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FÖRORD

I början av 1980-talet utreddes fortbildning för bilförare. Det gjordes av

en arbetsgrupp bestående av TSV, NTF, FSAB/TRK, STR och M med

expertmedverkan från VTI (rapport 1982-04-20).

Ett av arbetsgruppens förslag var "Berättande körning". Det är en

pedagogisk metod som hjälper instruktören att få en bättre bild av

bilförarens observationsrutiner och hur de utvecklas.

Metoden utprövades praktiskt, dels civilt (TSV/NTF rapport 1983-03-21),

dels militärt. I det senare fallet gjordes det med värnpliktiga bilförare i

samband med den militära förarutbildningen.

Detta ledde till att man hade en praktiskt tillämpbar metod som funge-

rade i bl a fortbildningssammanhang.

Nästa fråga kom att gälla metodens effekter på förarbeteendet. I vilken

utsträckning kan metoden förbättra förares observationsrutiner och hur

länge sitter eventuella effekter kvar? VTI fick uppdraget att studera

detta i ett försök med värnpliktiga bilförare. Det är detta som redovisas i

denna rapport.

Försökets direkta kostnader har gemensamt finansierats av TSV och NTF.

De indirekta kostnaderna, främst persontid, har försvaret liksom även TSV

och NTF stått för.

Projektet har letts av Krister Spolander, VTI, tillsammans med Stina

Järmark, som medverkat vid mätningarnas planering och genomförande.

Nils Petter Gregersen har svarat för databearbetning.

Försökets praktiska genomförande har planerats i en styrgrupp i vilken

följande har ingått:

Thomas Larsson, Arméns Motorskola/Arméstaben

Jim Lindkvist, NTF

Georg Hansson, TSV
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Carl-Åke Cederback, Trafikskolan Örebro

Bengt Nygård, Skaraborgs läns trafiksäkerhetsförbund

Håkan Rudberg, 13

Lars Helmén, 13

Gunnar Persson, T2

Rolf Holm, T2

Lennart Johansson, T2

Bertil Barvefors, TSV, var den som tillsammans med Jim Lindkvist

ursprungligen tog fram idén med "Berättande körning" och som utarbetade

den praktiskt. Han var en av initiativtagarna till försöket som beskrivs i

denna rapport. Tyvärr hann Bertil Barvefors inte delta i försöket. Efter en

kort tids sjukdom avled han 1985.
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BERÄTTANDE KÖRNING - Ett försök med förarutbildning inom försvaret

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut
Linköping

REFERAT

Positiva effekter av utbildningsmetoden "Berättande körning" har konsta-

terats i en experimentell studie inom försvaret med unga bilförare.

Metoden används för att träna fram bättre observationsrutiner. Föra-

ren/eleven rapporterar fortlöpande var han fäster blicken under kör-

ningen. Instruktören får på så sätt bättre uppfattning om elevens upp-

märksamhet och observation och kan därigenom 'påverka utvecklingen

lättare.

Effekterna studerades genom att de visuella färdigheterna och trafikupp-

trädande i övrigt observerades av oberoende bedömare. Färdighetsförbätt-

ringar konstaterades i det fall "Berättande körning" genomförts koncen-

trerat och instruktörerna fått öva in metoden praktiskt. Effekterna var

generella i den meningen att inte bara observationsrutinerna förbättrades

utan även sådant som hastighetsanpassning, placering och manövrering.

Effekterna kvarstod vid en sista eftermätning ett halvår senare. Attityd-

förändringar kunde inte konstateras, varken positiva eller negativa, varför

resultaten innebär stöd för hypotesen att "Berättande körning" kan minska

förares olycksrisk.
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II

EFFECTS OF COMMENTARY DRIVING - A Study on Young Male Drivers

by Krister Spolander
Swedish Road and Traffic Research Institute

Linköping, Sweden

ABSTRACT

An experimental evaluation of the method "Commentary driving" within

the Armed Forces has shown effects on the driving skills of young car

drivers. The method is used to develop better observational routines. The

learner driver reports continuously whatever he observes while driving.

Thereby the instructor improves his understanding of the attention and

visual skills of the learner, making it easier for him to influence the

development of such skills.

The effects were studied by observing the behaviour of male drivers in an

experimental and control group, before and after instruction. The

observations were carried out individually by professional judges in the

front seat. The judges did not know to which group the drivers belonged.

Improvements were achieved when "Commentary driving" was used in a

concentrated manner, and when the instructors had practised the method

not only theoretically, before they applied it on the learners. Not only the

visual skills were improved, but also other types of skills such as speed

control, positioning in the roadway and manoeuvering, implying general

effects of the method. The effects were still maintained half a year after

training. No attitude change could be observed, either positive or

negative, and the results therefore support the hypothesis that

"Commentary driving" could decrease the accident risks of car drivers.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Nya förares problem

Säker bilkörning är en färdighet som kräver övning, i likhet med andra

färdigheter. Ju mer man kör desto lägre blir olycksrisken per körsträcka

eller per bilresa (Spolander l983a).

Förarna har därför högre olycksrisker i början av förarkarriären än senare

då de fått mer körerfarenhet.

Nu sammanfaller körerfarenhet och levnadsålder, nu mer än någonsin. De

allra flesta som tar körkort i dag är under 20 år.

Levnadsåldern är ett mått på social och psykologisk mognad. Det är inget

unikt för människan att de unga prövar gränser, tar risker, söker spänning.

Så är det också för andra djurarter; vi glömmer lätt bort att vi är

biologiska varelser.

Detta ger oss två faktorer som drar upp de nya förarnas olycksrisker:

ungdom + bristande körerfarenhet.

Enligt data från slutet av sjuttiotalet skulle deras risk att skadas

respektive risk att inblandas i personskadeolyckor ligga i storleksord-

ningen 7-10 gånger högre än mellan åldrarnas (Roosmark 1980, Thulin

1981, Brorsson 1983).

Senare data från mitten av åttiotalet visar på inte fullt lika dramatiska

skillnader, men ändå avsevärda. Enligt dessa är risken för 18-19-åriga

bilförare att inblandas i personskadeolyckor och därvid skadas 5 5:1. 6

gånger högre än för förare i li-O--5O-årsåldern (antal skadade per miljon

personkilometer; Thulin 1987).

Varför är det så? Vad är det i exempelvis deras trafikuppträdande som ger

dem så höga olycksrisker?
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Vi vet en del. Det har gjorts många undersökningar som jämfört erfarna

och 0erfarna förare i många olika avseenden: deras visuella beteende,

reaktionsförmåga, körsätt, prestation i kritiska situationer, attityder osv.

Vore det så att erfarna och 0erfarna var lika i alla sådana jämförelser,

utom i ett enda avseende, hade det varit enkelt. Då hade vi kunnat säga

att "där är orsaken" och att det är där åtgärderna bör sättas in.

Men så är det inte.

0erfarna och erfarna skiljer sig på alla punkter där man studerar dem (för

litteraturöversikter se. tex Spolander 1983b, Carstensen 1985, Englund

1987).

0erfarna presterar sämre i alla sådana avseenden, alltifrån att de har

mindre stresstolerans i kritiska situationer och tenderar till att över-

reagera där, till att de har "sämre" attityder till trafikregler, för att

nämna några exempel.

1.2 Visuellt beteende och överskattning

Av alla skillnader mellan 0erfarna och erfarna förare är det två som är

särskilt intressanta.

Den ena gäller det visuella beteendet. Grunden för säker körning är att

man i tid får korrekt information. Det mesta får föraren genom synen.

Här visar det sig att 0erfarna förare har ett osystematiskt visuellt

sökbeteende som dessutom inte täcker lika stort område runt bilen,

jämfört med erfarna. Det gör att de ibland missar viktig information,

eller får den för sent (se t ex Mourant öc Rockwell 1970, 1972, Mourant år

Donohve 1977, Cohen åc Studach 1977, Soliday 1974, Renge 1980).

En sådan prestationsbrist skulle kanske inte göra så mycket, om de bara

insåg sina begränsningar och anpassade körsättet därefter, t ex genom att

köra långsammare.
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Men tvärtom visar det sig att nya förare, i första hand män, snabbt får en

orealistiskt positiv uppfattning om den egna körförmågan (Elio m fl 1980,

Spolander l983c, Moe 1974, Moe 1986, Mathews öc Moran 1986).

1.3 "Berättande körning"

Vad kan man nu göra åt dessa problem. Det är här "Berättande körning"

kommer in.

Det är en utbildningsmetod för att träna fram bättre observationsrutiner.

Idén är enkel. Föraren/eleven rapporterar fortlöpande vad han fäster

blicken på medan han kör. Då får läraren en bättre bild av vad eleven ser,

i vilken utsträckning viktiga och oviktiga företeelser observeras, vad

eleven missar och hur pass lång tid i förväg observationerna görs (se t ex

STR video 1987).

Med en klarare uppfattning om elevens observationsrutiner, får läraren

bättre möjligheter att utveckla dem så att de blir så systematiska och

tillförlitliga som möjligt. Detta är grundtanken i metoden.

Men metoden kan också vara ett bidrag till elevens självkännedom. Genom

lärarens insatser kan eleven bli medveten om hur många potentiella risker

trafiken innehåller och hur beroende man är av marginaler för att hantera

oförutsedda situationer. Detta kan motverka överskattning av den egna

körförmågan som ju är särskilt kritisk i kombination med brister i

informationsinhämtandet.

l .4 Syfte

Metoden "Berättande körning" har utprövats och använts i olika samman-

hang. Den har därigenom utvecklats så att den fungerar praktiskt-

pedagogiskt.

Frågan är nu vilka effekter den har på förare. Förbättrar metoden

observationsrutinerna? Hur pass kvarstående är eventuella effekter? På-
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verkas också andra färdigheter? Påverkas attityder, t ex inställningen till

den egna körförmågan och inställningen till trafikens svårighetsgrad?

Undersökningens syfte har således varit att studera metodens effekter på

förarfärdigheter och förarattityder.

VTI RAPPORT 359



2 UPPLAGGNING OCH GENOMFÖRANDE

2.1 Uppläggningen i stort

Två separata försök genomfördes för att pröva två olika sätt att använda

"Berättande körning". Det ena gjordes på 13 i Örebro och det andra på T2 i

Skövde.

På respektive förband togs fyra kompanier ut, två till en försöksgrupp och

två till en kontrollgrupp. I såväl försöks- som kontrollgrupper ingick

värnpliktiga plutonsvis som vid inryckningen hade körkort för' personbil

och som uttagits till militär fordonsförarutbildning.

Tabell l Försöksuppläggningen. Mätningar och utbildning genomfördes i
samma ordning som i tabellen och under angivna veckor

        

13 T2

F örsöks- Kontroll Försöks- Kontroll-

STUPP grUPP grUPP grupp

Förmätning ATTITYD v 34 v 34 v 34 v 34

Förmätning KÖRBETEENDE v 34 v 34 v 34 v 34

BERÄTTANDE KÖRNING v 36 - v 35-42 -

Eftermätning l KÖRBETEENDE v 37 v 37 v 43 v 43

Eftermätning I ATTITYD v 37 v 37 v 43 v 43

Eftermätning 2 KÖRBETEENDE v 12 v 12 - -

Eftermätning 2 ATTITYD v 12 v 12 - -

  

Eftersom valet av försöks- och kontrollgrupp skedde på kompaninivå har

inte någon slumpmässig fördelningsprincip använts. Valet av kompanier

liksom av plutoner inom kompanierna, gjordes så att försöks- och kontroll-

grupperna skulle bli så lika som möjligt och så att risken för kommunika-

tion mellan grupperna skulle bli liten. Som senare framgår av resultaten
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fick försöks- och kontrollgrupperna praktiskt taget lika resultat vid

förmätningen, vilket tyder på att uttagningen nått sitt syfte att åstad-

komma jämförbara grupper.

Ursprungligen deltog ca 90 förare i varje grupp, dvs 180 på respektive

förband. Eftersom det är fråga om upprepade mätningar på samma

individer finns ett bortfall, bestående av sådana som inte deltagit i alla

mätningar. Vissa analyser har bara kunnat göras på dem som deltagit i alla

mätningar. Bortfallets orsaker, t ex sjukfrånvaro, har sannolikt inget

samband med faktorer som kan påverka resultaten signifikant. Erhållna

data tyder på att bortfallet bara påverkat undersökningens sk power,

vilket innebär att erhållna effekter skulle ha framstått ännu starkare om

inget bortfall förekommit.

Mätningarna av körfärdigheter genomfördes som blindtest. Militära in-

struktörer observerade förarnas körning och bedömde därefter deras

färdigheter i olika avseenden. De instruktörer som bedömde I3-förarna var

från T2 och kände inte till vilka förare som ingick i försöks- respektive

kontrollgruppen, varken vid för- eller eftermätningarna. Motsvarande

skedde för 'YZ-förarna som alltså fick sina färdigheter bedömda av 13-

instruktörer.

Undersökningen startade i samband med att de värnpliktiga vid inryck-

ningen började sin militära fordonsförarutbildning. Försöket på 13 omfat-

tade ca 30 veckor inklusive den andra eftermätningen som skedde ett

drygt halvår - 28 veckor - efter utbildningen med "Berättande körning"

(tabell 1). Någon andra eftermätning förekom inte i försöket på T2,

beroende på att den första eftermätningen där inte gav några effekter,

varför detförsöket begränsades till 11 veckor.

2.2 Utbildningen med "Berättande körning"

Utbildningsmetoden "Berättande körning" är en utpräglat individualiserad

metod, vars tillämpning styrs av elevens färdigheter. Utbildningen för

försöksgrupperna varierade därför, från en till fyra iii-minuters körlektio-

ner, allt efter den enskildes resultat från förmätningen.
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Utbildningen med "Berättande körning" kom till olika användning på 13 och

T2. De väsentligaste skillnaderna gällde följande fyra avseenden.

(1)

(2)

(3)

(4)

På 13 genomfördes utbildningen koncentrerat veckan innan den mili-

tära förarutbildningen och sålunda distinkt skild från den. På T2

integrerades den i den militära förarutbildningen under åtta veckor.

Instruktörerna på 13 fick en tvådagars kurs i att använda "Berät-

tande körning", med praktiska tillämpningsövningar. På T2 kom

instruktörerna att få enbart muntlig instruktion om metoden.

På 13 använde de värnpliktiga personbil under utbildningen med

"Berättande körning", dvs samma typ av fordon som i för- och

eftermätningar. På T2 skedde utbildningen med lastbil eller motor-

cykel eftersom den där droppades in i den militära förarutbild-

ningen.

En s k stoppsträckemätare, SSM, användes för att klargöra för de

värnpliktiga hur pass långt framför bilen den visuella avsökningen

måste ske för tillräckliga säkerhetsmarginaler. SSM är en anordning

som applicerad i en personbil, skjuter ner färgmarkeringar på vägba-

nan, dels när en signal utlöses (fotoblixt) som innebär att eleven ska

bromsa så snabbt som möjligt, dels när bromspedalen ansätts. På

det sättet markeras såväl reaktions- som bromssträcka. Utfallet

används sedan för att ge eleven en linjemarkering på vindrutan över

vilken blicken måste hållas för att den visuella avsökningen ska få

tillräcklig framförhållning med hänsyn till elevens reaktions- och

bromssträckor (se vidare NTF PM 1986-03-17).

PÅ 13 fick flertalet i försöksgruppen genomgå stoppsträckemätning

som inledning till utbildningen i "Berättande körning". På T2 skedde

bara en demonstration. De värnpliktiga där fick se stoppsträckemät-

ningen utföras, men inte själva bli föremål för den.
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2.3 Mätningar

Mätningen av körfärdigheter skedde genom att en instruktör observerade

och bedömde förarens körning. Civil personbil användes. Sträckan, ca

20 km, valdes så att såväl innerstad, villaområde som landsväg represen-

terades. Den tog ca #0 minuter. Instruktören noterade fortlöpande sina

observationer på en särskild blankett. Den användes som stöd för struktur

och minne.

Efter körningen. gjorde instruktören en helhetsbedömning av förarens

färdigheter i följande nio avseenden för vilka en tregradig skala användes:

från "ej trafiksäker" till "mycket trafiksäker" (bilaga 1).

(1-3) Avsökning och uppmärksamhet. Visuell avsökning av trafiken och

miljön framför, bakom och vid sidan av bilen. Uppmärksamhet på

annan trafik och vägförhållanden av betydelse för säker körning.

Separata bedömningar gjordes för avsökningen (i) framför, (2) åt

sidorna och (3). bakåt.

(4) Riskbedömning. Att förstå och förutse situationer som kan bli kri-

tiska.

(5) Beredskap och åtgärd. Följsamhet till variationer i trafikens svårig-

hetsgrad genom att t ex sänka hastigheten, skärpa uppmärksamhe-

ten.

(6) Hastighetsanpassning. Att anpassa hastigheten efter situationens

svårighetsgrad och den egna och andra trafikanters förmåga.

(7) Trafikuppträdande. Körsättet, defensivt eller offensivt. I vilken ut-

sträckning tar man hänsyn till andra trafikanter och ger dem infor-

mation om vad man tänker göra? Hur pass smidig är regeltillämp-

ningen, skapar man fria ytor för sig själv och andra och bidrar man

till en smidig trafikavveckling?

(8) Placering. Hur placerar man sig på vägen, i kurvor, vid filkörning för

att synas, få bättre sikt och för att omgivningen ska se vad man

tänker göra?
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(9) Manövrering. Färdigheten att manövrera bilen så att inte visuell

avsökning, uppmärksamhet och trafikuppträdande störs.

De nio bedömningsavseendena överlappar varandra begreppsligt i viss

mån. Fyra av deras interkorrelationer är r=.50 eller mer och tio ligger

mellan r=.40 - .#9 (bilaga 2).

Instruktörerna hade genomgått en tredagars kurs i hur observationer och

bedömningar skulle göras.

Attityder mättes genom frågeformulär som de värnpliktiga besvarade före

körningen i förmätningen och efter körningen i eftermätningen (tabell 1).

Mätningen omfattade följande (bilaga 3).

(l) Intresse för bilar och bilkörning (sex frågor, t ex "Tycker Du om att

köra bil?", "Betyder det något för Dig att 'vara bra på att köra

bil'?").

(2) Uppfattning om en bra bilförares egenskaper. Man rangordnade 12

egenskaper, t ex "att kunna häva en ofrivillig sladd", "att kunna

utnyttja bilens köregenskaper och motorstyrka till fullo om situatio-

nen kräver det", "att köra försiktigt".

(3) Uppfattning om den egna körförmågan i samma 12 avseenden som

ovan.

(4) Uppfattning om svårigheten hos olika trafiksituationer, t ex "att

köra om i mörker", "att köra där många cyklister förekommer" (14

sådana situationer).

(5) Hastighetsvanor (två frågor).

(6) Inställning till trafiksäkerhetsproblem och -åtgärder (nio påståenden

till vilka den svarande tog ställning, t ex "nuvarande hastighetsgrän-

ser är så låga att man måste ha förståelse för om de överskrids").
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3 RESULTAT

3. l Körfärdigheter

De båda försöken analyserades separat. Eftersom bedömningarna av

körfärdigheterna i de nio bedömningsavseendena uppvisade positiva sam-

band (bilaga 2), har de summerats till en helhetsbedömning för varje

förare.
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Figur 1 Helhetsbedömning av körfärdigheter för försöks- och kontroll-
grupper på 13 (koncentrerad utbildning) respektive T2 (integre-
rad utbildning). Helhetsbedömningen kan variera från 9 (9xl)
till 27 (9x3).
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Först kan konstateras att försöks- och kontrollgrupperna på respektive

förband var lika i förmätningen (13 F(l,lO9)=O,lO p=.75; T2 F(l,l4l)=0,66

p=.42). Det innebär att fördelningen på försöks- och kontrollgrupp nått

sitt syfte att skapa likvärdighet i utgångsläget.

Om vi därefter tar upp 13 där den koncentrerade utbildningen i "Berät-

tande körning" genomfördes, kan följande konstateras. Den interaktion

som ses i figur 1 mellan de båda grupperna och mättillfälle är signifikant

(F(2,lO8)=9,21; p=.0002). Den innebär att försöks- och kontrollgrupperna

kraftigt kom att skiljas vid första eftermätningen (F(l,lO9)=25,21;

p=.OOOl), men att kontrollgruppen ökat till andra mättillfället, medan

försöksgruppens prestation minskat marginellt. Fortfarande kvarstod dock

en signifikant skillnad mellan försöks- och kontrollgrupp vid andra efter-

mätningen (F(1,lO9)=6,51; p=.Ol).

För T2 där utbildningen i "Berättande körning" integrerades i den militära

förarutbildningen, finns inga skillnader mellan försöks- och kontrollgrup-

perna vid eftermätningen (F(l,l4l)=0,01; p=.93). De båda gruppernas

prestationsökning från för- till eftermätning är dock signifikant

(F(l,l4l)=30,99; p=.OOOl).

Resultaten så långt innebär följande:

(1) För denkoncentrerade utbildningen på 13 finns en effekt som också är

kvarstående dryga halvåret senare.

(2) För den integrerade utbildningen på T2 finns inga effekter.

(3) En del av effekten hos den koncentrerade utbildningen, utgörs av en

generell effekt, sannolikt från den militära förarutbildningen. Den

prestationsökning som skett hos kontrollgruppen på 13 mellan första

och andra eftermätningen, liksom ökningen på T2, uttrycker troligen

en sådan effekt av den militära förarutbildningen.
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Figur 2 Bedömningar av körfärdigheterna på 13 (koncentrerad utbild-
ning). Procent förare som förbättrat respektive försämrat sin
prestation på den tregradiga bedömningsskalan mellan förmåt-
ningen och första eftermätningen.
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Studerar vi körfärdigheterna var för sig i de nio bedömningsavseendena,

finner vi att effekten inte enbart gäller den visuella avsökningen, utan är

generell (figur 2). I samtliga nio bedömningsavseenden förbättrade avse-

värt fler i försöksgruppen sina prestationer, i grova drag dubbelt så många

som i kontrollgruppen.

Denna generella effekt kvarstår vid andra eftermätningen dryga halvåret

senare (detta redovisas dock inte här).

3.2 Attityder

Det är intressant att mäta attityder i samband med prestationsförbätt-

ringar, eftersom det kan ge en uppfattning om hur förarna kan komma att

använda sin förbättrade förmåga. Kommer de att öka sina säkerhets-

marginaler? Eller kommer de i stället att öka framkomligheten eller

minska sina restider? Om exempelvis förarnas uppfattning av den egna

körförmågan ökat, finns risk för att prestationsförbättringen används för

att förbättra framkomligheten och inte säkerheten. Samma farhåga finns

om deras bedömning av olika trafiksituationers svårighetsgrad minskat,

eller om en ökning skett i hastighetsvanorna de uppger sig ha.

Enligt resultaten finns emellertid inga signifikanta skillnader mellan

försöks- och kontrollgrupper, varken före utbildningen med "Berättande

körning", eller efter. Försöks- och kontrollgrupperna har jämförts på 55

attitydfrågor genom att beräkna sannolikheten för att skillnaderna i

svarsfördelningar beror på slumpen. Som framgår av bilaga 3 är sannolik-

heten genomgående hög, eller mycket hög, att skillnaderna är slumpmäs-

sigt betingade. Av totalt 110 jämförelser (förmätning samt eftermät-

ning 1) är skillnaderna mellan försöks-och kontrollgrupp bara i fem fall så

stora att sannolikheten är mindre än 5% att de beror på slumpen. Och det

är precis vad man kan vänta sig att slumpmässigt få när man gör ett

hundratal jämförelser av detta slag.

"Berättande körning" kan alltså inte konstateras ha givit några attityd-

effekter.
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Attityderna kan emellertid ändå ha påverkats, men senare. Eftersom

färdigheterna förbättrades på 13 kan det ha givit upphov till en attityd-

förändring. I medvetande om sina förbättrade färdigheter, kan förarnas

självförtroende nämligen ha ökat, eller deras respekt för trafiken minskat.

Den hypotesen kan prövas genom att studera resultaten från andra

eftermätningen dryga halvåret senare. Emellertid finns heller inte då

några påtagliga skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp. Av 55

jämförelser är skillnaderna bara i sex fall så stora att sannolikheten är

mindre än 5% att de beror på slumpen (bilaga 3). Det är i och för sig något

mer än vad man kan vänta sig av slumpen, men inte särskilt mycket mer.

Jämförelserna har begränsats till 13. Attitydmätningen på T2 redovisas

inte av det skälet att den är tämligen ointressant eftersom inga presta-

tionsförändringar att hänföra till "Berättande körning" där kunde konsta-

teras (för den intresserade kan dock nämnas att 2 av 110 jämförelser på

T2 blev signifikanta på 5% nivå).
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4 DISKUSSION

Resultaten kan sammanfattas på följande sätt.

- Den koncentrerade utbildningen i "Berättande körning" har givit effek-
ter på körfärdigheter.

- Effekterna är bestående (åtminstone ett halvår efter utbildningen då
den sista eftermätningen gjordes).

- Effekterna är generella i den meningen att inte bara den visuella
avsökningen har förbättrats utan även andra färdigheter som observe-
rades, exempelvis hastighetsanpassning, trafikuppträdande, placering
och manövrering. Det kan ses som belägg för den visuella prestatio-
nens centrala roll. Förbättras den, förbättras trafikuppträdandet i dess
helhet.

- Inga attitydförändringar eller -effekter finns. Det kan förstås mot
bakgrund av att metoden "Berättande körning" inte direkt är inriktad
på attitydförändring, även om den kan bidra till förarens självinsikt.

- Den integrerade användningen av "Berättande körning" på T2 gav inga
effekter. Det behöver i och för sig inte bero på att utbildningen där
"späddes ut" i den militära fordonsförarutbildningen, utan på annat.
Exempelvis att instruktörerna på T2 enbart fick muntlig instruktion
om metoden, att utbildningen gjordes på olika typer av militära fordon
medan personbil användes i för- och eftermätningar, att stoppsträcke-
mätning inte gjordes med eleverna. Eller också på en kombination av
dessa slags faktorer.

Man kan nu ställa sig två frågor.

Kommer man att få positiva effekter om metoden används på andra

förare än dem på 13? Kan man generalisera effekterna till andra förarut-

bildningssammanhang, t ex civil fortbildning av bilförare, grundutbildning

av körkortsaspiranter, kvinnliga bilförare eller elever, äldre?

Sannolikt ja. Effekterna man fått på 13 skulle man förmodligen få om man

använder "Berättande körning" i militär fordonsförarutbildning liknande

den på 13. Man skulle troligen få effekter också i civil utbildning av olika

förargrupper, förmodligen också i grundutbildningen. Men ju mer olik den

tänkta tillämpningssituationen är försökssituationen på 13, desto osäkrare

blir naturligtvis resultatgeneraliseringen.
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Den andra frågan gäller effekterna på trafiksäkerheten. Minskar förarnas

olycksrisker till följd av den färdighetsförbättring de fått genom "Berät-

tande körning"? Forskningsresultat om förarutbildningens trafiksäkerhets-

effekter motiverar den frågan. Enligt översikter av Johansson (1989)

respektive Fredén (1988) har i stort sett inga utvärderingar kommit fram

till positiva resultat. Tvärtom, flera studier i Johanssons litteraturgenom-

gång visar samband mellan körtekniskt inriktad utbildning och högre

olycksrisk.

Vi vet inte. Det denna undersökning ger stöd för är att färdigheter kan

förbättras - utifrån ett normativt kriterium - med "Berättande körning".

Men om det i sin tur ökar säkerheten vet vi inte. Det bör studeras i

fortsatta tillämpningar av metoden.

Det som dock ger stöd för hypotesen att "Berättande körning" kan öka

trafiksäkerheten, är att attityderna inte påverkats negativt i meningen

att förarnas självförtroende för den egna körförmågan ökat, eller att

deras respekt för olika trafiksituationers svårighetsgrad minskat. Efter-

som så inte skett, finns ingen grund att anta att deras hastighets- eller

körvanor i övrigt skulle förändras. I så fall bör färdighetsförbättringarna

till följd av "Berättande körning" kunna öka trafiksäkerheten.

Men som sagt, det är en hypotes, låt vara en trolig.
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Bilaga 1:1

Datum . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Exemplar 1 lämnas till VTl

Förarens namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . Exemplar 2 lämnas till utbildaren

Personnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förband och kompani . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instruktör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FÄRDIGHETER

Bedömningar av körfärdigheter. Samband mellan de nio bedömningsvariab-

lerna (produktmoment). Samtliga förare (försöks- och kontrollgrupperna

på 13 och T2; N = 357-360).

Bilaga 2:1

     

2 3 4 5 6 7 8 9

l. Avsökning framför .61 .32 .47 .44 .23 .35 .34 .25

' 2. Avsökning sidorna .50 .48 .47 .Bil .42 .37 .34

3. Avsökning bakom .38 .40 .31 .34 .19 .24

4. Riskbedömning .56 .29 .37 .29 .29

5. Beredskap och åtgärd .43 .53 .43 .36

6. Hastighetsanpassning .42 .25 .33

7. Trafikuppträdande .42 .36

8. Placering .39

9. Manövrering
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Bilaga 3:1

ATTITYDER

Har försöks- och kontrollgruppernas attityder blivit olika efter utbild-

ningen? Jämförelser mellan försöks- och kontrollgruppen vid förmätningen

respektive första och andra eftermätningen på 13. Skillnader i svarsfördel-

ning mellan försöks- och kontrollgrupp har för varje attitydfråga testats

med chitvå. I tabellen nedan anges sannolikheten (p) att skillnaden i

svarsfördelning beror på slumpen.

I de allra flesta fallen är, som framgår av tabellen, sannolikheten hög,

eller mycket hög, att skillnaderna mellan försöks- och kontrollgrupp beror

på slumpen. Eller annorlunda uttryckt: skillnaderna är inte större än att

de kan förklaras av den slumpmässiga variation som förekommer i

  

mätvärdena.

Fråga/påstående Före Efter Efter
1 2

Intresse för bilar och bilkörning
(svar gavs på en femgradig skala, från "mycket"
till"inte alls")

Tycker Du om att köra bil? .76 .72 .08

Är Du intresserad av bilar .08 .23 .01

Är Dina vänner intresserade av bilar? .71 .89 .27

Tycker Du om att meka med bilar? .06 .14 .09

Vilken betydelse harbilar för Dig och Dina
kamrater? .53 .06 .27

Betyder det något för Dig att "vara bra på
att köra bil"? .29 .45 .053

Uppfattning om en bra bilförares egenskaper
(nedanstående 12 egenskaper rangordnades)

Att kunna utnyttja bilens köregenskaper och
motorstyrka till fullo om situationen kräver det .12 .56 .97

Att köra försiktigt .11 .43 .27

Att kunna häva en ofrivillig sladd .43 .41 .20

Att snabbt komma fram oavsett väder och
körförhållanden .02 .17 .ll

Att kunna köra bil i halt väglag .82 .50 .27
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Bilaga 3:2

Att köra mjukt

Att reagera snabbt

Att kunna köra säkert i trafik med många
fotgängare och cyklister

Att ha ständig uppmärksamhet på trafiken runt

omkring

Att förutse vad som kommer att hända i trafiken .

.07Att klara av en kritisk situation

Att köra med hög hastighet även om det är
mörkt

Uppfattning om den egna körförmågan
(de värnpliktiga angav på en femgradig skala hur de be-
dömde sig vara i olika avseenden, från "mycket bra" till
"mycket dålig")

Att kunna utnyttja bilens köregenskaper och

motorstyrka till fullo om situationen kräver det

Att kunna köra försiktigt

Att kunna häva en ofrivillig sladd

Att kunna komma snabbt fram oavsett väder

och körförhållanden

Att kunna köra bil i halt väglag

Att kunna köra mjukt

Att kunna reagera snabbt

Att kunna köra säkert itrafik med många
fotgängare och cyklister

Att ha ständig uppmärksamhet på trafiken runt
omkring

Att kunna förutse vad som kommer att hända i

trafiken

Att kunna klara av en kritisk situation

Att kunna köra med hög hastighet även om det
är mörkt

Uppfattning om svårigheten hos olika trafiksituationer
(situationerna bedömdes på en fremgradig skala, från
"mycket svårt" till "mycket lätt")

Att köra om andra bilar

Att ha ständig uppmärksamhet på trafiken
runt omkring

Att köra när detregnar

Att göra vänstersväng på landsväg
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Bilaga 3:3

Att köra i halt väglag

Att köra snabbt på krokiga grusvägar

Att köra om långtradare

Att köra på motorväg

Att ha kontroll över hastigheten så att man
inte kör för fort

Att köra om i mörker

Att köra där många cyklister förekommer

Att i alla situationer kunna reagera tillräck-
ligt snabbt

Att köra när det snöar

Att förutse vad gående och cyklister kan göra
i trafiken

Hastighetsvanor

Brukar Du köra om andra bilar när Du kör på
landsväg?

Brukar Du köra bil fortare eller långsammare
än förare i allmänhet?

Inställning till trafiksäkerhetsproblem och trafiksäkerhetsåtgärder
(de värnpliktiga tog ställning till påståenden på en femgradig skala,
"instämmer helt" till "instämmer inte alls")

Nuvarande hastighetsgränser är så låga att
man måste ha förståelse för om de överskrids

Bilförare bär det största ansvaret för
trafikolyckor med gående och cyklister

Man borde bygga fler gupp i gatorna för att
minska bilarnas hastighet i tätorter

Nuvarande gräns för rattonykterhet (0,5 pro-
mille) är för låg och borde höjas

Att använda bälte i baksätet tyder på över-
driven rädsla

Hastighetsgränsen 50 km/h i tätort är för hög
och borde sänkas

Det enda som hjälper mot för höga farter är
bättre polisövervakning

Så snart alkoholen gått ur kroppen kör man bil
lika bra som vanligt

Hastighetsgränserna bordevara lägre när det
är mörkt
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