).
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Tabell 1 Fördelning av trafikskolor och lektioner
mellan Göteborg och Växjö.

  

 

Trafik" Lektioner

skolor

Göteborg 14 51
Växjö 5 19

Summa 19 70

   

  

Lärare

Under de 70 lektioner då observationer gjordes deltog

sammanlagt 37 lärare. Av dessa 37 lärare som ingår i

undersökningen har 13 varit ägare eller delägare i tra-

fikskolan och 24 har varit anställda.

Tre av lärarna var kvinnor och således 34 män.

Lärarnas ålder registrerades, men däremot inte deras

tjänsteålder, dvs hur länge de hade arbetat som trafik-

lärare. Eftersom det inte fanns någon lättillgänglig

statistik över trafiklärarkåren, spelar detta dock

mindre roll eftersom det ändå inte går att kontrollera

urvalets representativitet.

Elever

Av de 70 elever som ingår i undersökningen var 38 kvin-

nor och 32 män.

Eleverna har befunnit sig i olika stadier av utbild-

ningen, från helt nybörjare till elever som varit

klara för prov på TSV.
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Trafikskolebilar

De 70 lektionerna fördelade sig på olika bilmärken och

-modeller enligt tabell 2 nedan.

Tabell 2 Fördelning av lektioner på olika bilar

   

  

 

Göteborg. Växjö
Bilmärke

Bil Lekt. Bil Lekt.

Volvo 244 DL 1 3 2 4

244 GL 1 1

245 GL 1 1

343 DL 2 7

Ford Escort 13 28

Fiesta 2 4

VW Passat LS 6 7

Passat GLS 2 4

Golf L 2 4

Opel Ascona 2 2
Ascona Aut. 1 1

BMW 316 1 3

'SAAB 99 L 1 1

Summa 7 25 51 12 19

  

 

  

Observationsförfarande

 

Under varje lektion gjordes observationer endast under

drygt halva lektionstiden för att ge observatören tid

dels till att anteckna dels till att återhämta sig.

Fördelningen av observationspass och pauser var schema-

lagd och i stort sett uppdelade i jämna femminuters-

intervall - dock med vissa modifieringar som en anpass-

ning till de olika lektionstiderna. Sålunda täckte

observationstiden 0,57 av 35-minuterslektionerna,

0,625 av 40-minuters- och 0,55 av 55-minuterslektiO*

nerna .
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De 70 lektionerna gav en sammanlagd lektionstid på 52

timmar och 20 minuter. Den totala observationstiden en-

ligt den redovisade fördelningen blev därvid 30 timmar

och 50 minuter, dvs 0,59 av den sammanlagda lektions-

tiden (se tabell 3). '

 

 

 

Tabell 3 Fördelning av lektionstider och observations-
tider

Lektions- Antal Total Obs. Förhållande
längd tid tid obs/total tid

35 min 4 140 min 80 min .571

40 min 42 1680 min 1050 min .625
55 min 24 1320 min 720 min .545

Summa 70 3140 min 1850 min .589

  

   

  

Samtliga aktiviteter läraren gjorde under observations-

perioderna, och som var möjliga att observera från bak-

sätet, registrerades. För sådana aktiviteter och beteen-

den som inte bara var helt momentana registrerades såväl

förekomst som tidsåtgång. Tidmätningarna gjordes manuellt

med tidtagarur.

Alla anteckningar gjordes på förtryckta formulär som

hade utformats efter tidigare observationer under ett

antal lektioner. I formulären fanns dels plats för marke-

ring av förkodade aktiviteter, dels också gott om plats

för andra anteckningar.

Intervjuer

 

Ursprungligen var avsikten att efter avslutade observa-

tioner genomföra en mindre intervju med varje lärare.

Vid intervjun var särskilt fyra frågor av intresse för

att belysa lärarnas arbetsuppgifter och arbetssitua-

tion. De två förstagällde om lärarna skulle vilja för-
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ändra sin undervisningssituation om det fanns andra

resurser eller förutsättningar, "skulle du vilja göra

någonting på annat sätt omdu hade mera tid, plats och

material?" och "skulle du vilja hoppa över någonting

i undervisningen, och i så fall, vad?"

En tredje fråga gällde vad lärarna själva upplever som

största psykiska/fysiska belastningen i jobbet, och som

de därför skulle vilja ha åtgärder mot "Vilka uppgifter/

arbetsmoment i dagens bilar anser du ställer störst krav

på läraren och är angelägnast att åtgärda?"

Fjärde frågan i sammanhanget gällde den rent tekniska

utrustningen i trafikskolebilar och då ombeds lärare

att beskriva sin "drömbil".

I praktiken visade det sig emellertid svårt att genom-

föra en någorlunda standardiserad intervju - i Vissa fall

var det tcam så ont om tid mellan lektionerna att någon

riktig intervju knappt kunde genomföras. I andra blev

det istället tid till längre samtal, t ex i samband med

kafferasten. Såväl kvantitativt som kvalitativt variera-

de därföri'n-teerllsVarEmien svårkontrollerad - och svår-

bearbetad - utsträckning.

Övriga observationer

 

Förutom beteendeobservationerna gjordes även en del

andra iakttagelser beträffande sådana faktorer som be-

dömdes av intresse för att beskriva trafiklärarnas ar-

betsförhållanden, främst då vilken extra utrustning

bilarna hade utrustats med för att anpassa dem till

arbetsplats och undervisningslokal.
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RESULTAT

Observationer

I tabell 4 nedan finns en sammanställning av observa-

tionsresultaten. Uppgifterna i tabellen är de aktivite-

ter som observerades under de schemalagda observations-

perioderna enligt avsnitt 2.2 ovan. Eftersom denna tid

endast omfattade knappt 60% av den totala tiden så re-

dovisas också det uppskattade antalet aktiviteter om

observationsperioden hade omfattat hela lektionspassen.

Den uppskattning har gjorts genom att multiplicera anta-

let aktiviteter med 1/O,589=1,7 (jämför tabell 3). För

sådana aktiviteter som inte var helt momentana redovi-

sas också en genomsnittlig tidsåtgång i tabellens sista

kolumn.

Tabell 4 Observerade läraraktiviteter

 

 

 

   

 

Aktiviteter av läraren Observerat Observerat Uppräknat antal Genomsnittlig
,vid antal vid antal tillfällen under tidsåtgång
lektioner tillfällen totala körtiden (min, sek)

Läraren kör själv 4 5 8,5 er'

Rattingripande 18 26 44,2

Växling 3 4 6,8

.Start av motorn 1 1 1,7

Bromsning 27 44 74,8

Koppling 7 10 17

Gasning 1 1 1,7

Höjd bromsberedskap 18 31 52,7

övervakning av hackningsmanöver 31 83 '141,1 23"

Öppnar dörr för kontroll 15 31 52,7

Skissar för elev 13 23 39,1 43"

Visar 1 lärobok 21 37 62,9 2' 13"

Gör anteckningar 31 42 71,4 29"

Läser 32 52 88,4 26"

Fönster reglering 57 -

Armbáge utanför kupên 14 23 39,1 2' 46"

Håller i takhandtag 14 32 34,4 1' 44"
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Kommentarer till observationerna

I kommentarerna nedan anges det uppskattade totalanta--

let tillfällen enligt tabell 4, kolumn 3 inom parantes.

När det uppskattade antalet är större än 10 har avrund-

ning gjorts till närmaste heltal.

Att läraren kör trafikskolebilen med eleven som passa-

gerare förekom under fyra lektioner, vid sammanlagt

fem (8,5) tillfällen. Körningen varade cirka två minu-

ter i genomsnitt. Vid två tillfällen körde läraren för

.att demonstrera parkeringsteknik, och vid tre tillfällen

för att komma till/från skolan när eleven var nybörjare.

Att läraren grep tag i ratten för att ändra bilens färd-

riktning förekom under 18 lektioner sammanlagt 26 (44)

tillfällen. Rattingripanden gjordes främst för att

korrigera fordonets sidoläge vid parkeringsövningar och

körfältsbyten och om bilen kom för nära parkerade bilar

eller trottoarkant.

Läraren växlade vid fyra (7) tillfällen. Vid tre av

dessa var det i demonstrationssyfte, men i det fjärde

fallet var det i samband med att eleven fick motorstopp

i en gatukorsning.

Vid ett (1,7) tillfälle fick läraren starta motorn efter

motorstOpp i en gatukorsning.

Att läraren faktiskt ingrep med sin egen fotbroms obser-

verades relativt ofta. Under 27 lektioner och vid 44

(75) tillfällen bromsade läraren och enligt en grov in-

delning kan 22 av dessa beskrivas som lugn bromsning,

15 som kraftig inbromsning och 17 som mycket häftiga

inbromsningar. Läraren använde kopplingen vid 10 (17)

tillfällen. Det förekom dels vid krypkörningsövningar,

dels i samband med att elever fick motorstopp mitt ute

i trafiken.
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Att läraren gasade har bara observerats vid ett (1,7)

tillfälle, när en elev tränade start i backe.

Lärarens bromsberedskap var svår att observera efter-

som det kunde hända att läraren ibland höll högerfoten

på ett sådant sätt att det var omöjligt att avgöra om

det var ett "viloläge" eller ett "beredskapsläge".

Under 18 lektioner och vid 31 (53) tillfällen lyfte dock

läraren foten tydligt från ett viloläge till ett beredm

skapsläge. Detta hände främst när bilen närmade sig en

för läraren känd "kritisk" situation, t ex en korsning

med dålig sikt.

Att läraren var tvungen att vända sig om i stolen för

att övervaka en backningsmanöver förekom under 31 lek*

tioner och vid sammanlagt 83 (141) tillfällen. Sådana

situationer varade genomsnittligt drygt 20 sekunder och

ägde nästan uteslutande rum i mycket lugna trafikmiljö-

er.

Vid 31 (53) tillfällen avslutades backnings- eller

parkeringsövningar med att läraren öppnade dörren för

att kontrollera bilens läge i förhållande till trottoar

eller parkeringsruta.

De pedagogiska aktiviteterna att "skissa" och "Visa i-

lärobok" har observerats vid 23 (39) resp 37 (63) till-

fällen. Detta har skett dels i samband med diskussioner

om uppkomna trafiksituationer, dels i samband med att

eleven haft frågor eller kommentarer till genomgångna

eller genomlästa teoriavsnitt. (Beträffande de uppräkna-

de antalet bör observeras att de i detta fall torde ge

en viss överskattning eftersom observationerna täckte

början och slut av alla lektioner och eftersom dessa

papper- och penna aktiviteter oftast ägde rum i början

eller slutet av lektionerna). Mera administrativt be-

tonade aktiviteter såsom att "föra anteckningar" på
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elevkort och liknande resp att "läsa" utbildningskort,

lektionsschema etc observerades vid 42 (71) resp 52 (88)

tillfällen.

Tre aktiviteter, som främst gällde lärarens personliga

komfort, var av sådan karaktär att de kunde observeras.

Det var reglering av höger sidoruta, placering av höger

armbåge och utnyttjande av takhandtag. Under 14 lektioner

observerades vid 23 (39) tillfällen när sidorutan var'

helt nervevad att läraren stack ut armbågen genom det

Öppna fönstret. Likaså under 14 lektioner men vid 32

(52) tillfällen satt läraren i en ställning med höger

hand vilande i takhandtaget över dörren. Bägge dessa

ställningar behölls dock under relativt kort tid efter-

som den genomsnittliga varaktigheten var mindre än tre

resp mindre än två minuter. Vad gäller öppning/stängning

av fönstret var detta beteende i och för sig lätt att

registrera, men det utfördes ofta redan innan lektionen

började och kom därför utanför observationsperioden.

Eftersom öppet eller stängt fönster ändå ansågs som be-

skrivande en del av lärarens arbetsförhållanden så re-

gistrerades därför om fönstret var öppet, men icke

själva aktiviteten. Under de totalt 70 observerade lek-

tionerna var således sidorutan på lärarens sida mer

eller mindre öppen vid 57 lektioner.

Intervjuer

Som redan antytts i avsnitt 2.3 så blev intervjusitua-

tionen mycket svårkontrollerad och svaren blev också

mycket heterogena. I vissa fall var det tcsm så kort

tid mellan lektionerna att inga frågor ställdes. Som

motsats till detta inträffade också att långa diskussio-

ner kunde föras med vissa lärare. Den information som

kunde erhållas vid sådana tillfällen var å andra sidan

så mångtydig och svårtolkbar att den var svår att passa
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in till någon explicit intervjufråga. I tabellerna 5-8

har dock gjorts ett försök att sammanfatta intervju-

resultaten.

Tabell 5 Antal lärare som skulle vilja ändra undervis-
ningen och undervisningssituationen.(Frågan
ställd efter varje lektion).

   

Göteborg Växjö Totalt

Nej, ingen ändring 23 12 35

Ja, om jag haft mer tid 11 4 15

Ja, om jag haft bättre hjälp- 1 - 1
medel

Ja, om elevövervakningen var 1 - 1
lättare

Otolkbara svar 2 - 2

Ej tillfrågade 13 3 16

Summa 51 19 70

    

  

Tabell 6 Antal lärare som skulle vilja hcppa över under-

 

 

 

visningsmoment. (Frågan ställd efter varje
lektion).

Göteborg Växjö Totalt

Nej, ingen minskning 30 16 46

Vet ej 8 -, 8

Ej tillfrågade 4 13 3 16

Summa 51 19 70

    

 

 

Som sammanfattning av tabellerna 5 och 6 kan sägas att

det var ingen lärare som önskade någon formav minsk-

ning eller inskränkning i den praktiska körundervis-

ningen. Istället var det många som önskade mera tid,

H'främst för att nöta" in vissa besvärliga undervisnings-

moment.
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Tabell 7
belastande att de bör ändras

Arbetsuppgifter/arbetsförhållanden som är så
(åtgärdas, för-

 

  

bättrasl). (Frågan ställd till varje lärare).

Göteborg Växjö Totalt

Backningsövningar 10 6 16

Konstant uppmärksamhet/ 1 - 1
beredskap

Stol/stillasittandet 2 1 3

Utformning, utrymme i kupên 2 - 2

Otolkbart svar 1 1 2

Vet ej 2 2 4

Inga problem - 1 1

Frågan ej ställd 7 1 8

Summa 25 12 37

 

  

  

Intervjufrågan till tabell 7 avsåg egentligen de fysis-

ka arbetsbetingelserna, men de vanligaste synpunkterna

från lärarna gällde snarast arbetsorganisatoriska för-

hållanden, nämligen långa arbetsdagar och stort elev-

antal. Av de mera "konkreta" uppgifterna var det sär-

skilt backningsövningarna som nämndes. Det påpekades

att nackstöden i moderna bilar hade gjort det mycket

svårt att på ettbekvämt sätt hålla uppsikt bakåt utan

att samtidigt störa eleven som vid dessa tillfällen

också strävar efter bästa möjliga bakåtsikt.
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Tabell 8 Viktigaste egenskap hos trafiklärarnas "dröm-

  

 

bil".(Frågan ställd en gång till varje lärare).

Göteborg Växjö Totalt

Nöjd med befintlig bil 4 2

Större bil \4 -
Större, specialkonstruerad 3 2

skolbil

Bättre stol 2 - 2

Luftkonditionering 1 - 1

Möjlighet att häva elevens 1 - 1
bromsning

Otolkbara svar 1 2 3

Vet ej 2 5

Frågan ej ställd 7 1

Summa 25 12 37

  

 

 

  

När det gällde "drömbilen" för trafikskoleundervisning

varierade uppfattningarna avsevärt. Många lärare hade

klart uttalade och motiverade krav, medan andra endast

önskade sig en "säkrare" bil, eller t<3m en bil som

känns säkrare". De svar som redovisas i tabell 8 är de

som bedömdes ge mest konkret information beträffande

lärarnas krav på en trafikskolebil.

Övriga observationer

 

Under de 70 lektionerna gjordes - helt naturligt - ett

stort antal andra iakttagelser av mer eller mindre sys-

tematisk karaktär. De iakttagelser som bedömts mest

intressanta i en beskrivning av trafiklärarnas arbets-

uppgifter och arbetsmiljö redovisas nedan i tre avsnitt

rörande motorcykelutbildning, fordonens utrustning resp

lärarutrustning.
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Metgrsytêlgtäiléaias

Observationsstudien var planerad att enbart omfatta

personbilsutbildning. Men vid kontakt med två av de

utvalda trafikskolorna för bokning av tidför observa-

tioner framkom det inte att de planerade observationer-

na enbart gällde personbilsutbildning. Vid besök på

skolorna visade det sig att under den inbokade tiden

det delvis var mcmlektioner. Eftersom det var av

intresse att, om än i mindre omfattning, även att få

åkte observatören med

det gällde.

erfarenheter av mc-utbildning,

vid de 4 lektionerna (två bilar)

På grund av att det ej planerats att utföra observatio-

ner under mcuutbildning, utfördes inga systematiska ob-

servationsanteckningar, istället antecknades de spe-

ciella problem som observerades och de synpunkter som

framkom under samtal med lärarna.

De trafikskolor som har mc-utbildning har en eller fle-

ra bilar utrustade med kommunikationsradio, för instruk-

tioner från läraren i bilen till mc-eleven som oftast

kör framför. I de bilar där mc-observationerna genom-

fördes var radioapparaterna sådana med lös handmikrom

fon.

Men att köra bilen och samtidigt hålla mikrofonen i ena

handen, ansåg lärarna var besvärligt. Problemet är att

med den ena handen sköta mikrofonen och med den andra

handen sköta ratt, Växling m m, och dessutom undvika att

trassla in sladden i växelspaken eller andra reglage.

Denna svårighet att sköta sladden till mikrofonen upp-

levs som en påtaglig trafiksäkerhetsrisk. Lärarna om-

talade också att det är problem med att övriga trafi-

kanter ej respekterar att trafikskolebilen vill köra

direkt efter mczn.
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Esäésaêssrsêsaiss

f samtliga 37 bilar som-beteendeobserVationer gjordeswl

i, registrerades också Vilken extra utrustning som bilen

försetts med. Resultaten finns sammanfattade i tabell

9.

Tabell 9 "Trafikskoleutrustning" i de studerade tra-
fikskolebilarna.

 

Bilmärke

Dubbelkommando

Broms Kopp- Gas
ling

Blink
kontr

Golv-

belysning

Sol-

lucka
Hel/halvljus
omkoppling

Komm.

radio

Antal

bilar

Drag-

list

 

Volvo 244 DL

Ford

Opel

BMW

SAAB 99 L

244 GL

245 GL

343 DL

Escort 1

Fiesta

Passat LS

Passat GLS

Golf L

Ascona

Ascona Aut.

316

-
ñ
-
-
l

-
J
N

N
N
O
N
N
W

N
d
i
-
d
b
)

--
0

-
-
3

-
Å
N
N
N
m

N
U

N
-
å
-
*
U
J

--
0

N
N
N
O
N

N
L
U

N
d
i
-
*
L
U

.
a

L

M

-
5
N

..
.a

.
J
N
-
Å

_
a
m
-
-

..
.a

.
J
N
-
.
a

x
D
-
A

.
A

  

Summa 37 36 m 7 5 16 16 3b
)
q

 

   

 

 

  

 

  

Samtliga 37 trafikskolebilar som det gjordes observa-

tioner i Var utrustade med mekaniskt verkande dubbel-

(36)

kopplingspedal för läraren, medan endast 10 hade gas-

kommandobromsar. Nästan samtliga hade också en

pedal i dubbelkommandot.

AV de 37 bilarna var 7 utrustade med kommunikations-

radio. Den används framför allt vid mo-utbildning men

vid två trafikskolor användes den även för kommunika-

tion mellan bilen ooh trafikskolan.
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5 av bilarna var utrustade med sollucka, vilket kanske

är tveksamt att kalla "trafikskoleutrustning", men som

åtminstone upplevdes positivt av lärarna.

16 av de 37 bilarna var utrustade med reglage så att

lärarna kunde reglera hel/halvljus. Reglaget var antingen

vippströmbrytare eller tryckknapp. Den var antingen

placerad på sidan av mittkonsolen eller under instrument-

brädan (ganska långt från lärarenl).

16 bilar hade särskild belysning för benutrymme och pe-

dalen på förarsidan. Reglaget för denna belysning var

av samma typ som halvljusomkopplaren och var placerat i

närheten av denna.

Av de 37 bilarna var 3 utrustade med påminnelselampor

för körriktningsvisare. Denna anordning bestod av två

röda lampor som var placerade under instrumentpanelen

framför läraren.

Två av de 37 bilarna var utrustade med sidorutsvind-

skydd med syfte att förhindra drag i kupén vid färd

med nervevad sidoruta. En av bilarna hade Vindskydd

av typ större "plastbubblor" vilka verkade mycket

effektiva. En bil hade något mindre draglister, vilka

också verkade minska luftströmmarna in i bilen.

Som "ordinarie" trafikskoleutrustning måste slutligen

också backspeglarna nämnas. Alla bilar hade minst en

extra monterad spegel som bara var avsedd för läraren.

I vissa bilar fanns det två eller tre speglar i olika

placeringar, vilket redovisas schematiskt i figur 1.
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Figur 1 Antal och placering av lärarens backspeglar
i trafikskolebilar. Kryssade speglar innebär
att spegeln främst användes för att iaktta
eleven utan att läraren behöver vrida sig.

Zéääsrsärsêssiasl

Med lärarutrustning avses dels undervisningsmaterial,

dels utrustning och föremål av mera personlig karaktär

som läraren har med sig i bilen.

Det undervisningsmaterial som lärarna hade med sig va-

rierade i Viss utsträckning, men det vanligaste var.

teoribok, pärm med teoriprov, pärm med utbildningskort,

mindre skissblock och pennor. Dessa föremål förvarades

i handskfack, i baksätet, under stolen, bredvid stolen

eller På inStrumentbrädanrMångalärare höll pärm och bok

i knät underen hel lektion. Pennor förvarades vid sol-A

skyddet, i friskluftintag, i handskfack, på instrument-

brädan, på mittkonsolen eller i lärarens fickor. Behovet

av ett ändamålsenligt förvaringsutrymme föreföll ganska

markant.
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Många lärare använder kuddar och extra överdrag för att

förbättra standardstolarnas sittkomfort. I den mån ytter-

plaggz Väskor eller andra föremål tas med i bilen så

förvaras de i baksätet.

AVSLUTANDE KOMMENTARER

Den redovisade undersökningen hade en mycket begränsad

omfattning och det bör betonas att den inte gör an-

språk på representativitet varken med avseende på tid

(på dygnet eller året), rum (stadsdel eller landsdel)

eller urvalsenheter (skolor, lärare, bilar).

De faktorer som kanske främst bör beaktas vid en tolkning

av resultaten är klimat och belysning. Observationerna

gjordes under juli-augusti, då det är ljust, torrt och

varmt i Sverige. Om observationerna istället gjorts

under Vintern är det högst sannolikt att åtminstone

vissa resultat hade blivit annorlunda.

Om man håller dessa uppenbara inskränkningar i minnet

torde resultaten ändå motsvara syftet - att ge en så

systematisk beskrivning av trafiklärarnas arbetsupp-

gifter och arbetsmiljö att den kan tjäna som under-

lag för förslag till en ändamålsenlig trafikskolebil.

Det bör också betonas att det undersökningen behandlar

är lärarnas explicita beteenden, dvs de handlingar och

verbala uttryck som observatören utan hjälpmedel kunde

se och höra, eller egentligen såg och hörde. I observa-

tionsmetoden ligger ju nämligen flera svårigheter som

kan behöva redovisas.

Den stora nackdelen - särskilt i trafiklärarsituationen *

är att många Viktiga aktiviteter inte är observerbara.

Det gäller främst sådana mer "psykiska" aktiviteter som

att bedöma, att kontrollera, övervaka och att vara

VTI MEDDELANDE 255



21

"uppmärksam". Dessa aktiviteter torde vara i stort sett

kontinuerliga för trafiklärarna, men hur stor belastning

de utgör kan inte bestämmas med en observationsmetod.

För den fysiska utformningen av fordonet torde det dock

Ainte vara nödvändigt att kartlägga alla dessa uppgifter

eftersom de i mycket ringa utsträckning är beroende av

fordonskonstruktionen utan snarare av trafikläraryrkets

grundförutsättning a att bedriva en komplex undervisning

i en komplex situation.

En annan svårighet med observationsmetoden är att den

ställer stora krav på observatören och observations-

situationen. I detta fall kunde inte observatören pla-

ceras någon annanstans åh] i baksätet vilket inte torde

vara den perfekta utsiktSpunkten för annat än observa-

tioner av lärarens nacke. Dvs observatören måste sitta

obekvämt och verkligen anstränga sig för attt ex följa

lärarens fotbromsberedskap.

En ytterligare belastning på observatören utgjordes av

önskemålet att få in ett rimligt antal observationer

under en relativt begränsad tid. Detta gjorde att ob-

servatören dels fick ganska många lektionspass varje

dag och att han dessutom fick mycket komprimerade ob-

servationsscheman för varje lektion. Dessa faktorer

sammantagna gör att om man skall bedöma tillförlitlig-

heten i de redovisade resultaten så bör dessa anses som

minimivärden, eftersom det är sannolikt att observatö-

ren inte hunnit observera eller registrera alla före-

kommande händelser.
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