
       

AV;

                 

5 . $

2

öste 4

   

829

är 204

i v $s )

%

k & P

4 X

fog

»' %

i 3 %

    

i

55%

i

%

_ Förslag till bä

 

k i

v

sku!

x

f väll %

Fa

;

ds

4

©
-av

Kri
ste

rS

   

k s

%

K

x it

 

           

polan:

 

5

& %

' s

  

och EinarLundgren (STR

  

rebilförarutbildn

    

PK HA
j X

3

f f y

ä Tå
$ %

fs ata 02 3 k
4 14

2 $ t

lumar

v

  

ing |

 

d

  

 

 

e

  

å P 4 i

i $ 3 P4

k % % 5

i ä å

t å 5

r f > 3

k 3

s % å

+ s - i 8 2

0 £ 3 - Ske

st å 2 24.5

2 f -
a ök

2 3

i -

i % 4 > ; $
3 3 i Ha 5 f ä 4

_ R Ses k ä n'

4

3

3 3 d

; %

N ot

SS U . 2

      

  

 

5 +

_ E » $ 2

M E
f i 2 %

i 2 %

3 ö i s $ 3

5 i

2 2 / 2 s #5 P
$ 4 5

i t f f.
2 > & Kras 3 så $ i3 % $ k Son

t h Z % 3 2 M

stå 4 i 3 4

% i i i
_ » k i

; * 2 3 -

it 3 kl vå B
05 $

K s 5 4 kl 7:
» # HL

a * ä * T *t vi t f& ä i

 



   
lr 404 1 984
iSN 0347-6049

404

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) ' 581 01 Linköping
Swedish Road and Traffic Research Institute - S-58101 Linköping - Sweden

Trafiksäkrare debutanter
Förslag till bättre bilförarutbildning

av Krister Spolander (Vl'I), Kåre Rumar (VTI), Freddie Lindkvist (SÖ)

och Einar. Fanégren (STR)

84. »06 .03





FÖRORD

För att undersöka vad som praktiskt kan göras för att

utveckla den svenska förarutbildningen tog Sveriges

Trafikskolors Riksförbund (STR) och Statens väg- och

trafikinstitut (VTI) våren 1983 initiativet att bilda

en arbetsgrupp. Gruppen som konstituerades i juni

1983 har bestått av Freddie Lindkvist (Skolöversty-

relsen), Einar Lundgren (STR), Kåre Rumar (VTI, ord-

förande) och Krister Spolander (VTI, sekreterare).

STR har svarat för VTIs kostnader.

Trafiksäkerhetsverket, Nationalföreningen för Trafik-

säkerhetens Främjande, Handelstjänstemannaförbundet,

OKs Trafikskolor. samt Trafikövningsplatsernas Sam-

arbetsorgan har beretts tillfälle att yttra sig över

ett rapportmanus. De synpunkter som gruppen därvid

fått har i tillämpliga delar arbetats in i denna rap-

port.

Merparten av arbetet har utförts av Krister Spolander.

Linköping april 1984

Kåre Rumar

ordförande i arbetsgruppen
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Trafiksäkrare debutanter; Förslag till bättre bil-
förarutbildning.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 Linköping

REFERAT

Efter analys av den svenska förarutbildningen.med

dess problem och möjligheter och mot bakgrund av det

internationella utvecklingsarbetet föreslås följande.

(1) Försöksverksamhet där en modell prövas som inneêii

bär att trafikskoleutbildning och privatutbildning

systematiskt integreras så att de pedagogiskt stöder

varandra. (2) Försök med att den teoretiska delen av

förarprovet genomförs av trafikskolor. (3) Utred-

ningen av förutsättningarna att införa förarutbild-

ning i två faser i Sverige, som i Norge. (4) Nybör-

jarSkylt som föraren måste ha på fordonet under de

t.ex. två första åren.
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II

Safer beginner drivers. Suggestions for improved dri-
ver instruction.

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

S-581 01 Linköping

Sweden

ABSTRACT

From an analysis of the Swedish driver instruction

and its problems and possibilities, the following

is suggested. (1) Experimental work testing a model

where the driving school training and the private

training will be integrated systematically and con-

sequently support each other pedagogically. (2) Let-

ting the theoretical part of the licencing test be

carried out by driving schools. (3) An analysis of the

conditions for the introduction of the driver training

in two phases in Sweden as was done in Norway. (4) A

beginner's sign on the car which will be compulsory

during the first two years for new licence holders.
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Trafiksäkrare debutanter. Förslag till bättre bil-
förarutbildning.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Nya data från senare år visar vilka höga olycksrisker

nyblivna förare har.

Från denna utgångspunkt har förarutbildningen analy-

serats och de möjligheter som finns att utveckla den

pedagogiskt så att säkerhetseffekterna blir större.

Det har skett med utblick på vad som händer med förar-

utbildningen internationellt.

Resultaten är följande.

(1) Det finns fortfarande en outnytthad säkerhets-

potential i den svenska förarutbildningen. Det

borde finnas spelrum för en mer säkerhetsinrik-

tad utbildning än den nuvarande. För det behövs

vissa ändringar vad gäller mål, innehåll, meto-

dik och form.

(2) Förarutbildningens mål bör klarare orienteras

mot följande problem.

(a) Ett viktigt nybörjarproblem gäller uppmärk-

samhet och visuellt sökbeteende, informa- i

tionsbehandling och beslutsfattande. Aspi-

ranter får körkort trots att de fortfarande

har uppmärksamhetsluckor i tid och rum.

Dessa brister kvarstår under avsevärd tid.

(b) Ett annat viktigt problem är de nya förarnas

attityder: närmare bestämt deras motivation
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och förmåga att anpassa körsätt efter be-

gränsningar i körförmåga.

' Nya förare har en orealistiskt hög uppfatt-

ning om sina föraregenskaper.

(3) Två nya metoder föreslås för att utveckla ele-

verna i dessa båda avseenden.

(a) S k berättande körning. Det är en metodik

som utvecklats av TSV & NTF i ett akutellt

fortbildningsprojekt. Den ger läraren möj-

lighet att kontrollera och påverka uppmärk-

samhet, informationsbehandling och besluts-

fattande hos eleven.

Denna metodik torde kunna tillämpas i utbild-

ningens senare skeden då samspel i trafiken

övas.

(b) Demonstrationsövningar där eleven försätts

i svåra situationer för att få insikt i

'förares prestationsbegränsningar och motverka

överskattningen av den egna förmågan.

(c) Härutöver behövs mera rutinövningar för att

träna in stabila rutiner för uppmärksamhet

och visuell avsökning.

(4) Privat övningskörning är både ett problem och

en outnyttjad resurs. Denär ett problem därför

att eleverna kan reagera på nya krav i trafik*

skoleutbildningen genom att i ökad utsträckning

övningsköra privat. Den är en resurs eftersom

den ger billiga och avspända möjligheter till

rutinövningar.

(5) Arbetsgruppen har fyra förslag för att förbättra

förarutbildningen och öka de nya förarnas säker"
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het. De är följande.

(a) Försöksverksamhet föreslås med två syften.

För det första utvecklas en modell där tra-

fikskoleutbildning och privatutbidlning inte-

greras systematiskt så att de pedagogiskt

stöder varandra.

I princip skulle uppdelningen vara den att

inlärning av nya färdigheter sker i trafik-

skola. Rutinmässig övning görs privat. Traf

fikskolan leder och kontrollerar utbildningen

och svarar för instruktioner till och upp-

följning av privatlärarens insatser.

För det andra studeras effekten av denna in-

tegrerade utbildning. Det sker genom att med

experimentell metodik jämföra olycksrisken

för förare som fått sådan utbildning med

förare som fått opåverkad privatutbildning.

(b) Trafikskolor föreslås få överta den teore-

tiska delen av körkortsprovet (för A- och

B-behörighet). Detta bör ske för att få

bättre resurser för körprovet och längre

observationstid, för att minska dubbelarbe-

tet, för att öka säkerheten vid uppkörningar-

na, för att förbättra teoriundervisningen

vilket sker genom att provet integreras i

undervisningen vilket bör leda till minskad

kuggningsprocent, och för att allmänt sett

stärka trafikskolornas pedagogiska ställning

i utbildningssystemet.

Ansvaret för provens utformning och innehåll,

liksom tillsyn över verksamheten skulle åvila

Trafiksäkerhetsverket.
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Delegeringen bör prövas i försöksverksamhet

inom några stationsområden. Det värderas ge-

nom att studera hur det praktiskt fungerar

och vad aspiranter, utbildningsledare, tra-

fiklärare och provförrättare har för erfa-

renheter av systemet och deras värdering av

det.

(o) De praktiska förutsättningarna att införa

den norska modellen med obligatorisk efter-

utbildning föreslås utredas. Modellen har

så pass många fördelar pedagogiskt och så

många utvecklingsmöjligheter att dess förut-

sättningar bör analyseras.

(d) Vidare föreslås att nybörjarskylt införs

som föraren måste ha med sig under de två

första åren. Det är en billig åtgärd som

markerar att det mesta av körförmågan lärs

in efter körkortet » något som skulle mot-

verka de nya förarnas överskattning av sin

förarskioklighet.
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Safer beginner drivers. Suggestion for improved
driver instruction.

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 01 Linköping Sweden

SUMMARY

Recent data again indicate that drivers just after

their licensing have veryhigh accident risks.t

From this basis driver training has been analysed

as well as the possibilities of a pedagogical de-

velopment, i.e. an improvement of.the safety effects.

The analysis has been carried out by a team from The

Swedish Association of Driving Schools, The National

Board of Education, and the Swedish Road and Traffic

Research Institute. In addition one has considered

what is done internationally in this subject.

The results are as follows:

(1) There is still an unused safety potential in

the Swedish driver training. There should.be a

margin for a training more oriented to safety

than now existing. This implies some changes as

to aim, contents, methods and form.

(2) The aim of the driver training should be more

definitely orientated to the following problems.

(a) Important beginner's problems are the atten-

tion and the.visual search, the information

processing and decision-making. Applicants

obtain their driving licenses despite their

attention lapses in both time and space.

These shortcomings remain for a considerable

period.
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(b) The driver's attitudes is another important

problem; i.e. their motivation and ability to.

adapt their way of driving to their limita-

tions in driving ability. Just after the li-

censing the driver has an unrealistically

high opinion of his driving ability.

(3) Two new methods have been suggested to make the

students grow in those two respects.

(a) A so-called commentary driving. This is a

methodology developed by the National Road

Safety Office and the National Road Safety

.Association in a current advanced driver

training project. The teacher will be able

to control and influence the student's

attention, information processing and deci-

sion-making.

The method may be useful at later stages in

the education when interaction in traffic is

trained.

(b) Demonstrations where the student has to cope

with difficult and/or critical situations in

order to become aware of the limitations in

the driving performance and to make him

realize the overrating of his own ability.

(0) In addition to this more routine training

is necessary in order to develOp stable

routines for the attention and visual search.

(4) Private driving training is both a problem and

an unused resource. It is a problem because the

students may respond to new demands in the dri-

ving school training by an increased private

training. It is a resource as it offers possi-
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bilities to train routines in an inexpensive and

relaxed way.

(5) The team has four suggestions for an improvement

of the driver training and an increase in safety

for new drivers. These suggestions are as followsá

(a) Research with a twofold aim has been sug-.

gested. In the first place a model will be

developed integrating the driving school

training and the private training systemi-.

cally and, consequently, those two.methodsid

will support each other pedagogically.

In principle the training of new skills

should be attended to by the driving school.

Routines should be trained privately. The

driving school supervises and controls the

training and is responsible for the instruc-

tions to and the follow-up of the private

teacher's efforts.

Secondly, the effect of this integrated

training is suggested to be studied by com-

paring experimentally the accident risks

for drivers trained as mentioned to the risk

for those who were trained privately in the

prevalent way.

(b) The theoretical part of the licensing tests

is suggested to be administered by the dri-

ving schools (for motorcycle and private car

licenses). This should be done to improve

the means for the on-road test, carried out

by the Road Safety Office, and get a longer

observation time, to decrease the duplication

of work, to increase the safety when taking
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the on-road test, to improve the theoretical

instruction by integrating the test which

probably will decrease the percentage of'

students failing in the tests. Generally,

this will strengthen the pedagogical status

of the driving schools in the educational

system.

The Road Safety Office should still be

responsible for both the design and the

contents of the theoretical test as well as

the supervision of the activity as a whole.

The suggested order should be tested within

a few areas. The evaluation will be carried

out by studying how it functions practically

and also considering the experiences and

evaluations of the applicants, the instruc-

tors, the driving teachers and the driver

examiners.

(c) The practical conditions for introducing the

Norwegian two phase model with a compulsory

supplementary training should be analysed.

The model has so many advantages pedagogi-

cally and so many possibilities of develop-

ment that its conditions should be analysed.

(d) Furthermore, it has been suggested that a

beginner's sign be introduced. The sign

should be compulsory during, for instance,

the first two years. This is an inexpensive

measure stressing that most of the driving

ability will be obtained from experience

after the licensing - something which might

make the new drivers reconsider the fact that

they often overrate their driving skill.
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?BAKGRUND OCH SYFTE

I de övriga nordiska länderna reformeras f n förarut-

bildningen. Internationella initiativ har tagits för

att få bättre underlag för utbildningens mål, innehåll

och metodik. Försöksverksamhet genomförs på olika håll

i varierande skala.

I Sverige har utvecklingen så att säga tagit paus ef-

ter trafiksäkerhetsutredningens förslag om förarut-

bildningen (TSU 1979). Bortsett från några smärre en-

skildheter har förslagen inte genomförts. I alla Vä-

sentliga delar vilar den svenska.förarutbildningen på

proposition 1967:55 och riksdagsbeslutet samma år.

Under senare år har de debuterande bilförarnas höga

olycksrisker återigen aktualiserats i flera studier

(Roosmark 1980, Thulin 1981, Brorsson 1983).

Det är få faktorer i trafiksystemet som har ett lika

starkt samband med olycksrisk som oerfarenhet och

bristande körförmåga.

I utbildningen bör det finnas chanser att åtminstone

till vissa delar komma tillrätta med de nya förarnas

säkerhetsproblem. Förarutbildningen utgör en del av

samhällets utbildningssystem. Den är ett led i den

trafikantutbildning som sker från och med förskolan.

Förutsättningarna för att komma tillrätta med de

speciella problem som finns för förarutbildningen,

beror därför till viss del också på den allmänna tra-

fikantutbildningen och på de resurser för efterutbild-

ning som finns i form av fortbildning Och liknande.

Det finns många trådändar att nysta i. Frågan är hur

problemen ser ut och var utvecklingsinsatser ger bästa

resultat.
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Syftet med detta projekt är att hitta de problem som be-

tyder mest för säkerheten. Då kan vi finna Vägar att

praktiskt gå Vidare för att lösa dem - i syfte att fri-W

göra de resurser som fortfarande finns outvecklade i

vår förarutbildning.
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UTVECKLINGEN UTOMLANDS

Vad händer utomlands? Hur har man sett på utbildnings-

problemen där? Vad finns därifrån att överväga för

svensk del?

Norge

Förarutbildningen sker i trafikskola eller privat. Den

privata tycks vara av liten omfattning. Enligt NTR

(1980) går 90% av körkortsaspiranterna i trafikSkola

för sin grundutbildning (enligt Hole, 1983, är det 95%).

Utbildningen sker efter kursplan, godkänd av statlig

myndighet (vegdirektoratet 1978, 1980).

Teori och praktik är inte integrerade i planen utan

behandlas var för sig, till skillnad från den svenska

kursplanen där teori och praktik integrerats.

Teoridelen omfattar följande 7 avsnitt. För varje av-

snitt anges mål och metodiska anvisningar.

(1) Inledning (3 lektionstimmar)

(2) Fordonets konstruktion och funktion (2 tim)

(3) Människan i trafiken - trafikpsykologi (2 tim)

(4) Vägen (3 tim)

(5) Beteende i trafiken (19 tim)

(6) Föraransvar (4 tim)

(7) Första hjälp till skadade (3 tim)

Teorin omfattar sammanlagt 36 lektionstimmar. De är

obligatoriska för eleven om utbildningen genomförs i

trafikskola.

Kursplanen för de praktiska körövningarna består av
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3 avsnitt: (1) grundläggande körning, (2) grundläggande

körning i trafik och (3) avslutande körning i trafik.

För varje avsnitt anges mål, ett antal övningar som

ska leda till målet samt instruktioner.

Det finns inte angivet något obligatoriskt minsta an-

tal lektionstimmar för de praktiska körövningarna.

I september 1979 infördes obligatorisk efterutbild-

ning, "fas 2"- Det innebär att ett körkort klass A

eller B gäller i högst två år när det efter godkänt

förarprov utfärdas första gången. Innan utgången av

tvåårsperioden ska föraren gå igenom ytterligare ut-

bildning som omfattar teori, halkå och mörkerkörning.

När den är klar övergår det provisoriska körkortet

till ett permanent utan ytterligare förarprov (figur

1).

Grundutbildning 7r-

(ca 55 h)

J_ Fas I

   

;Provisoriskt körkort

L ;L
Körerfarenhet på egen hand

(minst 12 månader)

1
Teori i klassrum

  

 

   

       

 

 

 

 

 

(4 h)

1 - I Fas II

Körning på halt underlag: 4 Mörkerkörning:

övningar och demonstra- demonstrationer och

tioner (4 h) * övningar (4 h)

 

 

 

L J
1

Permanent körkort

   

  

Figur 1 Det norska förarutbildningssystemet i två
' faser (efter Hole 1980).
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Den andra fasen uppgår till 12 lektionstimmar, att ske

i trafikskola och omfattar följande (vegdirektoratet

1980).

(1)

(2)

(3)

Teori, som består av fem avsnitt.

Risker i trafiken

Körning med "lav risiko" (defensiv körning)

Körning på halt underlag

Körning i mörker*

Personliga skyddsmedel (bälten, bilbarnstolar etc)

Körning på halt underlag.

Mål:

Övningar:

Eleverna ska få en realistisk förstå-
else för de speciella risker som finns
vid körning på halt underlag.

De ska kunna köra så att riskerna för
farliga situationer blir så små som
möjligt

De ska kunna utföra nödmanövrer på halt
underlag så att kritiska situationer
inte resulterar i olyckor

Bromsning och igångsättning: bromsning
med optimalt slip, nödbromsning, igång-
sättning och acceleration, bromsning
på underlag med olika friktion för högra
och vänstra hjulparen, körning utanför
asfaltkant.

enkel undanmanöver, dub-
dubbel undanmanöver

Nödmanövrer:-

bel undanmanöver,

med överraskningshinder

Hävning av sladd och körning i kurva:
bromsning och styrning i kurva, häv-'
ning av drivhjulssladd.

Mörkerkörning.

Mål: Eleverna ska få en realiStisk förstå-
else för riskerna under mörkerkörning
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De ska kuna manövrera ljuset för maxi-
mal sikt vid möte och vid omkörning

De ska känna till hur man Ordnar maxi-
malt upptäCkbarhet vid parkering och *
nödstopp i mörker.

Demonstra-

tioner: Verklig och upplevd Siktsträcka
Siktsträcka till gående
Siktsträcka vid möte med annan bil
Omkörning i mörker
Nödstopp i mörker
Parkering i mörker

Övningar: Hastighetsanpassning i mörker
Ljusanvändning vid möte och omkörning

Effekterna av detta nya utbildningssystem studeras nu.

Dels sker en studie av de nya förarnas olycksrisker

där man räknar med en olycksreducerande effekt på 5 %

(Glad 1980). Studien är upplagd så att förare i det

nya systemet jämförs med dem som tog körkort under

12-månadersperioden innan systemet trädde i kraft.

Preliminära resultat när en del av hela projektet ge-

nomförts pekar på att fas 2 kan ge positiva effekter

på trafiksäkerheten. Just för de speciella olyckor som

fas 2 inriktas mot-halka«och mörker- finns skillnader

i positiv riktning mellan experiment- och kontroll-

grupper (Glad 1984). Under projektets fortsättning får

man se om dessa tendenser håller i sig och om de blir

statistiskt signifikanta.

Vidare sker studier av hur förarna accepterar den

obligatoriska efterutbildningen.

över 90% av de som varit med i fas 2 menar att den haft

betydelse för deras körsätt och säkerhet (Sten & Elve-

stad 1983). Halkkörningsdelen har värderats mest, med

över 90% som anser att den varit nyttig. Motsvarande

för mörkerkörningsdelen är drygt 85% och teoridelen 75%.
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För det nya systemet finns flera skäl. Ett är att stan-

dardisera utbildningsförhållanden så att alla får mör-

ker och halka. Ett annat är att man velat komma åt den

höga olycksfrekvens som de oerfarna förarna har. Genom

efterutbildningen hoppas man åstadkomma en mer heltäck-

ande utbildning och ge oerfarna det som behövs för att

klara av sådant som erfarenhetsmässigt är besvärligt

för dem. Det är också möjligt att man behöver en tids

körning på egen hand för att kunna tillgodogöra sig

utbildning utöver grundutbildningen.

Typiska läromedel för respektive faser är Borch mffl

5(1976-83) och Sten m fl (1981).

Trafiklärarutbildningen är ettårig vid statens trafik-

lärarskola. Kursplanen omfattar ca 1 150 timmar. Som

jämförelse omfattar den svenska 10 veckors teori om

ca 370 tim, 30-60 veckors praktik vid trafikskola

samt 5 veckors avslutande teoriundervisning om ca

185 tim.*

För privatutbildning gäller att läraren är minst 21 år

och har haft körkort i minst 3 år (för det fordon för

vilket utbildningen sker). Det tycks vara vanligt med

förbud mot privatutbildning i tätorters centrala delar.

Finland

Privatutbildning är tillåten men begränsad av långtgå-

ende restriktioner. För att privatutbildning ska kunna

ske måste ett s k undervisningstillstånd finnas. Det

utfärdas av polisen lokalt. Privatläraren måste ha

minst tre års körerfarenhet av den fordonstyp tillstån-

det avser. Vidare måste privatläraren avlägga teori-

prov och övningsbilen godkännas av besiktningsman.

 

*

Den svenska trafiklärarutbildningen utreds f n av
Trafiksäkerhetsverket i syfte att utveckla praktik-
skedets pedagogik.
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Ett krav är att färdbromsen ska kunna användas av pri-

vatläraren. Detta innebär vanligen dubbelkommando i

övningsbilen. Dessutom skall läraren ha en backspegel

till sitt förfogande, fäst utanför bilen.

Förutsättningarna för undervisningstillstånd är släkt-

skapsförhållande eller särskilda omständigheter (främst

praktiska eller ekonomiska svårigheter att få utbild-

ning vid trafikskola).

Dessa villkor har lett till att få är privatutbildade,

färre än 10 % av körkortaspiranterna (Mettälä 1978).

För elever i trafikskola finns föreSkrifter om obliga-

toriskt minimiantal lektioner för såväl teori som prak-

tik.

Den teoretiska utbildningen ska omfatta minst 20 lek-

tionstimmar, och den praktiska minst 30 körlektioner

om 25 minuter.

Förarprovet får ske tidigast en månad efter det att

utbildningen påbörjats.

Trafiklärarutbildningen är obligatorisk och omfattar

ca 900 timmar.

En arbetsgrupp har fått Trafikministeriets uppdrag att

se över förarutbildningen och föreslå förbättringsåt-

gärder. Liikenneturva (Trafikskyddet) har därvid en

central roll vid utarbetandet av ettnytt utbildnings-

program.

I ett mellanbetänkande 1981 föreslogs utbildning i två

faser, enligt den norska modellen. Den andra fasen

skulle följa 12-24 månader efter det provisoriska kör-

kortet. Den skulle omfatta följande:
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Defensiv körning

Körning i dåliga förhållanden (mörker, halka etc)

Förändringar i trafiklagstiftningen

Första hjälpen

Arbetsgruppen har fått förnyat uppdrag av Trafikmini-

steriet att gå Vidare efter dessa riktlinjer och prak-

tiskt förbereda en tvåfasad utbildning i Finland.

Slutrapport beräknas komma under 1984.

Något politiskt beslut härom har inte fattats. Refor-

men för med sig en del praktiska åtaganden. Bl a måste

halkbanor byggas. Nu finns det bara på ett ställe

(Nystad). Plan finns för utbyggnad på 26 platser.

Det finns flera skäl varför man drivit frågan om obliga-

torisk efterutbildning så långt som man gjort i Finland.

Ett är de unga förarnas höga olycksrisker. Ett annat

är att en rad åtgärder genomförts under 1970-talet med

gott resultat (hastighetsbegränsningar, varselljus,

lag om bältesanvändning, strängare trafiknykterhets-

lagstiftning 0 s v). I samma anda vill man pressa

förarutbildningen på mera säkerhetsubstans.

Som enda land i Norden har Finland bestämmelsen att

den nyblivne föraren inte får köra fortare än 80 km/h

(bashastigheten) under det första året. Det anges på

bilen (eller motorcykeln) med en flyttbar skylt. Be-

stämmelsen infördes i december 1972. Några egentliga'

studier av effekterna på de nyblivnas olycksrisker

har inte gjorts, även om översiktsstatistik använts

för att följa olycksutvecklingen (Lehtimäki 1980).
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Danmark

Privatutbildning är inte tillåten utan all förarutbild-

ning sker hos godkända trafiklärare. Men trafikskolor

i egentlig mening finns inte. De danska trafiklärarna

arbetar enskilt. Krav på skollokaler eller andra under-

visningsfaciliteter finns inte.

Formell trafiklärarutbildning saknas. Läraren_mâste

dock godkännas av ett särskilt prövningsutskott, knutet

till polismyndigheten. För godkännande erfordas prov.

Godkännandet förnyas vart femte år.

Även i Danmark sker reformering av förarutbildningen.

F n förbereds förslag från Faerdselsikkerhetskommisionen

(1980) för genomförande.

Det viktigaste i dessa reformer är att myndighetsaukto-

riserad utbildningsplan införs. I den kedjas det teo-

retiska stoffet samman med körövningarna. Utbildnings-

planen kommer att omfatta ett obligatoriskt minimum om

20 lektioner.

Vidare kommer de inledande körövningarna att ske på

avstängda övningsplatser.

De teoretiska och praktiska proven förlängs. Skrift-

liga teoriprov införs.

Obligatorisk utbildning utvecklas för trafiklärarna.
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Utvecklingen utanför Norden

QEQQ_BQ§é_Bs§sê§sä

Inom OECD har två aktuella insatser gjorts för förbätt-

rad förarutbildning.

I mitten av 1970-talet gjordes en genomlysning av inter-

nationell forskning och erfarenhet inom området (OECD

1976).

En av de viktigaste slutsatserna av denna analys var

att utbildningen generellt borde få ökad säkerhets-

orientering. Träningsmetoder borde utvecklas för att

påverka förmågan att undvika eller på annat sätt han-

tera risker. Detta fordrar analys av riskundvikande

beteende. Man pekade vidare på att utbildningen måste

utveckla förarens motivation för en säkerhetsanpassad

körstil. Den nyblivne föraren måste inse att även de

bästa resultat vid körkortsprovet inte är "a guarantee

of life-long safe driving".

Härutöver pekade man på att prov och utbildning bättre

bör integreras. Det kan ske på olika sätt. Förutsätt-

ningar för bättre samarbete mellan prövare och utbil-

dare kan skapas genom t ex gemensamma seminarier, kon-

ferenser och regelmässigt informationsutbyte i den dag-

liga verksamheten.

Vidare konstaterades behov av ökad systematik i utbild-

Det innebär bl a att träningsmoment skall ord-

nas så att generella inlärningsprinciper tillgodoses,

t ex om stegrad svårighetsgrad, att minikontroller in-

förs så att lärare och elever kan se omedelbara resul-

tat av träningen 0 s v.

VTI MEDDELANDE 404



12

Kort sagt ställs i OECD-analysen en rad kvalificerade

och professionella krav på utbildningen, som i sin tur

fordrar en systematisk och sammanhållen utbildning.

Med utgångspunkt från detta arbete utarbetades senare

praktiska riktlinjer för förarutbildning och prov

(OECD 1981).

till utbildningsinnehåll med olika träningsmoment.

Riktlinjerna ger detaljerade förslag

Den danska kursplan som för närvarande utarbetas har

påverkats av detta OECD-arbete (Johansen 1982).

EEEQPê

I de flesta europeiska länder pågår en fortlöpande ut-

veckling av förarutbildningen, dock utan att genomgrip-

ande förändringar synes vara aktuella i nivå med den

norska modellen eller det som TSU (1980) föreslog om

tre skeden.

I t ex österrike pågår utveckling av förarproven, och

den praktiska körträningen i enlighet med vad som före-

slagits av OECD (1976, 1981).

ken försöker man systematisera trafikantutbildningen

I Tyska Förbundsrepubli-

från skolan och uppåt, för att inlemma förarutbildningen

i ett större sammanhang. I förarutbildningen fokuseras

i ökad utsträckning "the safety attitudes of drivers

to ensure that students do not concentrate only on pas-

sing the examination" (OECD 1981, s 60).

I Frankrike sker förbättring av lärarnas och förar-

prövarnas utbildning. En ökad jämförlighet mellan ut-

bildning och prov eftersträvas. Hjälpmedel utvecklas

som körgårdar, simulatorer, audiovisuella tekniker.
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I Holland söker man integrera utbildning och prov, ut-

veckla nya utbildningsmetoder och pedagogiska hjälp-

medel och integrera delar av förarutbildningen i det

allmänna skolsystemet (teoriutbildningen).

Eêäsefe_§fâäern§

Som avslutning på ettmångårigt utvecklingsarbete

genomförs en experimentell prövning av systemati-

serad förarutbildning i high school, på uppdrag av

det federala transportministeriet i USA. Det sker i

Georgia, i Dekalbs skoldistrikt. Det är intressant

eftersom det är det första där man med experimentellt

acceptabel metodik försöker klarlägga om en systema-

tiskt utformad och professionellt förmedlad utbild-

ning i det allmänna skolsystemet ger bättre resultat

än utbildning man skaffat sig på egen hand eller i

privat körskola.

I experimentet deltar 18 000 elever slumpmässigt för-

delade på två utbildningsgrupper och en kontrollgrupp

(Dekalb 1978). Till att börja med observerades effek-

ter som pekade på att olycksreducerande effekter på

10 - 20% skulle kunna säkerställas när hela experi-

mentet genomförts (Dekalb 1980). Aktuella rapporter

tyder dock på att inga effekter finns. Nu när 90% av

försöket genomförts finns inga signifikanta skillnader

mellan de tre gruppernas genomsnittliga olycksfrekvens

som uppmätts till 0,33, 0,32 respektive 0,32 (Weaver

1982).

Förklaringen härtill torde vara att utbildningen bara

till liten del består av körning i verklig trafik. Det

mest omfattande programmet består av 98 lektioner. Av

dessa sker visserligen 29 i bil, men 23 i körgârd. De

6 lektioner som sker i trafik delas dessuümnmellan tre
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. elever 1 Varje bil, så att den faktiska körtiden per

elev blir än mindre.

Förarutbildningen i high school har av naturliga skäl

utformats så att antalet elever per lärare maximerats.

Det är därför som den individuella körträningen blir

så pass liten där-

De generella slutsatser som kan dras för den eurOpe-

iska förarutbildningen blir därför begränsade.

Vidare måste man hålla i minnet att kontrollgruppens'

utbildning varierar, även i positiv riktning, vilket

minskar chansen att belägga effekter.

Sista ordet om detta stora försök är emellertid inte

sagt. Den slutliga utvärderingen tycks ändå kunna ge

nyttiga erfarenheter, särskilt av praktisk pedagogisk

natur, av glädje för förarutbildningens utveckling

(O'Farrell 1983).

Några reflexioner om den internationella utvecklingen

Den tvåfasade norska modellen med obligatorisk efter-

utbildning är naturligtvis föremål för omedelbart in-

tresse. Den ger möjlighet att fördela utbildningsmo-

ment mellan grund- ochefterutbildning. Svårare moment,

som halkträning och mörkerkörning, fordrar en viss

körerfarenhet. Därför är det möjligt att träning i

dessg moment ger effekter först om den sker 1 efter»

utbildningen.

Nu kan man räkna med att den norska modellen ännu

inte är Optimerad. Formen har många utvecklingsmöjlig-

heter. Exempelvis skulle det vara möjligt att använda

den för den diagnostiska metodik med s k berättande

körning som föreslagits för fortbildning av nya kör-
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kortshavare i Sverige (TSV, NTF, M, STR & FSAB 1982).

Denna metodik syftar till att göra förarens informa-

tionsbehandling och beslutsfattande åtkomlig för lära-

rens analys och påverkan.

Det är på ett sätt en paradox att i stort sett helt

oreglerad privatutbildning får förekomma samtidigt

som man ställer höga professionella krav på trafik-

skolor och trafiklärare. I Norden synes utvecklingen

gå mot ökade restriktioner för privatutbildningen.

Formellt har man gått längst i Danmark där ju ingen

privat utbildning får förekomma. Å andra sidan har

väl den professionella förarutbildningen där en bit

kvar innan den når standarden i övriga Norden; trafik-

lärarutbildningen i Danmark är ju nu också föremål

för reformering.

I praktiken har man gått längst i Finland där privat-

utbildningen är hårt omgärdad av restriktioner och i

Norge där ingen privatutbildning förekommer i fas två.

Paradoxen får praktiska följder. Att förhållandevis

fri privatutbildning förekommer i Sverige gör det

sannolikt svårare att utveckla förarutbildningen i

trafikskola) Detta problem diskuteras mera i kapitel

3.

Det är emellertid inte bara nackdelar med privatut-

bildning. Det är i vart fall mycket billigareatt

rutinöva olika färdigheter privat än att göra det i

trafikskola. Också detta diskuteras mera i kapital 3.

Förarutbildningen i Sverige har under många år hävdat

sig väl i internationell jämförelse. Fortfarande finns

det många inslag i den som borde vara värda att över-

väga för andra länder, exempelvis den teori- och
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praktikintegrerade kursplan som Vi införde 1970 medan

t ex norrmännen fortfarande skiljer teori och praktik.

Våra effektiva skriftliga förarprov står sig också

Väl i internationell jämförelse.

Den utveckling som emellertid nu sker, äger rum utan-

för Sverige. Man ser där fortfarande möjligheter att

få ut ytterligare trafiksäkerhetseffekter från förar-

utbildningen.
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PROBLEM I DEN SVENSKA FÖRARUTBILDNINGEN

Hur bra är den svenska förarutbildningen?

Det bästa sättet att bedöma förarutbildningens värde

för trafiksäkerheten_är att jämföra olycksfrekvensen

för förare som fått en ambitiös utbildning med sådana

som fått en dålig, eller ingen alls. Om de med bra ut-

bildning visar sig råka ut för färre olyckor än de i

andra, är det i princip lätt att beräkna nyttan av att

förbättra all utbildning efter den ambitiösare modellen.

Metodologiskt är det emellertid svårt att ta fram

grunddata som någorlunda entydigt isolerar effekter

av förbättrad utbildning. De många årens amerikanska

försök med informell och formell förarutbildning i

high school visar det. Men utan data av detta_slag

förlorar ofta diskussionerna om förbättrad utbildning

markkontakten. Trafiksäkerhetsutredningens förslag

om förarutbildningen blev ju lätt att avvisa i riks-

dagen eftersom det inte fanns några data om förväntad

nytta (TSU 1979).

Ett annat sätt att bedöma förarutbildningen är att se

'på de färska förarnas olycksrisker. De första åren

har de 7 - 10 gånger så höga risker jämfört med senare

då de kört ett antal år och fått tillräckligt många

mils körerfarenhet (Roosmark 1980, Thulin 1981, Brors-

son 1983).

Hur mycket av de höga olycksriskerna som beror på

bristande erfarenhet och hur mycket som beror På

ålder (omognad) är svårt att säga exakt. Det är kanske

fel att ställa frågan så eftersom det sannolikt är fråga

om ett samspel. Bristande erfarenhet spelar i varje fall

en avsevärd roll. Det är väl känt att rena prestations-

färdigheter utvecklas med ökande körerfarenhet (se
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exempelvis Spolander 1983). Med tilltagande körrutin

utvecklas inte bara prestationsförmågan, utan också

förmågan att anpassa körningen efter de prestations-

begränsningar man råkar ha som förare. Här bör den

åldersmässiga mognaden också ha betydelse.

Hur ska de nya förarnas olycksrisker tolkas. Är de

ett underbetyg åt förarutbildningen? Hade olycks-

riskerna i debutantåldrarna varit ännu högre om

förarutbildning varit kortare = billigare och/eller

sämre? Eller.är olycksriskerna ett normalt uttryck

för den tid det tar att lära sig de nya komplexa

färdigheter som bilkörning innebär? Kan olycksrisk-

erna pressas ner mer om utbildningen görs bättre?

Hur ska det ske i så fall?

Hur ser debutantriskerna ut inom andra verksamheter?

Skulle man exempelvis inom flygförarutbildningen ge

licens till förare som börjar med 7 - 10 gånger högre

haveririsker än vad man normalt kommer ner till när

förmåga och färdigheter utvecklats? Skulle man

acceptera debuterande styrmän med så höga risker

att sätta fartygen på grund?

Svaret är väl givet. Ingen kan vara nöjd med en ut-

bildning som släpper ifrån sig förare med så pass

höga risker under de första åren som vår bilförar-

utbildning gör.

Olika effekter av förbättrad utbildning

Olika typer av effekter är tänkbara av förbättrad

"förarutbildning..0m den heldragna kurvan i figur 2
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representerar det samband som i dag finns mellan olycks-

risk och körerfarenhet, illustrerar den punktade kur-
van en förbättring som ger initialt säkrare förare. De

börjar på en lägre risknivå och når snabbare optimum.

Deras risknivå är emellertid inte lägre när den väl

stabiliserats.

Samband mellan körerfarenhet

och olyckSrisk

...............u Initial effekt

Initial och varaktig effekt

Ö
l
y
c
k
s
r
i
s
k

 

    

4: Körerfarenhet 

Figur 2 Olika typer av effekter av förbättrad förar-
utbildning (från OECD 1976).

Den streckade kurvan däremot visar en förbättring som

'ger såväl en initial som varaktig effekt i och med att

risknivån stabiliseras på en lägre nivå.

Att åstadkomma den första effekten är åtminstone i

princip enkelt. Det gäller bara att behålla eleven
tillräckligt länge i utbildningen så att han där får

en del av den träning som han annars skulle fått som
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nybliven förare. Då bör han ligga på en lägre risk-

nivå när han får börja köra påegen hand.

Sen är det en annan sak att grundutbildninten inte kan

göras orimligt lång. Frågan är hur pass mycket mera

man kan förbättra de färdighetsinriktade delarna av

grundutbildningen när det som behövs framför allt är

träning och åter träning.

Att bara förlänga utbildningen räcker emellertid inte

om man vill nå envaraktig effekt. För att kunna

pressa ner den stabiliserade risknivån behövs också

en kvalitativ förbättring av förarutbildningen.

Olika typer av förbättringar

Frågan är om inte den mesta inlärningen av körförmågan

sker efter det att man fått körkort. I praktiskt taget

varje aspekt där man jämför oerfarna förares körför-

måga mederfarnas, finner man skillnader. Det gäller

alltifrån visuellt sökbeteende, uppmärksamhetsinrikt-

ning, beslutsfattande, reaktionsförmåga, kontroll

över bilen, till körbeteendet. Oerfarna presterar och

kör sämre än erfarna förare (se översikt Spolander

1983).

En slående skillnad mellan oerfarna ooh erfarna gäller

deras visuella.beteende. Oerfarna är mer osystematiska.

Erfarna förare harblickpunkten långt framför bilen._

För att exempelvis kontrollera sidoläget använder de

det perifera seendet. Oerfarna förare använder däremot

direktseende för detta vilket alltså innebär att de

ofta tittar på kant- och mittlinjemarkeringar på be-

kostnad av framförhållningen.

Erfarna förare söker med blicken av ett bredare område

framför bilen i olika trafiksituationer än vad oerfarna
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förare gör och de använder backspeglarna oftare. Detta

gäller i synnerhet de yttre speglarna. Före körfälts-

byte vrider de oerfarna ofta huvudet och ser direkt

i stället för att använda spegeln.

De oerfarnas uppmärksamhet är mer inriktad på den

fasta vägmiljön och det egna fordonet jämfört med

mer erfarna förare som,prioriterar0den rörliga tra-

fiken i sin uppmärksamhetsinriktning.

Dessa skillnader bör rimligen innebära att erfarna fö-

rare har bättre chanser att upptäcka händelser som kan

utveckla sig till kritiska situationer, t ex trafikan-

ter på kollisionskurs. Deras mer systematiska sökbe-

teende minskar riskerna för varseblivningsluckor i

tid och rum.

Nya förare har också ett ryckigare körsätt och längre

reaktionstider än mer erfarna. Kort sagt uppvisar de

ett beteendemönster som tyder på brister i uppmärksam-

het och informationsbehandling. De upptäcker situatio-

ner för sent och tvingas då till överreaktioner som i

sin tur skapar kritiska lägen.

Förarutbildningen borde därför i högre grad inriktas

mot uppmärksamhet, informationsbehandling och besluts-

fattande. För detta behövs såväl mera rutinövningar

som ny metodik.

Exempel på ny metodik är den s k berättande körning

som prövats i samband med utredningen av nya förares

fortbildning (TSV, NTF, M, STR & FSAB 1982). Metodiken
har senare utvecklats ytterligare (TSV & NTF 1983).

För rutinövningar har privat körning trots allt sina

fördelar. Kostnadsfördelen för eleven är uppenbar.

Säkerligen kan privata rutinövningar bli effektiva

under förutsättning att elevens förmåga fortlöpande
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kontrolleras av trafiklärare och att privatläraren

instrueras om hur rutinövningarna ska gå till.

En annan kvalitativ förbättringvore att utveckla den

andra sidan av körförmågan, nämligenkonsten att an-

passa körningen efter den egna prestationsförmågan.

Brister i prestationsförmågan gör ju faktiskt inte så

mycket, om bara förarna inser sina begränsningar och

kan anpassa körningen till detta.

I synnerhet manliga förare tycks snabbt utveckla en.

orealistiskt positiv uppfattning om den egna körför*

mågan, vilket tycks påverka körstilen (Spolander

19830) . Detta'tycks vidare kunna förklara en del av

olycksriskerna (Spolander 1983d).

Det lönar sig knappast att verbalt påtala dessa ting

1 för elever under utbildning. Det ger knappast några

effekter. Däremot kan det vara värt att pröva om inte

demonstrationer av olika trafiksituationer kan ge re-

sultat. Eleverna skulle försättas i svåra situationer

för att få känna på hur pass svårt det faktiskt är

att klara av dem när man väl hamnat där, t ex körning

i halka, mörker osv.Elevernas"nüsslyckande" bör leda

till riktigare insikt om de egna begränsningarna och

ge grund för en defensiv körstil som minskar olycks-

risken.
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Privatutbildningen

 

Vi kan konstatera att det inte finns någon plan för

privatutbildning. Vidare förs inga utbildningskort

- trots att så ska ske (proposition 1967:55 samt riks-

dagsbeslutet samma år). Privatutbildningen är sålunda

privat i ordets faktiska mening.

Problemet med dagens förarutbildning är att pedago-

giska och metodiska initiativ - som höjer kvaliteten

och därmed kostnaderna - är svåra att genomföra så _

länge som eleverna kan reagera genom att gå till pri-

vatutbildning. Den behöver i och för sig inte ge tra-

fikfarligare förare - även om det troligen är så -'

utan problemet är att den genom sin blotta existens

gör många pedagogiska förbättringar omöjliga att ge-

nomföra.

Det är en sak med rationaliseringar som gör trafik-

skoleutbildningen billigare och snabbare leder till

körkort. En del sådant har förekommit under årens

lOpp, bl a i form av intensivutbildning. Ibland har

detta sannolikt skett på bekostnad av trafiksäkerheten.

Verkliga förbättringar som leder till ökad säkerhet

kostar pengar, antingen i form av utvecklingskost-

nader; förlängd eller på annat sätt dyrare utbild-

ning. Men eleverna kan knappast värdera säkerhets-

förbättringar. Det är naturligt att de vill ha sina

körkort snabbt och billigt. Därför riskerar pedago-

giska förbättringar att eleverna ökar sin privatut-

bildning på bekostnad av trafikskoleutbildningen.

Privatutbildningen är i dag betydande - som framgår

av tabell 1 - och den tycks ha ökat under senare år.

Vanligast är den bland dem som är 18 år när de tar
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körkort, den grupp för vilken det kanske vore sär-

skilt angeläget med en systematisk och professionell

utbildning i trafikskola.

Enligt Trafiksäkerhetsverkets förarprovsstatistik

var 77% av förarproven för B-behörighet 1982 anmälda

genom trafikskola och följdaktligen 23% privat an-

mälda. Andelen privatanmälda prov har ökat kontinu-

erligt (var 21% år 1981 och 16% år 1975).

Om förarprovet gav ett tillförlitligt mått på kör-

kortsaspirantens framtida olycksrisk, vore det inga

problem. Då behövde man bara höja godkännandegrän-

serna för att få ned debutanternas olycksrisker, och

då skulle en effektiv trafikskoleutbildning - även

om den kostade mera - konkurrera ut privatutbildningen

genom att kunna lotsa eleverna genom provet.

Tabell 1 Hur utbildas körkortseleverna? Procent ny-

blivna förare som utbildats av trafikskole-
lärare, föräldrar m fl (Spolander 1983b).

 

 

 

Män Kvinnor

18 år 19 - 18 år 19 -

Lärare enbart 28 46 34 60

Förälder enbart 20 11 5 2

Annan person enbart 3 11 3 5

Lärare + förälder 34 12 33 11

Övriga kombinationer 15 20 25 22

Totalt 100 100 - 100 100

 

 

  

 

Men så är det inte. Provet saknar prognosvärde. Det

är varken metodologiskt eller ekonomiskt möjligt att

förbättra det så att individuella prognoser kan göras

med den säkerhet som i så fall skulle erfordras.
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Ger trafikskoleutbildning säkrare förare än privat-

utbildning?

Icke-experimentella data där man i efterhand jämför

privatutbildades och trafikskoleutbildades olycks-

frekvenser duger inte för att bedöma utbildningens

värde. Skillnader i olycksfrekvens behöver inte bero

på utbildningen, utan lika gärna på att grupperna redan

från början skiljer sig åt i något säkerhetsrelevant

hänseende (attityder t ex). Att privat- och trafik-

skoleutbildade skiljer sig åt vet Vi. Som framgår av

tabell 1 finns det kraftiga ålders- och könsskillnader.

Dessa båda faktorer har samband med olycksrisk. Vid

en jämförelse kan man i och för sig kontrollera för

dessa båda faktorers effekt. Problemet är emellertid

alla andra säkerhetsrelevanta faktorer som inte är

lika lätta att kontrollera vid en icke-experimentell

jämförelse.

För att belysa frågan fordras således experimentella

data där de grupper som jämförs bara skiljer sig åt

i den förarutbildning de fått och inte i någonting

annat. Som tidigare nämnts pågår ett sådant försök i

USA (avsnitt 2.4.3). Möjligheterna att generalisera

till svenska utbildningsförhållanden är emellertid

små därför att det amerikanska försöket gäller i high

school där förarutbildningen är upplagd enligt prin-

cipen "en lärare - ju fler elever, desto bättre",

och eftersom körövningarna i faktisk trafik är mycket

få, med svenska (och europeiska) mått mätt.

Vi vet alltså inte om trafikskoleutbildning ger säkrare

förare än privatutbildning, men rimligen bör det vara så.

Vårt samhälle är ett utbildningssamhälle. Stora resur-

ser satsas på att ge barn och ungdomar en samhällelig

och yrkesmässig kompetens. Det sker inom såväl de all-

männa skolsystemen som de specialiserade utbildningar

näringslivet ger. Fort- och vidareutbildning är Viktig

för många yrkesgrupper, inte minst för själva lärar-
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kåren som har ansvar att fortlöpande underhålla sin

kompetens som utbildare.

Varför görs då undantag för förarutbildningen i detta

utbildningsideologiska sammanhang? Det skulle förvåna

om professionellt utformad och bedriven.trafikskole4

utbildning inte skulle ge bättre resultat än den som

kan förmedlas av privatpersoner som inte annat än

tillfälligtvis har allmän pedagogisk kompetens. Men

detta återstår att pröva.

Dessa synpunkter på privatutbildningen bör emellertid

avrundas med att peka på en fördel som kan ha bety-

delse. Det är mycket billigare att skaffa sig körrutin

om man gör detprivat än i trafikskola. En orsak till

en del av de nya förarnas problem är sannolikt att

de kört för litet i sin utbildning (se avsnittet 3.3).

Därför skulle en uppstagad privatutbildning som syste-

matiskt inlemmas i professionell trafikskoleutbildning

kunna ge positiva effekter och därmed förstärka ut-

bildningen i trafikskola. Också detta vore värt att

pröva.

Sammanfattande synpunkter - integrerad utbildning

Vår diskussion hittills om förarutbildningens problem

och vad man skulle kunna göra åt dem, kan sammanfattas

på följande sätt:

(1) Utbildningen borde kunna förbättras. De nya förarna

har så pass höga olycksrisker att det bör finnas

ett spelrum för en mer säkerhetsinriktad utbild-

ning än den nuvarande.

(2) Ett markant nybörjarproblem gäller uppmärksamhet,
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informationsbehandling och beslutsfattande. Eleven

måste hinna få sådana perceptuella rutiner - i

varje fall ett riktigt grundmönster - att det inte

uppstår luckor i tid och rum. Ett sätt att ta hand

om detta i förarutbildningen är att utveckla ny

metodik. En sådan är s k berättande körning som ger

läraren möjligheter att kontrollera och påverka

dessa processer hos eleven.

Denna metodik ställer vissa ökade krav på eleven.v

Den kan knappast användas förränunder utbildj

ningens senare skeden. Och det är först då den är

intressant eftersom.det är främst i samspelet med

andra trafikanter som den ger nya möjligheter.

Den rutinövning som därutöver behövs för att sta-

bilisera de visuella rutinerna bör lämpligen kunna

ske med privat övningskörning. Förutsättningen för

att detta pedagogiskt ska fungera är dels att pri-

vatläraren instrueras av trafiklärare, dels att

privatövningarna fortlöpande kontrolleras och styrs

av trafiklärare mot utbildningsmålet.

(3) Ett annat problem gäller säkerhetsattityder, när-

mare bestämt elevernas uppfattning om den egna ka-

paciteten och deras förmåga och motivation att an-

passa körsätt efter sina begränsningar.

Metodiken i detta fall bör utgöras av demonstra-

tioner.

Ett defensivt körsätt bör eftersträvas. Metodiken

med berättande körning bör vara ändamålsenlig för

även detta.

(4) Privat övningskörning bör integreras i trafikskole-

utbildning. Privat övningskörning ger inte bara
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billigare tillfällen att öva körrutin, utan också

ofta mer avspända, vilket har pedagogiskt värde.

Ett positivt inslag i TSUs förslag.om förarutbild-

ningen var att man försökte integrera trafikskole-

och privatutbildningen (TSU 1979).

Frågan är alltså inte om man skall begränsa pri-

vatutbildningen eller inte, utan hur den ska kunna

stagas upp och på ett systematiskt sätt föras in i

förarutbildningen.
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH FÖRSÖKSVERKSAMHET

Det är långt ifrån alla förarutbildningsproblem som

diskuterats i föregående kapitel. Men de är de vikti-

gaste, enligt vår uppfattning. Det ärcüansom utveck-

lingsarbete bör inriktas på för att ge resultat på

utbildningens trafiksäkerhetsnytta.

Hur kan säkerhetseffekterna av förarutbildningen ut-

vecklas? Hur ska de nya förarnas olycksrisker kunna

minskas?

För det första föreslås att ny pedagogik utvecklas och

prövas praktiskt. I kapitel 5 föreslås försöksverksam-

het som innebär att en integrerad form av trafikskole-

och privatutbildning utvecklas och utvärderas i jämfö-

relse med ren privatutbildning. Dels kommer ett sådant

försök att ange om, och i så fall hur mycket bättre

denna integrerade utbildning är jämförd med oreglerad

privatutbildning. Dels innebär försöket att en praktisk

modell för integrerad utbildning utarbetas och prövas

- och kan tas i praktiskt bruk om resultatet blir gott.

För det andra föreslås att den teoretiska delen av

provförrättningen för A* och B-behörighet delegeras

till trafikskola. Provens mål, innehåll och utformning

samt godkännandenivå skulle som nu bestämmas av Tra-

fiksäkerhetsverket, men det praktiska genomförandet

hänskjuts till trafikskola. Syftet med detta är dels

att stärka trafikskolornas ställning i förarutbild-

ningen - vilket är naturligt om integrerad utbildning

utvecklas - dels att skapa mer tid och resurser för

det praktiska körprovet hos Trafiksäkerhetsverket.

Detta diskuteras i kapitel 6.

För det tredje föreslås att de praktiska formerna för

en tvåfasad förarutbildning enligt norsk modell utreds.
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Modellen har så många fördelar att det finns skäl att

studera hur ett realiserande skulle kunna ske (kapi-

tel 7).

För det fjärde ges förslag om försök med nybörjar-

skylt för alla nya bilförare, enligt finskt, eller

snarare engelskt mönster (kapitel 8). Det är en enkel

och billig åtgärd. Lyckas den att klargöra för den

nyblivne bilföraren att han fortfarande är under in-

lärning och därmed stimuleras till defensivt körsätt,

är skylten väl motiverad.
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FÖRSÖKSVERKSAMHET MED INTEGRERAD UTBILDNING

Syfte och allmän uppläggning

 

Försökets syften är två. För det första utvecklas en

modell där trafikskoleutbildning och privatutbildning

integreras systematiskt så att de pedagogiskt stöder

varandra. För det andra utvärderas trafiksäkerhetsef-

fekten av den integrerade utbildningen genom att jäm-

föra den med oreglerad privatutbildning.

Ps2_222s9§s5§§s_gääilésiege2§_isasbåll

Den principiella fördelningen mellan trafikskola och

privatutbildning i den integrerade utbildningen är

följande.

0 Inlärning av nya färdigheter sker i trafikskola

Rutinövning görs privat

Kontroll och uppföljning av privatutbildningen

liksom avslipning av resultatet sker i trafik-

skola

Trafikskolan får härigenom en ny uppgift: att admini-

strera privatutbildning så att den sker systematiskt

inom ramen för en sammanhängande utbildning, att ge

råd och vägledning till privatutbildaren, att följa

upp privatutbildningen genom kontroller och diagnos-

tiska prov och modifiera dess inriktning allt efter

behovet i det enskilda fallet.

_Modeller för integrerad utbildning har prövats vid

bl a OKs trafikskolor och tillämpas nu där med goda

erfarenheter. Dessa bör beaktas då modellen utvecklas

praktiskt.
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Den integrerade utbildningen gäller inte bara formen.

Den ska också fyllas med delvis nytt innehåll och ny

metodik. Som tidigare diskuterats bör utbildningen

starkare inriktas på elevens (1) visuella beteende,

informationsbehandling och beslutsfattande, samt (2)

inställning till trafikens svårigheter, den egna kör-

förmågan och förmågan eller motivationen att anpassa

körsättet därtill. Inriktningen framgår av tabell 2.

 

 

Tabell 2 Den integrerade utbildningens inriktning

Mål/moment Metodik

Uppmärksamhetsrutiner, Berättande körning (tra-
utveckling av ett aktivt fikskola)
visuellt sökbeteende Rutinövningar (privat)

Beslutsprocessen: defen- Berättande körning (tra-
siv körning, planering fikskola)
framåt Rutinövningar (privat)

Subjektiv körförmåga: Demonstrationer och öv-.
kontroll över balansen ningar i trafikskola
mellan trafikens krav -
körsätt - egen förmåga

  

 

Som tidigare nämnts torde metodiken med berättande

körning vara tillämplig först i utbildningens senare

skeden då samspel med annan trafik övas. Det är främst

i sådana situationer som metodikens fördelar bäst kom_

mer till sin rätt. I vissa andra körsituationer som

exempelvis träning på halt väglag är metodiken svå-

rare att använda, och kanske heller inte lika intres-

sant.

Metodiken måste emellertid utprövas, t ex dess till-

lämpbarhet i olika övningsmoment och körsituationer,

graden av samtidighet i elevens rapportering m m.

Den integrerade utbildningen innebär modifiering av

nuvarande kursplaner. Hur det kan se ut redovisas i
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bilaga_l. Det får ses som exempel. Försöket innebär

ju att mål, innehåll och metoder för utbildningen ut-

vecklas. Till vissa delar finns bra underlag. Exempel-

vis harmetodiken med berättande körning kommit ganska

långt i praktisk form (TSV & NTF 1983) och det som

återstår är främst att anpassa den till grundutbild-

ningen. I andra delar behöver man börja mer från bör-

jan.

Viktigt är att tillräckligt stor del av försöksresur-

serna läggs på att utveckla den integrerade utbild-

ningen. Först då kommer det att finnas effekter att

mäta.

E§E§§E§E§_EEEÄ§99nin9

Utvärderingen av den integrerade utbildningen är expe-

rimentell vilket innebär att försökspersoner fördelas

på experimentgrupp (integrerad utbildning) respektive

kontrollgrupp (enbart privatutbildning som lämnas opå-

verkad) så att grupperna är jämförbara i alla säker-

hetsrelevanta avseenden utom ett - nämligen typ av

förarutbildning. Fördelningen sker lämpligen med något

slumpmässigt förfarande.

   

 

  Elever som tänkt privat-
utbilda sig och har privat-
lärare

 

   

  

Experiment- Kontrollgrupp =
grupp = integrerad ren privatut-
utbildning bildning

    

 

Figur 3 Försökets uppläggning med experiment- och
kontrollgrupp
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Som framgår av figur 3 väljs eleverna till experiment-

och kontrollgrupp från dem som från början tänkt privat-
utbilda sig och som har privatlärare. Det är den grupp
som är realistisk och intressant i sammanhanget. Det

kommer alltid att finnas elever som inte har möjlighet

till privatutbildning. För dem finns bara alternativet

med ren trafikskoleutbildning men det gör dem också

ointressanta i denna försöksverksamhet. Och om det är

så som vi misstänker - att oreglerad privatutbildning

ger förare med högre olycksrisk - är det den växande

gruppen privatutbildade förare som skall ges/påföras

alternativet med en integrerad utbildning där privat-'I

utbildningen stagas upp och dess fördelar exploateras

pedagogiskt.

Utvärderingen sker genom att data om försökspersonernas

olyckor och körvanor samlas in under 2 år efter det

att de fått körkort. Olycksrisken beräknas (olyckor/
körsträcka) och jämförs mellan förare med den integre-

rade utbildningen och den rena privatutbildningen.

Vidare samlas beskrivande data in om hur utbildningarna

faktiskt skett, omfattningen i tid, kostnader m m.

Administrativ uppföljning av den integrerade utbild-

ningen sker med bedömning av hur den praktiskt funge-

rat och vad som erfordras för att lansera modellen i

större skala (om trafiksäkerhetseffekterna är goda).

Utbildningens omfattning

Den integrerade utbildningen kan förslagsvis omfatta i

genomsnitt 25 körlektioner i trafikskola och "så

mycket privatkörning som möjligt" (hur mycket som sker

registreras under uppföljningen), samt ca 10 teorilek-

tioner i trafikskola. Vidare behövs motsvarande 3 lek-

tioner för instruktion till privatlärarna.

VTI MEDDELANDE 404



35

Rekrytering av försökspersoner

,Försökspersoner väljs alltså från dem som från början

tänker utbilda sig privat (och har privatlärare).

Dessa får erbjudanden om den integrerade utbildningen.

Överenskommelse sker: eleverna får denna trafikskole-

utbildning kostnadsfritt (eller starkt rabatterad)

mot att de fullföljer den som planerat.

Kontrollgruppen får ju inget erbjudande. För dem får

något arrangemang övervägas för att hindra att de

senare ändrar sig och går i trafikskola, i varje fall

om det skulle ske i större omfattning.

Försökspersonerna kan rekryteras i samband med kör-

kortstillståndet (som behövs för att få övningsköra).

I samband med att de ansöker om det, anger de om de

tänker utbilda sig privat eller i trafikskola. De

med privata avsikter kontaktas av projektledningen

alldeles innan körkortstillståndet ges.

En annan metod är att rekrytera i samband med synpröv-

ningen. Den behövs för körkortstillståndet och sker

på trafikskola - oftast - även i de fall aspiranten

avser att utbilda sig privat.

En tredje metod är att rekrytera eleverna i gymnasie-

skolan. När de får börja övningsköra (17 år, 9 mån)

får de en enkät om sina planer. På grundval av den

sker rekryteringen.

Försöksskolorna bör ligga i ett geografiskt begränsat

och åtkomligt område. De bör vara bra, utan att för

den skull vara "extremt " (= orepresentativt) bra.
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Försökets omfattning

 

Data om olyckor och körsträckor samlas in med enkäter

eller motsvarande. Det är enda möjligheten att få rim-

lig storlek på försöket och därmed ekonomi. Polis-

rapporterade olyckor är relativt sett så pass statis-

tiskt ovanliga att mycket stora försöksgrupper behövs

för att säkerställa effekter av den integrerade ut-

bildningen. Dessutom är polisrapporterade olyckor be-

häftade med ett i detta sammanhang oacceptabelt stort

bortfall (ca 50%!).

Om man gör avgränsningen till sådana olyckor som minst

medfört sådana skador att fordonsreparation blir nöd-

vändig, kan den genomsnittliga olycksrisken för nya

förare uppskattas till ;ca 22 olyckor per 100 000 mil

(Spolander 1983d).

Vi väntar oss att den integrerade förarutbildningen

ska vara så pass effektiv att den minskar det första

årets olycksrisk med 12%. Vi kan då vänta oss att

elever med integrerad utbildning får en olycksrisk

på 19,3 olyckor per 100 000 mil.

Hur många försökspersoner behöver vi då för att statis-

tiskt säkerställa denna effekt på 10% nivå? Spolander

(1983d) använder en statistisk modell som bygger på att

antalet olyckor en förare råkar ut för är Poissonför-

delat med väntevärdet proportionellt mot antalet körda

mil. Enligt den modellen fordras minst 650 personer i

varje grupp för att säkerställa en 12-procentig reduk-

tion av olycksrisken på 10% konfidensnivå.

Låt oss för säkerhets skull öka på: försöket bör om-

fatta minst 2 x 750 personer.
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Administration, tidläggning och kostnader

 

Projektledning behövs som dels har att planera under-

sökningsmetodiskt med de mätningar m m som behövs,

dels har att ta fram instruktioner för den integrerade

utbildningen, dels har att hålla i försöket under

dess gång.

Vidare bör försöksverksamheten åtnjuta den formella

och praktiska förankring som en styrgrupp ger, samman-

satt av de myndigheter och organisationer som har an-

svar för förarutbildningen.

En tänkbar administrativ modell finns i bilaga 2.

Med två års olycksobservation kommer försöket att ta

totalt 4,5 år, enligt tabell 3.

Tabell 3 Försöksverksamhetens tidläggning

År 0 Detaljplan utarbetas
Pedagogiken utarbetas med instruk-
tioner och material

År 1 Utprövningar sker

Urval dras,
Utbildning sker för eXperiment-

Ãr 2 och kontrollgrupper (totalt ca 0,5 år
runt 2-årsskiftet)

År 3 Uppföljning första året

Uppföljning andra året

År 4

Analys + rapportering
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FÖRRÄTTNING AV TEORIPROV I TRAFIKSKOLA

Bakgrund och syfte

 

.I körprovet sker bedömningen av körkortsaspirantens

förarkompetens. Teoriprovet är ett komplement som egent-

ligen inte skulle behövas om det vore praktiskt och

metodologiskt möjligt med ett heltäckande körprov. Nu

är trafiken så variationsrik att det på sin höjd bara

går att representera några viktigare situationer och

observera en del färdigheter hos aspiranten under de

20 - 30 minuter körprovet varar. Teoriprovet komplette-

rar därför och ger möjlighet att pröva om aspiranten

vet hur man ska bete sig i olika trafiksituationer.

Innan trafikskoleelever släpps upp till körprov genom-

går de oftast ett teoriprov på trafikskolan. Det ger

elev och lärare chans att bedöma möjligheten att klara

provförrättningen. Det är en bra ordning eftersom det

bör öka säkerheten i provförrättningarna - de aspiranter

som kommer till uppkörningen har åtminstone teoretisk

kompetens. Det bör vidare minska kuggningsprocenten.

Detta innebär emellertid dubbelarbete. Samma prov görs

i trafikskola och hos Trafiksäkerhetsverket. På tra-

fikskolan betyder väl dubbelarbetet i praktiken inte

så mycket. Det kan motiveras pedagogiskt.

För Trafiksäkerhetsverkets del betyder dubbelarbetet

mer. Tiden per aspirant är kort. Teoriprovet tar tid

från körprovet. Om teoriprovet togs bort skulle tiden

för körprovet kunna ökas med 10 minuter per aspirant.

Det motsvarar förlängning med en tredjedel vilket rim-

ligen skulle förbättra körprovets täckning av trafik-

situationer och färdigheter och därmed dess tillför-

litlighet.
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Om teoriprovet delegeras till trafikskolorna stärks

deras pedagogiska ställning. Provet kan då integreras

på ett smidigt sätt i teoriundervisning, allt i enlig-

het med modern pedagogisk praxis.

En annan konsekvens är att Trafiksäkerhetsverket inte

längre skulle behöva särskilda lokaler för teoriprovet.

Det bör innebära en icke oväsentlig kostnadsbesparing.

Vi föreslår att teoriprovet delegeras till trafikskola,

av sammanfattningsvis följande skäl.

0 Trafiksäkerhetsverket avlastas och kan koncen-
trera sig på körprovet. Det kan tidsmässigt för
längas med bortåt en tredjedel = bättre Och
tillförlitligare prov.

o Dubbelarbete försvinner. Trafikskolorna kan in-
arbeta teoriprovet på ett naturligt sätt i teo-
riundervisningen, vilket bör ge avsevärda peda-
gogiska vinster.

0 När eleverna kommer till Trafiksäkerhetsverkets
provförrättning har de godkänd teoretisk kom-
petens. Det bör öka säkerheten och minska kugg-
ningsprocenten.

o Trafikskolornas pedagogiska ställning i förar-
utbildningen stärks. Med alla de professionella
krav som - helt riktigt - ställs på trafiklärare
och trafikskolor måste det vara rimligt att de
får överta praktiskt ansvar för en del av prov-
förrättningen.

Det är enbart genomförande av teoriprovet som föreslås

delegeras till trafikskola. Ansvaret för provens mål,

innehåll, utformning samt regler för godkännande skul-

le fortfarande åvila Trafiksäkerhetsverket. Viss ser-

vice måste ske till trafikskolorna ifall teoriprovet

delegeras till dem - liksom tillsyn av verksamheten.
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Genomförande

 

Delegeringen bör prövas på försök inom ett eller ett

par stationsortsområden.

Det kan med fördel göras insamband med försöksverksam-

heten med den integrerade utbildningen (kapitel 5).

Även privatister kan inlemmas i denna ordning med

teoriprov vid trafikskola.

Uppföljning - värdering

 

Försöket värderas genom att studera hur det praktiskt

fungerar och vad aspiranter, utbildningsledare, trafik-

lärare samt provförrättare har för erfarenheter av

systemet och deras värdering av det.

Detta sker med intervjuer och enkäter till urval av

dessa grupper.
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ATT UTREDA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OBLIGATORISK EFTERUTBILD-

NING

Bakgrund och syfte

 

Nya förare har mycket kvar att lära sig innan de når

en någorlunda acceptabel säkerhetsnivå. Att pressa in

all denna inlärning i en förbättrad och förlängd grund-

utbildning är otänkbart - av praktiska, ekonomiska och

inte minst pedagogiska skäl.

Den frivilliga fortbildningen är i och för sig viktig,

men det går inte att bortse från att den i sin nuva-

rande form bara når några procent av bilförarna (TSV,

NTF, M, STR & FSAB 1982). Och då är det sannolikt

fråga om förare som redan innan är kompetenta och in-

tresserade av bl a säkerhetsfrågor.

Den tvåfasade modell som nu körs i Norge med oblig-

atorisk efterutbildning senast två år efter körkortet

har åtskilliga fördelar, bl a följande.

o Utbildningen kan standardiseras så att alla får
mörker och halka

0 Avancerad förarutbildning fordrar körerfarenhet.
Svårare moment, som halkträning och mörkerkörning,
ger troligen effekter bara om eleven har körrutin.
Det gäller också andra moment, t ex förmågan att
klara undanmanövrer, kritiska situationer osv

0 Det är under de första åren efter körkortet som
körstil och "grundbeteende" etableras. Detta sker
i stor utsträckning omedvetet. Obligatorisk efter-
utbildning skulle ge möjlighet att diagnosticera
förarens prestationsförmåga, beteende och körstil
- och rätta till där det finns brister.

o Slutligen - och det är inte det minst viktiga -
skulle systemet så tydligt man kan begära klargöra
för förarna att de fortfarande är under inlärning.

Deras körkort är provisoriskt, och de måste ha
ytterligare utbildning i form av den andra fasen
innan de blir förare på riktigt.
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Men vilka är de praktiska förutsättningarna för fas 2

i Sverige? Vilka hinder finns? Vad skulle detkosta?

Hur skulle ansvarsfördelningen se ut?_Osv.

Vi föreslår att dessa frågor utreds så att den andra

fasens realiserande inte behöver ta så lång tid, om

den skulle visa sig lämplig att införa i Sverige.

Genomförande

 

Utredningen föreslås ske i en arbetsgrupp där myndigheter

och organisationer inom förarutbildningen representeras.

Utöver de praktiska aspekterna på systemet bör utredn-

ingen också studera innehållet. Det är inte säkert

att just den norska modellen med 3 x 4 timmar är den

optimala. Ett alternativ vore en individualiserad ut-

bildning som baseras 1må diagnos av den enskilde för-

aren.
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FÖRSLAG OM NYBÖRJARSKYLT

Bakgrund och syfte

 

Det är viktigt att inte glömma att körförmåga inte

bara består av prestationsförmåga, utan också av en

förmåga att anpassa körningen efter sina begränsningar.

De nya förarna måste få en realiStisk uppfattning om

den egna prestationsförmågan och deras självförtroende

får inte öka snabbare än den faktiska körförmågan.

Av tidigare undersökningar framgår att särskilt män

omedelbart efter körkortet utvecklar en orealistisk

föreställning om den egna tekniska körförmågan och att

det sannolikt är en faktor som påverkar deras olycks-

risker (Spolander 1983c-d).

Vi föreslår att en nybörjarskylt införs som föraren

måste ha med sig under de två första åren. Detta

skulle vara en klar markering från samhällets sida

att den nyblivne fortfarande är under inlärning vilket

bör motverka omotiverat självförtroende som bilförare.

Vidare har systemet andra fördelar. Dels ger det om-

givande trafikanter chans att visa särskild hänsyn

till de oerfarna bilförarna - och kanske hålla sig på

vederbörligt avstånd. Dels får polisen möjlighet att

inrikta en del av sin övervakning på en högriskgrupp

i trafiken, inte bara i repressivt syfte utan även i

pedagogiskt.

Genomförande

 

En viss utredning av praktiska förutsättningar, kostnader,

juridisk förankring osv behöver ske. Systemet bör
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vara enkelt från praktisk synpunkt. I princip

kan man använda den gröna privatövningsskylten som

finns i dag, men kanske måla den i annan färg och ha

någon annan text. Juridiken i sammanhanget bör också

vara enkel. Kostnaden kan inte heller vara hög.

Införs skylten kan effekterna studeras på något enkelt

sätt, exempelvis genom studier av beteende och atti-

tyder.
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FÖRVÄNTAD NYTTA

Vi har räknat med att den integrerade utbildningen bra

genomförd bör minska olycksrisken.med 12%.

Vad skulle det betyda under det första året, om alla

landets förare fick denna förhoppningsvis effektivare

utbildning?

Överslagsmässigt är de nya förarna inblandade i 15%

av trafikolyckorna med personbil. Låt oss med en för-

siktig uppskattning säga att dessa olyckor sammanlagt

kostar 500 milj kr. En 12-procentig minskning av

olycksrisken skulle då betyda en samhällelig kostnads-

besparing på 60 milj kr. Per år.

Införs nybörjarskylten kan effekten förväntas öka

ytterligare något. Och realiseras det norska systemet

med obligatorisk efterutbildning kan man räkna med

-ännu något större trafiksäkerhetseffekter.
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Bilaga 1
Sid 1

EXEMPEL PÅ MODIFIERING AV KURSPLAN FÖR FÖRSÖKSVERK-

 

 

SAMHET

l_. Grundläggande teoriundervisning 2. Grundläggande körundervisning

1.1 Fordonskännedom 2.1 Vård och kontroll av bilen från trafiksä-
l.2 ' Fordons beskaffenhet och utrustning kerhetssynpunkt

1 .3 Begreppsförklaringar Säkerhetskontroll

- 2.2 Körställning

Manöver- och kontrollorgan

2.3 Igångsättning och stannande

Krypkörning och grundläggande styrövningar

2.4 Manövrering i lutning '

2.5 Växlings- och inbromsningsömingar

2.6 Grundläggande övningar i hackning och

fortsatta styrövningar

Allmänt - Uppmärksamhetsrutinerna lärs in
från körmom. 2.3

- Utbildningsledare och
trafiklärare ges rollen
som studievägledare och
handledare för inlärning
av väsentliga körmom. som
sedan privat kan tränas
till_rutin

- Serpentinkörning med klart be-
gränsade utrymmen mellan hinder
läggs in i _

- körmom. 2.3 och
körmom. 2.6 i låg hastighet
med uppsläppt kopplingspedal

- Utbildningsledare, trafik-
lärare, privatutbildaren
och eleven samarbetar och
tar gemensamt ansvar för
utbildningen

- Utbildningskort föres
under hela utbildningen

VTI MEDDELANDE 404



Bilaga 1

 

Sid 2

3, Trafikreghr ' 4. Inledande körundervisning

3.1 Anvisningar för trafiken 4-1 Körning På ringa trafikerad Våg
3.2 Vägmárken och vägmarkeringar . 4.2 Körning På mindre Vägar
3.3 Hastighet 4.3 Körning i tätort- del I
34 * Signaler och tecken 4.4 Manövrering vid hackning, uppställning
3.5 Fordons plats på vägen och vändning

3.6 Möte och omkörning

3.7 Plankorsning

3.8 Väjningsplikt

3.9 Förpliktelser mot gående

3.10 Stannande och parkering

3.1.1 Undantag från regelsystemet

- Uppmärksamhetsrutinerna följs
upp för fortsatt träning

- Inlärning av planeringsåtgärder
för ett defensivt körsätt

- Inlärning av rätt bromsteknik
från 50 km/h

- Demonstrationskörning av elev/
lärare i olika körmom.

- Eleven lärs att kommentera sin

körning från körmom. 4.1
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55

5A

Ti
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73
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Bilaga 1

 

Sid

Avslutande teoriundervisning 6.

Körning i tätort < 6.1

Körning på landsväg 6.2

Körning i ned-satt sikt och mörker 6.3

Körning vid halt väglag 5,4

Körkortshavares ansvar

 

Krav på körkort och kontroll av fordon

Fordons last

Åliggande vid trafikolycka

Ansvarsbestammelser
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Avslutande körundervisning

 

Körning i tätort - del II

Körning på landsväg

Körning i mörker

Körning vid halt väglag

Inlärning för körning mot
bestämda mål efter eget väg-
val

Uppföljning av att rutinerna
för uppmärksamhet säkerställs
i hastigheterna 50-70-90-410

Fortsatt uppföljning av elevens
kommenterande (berättande)
av sin planering för ett de-
fensivt körsätt i olika tra-
fiksituationer, särskilt med

oskyddade trafikanter

Fortsatt uppföljning och in-
lärning av rätt bromsteknik
från 70-90-110 km/h

Demonstrationskörningar av
elev/lärare i olika körmom.
t ex in- och avfart på/från
90 resp. 110-vägar. Felaktig
resp. rätt bromsteknik i 70-
90-110 km/h. Felaktig resp.
rätt ljusbehandling, felaktig
resp. rätt vald hastighet vid
möte i mörker med tanke på
siktsträckan liksom reflexer-
nas betydelse hos oskyddade
trafikanter för tidig upp-
täckt av bilföraren, körning
på halt underlag

Inlärning av elevens ansvar
som bilförare för sina passa-
gerare att använda bilbälten
i baksätet





Bilaga 2
Sid 1

ADMINISTRATIV SKISS FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED INTE-
GRERAD UTBILDNING

 

STR, TSV, SÖ,
STYRGRUPP med t ex

VTI,
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Projektledare

 

   

 

4/

 

 

Pedagogisk expert
som svarar för
den integrerade ut-
bildningens innehåll,
metoder, material och

instruktioner

  

  

Trafik-

skolor DDDDD
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Försöksledare som
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personer, kontroll av
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