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Titel:

Halkutbildningen - vad innehåller den?

 

Referat

I dagens halkütbildning, som är obligatorisk, lär sig eleven traditionellt mycket färdighet, dvs; att'manöv-

rera bilen för att ta sig ur en kritisk situation. Eftersom tidigare studier har visat att halkutbildningen inte

alltid får den väntade effekten, sänkt olycksrisk, diskuteras det om inte halkutbildningen skulle vara mer

riskbaserad. Det innebär att eleven ska inse sin egen begränsade förmåga och att en del situationer är
mycket svåra att klara av. 4' * ' i n -

Denna diskussion har skapat ett behov av att göra en ny kursplan för halkutbildningen och med anled-

ning av den är syftet med föreliggande rapport att beskriva nuläget i halkutbildningen med inriktning på

hur kursplanen genom undervisningsplanerna omsätts i teoretisk och praktisk undervisning. "

För att uppfylla syftet gjordes fyra delstudier; en innehållsanalys, en observationsstudie, en intervju-

studie och en enkätundersökning. För att få resultaten från dessa studier jämförbara delades de in i tre

kategorier; färdighet (att åtgärda en redan uppkommen kritisk situation), insikt (insikt om att förebygga

så att man inte hamnar i en kritisk situation) och fordons- och vägegenskaper (att förstå hur fordonets

och vägytans egenskaper påverkar körsituationen).

Resultaten visar att av utbildningsinnehållets fördelning i de tre kategorierna var det mest färdighet

och minst fordons- och vägegenskaper i alla led, från kursplanens mål till hur eleven uppfattar halk-

utbildningens budskap. Det fanns dock en viss variation av kategoriernas fördelning i de olika stegen,
t.ex. så varierade kategorin färdighet från 50 till 80% av det totala innehållet.

När instruktörer och elever sj älva skulle ange hur de tre kategorierna är fördelade över kursinnehållet

blev bilden annorlunda. Eleverna anser fortfarande att det är mest färdighet och minst fordons- och Väg-

egenskaper medan "instruktörerna anser att det mesta av utbildningen handlar om insikt. "
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Abstract

In today's skid training, which is obligatory, the pupil traditionally acquires a great deal of skill in

manoeuvring a car out of a critical situation. However, earlier studies have shown that skid training does

not always produce the intended effect, i.e. a reduction in accident risk, and a discussion is taking place

as to whether such training should be based to a greater extent on risk. This means that the pupil must

realise his own limited ability and the fact that some situations are very difficult to handle.

The discussion has led to a need for a new course schedule for skid training. The purpose of this report

is to describe the present situation in skid training, focusing on the way in which the course schedule is

translated into theoretical and practical training by means of the training schedules.

In order to achieve this goal, four sub-studies were carried out: a content analysis, an observational

study, an interview study and a questionnaire. To make the results from these studies comparable, they

were divided into three categories: skill (in handling an ongoing critical situation), insight (into avoiding

a critical, situation) and vehicle and road Characteristics (understanding how the Characteristics of the
vehicle and the road surface influence the driving situation).

The results show that when the training content was divided into these three categories, the emphasis

was primarily on skill, with least attention being given to vehicle and road Characteristics. This applies to

every stage, from the course schedule targets to the way in which the pupil grasped the meaning of skid

training. However, the variation in the various stages was fairly large: for example, skill ranged from
50% to 80% of the total content.

When the instructors and pupils themselves were asked to state how the three categories are

distributed in the course content, the picture was different. The pupils still considered that the content

was mostly skill and least of all vehicle and road Characteristics, while the instructors considered that
their skid training dealt mostly with insight.
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FÖRORD
Föreliggande studie har gjorts på uppdrag av Vägverket med anledning av att en

ny kursplan för halkutbildningen i Sverige skulle tas fram.

Planering och genomförande av studien har gjorts av Inger Engström och
Nils Petter Gregersen (projektledare). Jag vill tacka Nils Petter och Sixten Nolén

för* hjälpen med att samla in data och för diverse synpunkter under arbetets gång.

Tack även till andra forskarkollegor som har gett synpunkter på arbetet och inte
minst på 'rapportens utseende. Tack även till Ann-Sofie Senneberg som har redige-
rat och skrivit ut rapporten.

Sist men inte minst vill jag tacka de TÖP- och SkidCar-banor som har låtit oss

ta del av sin vardag ute på halkbanorna på ett mycket engagerande sätt. Det har

varit en både nyttig och intressant erfarenhet.
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Halkutbildningen - vad innehåller den?

av Inger Engström

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Halkutbildningen är ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen i Sverige och

syftet med den är att lära blivande körkortstagare att köra på halt väglag. Resultat

från denna typ av utbildning har inte alltid varit de önskade. Glad (1988) visade
bl.a. i en utvärdering av den norska tvåstegsutbildningen att olycksrisken höjdes

istället för sänktes efter genomgången utbildning. Det finns dock ingen entydig

förklaring till detta resultat.

Traditionellt lär sig eleven färdigheter i halkutbildningen, dvs. de lär sig hur de

ska manövrera bilen i en kritisk situation för att kunna ta sig ur den. Detta skulle

kunna leda till att den blivande föraren får en övertro på sin egen förmåga att klara

av olika kritiska situationer. I och med oro för dessa negativa sidoeffekter har en

diskussion kommit igång om hur halkutbildningen bör se ut. Ett förslag kommer
från Gregersen & Strandberg (1994) som går ut på att eleverna borde lära sig mer

om sin egen förmåga och att det finns många svårupptäckta faror som lätt gör att

man hamnar i situationer som inte går att klara ut oavsett om man lärt sig det på

halkbanan eller ej. Detta förslag och den diskussion som förs ute på halkbanorna,

om att göra utbildningen mer riskbaserad, har skapat ett behov av en ny kursplan.

Med anledning av att en ny kursplan för halkutbildningen skulle utformas star-

tade också föreliggande studie där syftet är att beskriva nuläget i halkutbildningen

med inriktning på hur kursplanen, genom undervisningsplanerna omsätts i teore-

tisk och praktisk undervisning. För att uppfylla detta syfte gjordes fyra delstudier;

en innehållsanalys, en observationsstudie, en intervjustudie och en enkätunder-

sökning.

För att få resultaten från de fyra delstudierna jämförbara användes tre kate-

gorier för klassificering av innehåll, syfte och budskap; A) färdighet, B) insikt

och C) fordons- och vägegenskaper. Med färdighet menas att åtgärda en redan

uppkommen kritisk situation, med insikt menas insikt om att förebygga så att man

inte hamnar i en kritisk situation och med fordons- och vägegenskaper menas att

förstå hur fordonets och vägytans egenskaper påverkar körsituationen.

Vid analys av kursplanens innehåll, de enskilda övningarnas syfte och mål i

undervisningsplanerna och hur instruktörer och elever uppfattar de enskilda

övningarnas syfte och mål handlar det mest om färdighet och minst om fordons-

och vägegenskaper. Detta skulle kunna tolkas som att budskapet i kursplanen är

detsamma som instruktörerna ger och eleverna uppfattar vilket inte är riktigt
stämmer eftersom variationen av de tre kategorierna är stor under budskapets gång

från kursplan till elev. Färdighetskategorin varierar från 50 till 80% av det totala
budskapet i olika steg. En anledning till att budskapet inte helt är detsamma från

kursplan till elev skulle kunna bero på att det råder en viss förvirring bland

halkbaneinstruktörerna kring vad som är syfte och vad som är mål med halk-

utbildningen och de enskilda övningarna.
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Däremot när instruktörer och elever själva ska ange hur de tre kategorierna är

fördelade över kursinnehållet som helhet blir bilden lite annorlunda. Eleverna

anser fortfarande att det är mest färdighet och minst fordons- och vägegenskaper
medan instruktörerna anser att det mesta av utbildningen handlar om insikt.

I övrigt visar det sig eleverna är nöjda med halkutbildningen och att den enda

förändring de egentligen skulle vilja göra är att få mer tid. Mer tid efterfrågar även

instruktörerna. De menar att det måste finnas tid för eleven att reflektera över vad

de gör. När det gäller kursplanens utseende är instruktörernas åsikter av så vari-

erande slag att det inte på ett övergripande plan går att säga hur de vill att den ska

se ut.
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Skid training - what does it contain?

by Inger Engström

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-S 81 95 LINKÖPING Sweden

Summary
Skid training is an obligatory part of driving tuition in Sweden and aims at
teaching future drivers how to cope with slippery road surfaces.

The results of this type of training have not always been as intended. Glad

(1988) showed partly by means of an evaluation of the Norwegian two-stage

training, that the accident risk increased instead of decreased after completed

training. However, there is no unambiguous explanation for this outcome.

Traditionally, skid training provides the pupil with skills in manoeuvring a car

out of a critical situation. This could lead to the prospective driver becoming over-

confident in his ability to handle critical situations. Because of anxiety about these

negative side-effects, a discussion has begun on the design of skid training. One

proposal from Gregersen & Strandberg (1994) is based on teaching pupils more

about their own ability and the many unseen dangers easily leading to situations

that are impossible to handle whether the driver has had skid training or not.

Since a new course schedule for skid training was to be designed, the study

presented here was started with the aim of describing the present situation in skid

training, focusing on how the course schedule is translated into theoretical and

practical training by means of the training schedules. For this purpose, four sub-

studies were carried out: a content analysis, an observational study, an interview

study and a questionnaire.

To make the results from these studies comparable, they were divided into

three categories: A) skill, B) insight and C) vehicle and road Characteristics. Skill

is defined as handling an ongoing critical situation, insight involves avoiding a

critical situation, and vehicle and road Characteristics entails understanding how

the Characteristics of the vehicle and the road surface influence the driving
situation.

In an analysis of the course schedule content, the purpose and goals of the

training schedules, and the way in which the instructors and pupils grasp the

purpose and goals of the individual exercises, the emphasis is mostly on skills and

least onvehicle and road Characteristics. This could be interpreted as indicating

that the message in the course schedule is the same as that taught by the

' instructors and learnt by the pupils. However, this is not quite the case since there

is a large variation in the three categories during the transfer of the message from

the course schedule to the pupil. The category "skill" varied from 50% to 80% of
the total message in different stages. One reason for the message not being exactly

the same from course schedule to pupil might be that there is some confusion

among the instructors concerning the purpose and goal of skid training and the
individual exercises.

However, when the instructors and pupils themselves had to state how the three

categories are distributed in the course content as a whole, the picture is somewhat

different. The pupils still consider that it is mostly skill and least of all vehicle and
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road Characteristics, while the instructors consider that most of the training deals

with insight.

Otherwise, the pupils were satisfied with the skid training. The only change

they would really like to see would be to have more time. This was also the wish

of the instructors, who consider that the pupils must have sufficient time to reflect

over what they are doing. In regard to the design of the course schedule, the views

of the instructors vary so widely that it is not possible to state in general what

changes they would like.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Halkutbildningen är idag ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen (frånsett
ett antal platser i norra Sverige där det inte finns tillgång till halkbana på ett rim-

ligt avstånd). Syftet med halkutbildningen är att lära de blivande körkortstagarna

att köra under särskilda förhållanden, dvs. i detta fall halt väglag, för att på så vis
få så trafiksäkra bilförare som möjligt. Under de senaste åren har det dock fram-
kommit 'resultat från olika studier (Glad, 1988; Eriksson, 1983) som gör att tvek-

samheter har uppstått kring vilken effekt halkutbildningen egentligen har på

trafiksäkerheten. Glad (1988) visade t.ex. i sin utvärdering av den norska tvåstegs-

utbildningen att halkutbildningen medförde en förhöjd olycksrisk istället för en

sänkt. Samma resultat visade Eriksson (1983) med sin utvärdering av en vidare-

utbildning i halkkörning som ambulansförare fick på Gillinge trafikövningsplats.

Man har försökt utröna varför dessa negativa resultat uppstår men utan att
komma fram till något entydigt svar. Traditionellt lär sig eleven i halkutbildningen

hur de ska agera i en kritisk situation vid halt väglag. De lär sig bl.a. hur de ska

häva en sladd och hur de ska manövrera bilen för att kunna väja för ett eventuellt

hinder som kommer upp på vägen. Eleverna lär sig alltså en färdighet i att manöv-

rera bilen i en kritisk situation vilketskulle kunna tänkas ge en övertro hos eleven

på sin egen förmåga att klara av en kritisk situation.
Bilförare, 'speciellt män, har en övertro på sin körtekniska förmåga. De anser att

de kör bättre än svensken i allmänhet (Spolander, 1983). Det är ett känt fenomen

att även unga bilförare har en övertro på sin egen förmåga, vilket visas i en studie

av Gregersen (1996). Där fick några elever traditionell färdighetsträning medan

andra fick lära sig om sin begränsade förmåga i en broms-undanmanöversituation.

De som fick traditionell träning överskattade sin förmåga i högre grad än de som
fick lära sig om sin begränsade förmåga. När de förstnämnda hade tränat på att

väja för ett hinder några gånger trodde de sig kunna detta, medan de andra var mer

tveksamma vid en förfrågan. Det visade sig dock att det inte fanns någon skillnad

mellan grupperna i hur många gånger de faktiskt klarade att väja för hindret.

De negativa effekterna av halkutbildningen skulle även kunna tolkas med

Näätänen & Summalas (1976) termer i deras nollriskteori . Enligt dem är det

motivationen som styr hur vi kör bil. Det primära motivet för hur vi kör är säker-

hetsmotivet som innebär att Vi kör så att vi inte upplever någon risk. Var gränsen

går för vad som upplevs som risk är individuell men när den passeras så justerar vi

vårt beteende så att vi inte längre känner någon risk. Eftersom vi oftast inte känner

någon risk när vi är ute och kör kan man säga att säkerhetsmotivet är uppfyllt och

det blir andra motiv som styr hur vi kör, t.ex. att komma fram så fort som möjligt.

Säkerhetsåtgärden att lära blivande bilförare hur de ska manövrera bilen i en

kritisk situation på halt väglag kan då få fel utfall om eleven upplever att de blir

duktigare på detta. Denna nyvunna skicklighet gör att de upplever sig få ökade

säkerhetsmarginaler, vilket kan leda till att de anser sig kunna öka sin hastighet

vid halt väglag mer än vad som faktiskt är möjligt. På så sätt skulle deras faktiska

risk för att råka ut för en olycka öka.

Om man istället kunde lära eleverna att inse sin egen förmåga och att det är
svårt att klara av vissa situationer på halt väglag även om man är väldigt skicklig,

så kanske det skulle motivera dem att ta det lugnare när det är halt ute. Detta förut-
sätter att föraren kan förstå vilka faror som hotar vid normal körning på vinter-

väglag, vilket genomsnittsföraren inte kan menar Gregersen & Strandberg (1994)
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efter diskussioner med halkbaneinstruktörer och trafiklärare. Detta måste den

blivande föraren få hjälp med att inse. Vet man inte var farorna lurar kan man
heller inte undvika dem.

I halkutbildningen borde alltså eleverna lära sig, förutom att manöVrera bilen,

att upptäcka när en kritisk situation kan uppstå. På så sätt skulle man, enligt

Laurell (1981),hjälpa förarna att inte hamna i några kritiska situationer. Tyvärr är

det inte så lätt, fortsätter han, utan en Viss grundläggande färdighet måste föraren
fortfarande ha i att manövrera bilen. i

I och med de negativa effekter av halkutbildning som framkommit kom en
diskussion igång om hur den svenska, obligatoriska halkutbildningen borde se ut.

Gregersen & Strandberg (1994) lade fram ett förslag som grundade sig på ett
forsknings- och utvecklingsprogram som de genomfört och som innebar att

utbildningen borde bli mer riskbaserad. Det innebär, förutom en grundläggande
färdighetsträning, att eleven ska lära sig att förstå sin egen förmåga. Att de Ska

inse att det finns många svårupptäckta faror som lätt kan leda till att man hamnar i

situationer som inte går att klara ut. Detta ska leda till ett mer defensivt körsätt där

föraren är mer förutseende, kör med större säkerhetsmarginaler och har ett större

riskmedvetande. Förslaget innebär också att kursplanen (Vägverkets styrande

dokument för hur halkutbildningen ska se ut) skulle utvecklas och ha en uttalad

tyngdpunkt åt riskmedvetenhet. Föreskrifterna ska vara målorienterade där

halkbanorna själva har ansvar att göra utbildningen som de vill, bara de när de

uppställda målen.

Tyngdpunkten i diskussionen om hur halkutbildningen borde se ut flyttade sig

*alltså från det traditionella sk färdighetstränandet, där man lär sig att hantera bilen

i en kritisk situation till att handla mer om hur eleven ska tackla halt väglag så att

de inte hamnar i en kritisk situation. Dessa tankar anammades runt om på halk-

banorna och kurser ordnades för alla halkbaneinstruktörer där man talade om hur

man skulle undervisa mer om insikt och mindre om färdighet. Detta skapade i sin
tur ett behov av att ändra på kursplanen eftersom denna deklarerade att det var

färdighet eleven skulle lära sig och om banorna ändrade sin undervisning skulle de

inte komma att följa kursplanen. Frågan var dock hur kursplanen skulle vara

formulerad för att bli så optimal som möjligt, så att budskapet i den verkligen når
fram till instruktörer och elever.

Katila, Keskinen och Hatakka (1993) gjorde en studie som visade att det inte är

så enkelt att få fram det budskap som avses. De frågade både instruktörer och ele-

ver vidett antal halkbanor i Finland, Norge, Danmark och Sverige vad de ansåg

att budskapet i halkutbildningen var, vad instruktörerna tyckte att de förmedlade

och vad eleverna uppfattade. Instruktörerna menade att det var den förutseende

körstilen som var det viktiga och det var den som de förmedlade, precis enligt

kursplanen. Det var den de lärde ut och lade tyngdpunkten på. Svaren från

eleverna skilde sig något från instruktörernas.Eleverna uppfattade budskapet som

att kunna manövrera bilen var minst lika viktigt som att köra på ett förutseende

sätt. Katila m.fl. menar att resultatet visar att det är inte så lätt att kommunicera,

att förmedla det man har för avsikt att förmedla.

En annan faktor som borde beaktas *när det gäller den nuvarande halkutbild-
ningen är övningstidens längd. I dag är halkutbildningen'på ca 2-4 timmar inklu-

' derat både teori och praktik. Enligt en tysk Undersökning av Henkel (1977) som

Laurell (1981) hänvisar till så är det först efter ca 10 timmars träning, på t.ex.

halka, som man kan börja se en förbättring av körbeteendet. Därför rekommende-
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rar Henkel 10-20 timmars träningstid. Laurell menar dessutom att det finns en risk

för att det som lärts in försvinner då det inte finns något repetitionsmoment över

längre tid. Han menar att man sällan hamnar i kritiska situationer i verkligheten

vilket skulle göra att de kunskaper man har glöms bort. Om man nu ska inrikta sig

mer på att lära sig att köra och agera så att man inte hamnar i en kritisk situation
istället för hur man ska agera i en kritisk situation, hur mycket tid behövs då?
Med ovanstående resonemang skulle det innebära att halkutbildning borde

innehålla mer av sk.insiktsskapande undervisning, dvs. undervisning där eleven

kommer till insikt om sin egen begränsning och ibland bristande förmåga att klara

av kritiska situationer, än vad den gör i dag och mindre färdighetsträning för att

halkutbildningen ska ha en positiv effekt på olycksrisken. Frågan är hur detta ska

uttryckas i en kursplan för att budskapet på bästa sätt ska nå ut till eleverna. '
För att få svar på denna frågan beslutades det att en studie skullegöras på hur

budskapet i dagens kursplan når ut till baninstruktörerna och eleverna. Dessutom

skulle utbildningens innehåll och utseende ses över. Hur mycket av utbildningen

går ut på att eleven ska lära sig att manövrera bilen för att ta sig ur en kritisk
situation och hur mycket går ut på att eleven ska komma till insikt och få en

förståelse för hur de ska bete sig på halt väglag för att inte hamna i en kritisk

situation?

1.2 Syfte

Föreliggande studies syfte är att beskriva nuläget i halkutbildningen med inrikt-

ning på hur kursplanen, genom undervisningsplanerna, omsätts i teoretisk och

praktisk undervisning. Detta ska ge en beskrivning av hur budskapet i kursplanen

överförs till undervisningsplanerna, tolkas av instruktörerna, omsätts i praktisk

handling och till sist hur instruktörernas budskap uppfattas och förstås av eleven.

' För att nå detta syfte med studien gjordes en uppdelning i fyra delstudier. En

innehållsanalys av kursplanen och halkbanornas undervisningsplaner för att

beskriva vad syfte och mål med halkutbildningen är och med de övningar som

görs. En observationsstudie genomfördes för att undersöka hur undervisnings-

planerna omsätts i praktiken. En intervjuundersökning gjordes för att undersöka

vilken kunskap lärarna anser att de förmedlar respektive eleverna anser att de får.

Slutligen gjordes en enkätstudie för att få en heltäckande bild av utbildnings-

chefernas syn på dagens halkutbildning.

Denna nulägesbeskrivning av dagens halkutbildning har även för avsikt att

användas som en förmätning vid en senare utvärdering av en reviderad utbildning.

1.3 Begrepp och avgränsningar

Innan de fyra delstudierna presenteras bör en del gemensamma aspekter och

'begrepp förklaras. För att vara jämförbara har delar av resultaten från de fyra

studierna tolkats utifrån samma kategorier vilka också ska presenteras.

1.3.1 Förklaringar av begrepp

I Sverige finns det 32 stycken halkbanor från norr till söder och två halkbane-

föreningar. Samtliga 32 halkbanor tillhör någon av dessa- två föreningar. 22 banor

är anslutna till Sveriges Trafikövningsplatser (hädanefter kallade TÖP-banor) och

10 banor tillhör Sveriges SkidCar-banors Riksorganisation (hädanefter kallade
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SkidCar-banor). Skillnaden hos banorna som avgör vilken förening de tillhör
ligger i den utrustning de har dvs, bilar och vägunderlag. ' '

TÖP-banorna använder bilen som den är och åstadkommer halka genom att

spruta vatten och olja på olika typer av underlag t.ex. plåt. Det ger en bestämd

halkyta där Övningarna görs. SkidCar-banorna däremot har monterat fast bilen

på en ställning med fyra extra däck med vilken de kan hissa upp bilen och på så

sätt simulera olika typ av friktion (se figur 1). Detta innebär att de inte är fokuse-
rade vid en viss halkyta utan denna kan göras när instruktören så tycker.

 

.0...
. . . . . . . . . . n . . . . .-

Figur 1 En SkidCar

Denna skillnad i utrustning mellan banorna gör också att det finns en skillnad i

undervisning. Vid SkidCar-banorna sitter instruktören med i bilen under

lektionspasset eftersom han/hon därifrån måste sköta simuleringen av halka,
medan på TÖP-banorna står instruktören i en kur bredvid banan.

Två andra begrepp som bör förklaras är undervisningsplan och kursplan. Varje

halkbana har, enligt föreskrifter från Vägverket, en egen undervisningsplan. I

denna presenteras vilka övningar som görs på respektive bana, vilka mål och

syften varje enskild övning har och eventuellt vilka övergripande syften och mål

som finns med utbildningen på respektive bana. I undervisningsplanerna finns

även med vilka teoretiska avsnitt man tar upp under undervisningspasset och hur
länge ett pass varar. .

Det finns även ett övergripande dokument, Vägverkets kursplan för förar-

utbildning, behörighet B, som beskriver vad eleven ska kunna för att ta körkort. I

I denna kursplanen finns ett avsnitt som tar upp vad eleven' ska kunna på halt väglag

för att få körkort. Det finns tre huvudområden, teknik, uppträdande och riskmed-

vetande, som i målformuleringar anger vad eleven ska kunna. Det är detta doku-

ment som halkbanorna utgår från när de ska göra sina respektive undervisnings-
planer. '

Begrepp som används framförallt i undervisningsplanerna är syfte och mål.

Dessa begrepp används dels vid enskilda övningar i undervisningsplanerna och

dels vid övergripande formuleringar om halkutbildningen. Vad som menas med

dessa två begrepp i detta sammanhang är något oklart men eftersom det görs en
skillnad mellan dem i undervisningsplanerna så kommer de även i rapporten att

16 VTI rapport 410



presenteras som just syfte och mål. Man skulle kunna anta att det med syfte menas

vad som är avsikten med en specifik övning och att målet är det eleven ska
kunna/ska ha uppnått efter att ha gjort övningen.

1.3.2 Avgränsning

Eftersom vi inte visste vilken effekt de ovan nämnda skillnaderna mellan TÖP-
och SkidCar-banorna hade, valdes att i den första analysen; innehållsanalysen,

, göra en del jämförelser mellan TÖP- och SkidCar-banorna för att se om de skilde

sig åt. Då det bedömdes att de få skillnader som fanns inte var så stora valde man
att i de resterande tre studierna inte dela på dem. Ytterligare en anledning till att

inte dela på dem i observations- och intervjuundersökningarna var det ringa anta-

let banor som besöktes. Det var inte meningsfullt med en sådan jämförelse då

eventuella skillnader likväl kunde bero på slumpen.

Det framkom dock under studiens gång att eleverna upplevde kontakten med

instruktören olika beroende på om det var en TÖP- eller SkidCar-bana vilket har

tagits upp som ett extra avsnitt i diskussionen.

1.3.3 Analys av resultaten

För att kunna jämföra resultaten i de fyra olika studierna och se hur budskapet i

kursplanen via undervisningsplanerna når ner till instruktörer och elever krävs en

gemensam typ av kodning eller sammanställning av resultaten. Den variant som

valdes här var att tolka och dela in svaren i olika kategorier. Det blev tre huvud-

kategorier som kallas för A) färdighet, B) insikt och C) fordons- och vägegen-

skaper. Valet av dessa kategorier föll sig naturligt, när halkutbildningen tradi-

tionellt handlar om färdighetsträning och man önskar få in mer av ett risktänkande

där eleven ska komma till insikt om sin egen förmåga etc., för att se hur fördel-

ningen mellan dessa kategorier ser ut idag. Att det sedan blev en kategori med

fordons- och vägegenskaper berodde på att det i halkutbildningen handlar mycket

om väglag och bilens egenskaper på olika väglag, speciellt då halt. Dessutom fick

varje kategori två undergrupper då vi märkte att det inte räckte med en aspekt på
t.ex. färdighet.

Nedan följer definitioner på dessa tre kategorier och deras undergrupper.

A. Färdighet: Att åtgärda en redan uppkommen kritisk situation.
1. Färdighet att hantera en situation, ett beteende eller en manöver: t.ex.

att kunna något..., att öva upp..., få elev att..., klargöra för elev att...

2. Förståelse, insikt om nödvändigheten att använda rätt manöverteknik

(att styra, bromsa, koppla etc. rätt) eller faran att använda fel manö-

verteknik i en uppkommen situation.

B. Insikt: Insikt om att förebygga så att man inte hamnar i en kritisk
situation.

3. Insikt om rätt/fel allmänt beteende för att undvika att kritiska situa-

tioner uppstår, dvs. inse vad t.ex. hastighet och spårval har för bety-

delse, inse vikten av att köra på ett defensivt sätt etc.

4. Insikt om att det är svårt att klara vissa situationer, utan referens till

något speciellt som t.ex. hastighet.

C. Fordons- och vägegenskaper: Att förstå hur fordonets och vägytans

egenskaper påverkar körsituationen.
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5. Insikt om hur fordonstekniska komponenter, såsom ABS-bromsar,

' däck, last, drivning etc. inverkar på körningen i halt väglag. Vilken
betydelse bilens köregenskaper har.

6. Insikt om vägytans egenskaper vid bilkörning. Inse skillnaden

mellan att köra på hal och torr vägbana.

Alla klassiñkationer av svaren i de fyra delstudierna är gjorda av minst två

personer för att säkerställa tillförlitligheten i resultaten. I de få fall där bedöm-

ningarna inte har varit lika har man diskuterat sig fram till vilken kategori svaret

ska tillhöra.
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2 lnnehållsanalys
2.1 Syfte

Syftet med innehållsanalysen är att studera alla banors undervisningsplaner för att

se vilka övningar som görs på halkbanorna. Är det samma övningar som görs oav-
sett var i landet banan ligger? Analysen ska också studera vilka syftenoch mål

som anges i undervisningsplanerna för Övningarna och om det är samma för

respektive Övning oavsett vilken halkbana det rör sig om. Till sist görs en jäm-

förelse mellan undervisningsplanernas syften och mål och de mål som anges i

kursplanen eftersom det är denna halkbanorna utgår från när de gör sina under-

visningsplaner.

2.2 Undersökningsgrupp/material

Vägverkets kursplan för förarutbildning, behörighet B (se bilaga 1) och samtliga

32 halkbanors undervisningsplaner.

2.3 Analys

Till att börja med kartlades vilka övningar som görs på de olika banorna och vilka

likheter och olikheter som finns mellan de olika banornas övningar. En jämförelse
mellan TÖP- och SkidCar-banor gjordes i detta avseende.

Därefter klassificerades alla övningars syften och mål utifrån de sex kategori-

erna, Al-C6 för att se vilken fördelningen var mellan de olika kategorierna. Här

gjordes dock ingen jämförelse mellan TÖP- och SkidCar-banor.

En sammanställning och jämförelse gjordes över vad som skulle tas upp i

introduktionspasset och avslutningspasset, när eleverna var samlade, uppdelat på

TÖP- och SkidCar-banor. Innehållet klassificerades utifrån de tre kategorierna, A-
C för att kunna se fördelningen mellan kategorierna. Förutom att antalet undervis-

ningsplaner som tog upp respektive punkt räknades fram så beräknades också

andelen undervisningsplaner som tog upp respektive punkt, uppdelat på TÖP- och
SkidCar-banor.

Avslutningsvis räknades det totala medelvärdet ut på hur länge den praktiska

respektive teoretiska delen skulle hålla på, även detta uppdelat på TÖP- och

SkidCar-banor.

Även kursplanens innehåll analyserades utifrån de tre kategorierna A-C för att

se hur kursplanens mål var fördelade över dessa. Varje kategoris andel beräknades

på det totala antalet kategoriserade mål i kursplanen. Detta resultat jämfördes

sedan med hur fördelningen på övningarnas syften och mål såg ut enligt samtliga

underVisningsplaner.

2.4 Resultat

2.4.1 Fördelning över olika övningsmoment

Å :När det gäller vilka övningar som görs på halkbanorna runt om i landet så är det

.en ganska god överensstämmelse. Man gör i princip samma övningar enligt

undervisningsplanerna oavsett bana men det finns vissa variationer. I figur 2 visas

vilka övningar som görs på samtliga 22 TOP-banor i landet. SkidCar-banornas
övningar visas i figur 3.
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Halkbanor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Igångsättning och fartökning X X X X X X X X X X X X X X X X X 17

lgångsättning... Integrerad X X X X X 5

Ref.bromsning-strävt underlag X X X X X X X X X X X X X X X 15

Effektivbromsning (halt) X X X X X X X X X X X X X X X X 16

Panikbromsning (halt) X X X X X X X X X X X X X X X X 16

Bromsning halt och str'a'vt X X X 3

Bromsn. låsta hjul (halt, strävt) X X X 3

Effektivbromsn. (halt, strävt) X X X 3

Kursavvikelse i samband med X X X X X X X X 8

bromsning (integrerad Övning)

Bromsn. med låsn.fria bromsar X X X X X X X X 8

Bromsn- med undanmanö- x x x x xx x x x X x xx x x xx x x x xx 22
ver/väjning för hinder

Kurvtagning/kun/teknlk X X X X X X X 7

Hävande av sladd/ X X X X X X X X X X 10

för hög hastighet i kurva
För hög hast. fram mot kurvan/ X X X X X X X X X X X 11

fartminskn. med sidotörflyttn.

Stanna på angiven plats/ X X X 3

stopp i kurva

Omkörning halt väglag/fart- X X X X X X X X X X X 1 1

ökning med sidoförflyttning

Serpentinkörning (slalom) X X X X X X X 7

lnbromsn. med olika friktion X . X X X X X 6

           

        

Figur 2 Övningar som görs på TÖP-banorna runt om i landet

Figuren visar att samtliga banor gör övningen Igångsättning och fartökning .

17 banor gör det som en egen övning medan fem stycken omnämner det som en

integrerad del.

Alla 22 TÖP-banor gör någon form av inbromsningsövning och då handlar det

om att bromsa på halt respektive strävt underlag och att panikbromsa och/eller

effektivbromsa, dvs. låsa hjulen respektive inte låsa hjulen. 15 banor gör även

referensinbromsning vilket innebär att man bromsar så hårt man kan på strävt

underlag för att kunna jämföra den bromssträckan med andra bromssträckor.

En annan övning som samtliga 22 banor gör är den sk. broms-undanmanöver
eller väjning för hinder. Den går ut på att eleven ska bromsa hårt (så att de låser

hjulen) framför ett hinder, förmå sig att släppa bromsen och sedan styra förbi

hindret.

De övningar som hittills har nämnts är sådana som alla banor gör i någon form

medan de resterande varierar från bana till bana huruvida de görs. Åtta av TÖP-

banorna kör bromsning med låsningsfria bromsar vilket betyder att de kör med
ABS-bromsar. Åtta banor gör en integrerad övning som kallas kursavvikelse i

samband med bromsning vilket innebär att när bilen drar snett vid bromsning så

ska eleven kunna korrigera det genom att lätta på bromsen.

När det gäller övningarna som görs på de 10 SkidCar-banorna i landet ser för-
elningen ut enligt figur 3.
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SkidCar-banor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Igångsättning och fartökning X X X
lgångsättning... Integrerad X X

Ref.bromsning-strävt underlag

Effektivbromsning (halt)

Panikbromsning (halt)

Bromsning halt och strävt X X X X

Bromsn. låsta hjul (halt, strävt) X X X
Effektivbromsn. (halt, strävt) X X X
Kursavvikelse i samband med x x
bromsning (integrerad övning)

Bromsn. med låsn.fria bromsar
Bromsn. med undanmanöver x x x xx x x x xx
/väjning för hinder

Kurvtagning/kurvteknik X X

Hävande av sladd/ x x x x x x x x
för hög hastighet i kurva
För hög hast. fram mot kurvan/ x x 2
fartminskn. med sidoförflyttn.
Stanna på angiven plats/ x x x x 4
stopp i kurva
Omkörning halt väglag/fart- x x x x x x 6
ökning med sidoförflyttning

Serpentinkörning (slalom) X 1

Inbromsn. med olika friktion X X X X X 5
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Figur 3 Övningar som görs på SkidCar-banorna runt om i landet

Mönstret är i stort sett detsamma som bland TÖP-banorna. Samtliga banor gör

någon form av inbromsningsövning och broms-undanmanöver men däremot gör

inte riktigt alla dessa banor övningen igångsättning och fartökning enligt under-

visningsplanerna. I övrigt är det som bland TÖP-banorna variationer i vilka

övningar som görs på de olika banorna.

2.4.2 Undervisningens mål och syften

När det gäller de angivna målen och syftena med respektive övning i undervis-

ningsplanerna så har de klassificerats utifrån de sex tidigare definierade kategori-

erna A1-C6. Här har ingen åtskillnad gjorts mellan TÖP- och SkidCar-banor efter-

som övningarna ansågs vara likvärdiga på banorna oavsett halkbanetyp.

Observera att antalet syften respektive mål för varje övning inte nödvändigtvis

behöver vara det samma som antalet banor som gör denna övning. Det beror på att

en del banor anger att de gör en viss övning men anger inget syfte eller mål medan

andra banor anger flera syften eller mål vid varje övning. Syftenas fördelning över

de sex kategorierna kan ses i figur 4 nedan.
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Syften A1 A2 B3 84 C5 06

lgångsättning och fartökning 6 12 2 1 1

Igångsättning... Integrerad 2

Ref.bromsning-strävt underlag 4 1 19

Effektivbromsning (halt) 5 15 16 1

Panikbromsning (halt) 18 17 1

Bromsning halt och strävt 2 3 1 2

Bromsn. låsta hjul (halt, strävt) 4 3

Effektivbromsn. (halt, strävt) 6 4 1
Kursawikelse i samband med 11 1
bromsning (integrerad övning)

Bromsn. med Iåsn.fria bromsar 3 3
Bromsn. med undanmanöver/ 23 5 3 1
väjning för hinder

Kurvtagning/kurvteknik V 2 8
Hävande av sladd/ 8 6 6 1
för hög hastighet i kurva
För hög hast. fram mot kurvan/ 1 11
fartminskn. med sidoförllyttn.
Stanna på angiven plats/ 3 2 4
stopp i kurva
Omkörning halt väglag/fart- 15 1
ökning med sidoförflyttning

Serpentinkörning (slalom) 3 1 2

Inbromsn. med olika friktion 1 4

Summa 59 81 74 15 17 30

Figur 4 Samtliga Övningars syften enligt undervisningsplanerna
(Förklaring av A]-C6 se sid 1 7)

Figuren visar att de *flesta av övningarnas syften är färdighetsbaserade. Grupp

A1 och A2 utgör tillsammans 51% av alla syften, grupp B3 och B4 utgör 32% och

grupp C5 och C6 utgör 17%. Det ska påpekas att för varje övning i undervisnings-

planerna kan det förekomma mer än ett syfte.

Det finns en klar variation bland Övningarnas syften vad avser deras inriktning

på färdighet, insikt eller fordons- och vägegenskaper. Övningen broms-undan-

manöver har en klar och tydlig inriktning på färdighet. 87% av övningens syften är

färdighetsbaserade. Grupp C5 och C6, dvs. fordons- och vägegenskaper är inte

representerade i denna Övning. På samma sätt kan man se att referensbroms-
övningen har en klar tyngdpunkt på grupp C5 och C6. Där är inte grupp A1 och

A2 representerade. I figur 5 nedan kan man se hur de angivna målen för övning-
arna fördelar sig över kategorierna.
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Mål A1 A2 83 84' C5 CG

lgångsättning och fartökning 18

lgångsättning... Integrerad 7 5 2 ,

Ref.bromsning-strävt underlag 16 1 3 1 9

Effektivbromsning (halt) 19 2 1

Panikbromsning (halt) 17 3 1 4

Bromsning halt och strävt 7 1 2 5

Bromsn. låsta hjul (halt, strävt) 4 3
Effektivbromsn. (halt, strävt) 6 3
Kursavvikelse i samband med 11
bromsning (integrerad övning)

Bromsn. med Iåsn.fria bromsar 5 4 1 4
Bromsn. med undanmanöver/ 33 3 4 2
väjning för hinder

Kurvtagning/kurvteknik 11 3
Hävande av sladd/ 17 5
för hög hastighet i kurva
För hög hast. fram mot kurvan/ 11 1 1 1
fartminskn. med sidoförflyttn.
Stanna på angiven plats/ 5 1
stopp i kurva
Omkörning halt väglag/fart- 14 3 1
ökning med sidoförflyttning

Serpentinkörning (slalom) 6

Inbromsn. med olika friktion 5 2 2

Summa 212 31 25 4 2 22

Figur 5 Samtliga övningars mål enligt undervisningsplanerna
(Förklaring av A1-C6 se sid 1 7)

Även övningarnas målinriktning visar en förskjutning åt kategorin färdighet.

Hela 82% av alla målen tillhör grupp A1 och A2. De andra två kategorierna väger

relativt jämnt, dvs. 10% på grupp B3 och B4 och 8,1% på grupp C5 och C6.

Precis som med de angivna syftena i undervisningsplanerna kan varje övning ha

flera mål. Även här kan man se att övningen broms-undanmanöver har en klar

inriktning mot färdighet. 86% av övningens mål är färdighetsinriktade. Fordons-

och vägegenskapsgrupperna finns inte med. Det finns ingen övning, när det gäller

målen, som har sin tyngdpunkt mot just gruppen fordons- och vägegenskaper.

En del banor har i sina undervisningsplaner angivit övergripande syfte och mål

med halkutbildningen för sin specifika bana. Dessa är så allmänt hållna att de inte

har kategoriserats enligt de sex kategorierna. De presenteras här i sin helhet och

med antalet banor som har samma syfte eller mål angivna i parentes. Många av

dem handlar om ungefär samma sak men presenteras här så som de presenteras i

undervisningsplanerna under rubrikerna Syfte och Mål . De övergripande
syftena är:
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Antal banor (3 st)

0 Att eleven ska få förståelse för svårigheterna.

0 Att eleven ska få uppleva naturlagarna.

0 Att eleven ska inse sin begränsning.

Antal banor (2 st)

0 Syftet med Övningarna på halkbanan är att få eleven riskmedveten och få

förståelse för de svårigheter och problem som körning på halt underlag kan

innebära. Detta ska leda till att eleven efter genomgången utbildning på
halkbanan är motiverad till ett mera defensivt körsätt.

Antal banor (2 st)

0 Att lära varje elev viktenav året-runt-teknik och hur de tränar detta.

0 Att genom misstag skaffa sig erfarenhet om sina egna begränsningar.

0 Att genom demonstration skapa kännedom om vilka typer av olyckor som

förekommer.

Antal banor (1 st)

0 Att elevenunder realistiska och säkra former ska få uppleva vad det innebär

att köra på halt underlag.

0 Att eleven skafå förståelse för de risker som körning på halt väglag innebär.

0 Att eleven ska få uppleva gränsen för sin förmåga.

0 Att eleven ska få förståelse för att det finns en gräns för vad man kan klara

av oavsett hur mycket man övar.

De övergripande målen är:

Antal banor (3 st)

0 Att eleven ska inse halkkörningsproblematiken.

0 Att eleven ska bli riskmedVeten.

0 Att 'eleven ska bli 'ödmjuk inför halkan.

Antal banor (2 st)

6 Anges i VV:s föreskrifter om kursplaner VV:s F S 1988:43 behörighet B.

Antal banor (1 st)

0 Att lära eleven att inte sluta köra bil förrän bilen står stilla eller förrän den

uppkomna situationen är uppklarad.

Antal banor (1 st) _

.0 Eleven ska få uppleva hur hon/han reagerar i kritiska situationer.

0 Eleven ska få lära känna och få förståelse för hur bilen beter sig på halt

underlag.

0 Eleven ska få träna kritiska situationer, nödbromsning, undanmanöver och

hävande av sladd.
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0 Vid övningarnas genomförande ska särskild vikt läggas vid att eleven upp-

lever misslyckanden pga. överskattning av sin förmåga för att därigenom
skapa en riskmedvetenhet.

Antal banor (1 st)

0 Att uppfylla Vst föreskrifter för körning på halt underlag. Utbildningen
ska bedrivas på ett sådant sätt att körkortseleven får träna de ingående

momenten i erforderlig omfattning. Samtliga moment ska utformas så att

eleven misslyckas ett antal gånger och därigenom får respekt för de olika

väglagstyperna och inte överskattar sin egen förmåga.

Det man kan se i dessa övergripande syften och mål är att ambitionen är att

eleven ska få sig en del riskmedvetenhet till livs. Eleven ska få uppleva hur det är

att köra på halt underlag och vilka risker det innebär. Det är åtta banor som

uttryckligen anger övergripande syften och mål. Det är sju banor som inte anger

' något övergripande alls och det är 15 banor som har en inledande övergripande

text, men de kallar det inte för syfte och mål. Texten som de 15 banorna har är:

Antal banor (15 st)

0 Undervisningsplanen ska beskriva undervisningen så att eleven kan nå de

mål som VV har ställt upp. ( 17)

0 Avsikten med genomförandet är att skapa ökad riskmedvetenhet. Detta

genom att eleven upplever misslyckanden pga. sin överskattning av egen

förmåga. Avsikten är att skapa riskmedvetenhet.

0 För att erhålla halkintyg ska eleven klara övningarna i den hastighet som vid

bromsning på halt underlag med låsta hjul, ger en bromssträcka på XX

meter. Dock lägst XX km/h. (Undantag medges vid extrema väderleksför-
hållanden.) (17)

Siffran 17 som står inom parentes vid två av punkterna betyder att det var 17

banor som hade med den texten, dvs. den första och den sista punkten. Även här

pratas det om riskmedvetenhet och att den ska skapas genom att eleven misslyckas

i övningarna.

2.4.3 Introduktion och avslutning

I undervisningsplanerna presenteras även vad som ska tas upp med eleverna vid

introduktionen och avslutningen. En sammanställning är gjord av detta som är

uppdelad på TÖP- respektive SkidCar-banor. Denna uppdelning är intressant

eftersom det finns en viss skillnad i hur undervisningen bedrivs ute på banan.

TÖP:s instruktörer står i en kur och pratar via kommunikationsradio med eleverna

medan SkidCar-banornas instruktörer sitter med i bilarna och då har en mer direkt

och dubbelriktad kommunikation med eleven. Sammanställningen i tabell 1 visar

vad som tas upp på TÖP-banornas introduktionspass, hur många undervisnings-

planer det är och hur stor andel av TÖP:s undervisningsplaner som tar upp

respektive punkt. Punkterna är klassificerade efter de tre kategorierna A-C.
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Tabell 1 Ämnesområden som TÖP-banorna enligt undervisningsplanerna
tar upp i introduktionen, redovisat i antal undervisningsplaner och
andel av det totala antalet av TOP.°s undervisningsplaner (22 st)

     

Antal
under- o/o

visnings-
planer

Allmänna punkter

1 Presentation av övningsmomenten 19 86

2 Säkerhetsbestämmelser 1 8 82

3 Elevfrågor 10 45

4 Krav för halkintyg 3 14

5 Lärares egna erfarenheter 2 9

6 Övriga bestämmelser 1 4

Färdighet

7 Bromsteknik 1 4

8 Känna hur bilen beter sig på halt väglag 1 4

9 Lära känna hur man beter sig i en kritisk situation 1 4
10 Vad som händer vid häftiga rattrörelser/stora styr- 1 4

utslag

1 1 Körställning 1 4

Insikt

12 Ökad riskmedvetenhet 2 9
13 Vilka felbeteende som skapar olyckor l 4

14 Hastighetens betydelse 1 4

15 Lära sig förebygga kritiska situationer och olyckor 1 4

16 Att syftet ej är att lära sig halkkörning 1 4

17 Förares brister 1 4

Fordons- och vägegenskaper

1 8 Stoppsträcka, däck, fram-, bakhjulsdrift 1 4

19 Bromseffekt 1 4

20 Bromssträcka 1 4

21 Halka vid olika årstider 1 4

22 Friktion ' 1 4

      

Samtliga TÖP-banors undervisningsplaner tar upp vad som ska göras i intro-

duktionen. Tabellen visar också att nästan samtliga banor tar upp vilka Övningar

som ska göras ute på banan och vilka säkerhetsbestämmelser som gäller. Ca
hälften av TÖP-banorna pöängterar också i sina undervisningsplaner att introduk-

tionen är ett tillfälle för eleverna att ställa frågor, vilket kan ses i punkt 3. Utöver

de tre första punkterna är det en ganska stor variation i vad som tas upp i

introduktionspasset.

Vad SkidCar-banorna tar upp på sina introduktionspass kan ses i tabell 2

nedan.
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Tabell 2 Ämnesområden somenligt undervisningsplanerna tas upp i
introduktionen på SkidCar-banorna,_ redovisat i antal undervis-
ningsplaner och andel av det antal som tar upp introduktion av
SkidCar-banornas undervisningsplaner (6 st)

     

Antal
under- 0/0

visnings-
planer

Allmänna punkter

1 Presentation av övningsmoment 4 67

2 Säkerhetsbestämmelser 1 17

Färdighet

3 Fläckhalka 2 33
4 Sladd 2 33

5 Vikten av bromsteknik 1 17

Insikt

6 Betydelsen av defensivt körsätt 4 67

7 Kraschfart/rörelseenergi 2 33

Fordons- och vägegenskaper

8 ABS-bromsar 3 50

9 Risken med slitna däck 2 33

Bilens beteende vid förlorat väggrepp fram och bak 2 33

Bromssträckans längd vid halt väglag 1 17

      

Även här har ämnesområdena delats in efter de tre kategorierna A-C. Det är sex

av tio stycken SkidCar-banor som i sina undervisningsplaner anger vad som ska

tas upp i introduktionen. '

Om TÖP- och SkidCar-banornas ämnesområden jämförs så syns det att fler av

TÖP-banorna tar upp vilka Övningar som ska göras och vilka säkerhetsbestämmel-

ser som gäller än vad SkidCar-banorna gör. I övrigt varierar det vad som tas upp,

men det verkar som om SkidCar-banorna är något bättre på att ta upp sådant som

handlar om fordons- och vägegenskaper. De tar oftare upp olika aspekter på for-

donets och vägens egenskaper än vad TÖP-banorna gör och de är ändå färre till

antalet. Det verkar vara ett genomgående drag, att SkidCar-banorna inom varje

kategori, A-C tar upp färre aspekter men att det är fler av dem än TÖP-banorna
som tar upp dessa aspekter. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att

instruktören på SkidCar-banorna sitter med i bilen under lektionspasset och där-

med kan förmedla en hel del där som därmed inte behövs tas upp vid introduk-
üonen.

Efter passet ute på banan samlas elever och instruktör för en avslutning. Det

som då tas upp påTÖP-banorna Visas i tabell 3 nedan.
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Tabe113 Ämnesområden som TÖP-banorna enligt undervisningsplanerna
tar upp i avslutningen, redovisat i antal undervisningsplaner och
andel av det totala antalet av TOPJS undervisningsplaner (22 st)

     

Antal
under- 0/o

Visnings-
planer

Allmänna punkter
1 Sammanfattning av Övningar 5

2 Elevernas erfarenheter från halkkörningen 4 18

3 Övningarnas betydelse 1 4
4 Speciella händelser kommenteras 1 4

Färdighet

5 Vanliga felbeteenden 5 23

6 Risker i samband med omkörning 4 18

7 Hur man häver en sladd 1 4

8 Fortsätta köra bil om den rullar, även i diket 1 4

9 Åt vilket håll undanmanövern bör ske 1 4

Insikt

10 Förståelse för hastighetsanpassning 10 45

11 Skillnad i bromssträcka pga. hastighet 5 23
12 Risker med skarp kurva/hög hastighet 3 14

13 Elevens brister och att de inte är mästare 2 9

14 För hög hastighet in i kurva 1 4

15 Kraschfarter 1 4

16 Risker vid sladd 1 4

17 Förlorat väggrepp 1 4

18 Varför olyckor sker, åtgärder, erfarenhet 1 4

19 Begränsad förmåga/förrädiska situationer 1 4

Fordons- och vägegenskaper

20 Bromssträckor på strävt och halt underlag 14 64

21 Betydelsen av bra däck 10 45

22 ABS-bromsarnas betydelse 8 36

23 Däckplacering och mönster 6 27

24 Skillnad i brOmssträcka pga. underlag 5 23
25 Däckmönster 3 14

26 Bromskraftsfördelning fram-bak 3 14

27 Däckens kondition och bromssträckan 1 4
28 Bilens köregenskaper 1 4

29 Skillnaden fram-bakhjulsdrift 1 4

30 Vattenplaning 1 4

      

28 VTI rapport 410



'Alla TÖP-banor tar upp avslutningsdelen på undervisningspasset i undervis-
ningsplanen. Det mest frekventa som tas upp efteråt är bromssträckor på strävt och

halt underlag, betydelsen av bra däck och förståelse för hastighetsanpassning. Vad
man tar upp i avslutningen på SkidCar-banorna kan ses i tabell 4.

Tabell 4 Ämnesområden som SkidCar-banorna enligt undervisnings-
planerna tar upp i avslutningen, redovisat i antal undervisnings-
planer och andel av det antal av SkidCar-banornas undervisnings-
planer som tar upp avslutning (7 st)

    

Antal
under- %

Vlsnmgs-
planer

Allmänna punkter

1 Sammanfattning av Övningarna 6 86

2 Demonstration av olika olyckstyper 2 29

Färdighet

3 Teknik vid halkkörning 1 14
4 Nödvändigheten att träna vidare 1 14

5 Fartökning/-minskning vid omkörning 1 14

Insikt

6 Även andra kan göra misstag 2 29

7 Att köra defensivt 2 29

8 Hastighetsanpassning 1 14

9 Läsa vägen, upptäcka hala fläckar/områden 1 14

10 Risker vid körning på halt väglag 1 14

11 Att inte överskatta sin förmåga 1 14

12 Riskmedvetenhet 1 14

      

Sju stycken SkidCar-banor tar i sina undervisningsplaner upp vad som görs vid

avslutningspasset. Lägg märke till att SkidCar-banorna inte tar upp något om

fordons- och vägegenskaper i sina avslutningar till skillnad från TÖP-banorna som

tar upp ganska mycket sådant. Det mest frekventa hos SkidCar-banorna är
sammanfattning av övningarna.

2.4.4 Tidsfördelning av teori respektive körning

Till sist sammanställdes tiden för hur länge teori respektive körning var tänkt att

pågå med utgångspunkt från vad som var angivet i undervisningsplanerna. Resul-

tatet kan ses i figur 6 nedan.
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Figur 6 Utbildningstiden z' halkutbildningen, enligt undervisningsplqnerna,
uppdelatpå körning och teori

Av figuren kan utläsas att det är 27 av 32 banor som anger tidsfördelningen

mellan teori och praktik. I genomsnitt håller banorna på med teori i ca 30 minuter

med både introduktion och avslutning inräknat. När det gäller själva körningen så

håller den på i snitt 78 minuter. När det gäller körtiderna så är de beräknade på det

högsta värdet som är angivet i undervisningsplanerna, dvs. i de fall där det är olika

tider för privatister och trafikskolor har det högsta värdet använts. Oftast är kör-

tiden angiven som en tid, vilket gör att det inte går att utläsa huruvida det är tid

bakom ratt eller inte, men i de fall där detta har angivits har tiden bakom ratt varit

den tid som beräknats. Spridningen i körtid skulle kunna bero på just detta, näm-

ligen att de som anger mycket tid inkluderar även den tid eleven är passagerare

vilket gör att spridningen kanske inte är så stor som det verkar.

2.4.5 Kursplanen

Innehållet i kursplanen är upplagt som målbeskrivningar som uttrycker vad eleven

förväntas kunna efter körning på halt underlag. Dessa målbeskrivningar har klassi-

ficerats efter kategorierna A-C. För fullständig kursplan se bilaga 1.

Alla fem punkterna under området teknik, i kursplanen, är färdighetsinriktade.

Enligt dessa punkter ska eleven kunna utföra igångsättning och fartökning.....,

utföra inbromsning från en viss hastighet etc. Under rubriken uppträdande ska

eleven efter utbildningen kunna välja rätt hastighet med hänsyn till t.ex. väggrepp
och kunna placera bilen med hänsyn till andra fordon etc. Dessa punkter har

klassats som en blandning mellan insikt och fordons- och vägegenskaper. Detta då

de handlar om att köra på ett defensivt körsätt men med hänsyn till vägens och

fordonets egenskaper. Första punkten under riskmedvetande är även den klassad

som färdighetsinriktad eftersom den handlar om att eleven ska kunna behärska

speciella krav i halt väglag. Däremot har den allra sista punkten klassats som en
insiktsbaserad punkt eftersom den är inriktad på att eleven ska vara förutseende

och ha beredskap för uppdykande hinder. Dethandlar alltså om att anamma ett

mer defensivt körsätt. Kursplanens fördelning enligt de tre kategorierna kan ses i
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figur 7 nedan där även undervisningsplanernas syften och mål finns med som en
jämförelse.

 

Figur 7 Kursplanen och undervisningsplanernas fördelning enligt katego-
rierna A-C (Förklaring av kategorierna A-C se sid 1 7)

Kursplanens innehåll om körning på halt väglag har en tyngdpunkt åt kategorin

färdighet. I jämförelse med övningarnas syften och mål i undervisningsplanerna är

kursplanens tyngdpunkt på färdighet ungefär likvärdig med deras. Det är fler mål i

undervisningsplanerna som är färdighetsinriktade än i kursplanen, men färre
syften.

2.5 Sammanfattning/diskussion av innehållsanalysen

Av de övningar som görs på halkbanoma runt om i landet är det ingen större skill-

nad. Det är ett begränsat antal övningar som används vilket förmodligen beror på

att halkbanoma har nära kontakt med varandra och ger varandra tips och idéer om

vad som fungerar och inte fungerar. Alla banor, oavsett TÖP- eller SkidCar-bana,

gör någon form av inbromsningsövning, häver sladd och tränar på att väja för ett

hinder på vägen. I övrigt varierar det mellan banorna vilka övningar som görs.

När det gäller övningarnas syften och mål är de flesta uttryckta som en färdig-

het precis som kursplanens mål. Detta är väl inte så konstigt när undervisnings-
planerna görs efter de direktiv som är nedtecknade i kursplanen.

Samma övning på olika banor har oftast samma kategori-inriktning, dvs.

broms-undanmanöver-övningens mål och syfte handlar om färdighet oavsett

vilken bana det Det förekommer dock en viss spridning över kategorierna hos

en och samma övning vilket beror på att det ofta anges mer än ett mål och syfte
per övning.

De övergripande syftena och målen som anges i undervisningsplanerna verkar

handla mer om riskmedvetenhet än vad de enskilda övningarnas syften och mål

- gör. Det kanske inte är så konstigt när man inte har ändrat Övningarnas karaktär

sedan man har börjat prata om riskmedvetenhet ute på halkbanoma. Det är lättare

att ändra på de övergripande formuleringarna i undervisningsplanerna än att ändra
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på övningarna som har en lång tradition bakom sig. Eller så är det så att en

kommentar om färdighet har lika stor betydelse som flera om färdighet vilket

innebär att det inte behövs lika många kommentarer om riskmedvetenhet som det
gör om färdighet för att man ska nå samma resultat.

Överhuvudtaget ska det påpekas att frekvensen av de olika kategorierna inte

säger något om kvalitén i utbildningen eller vilken vikt den har i den genomförda

utbildningen. Det finns ingen optimal fördelning mellan de tre kategorierna som

måste uppnås.
Det TÖP- och SkidCar-banorna tar upp i sina introduktioner och avslutningar

är i stort sett detsamma. En skillnaden är att SkidCar-banorna tar upp mer fordons-

och vägegenskaper i sin introduktion än vad TÖP-banorna gör men å andra sidan

nämner de inte detta alls i avslutningen. Att de inte tar upp det alls i avslutningen

kan antingen bero på att det pratar om det i introduktionen eller att de tar upp det

under körningen då instruktören sitter med i bilen.

Den tid ett undervisningspass håller på varierar något men mycket beroende på

att banorna har olycka sätt att ange tiden på i undervisningsplanerna. En del anger

tid bakom ratt och en del tid både bakom ratt och som passagerare.
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3 Observationsstudie
3.1 Syfte

För att se hur kurs- och undervisningsplanerna omsätts i praktiken gjordes obser-

vationer av ett antal undervisningspass. Syftet med Observationerna var att ta reda
på vad instruktören i ord förmedlar till eleverna ute på banan dvs. vad det är för
budskap de ger dem.

3.2 Undersökningsgrupp

Urvalsförfarandet av Vilka banor som skulle besökas gjordes i två steg. Steg ett

bestod av att dela upp banorna på TÖP- och SkidCar-banor. Steg två innebar att

dela upp dessa respektive grupperingar i tre olika delar, nämligen stora, medel-

stora och små banor. Med banans storlek menades här hur stor elevgenom-

strömningen är på respektive bana, vilket ofta hänger ihop med den fysiska stor-

leken av banan. Det blev alltså sex grupper totalt, där en bana från varje storleks-

grupp valdes ut, utom bland stora TÖP-banor där två stycken valdes ut. Detta

gjorde att det var sju banor som besöktes, fyra TÖP-banor (18 % av totala antalet

TÖP-banor) och tre SkidCar-banor (30 % av totala antalet SkidCar-banor) som

samtliga låg i södra och mellersta Sverige.

3.3 Genomförande

De sju banorna besöktes vid ett eller två tillfällen beroende på hur mycket under-

visning de hade per dag. Två undervisningspass per bana, dvs. totalt 14 pass

observerades. Vid lektionspassens introduktion presenterade sig de två observa-

törerna genom att tala om vad de hette, vad de kom ifrån och vad syftet var med

deras besök. Observatörerna påpekade också att elever och lärare skulle försöka

att inte bry sig om deras närvaro utan agera som om Observatörerna inte var närva-

rande.

Observationerna gick till så att de två Observatörerna satt med i var sin bil och

spelade in på band vad instruktören sa till eleven/eleverna och det eventuella

samtal som förekom mellan eleverna, dvs. i de fall det var mer än en elev i bilen.

En del av övningarna filmades också, mest med syfte att vara minnesstöd vid

analysen. Vid lektionspassens introduktion och avslut, gjordes löpande anteck-

ningar av de två Observatörerna om vad som togs upp.

3.4 Analys

Materialet bearbetades genom att antalet kommentarer från instruktören till

eleverna räknades och klassificerades efter de tre huvudkategorierna A, B och C.

Därefter beräknades hur stor del av svaren som varje kategori upptog. Som kom-

mentar räknades allt sådant som hade ett budskap som kunde klassas in under de

tre kategorierna. Då det var svårt att avgöra till vilken undergrupp i varje kategori

kommentaren kunde klassificeras, delades de enbart in efter huvudkategorierna.

Det gjordes även en sammanställning på vadsom togs upp på introduktions-

och avslutningspassen och hur många banor som tog upp samma sak. Dessa

punkter kategoriserades enligt A-C. Även hur stor andel av de observerade

banorna som tog upp samma sak i dessa pass räknades fram. Eftersom SkidCar-

banorna inte har några avslutningspass gjordes en sammanställning av vad TÖP-
banorna tar upp. I '
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3.5 Resultat

Efter att alla instruktörernas kommentarer till eleverna, som hade något budskap,

hade räknats igenom och klassificerats efter kategorierna A-C, fick materialet en

uppdelning som kan ses i figur 8.

  

Figur 8 Instruktörernas budskap till eleverna ute på banan
(Förklaring av kategorierna A-C se sid 1 7))

Tyngdpunkten ligger på färdighet då 72% av alla kommentarer som instruk-

törerna gav till eleverna gickut på att eleven skulle lära sig en färdighet. En typ av

kommentar som klassades som färdighet var: Håll ratten still hela tiden och

bromsa. Ska ni vå'ja förbi hindret så slapp bromsen först och styr sen 20% av

kommentarerna var insiktsbaserade och endast 8% handlade om fordons- och

vägegenskaper. Exempel på en insiktsbaserad kommentar var Nu ser du att du

klarade denna Övning i 30 km/h men inte i 40. Då förstår du säkert vilken bety-

delse hastigheten har när du kör på halt väglag och en kommentar som lades till

fordons- och vägegenskapsgruppen var När du har ABS-bromsen ikopplad så

kan du alltså styra bilen även när du bromsar .

Kommentarer som Håll farten ända fram till gröna konen eller Ta det

lugnt på transportsträckan" räknades inte som ett budskap som kunde klassas

efter de här kategorierna och har således inte heller räknats med.

I bilaga 6 visas hur många kommentarer instruktörerna totalt tillsammans gav

inom varje kategori och hur många kommentarer den instruktören gav som gav
flest respektive minst i varje kategori.

3.5.1 Introduktion och avslutning

Vid observationerna noterades vad som togs upp på introduktionspassen respek-

tive avslutningarna. Tabell 5 visar vad TÖP-banorna tog upp i sin introduktion

och hur många som tog upp respektive punkt. Antalet visar vid hur många intro-

duktionspass, av de som observerades, som dessa ämnen togs upp och* procent-

siffran hur stor del av de observerade passen detta var. Totalt var det 8 under-
visningspass på TÖP-banorna som följdes.
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Tabell 5 Ämnesområden som togs upp i introduktionen vid TÖP-banorna
presenterat i antal observationstillfällen och andel av det totala
antalet observationstillfällen vid TOP-banorna (8 st)

     

Antal
observa- 0/o
tionstill-
fällen

Allmänna punkter

1 Genomgång av Övningarna 8 100
2 Säkerhetsregler 7 88

3 Krav för intyg 7 88

4 Presentation av banans utseende 4 50

5 Instruktören ställde frågor 2 25

6 Motiverade varför övningarna skulle göras 1 13

7 Man ska köra med fantasi 1 13

Färdighet

8 Hur man häver en sladd 8 100

9 Teknik för broms-undanmanövreringen 7 88

10 Instruktören poängterade att de inte skulle klara 3 38
övningarna utan uppleva hur det känns/vad som

händer när man misslyckas

11 Talade om syftet med dagen:

- att uppleva risker/vad som händer 3 38

12 Hur man effektivbromsar 2 25

13 Gick igenom bromsteknik 2 25

14 Man ska bromsa rätt vid stopplikt där det ofta är 1 13

väldigt halt

15 Vad man gör för fel när man får sladd 1 13

Insikt

16 Talade om syftet med dagen:

- uppleva att det är för farligt att åka för fort när det 2 25

är halt

° inse fartens betydelse på halka genom att klara 2 25

risksituationerna i låg fart men inte i hög

17 'Eleverna ska inte tro att de kan köra bil på halka när 2 25

de lämnar halkbanan

18 Man ska köra med lägre fart i halka än annars 1 13

19 Uppleva var gränserna går 1 13

Fordons- och vägegenskaper

20 Talade om hur ABS-bromsar fungerar 1 13'
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Samtliga observerade TÖP-banor hade ett introduktionspass och som framgår

av tabell 5 gick instruktörerna vid samtliga observerade introduktionspass hos

TÖP-banorna igenom vilka Övningar som skulle göras ute på banan och hur man

häver en sladd. I 7 av TÖP-banornas introduktionspass pratade man om säkerhets-

regler, krav för intyg och teknik för broms-undanmanöverövningen. I Övrigt är det
mycket som handlar om färdighet.

Vad som togs upp på SkidCar-banornas introduktionspass kan ses i tabell 6.

Tabell 6 Ämnesområden som togs upp i introduktionspassen vid SkidCar-
banorna presenterat i antal observationstillfällen och andel av det
totala antalet observationstillfällen hos SkidCar-banorna (6 st)

    

Antal
observa- %
tionstill-
fällen

Allmänna punkter

1 Presenterade banan 6 100

2 Vilka Övningar som skulle göras 6 100

3 Hur Övningarna skulle göras 2 33

4 Vanliga fel man gör 2 33

Färdighet

5 Teknik för hur man häver en sladd 6 100

6 Teknik för hur man bromsar 3 50

7 De ska lära sig på sina misstag 2 33
8 Hur man tacklar olika situationer i halka, t.ex. att 2 33

starta i backe

Fordons- och vägegenskaper

9 Demonstration av hur fram- och bakhjulsdrivna bilar 2 33

reagerar på sidokrafter och hur en frikopplad bil rea-

gerar

      

Även bland SkidCar-banorna är ett par av de mest frekventa punkterna i intro-

duktionen vilka Övningar som ska göras och teknik för hur man häver en sladd.

Kategorin färdighet är mest frekvent och insikt tas inte upp alls. Precis som enligt
undervisningsplanerna tar SkidCar-banorna heller inte upp lika många ämnen som

TÖP-banorna.
När det gäller SkidCar-banorna hade samtliga banor ett introduktionspass men

däremot var det ingen av de observerade som hade någon gemensam teoriavslut-

ning. Lärarna gav eleverna en del teori under körningen och innan de gick in för

att få sina intyg gav läraren'en del kommentarer till vad som hade hänt ute på

banan under körningen' Samtliga TÖP-banor hade avslutning och det som togs

upp där kan ses i tabell 7. '
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Tabell 7 Ämnen som togs upp på avslutningspassen vid TÖP-banorna
presenterat i antal observationstillfällen och andel av det totala
antalet observationstilüällen som hade avslutningspass bland
TÖP-banorna (8 st)

     

Antal
observa- 0/o
tionstill-
fällen

Allmänna punkter

1 Vilka fel man gjorde vid Övningarna 1 12

2 Säkerhetsdetaljer i bilen t.ex. airbag 1 12

Färdighet

3 Gick igenom bromsteknik 2 25
4 Att man ska försöka släppa bromsen och väja om det 1 12

kommer upp ett hinder på vägen

5 Varför man får sladd och hur man ska häva den 1 12

6 Att bilen inte går att styra när man bromsar 1 12

Insikt

7 Att man ska hålla låg hastighet i halka och varför 4 50

8 Att man ska hålla avstånden 2 25

9 Risker med att köra på halt väglag 2 25

10 Poängterade att de inte ska tro att de kan köra på 2 25

halka nu

Fordons- och vägegenskaper

1 1 Bromssträckor 5 62

12 Däckens betydelse. Att bästa däcken ska sitta bak 4 50

13 ABS-bromsar. Hur de fungerar. För- och nackdelar 4 50
med dem

14 Skillnaden mellan fram- och bakhjulsdrivna bilar 1 12

      

Samtliga observerade TÖP-banor hade ett avslutande teoripass. Det som kan

noteras i tabell 7 är att det vanligaste man pratar om vid avslutningen är broms-

sträckor, däckens betydelse, ABS-bromsar och att man ska hålla låg hastighet i

halka och varför. Det är med andra ord mer fordons- och vägegenskaper än det var

i introduktionspassen och man pratar även mer om insikt.

3.6 Sammanfattning/diskussion av observationerna

Av observationsresultaten kan man konstatera att övervägande delen av det som

instruktörerna förmedlar till eleverna ute på banan är färdighet. Eftersom kurs- och

undervisningsplanerna också till största delen består av färdighetsbudskap kan

man konstatera att det råder en viss överensstämmelse mellan dessa och instruk-

törernas budskap. Är det så att instruktörerna förmedlar den typ av kunskap som

det är tänkt?
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Vid introduktionspassen var det vanligast att man tog upp saker av allmän

karaktär t.ex., vad som skulle hända ute på banan, vilka Övningar man skulle göra,

säkerhetsregler och Vilka kraven är för att få ett intyg. När det gäller de tre katego-
- rierna färdighet, insikt och fordon- och vägegenskaper var det mest aspekter på

färdighet som togs upp Lex., hur man häver en sladd.

Vid avslutningspassen låg tyngdpunkten på det som togs upp på insikt. En

anledning till att det är mer färdighet vid introduktionen och mer insikt vid avslut-
ningen skulle kunna vara att det innan själva körningen är lättare att tala om för

eleverna hur de ska bete sig och göra de olika Övningarna medan efteråt, när de

har en egen erfarenhet av t.ex. hastighetens betydelse, är det lättare att tala om

förståelse av hur man ska bete sig för att inte hamna i en kritisk situation.

Det var ingen av de besökta SkidCar-banorna som hade något avslutningspass.

Det skulle kunna bero på att instruktörerna sitter med i bilarna under själva
körningen och kan göra en del av undervisningen där.
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4 Intervjuundersökning
4.1 Syfte

Syftet med en intervjuundersökning var att få veta vad instruktörerna själva anser

att de förmedlar till eleverna och vad eleverna uppfattar att budskapet med halk-

utbildningen är. Vidare var syftet att få veta vad eleverna tycker att de lär sig och

vad instruktörerna tror att eleverna lär sig och till sist om någon av dessa båda
grupper upplever att något behöver ändras i halkutbildningen.

4.2 Undersökningsgrupp

Intervjuerna gjordes med de elever och instruktörer som deltagit i de undervis-

ningspass som observerats. Anledningen till att just de eleverna och instruktörerna

intervjuades var att se om det fanns någon skillnad mellan vad instruktören sa sig

förmedla till eleverna och vad eleverna sa sig uppfatta kontra vad instruktören

faktiskt förmedlade ute på banan (som registrerades vid observationerna).

4.3 Genomförande
Efter varje undervisningspass kom observatörerna överens med varje elev och

instruktör om att de fick ringa upp dem i ett senare skede för att ställa några

frågor, mot att de fick en biobiljett som tack för hjälpen.

Intervjuerna skedde alltså över telefon och varade i ca 30 minuter i genomsnitt.

Tre olika personer gjorde intervjuerna vid olika tillfällen ca 1-4 veckor efter att

eleven hade deltagit i utbildningen. Svaren skrevs ner av intervjuaren men spela-

des även in på band.

Bland instruktörerna var svarsfrekvensen 100%, dvs. av de 14 instruktörerna

svarade samtliga medan bland eleverna svarade 39 av 47 stycken som vidtalades

på banan, dvs. ca 83%. Anledningar till att inte alla elever svarade var t.ex. att de

hade flyttat, åkt utomlands eller att de helt enkelt inte svarade i telefonen.

Det interna bortfallet, som kan ses i tabellerna i resultatdelen, varierar från

fråga till fråga. Trots att intervjufrågorna var strukturerade blev intervjuerna mer

av ett samtal vilket ledde till att ibland upplevde intervjuaren att han/hon hade fått

svar på de frågor han/hon skulle. Vid en närmare analys efteråt visade det sig dock

att så inte var fallet.

4.4 Intervjuinnehåll
De frågor sOm ställdes till både instruktörer och elever handlade om:

0 elevens förväntningar på halkutbildningen

0 vad eleven lärde sig av utbildningen i helhet

0 vad eleven tyckte att behållningen med utbildningen var

0 om det finns något som skulle kunna förändras i halkutbildningen.

Dessutom gicks alla övningarna igenom utifrån fyra frågeställningar. De fyra
frågeställningarna handlade om:

0 övningens syfte

0 vad eleven lärde sig av den specifika övningen

0 hur övningen kommer att påverka elevens bilkörning i framtiden

0 om det finns någon trafiksituation där eleven tror att de kommer att ha direkt

nytta av att de har gjort den specifika övningen på halkbanan.
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Till sist fick de båda grupperna ta ställning till hur de tyckte att kursinnehållet

var fördelat utifrån de ovan definierade kategorierna: färdighet, insikt och fordons-

och vägegenskaper. De fick 100% som de skulle fördela ut på dessa kategorier.

Instruktörerna fick några extra frågor i sin intervju som handlade om:

0 hur de tycker att den kommande kursplanen bör se ut

0 och hur de anser att framtidens halkutbildning bör se ut.

För en fullständig frågeguide se bilaga 2.

4.5 Analys

I de frågor som handlade om elevens förväntningar och vad som ska förändras

med halkutbildningen slogs de svar som handlade om likvärdiga aspekter ihop i

grupper. Därefter räknades frekvensen ut för varje gruppering av svar och hur stor

del av instruktörerna och eleverna som hade angett dessa svar. Svaren på frågorna

om vad eleven lärde sig som de kan ha nytta av, vad eleven tyckte att behållningen

med utbildningen var, vad syfte och lärdom var med introduktion och avslutning

kategoriserades enligt A-C och sammanställdes efter frekvens och hur många

procent av instruktörerna och eleverna som angett respektive svar. Svaren från de

tre första frågorna av de fyra (övningens syfte, vad eleven lärde sig av den

speciella övningen och hur övningen kommer att påverka elevens bilkörning i

framtiden), som ställdes om alla övningarna, klassificerades efter de sex gruppe-

ringarna A1, A2, B3, B4, C5 och C6. Därefter beräknades hur stor del av svaren

som varje kategori fick i varje fråga. Dessa procentsiffror jämfördes sedan mellan

instruktörer och elever. Den fjärde frågan som handlade om verkliga körsitua-

tioner bearbetades inte på något speciellt sätt. I resultatdelen anges ett par exempel

på körsituationer som elev eller instruktör har angivit.

De två sista frågornas svar, som ställdes enbart till instruktörerna, grupperades

även de efter huruvida de tog upp likvärdiga aspekter och sammanställdes sedan

efter frekvens. Även här beräknades hur stor del av instruktörerna som hade angett
varje gruppering av svar.

4.6' Resultat

4.6.1 Elevens förväntningar på halkutbildningen

Den inledande frågan i intervjun handlade om vad eleven har för förväntningar på

halkutbildningen och om dessa förväntningar infrias. Frågan ställdes både till ele-

ver och instruktörer, vilket innebar att instruktörerna fick svara på vad de tror att

eleverna har för förväntningar på halkutbildningen och huruvida de uppfylls. I

tabell 8 har alla de förväntningar som elever och instruktörer nämnde räknats upp.

Punkterna med kursiv stil är sådana som båda grupperna tog upp och siffrorna
under rubriken antal står för hur många som tog upp det. Procentsiffrorna visar

hur stor del som anger respektive svar av de som svarade på frågan. Svaren i tabell

8 och 9 är inte sorterade efter kategorierna A1-C6 pga. stora variationer och

många andra svar. En elev eller instruktör kan ha angett flera förväntningar (se
bilaga 3).
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Tabell 8 Instruktörers och elevers föreställningar om vad elevens förvänt-
ningar på halkutbildningen är uttryckt i antal kommentarer och
andel av alla dem som svarade påfrågan i respektive grupp

' Instruktörer Antal % Elever Antal %

De är nervösa 8 57 0 De är nervösa 19 49
Det ska bli roligt 5 36 0 Det ska bli roligt 14 36

. Att de skafå lära sig att köra på 2 0 Att de skafå lära sig att köra på 5 13
halka halka
Att de skafå kännapå att köra 2 14 0 Att de skafå kännapå att 4 10
på halt väglag köra på halt väglag
De är oroligaför vad som ska 2 14 0 De är oroliga för vad som ska 4 10
hända hända
De förväntar sig attfå komma 2 14 0 De förväntar sig attfå komma 2 5
till halkbanan och sladda till halkbanan och sladda
Att det ska bli spännande 1 7 0 Att det ska bli spännande 1 2,5
De är räddaför att snurra runt 1 7 0 De är räddaför att snurra runt 3 8
med bilen med bilen
De förväntar sig att det ska gå 2 14 0 Inga speciella förväntningar 9 23
bra 0 Att det ska vara svårt 8 21
De tror inte att de ska lära sig 1 7 0 Att det ska vara halt 2 5
så mycket - Rädd för att ej bli godkänd 1 2,5
Få insikt och förståelse för 1 7 0 Få veta hur bilen beter sig på 1 2,5
halkan halka
Att det ska vara halt 1 7 0 Att få göra en massa Övningar 1 2,5

0 Att det ska vara nyttigt 1 7

Internt bortfall 0 - Internt bortfall 0

Båda grupperna verkar vara överens om att eleverna är nervösa när de kommer

till halkutbildningen. Likaså att det ska bli roligt att köra på halkbanan. En vanlig

kommentar från eleverna var: Jag var nervös och så trodde jag att det skulle

varajätteroligt för det hade jag hört av så många En del förväntar sig att de ska

få lära sig att köra på halka medan andra tror att de ska få känna på hur det är att

köra på halka. En sak som är värd att kommentera är att några elever inte har

några speciella förväntningar alls, vilket instruktörerna inte ens har tagit upp. Vad

beror det på? Har en del elever inte några förväntningar eller har de bara inte lyck-

ats formulera dem?

Hur är det då med infriandet av förväntningarna? I tabell 9 kan man se om och

hur elever och instruktörer anser att förväntningarna infrias. En elev eller instruk-

tör kan ha angett flera svar (se bilaga 3).
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Tabell 9 Instruktörers och elevers svar på om och hur elevensförväntningar
uppülla'es, uttryckt i antal kommentarer och andel av alla de som
svarade påfrågan i respektive grupp

        

Instruktörer Antal % Elever Antal %

0 Ja, de tyckte att det var roligt 3 27 0 Ja, de tyckte att det var roligt 9 26
0 Ja, de harfått känna på halkan 3 27 0 Ja, de harfått känna på halkan 7 20

och veta hur de ska bete sig och veta hur de ska bete sig
0 Ja, de fick känna på var grän- 1 9 0 Ja, men det var lättare än jag 4 12

serna går trodde
- Ja, de fick uppleva risker 1 9 0 Ja 4 12
0 Ja, plus att de får en del kunskap 1 9 0 Det var inte så otäckt som jag 3 9
med sig trodde

o Tveksamt. Det är för kort tid 1 9 0 Ja, jag fick veta hur bilen beter 2 6
0 Nej, de har sladdat för lite 1 9 sig i halka

- Det var inte så halt som jag 2 6
trodde

- Ja, det var svårt 1 3
0 Ja, det gav en bra inblick i hur 1 3

det är när det år halt
- Ja, det var halt 1 3
0 Det var Värre än väntat 1 3
0 Det var mindre sladdar än jag 1 3

trodde
- J a, men instruktörerna skulle 1 3
mer tala om vad man gjorde
för fel

0 Ja, det var nyttigt 1
- Trodde man skulle lära sig mer 1

- Internt bortfall 3 21 - Internt bortfall 5

Även här är de mest frekventa svaren samma för de båda grupperna. De flesta

tycker att det var roligt och att de fick veta hur de ska bete sig på halka. Det visar

bland annat ett svar från en instruktör; "Ja, dagen uppfyller deras förväntningar.

De har verkligen fått känna på halkan och lärt sig hur de ska bete sig .

4.6.2 Instruktörers och elevers uppfattning om övningarnas syften

och mål

Alla övningar på respektive bana gicks igenom med varje intervjuperson. Instruk-

törerna tillfrågades vad syftet var med varje övning och vad de trodde att eleven

hade lärt sig. Till eleven ställdes frågan vad de trodde att syftet var med
övningen/vad instruktören ville förmedla till dem och vad de tyckte att de hade

lärt sig av Övningen. Båda grupperna fick frågan om och hur de trodde att de olika

övningarna skulle påverka elevens bilkörning i framtiden. Dessa svar klassificera-

des sedan enligt grupperna A1-C6. I figur 9 kan ses vad instruktörerna anser att
syftet med övningarna år och vad eleven lär sig.
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Figur 9 Instruktörens uppfattning om vad syftet med övningarna är och vad
eleven lär sig (Förklaring av A]-C6 se sid 1 7)

Både när det gäller vad syftet med övningen är, enligt instruktören, och vad han

uppfattar att eleven har lärt sig på övningen är det mest färdighet. Totalt utgör

grupp A1 och A2 78% respektive 59% av alla syften med övningarna och vad ele-

ven lär sig. Ett par exempel på svar om syftet med övningen som klassats i A1-

gruppen är: Om något dyker upp på vägen ska man kunna göra en undanmanö-

ver. Gäller att lära sig göra rätt, att använda rätt teknik . Svarsexempel om

syftet hamnat i A2-gruppen år: Visa att det inte går att bromsapå det här sättet

på halt underlagför det bär bara iväg och det går inte att styra Att de ska få

känna hur de ska bromsa för att det ska bli bra. För om de låser hjulen så blir

bromssträckan mycket längre Svarsexempel om vad eleven har lärt sig enligt

instruktörerna, som hamnat i A1- respektive A2-gruppen år: De lär sig att

br0msa på det här sättet och Att det är farligt att bromsa på det här sättet helt

enkelt. Det blir helt okontrollerat. Bilen åker kana och inte alls dit man själv vill

Exempel på vad instruktören har sagt att syftet är med övningen som har ham-

nat i kategorin insiktrespektive vad eleven har lärt sig år: De ska inse vikten av

rätt placeringpå vägen. De ska inse sina begränsningar och De har lärt sig att

hastigheten spelar rollför hur lång bromssträckan blir

När det gäller att eleven ska inse vilken betydelse bilens köregenskaper och de

fordonstekniska komponenterna har för körsituationen, så anger instruktörema att

bara 1% av övningarnas syfte och elevens lärdom handlar om detta.

I bilaga 6 visas hur många svar instruktörema totalt gav i varje kategori och hur

många svaren var vid den övning som instruktörema tillsammans gav mest

respektive minst svar vid i varje kategori.

Även elevens uppfattning om vad syftet med övningarna är och vad de tycker

att de lärt sig har en klar tyngdpunkt åt kategorin färdighet. Se figur 10 nedan.

VTI rapport 410 43



  

Figur 10 Elevens uppfattning om vad syftet med Övningarna var och vad de
tyckte att de lärde sig (Förklaring av A]-C6 se sid 1 7)

Proportionerna mellan kategorierna hos eleverna är ungefär samma som hos

instruktörema. Även svaren liknar varandra. Exempel på syfte som en elev angett

och som hamnat i Al-gruppen är: Lära mig hur jag ska kunna bromsa/stanna så

fort som möjligt utan att låsa hjulen och i A2-gruppen Att få se hur långt det

blev om man bromsade fel. Senfck man lära sig hur man skulle göra i stället och

det var nyttigt . Exempel på svar där syftet lades till kategorin insikt är Inse att

man måste vara försiktig i halka och hålla lägre farter eftersom det blir längre

bromssträcka på halt underlag än på strävt

När det gäller vad eleverna själva säger att de har lärt sig, är ett svarsexempel

på färdighet: Lärde mig ungefär hur hårt jag kan bromsa innan hjulen läser sig

och ett exempel från insiktskategorin Jag lärde mig att man inte ska köra såfort

när det är halt .

Precis som hos instruktörema så uppfattar eleverna att det läggs väldigt liten

vikt vid fordonetsegenskaper. Ett exempel på ett syfte som en elev har angett och

som har klassats till kategorin fordons- och vägegenskaper är Fä veta hur bilen

reagerar på strävt och på halt underlag när man tvärnitar. Se att det blir längre

bromssträcka på halt än på strävt underlag och en lärdom är Det tar längre tid
att stanna bilen när det är halt. Bromssträckan blir längre

Slutligen är det några av eleverna som inte kan säga vad syftet med en viss
Övning var eller vad de har lärt sig av en viss specifik övning.

I bilaga 6 visas hur många svar eleverna totalt gav i varje kategori och hur

många svaren var vidden övning som eleverna tillsammans gav mest respektive

minst svar vid i varje kategori.

Hur elever och instruktörer tror att elevens bilkörning kommer att påverkas av
samtliga övningar kan ses i figur 11nedan.
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Figur 11 Hur elevens bilkörning kommer att påverkas av halkutbildningen
(Förklaring av A]-C6 se sid 1 7)

Även här finns en tyngdpunkt på färdighet men kategorin insikt har en något

mer framträdande roll än när det gäller syften och mål. Svaren som klassades in i
färdighetskategorin handlade mer om att eleverna tyckte sig kunna vissa saker

efter halkkörningen. Exempel på sådana kommentarer: Jag kan bromsa om det

- kommer ut någotpå vägenframför bilen Jag vet attjag inte ska låsa hjulenför

då kan jag inte styra. Det kan bli väldigt farligt då. Så förhoppningsvis gör jag

inte det . Många av svaren som klassificerades till insiktskategorin handlade om

att man skulle ta det lugnt när man kör bil i halt väglag, att man inte skulle köra så

fort och att man skulle hålla avstånd. Exempel på kommentarer från eleverna är:

Jag kommer att hålla stora avstånd när det är halt ute Jag kommer att ta det

väldigt lugnt och vara mer uppmärksam når det är halt , .' Hastigheten har bety-

delse och därför är det viktigt att ta det lugnt även om det inte är direkt halt utan

man kanske bara anar det .

Om det är halt ute så tar man det lugnare eftersom bromsstra'ckan blir

längre är exempel på svar som hamnade i kategorin fordons- och vägegenskaper.

När det gäller instruktörerna så får följande exempel illustrera deras svar: De

slapper bromsen mycket lättare efter halkkörningen (färdighet), Att de planerar

sin körning så att de inte hamnar i en kritisk situation (insikt) och De börjar

bromsa tidigare eftersom de vet att bromssträckan blir la'ngre när det är halt

(fordons- och vägegenskaper).

Värt att kommentera i figur 11 är också att det är ganska många elever som inte

tror att övningarna kommer att påverka deras bilkörning alls i framtiden, dvs. de

tycker inte att de har lärt sig något som de kan ha nytta av.

I bilaga 6 visas hur många svar eleverrespektive instruktörer totalt gav i varje

kategori och hur många svaren var vid den övning som respektive grupp tillsam-

mans gav mest respektive minst svar vid i varje kategori.

Förutom dessa elever hade de övriga plus instruktörerna inga problem att ange

direkta trafiksituationer där de tror att eleven kunde ha nytta av att de har gjort de

olika övningarna på halkbanan. De situationer som gavs som svar var ganska lika
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dem man hade gjort på banan. När det gäller bromsövningarna var ett vanligt svar

att det var bra att kunna om det kom ut något hastigt på vägen. En elev uttryckte

det som: Om man har en bil framför och man måste bromsa eller när älgen
dyker upp på vägen Detta var även ett vanligt svar vid broms-undan-
manöverövningen.

4.6.3 Introduktion och avslutning

I samband med att instruktörer och elever tillfrågades om syfte och lärdom med

Övningarna så frågades det också vad som var syfte och lärdom med introduk-

tionen och avslutningen (i den mån det fanns en sådan). Svaren från dessa frågor

visas i tabell 10-13 där varje individ kan ha gett mer än ett svar (se bilaga 3).
Svaren på vad som var syftet med introduktionen kan ses i tabell 10.
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"Tabell 10 Vad instruktörer och elever anser att syftet med introduktionen a'r
presenterat i antal kommentarer och andel av alla dem som gav ett
svar i respektive grupp

Instruktörer Antal 0/0 Elever Antal %

Allmänna punkter Allmänna punkter

Presentation av Övningarna 9 64 Presentation av Övningarna 3 10
Presentation av banan 1 7 Presentation av banan 3 10
Avdramatisera halkkorningen l 7 Avdramatisera halkko'rningen 4 13
lite ochfå dem lugna lite ochfå dem lugna
Anknyta till verkliga situationer 4 29 Få veta vad som skulle hända 14 47

Tala om syfte och mål med 3 21 ute på banan
övningarna Säkerhetsregler 3 10
Tala om vad det Övergripande 2 14 Kolla hur mycket vi kunde om 1 3
syftet med halkutbildningen är halka
Gå igenom säkerhetsföreskrifter l 7 Få veta vad övningarna gick 1 3
Tala om att de måste klara 1 7 ut på
kraven Lära känna instruktörerna 1 3

Färdighet Färdighet

Få veta hur man ska bete sig 4 29 Få veta hur man ska bete sig 3 10
i olika situationer på halka i olika situationer på halka
Visa vad som händer om man 2 14
gör fel i övningen
Tala om att de ska testa halka 1 7

Insikt Insikt

Göra dem medvetna om 1 7 Inse att man skulle ta halkan 7 23
hastighetens betydelse på allvar - inte leka på banan

Inse hur det är att köra på halt 3 10
väglag
Inse Vilka svårigheterna är 1 3
med halka

Fordons- och vägegenskaper

Visa hur bilen reagerar i olika 1 7
situationer
Tala om vilka mer hala situa- 1 7
tioner det finns' förutom vinter-
vägar
Få dem medvetna om vad bra 1 7
och dåligt väggrepp är
Prata om fram- och bakhjulsdrift 1 7
Prata om fläckhalka

Internt bortfall O O - Internt bortfall 9 23
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Det finns en del gemensamma syften i de båda grupperna men de har lite olika

tyngd. Det som flest elever sätter som främsta syfte är att få reda på vad som ska

ske ute på banan och instruktörernas främsta syfte är att presentera övningarna. I

elevernas formulering ligger även att man kan anta få veta vilka övningar som ska

göras men att det ingår ytterligare information. De flesta punkterna, både bland

elever och instruktörer, är av allmän karaktär dvs. de går inte att klassificera enligt

A-C. Vad eleverna får ut av introduktionen och vad instruktörerna tror att eleverna
får ut av introduktionen kan ses i tabell ll.

            

Internt bortfall 3 21 - Internt bortfall
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Tabell 1] Vad eleverna lär sig vid introduktionen enligt instruktörer och
elever presenterat i antal kommentarer och andel av alla dem som
avgivit ett svar i respektive grupp '

Instruktörer Antal % Elever Antal %

Allmänna punkter Allmänna punkter

De vet vad de ska göra på 3 27 0 De vet vad de ska göra på 7 23
banan banan
De lär sig inget 3 27 0 De lär sig inget 6 19
Nervositeten släpper lite l 9 - Nervositeten släpper lite 1 3
De förstår innebörden av I 9 0 De vet hur det hela ska gå till 4 13
övningarna - De vet hur banan ser ut 2 6
De vet vilka krav som gäller 1 9 - Lärde känna instruktören 1 3
De får med sig frågetecken ut på 1 9 0 Vet att det kostar 4000 kr i 1 3
banan som de får svar på där självrisk om man kör sönder

bilen under halkkörningen
0 Att man ska lyssna på instruk- l 3

tören ute på banan

Färdighet Färdighet

De vet hur de tekniskt ska klara l 9 0 De vet hur de tekniskt ska klara 3 10
av olika situationer av olika situationer

- Vet hur man häver en sladd 1 3
0 Att man ska släppa bromsen och 1 3

ner med kopplingen om det är
halt

- Hur bilen beter sig på halka 1 3

Insikt Insikt

Får respekt för halkan 1 9 0 Att de ska ta det lugnt 3 10
0 De inser riskerna med halka 1 9 0 Att de ska ta halkkörningen på 2 6

allvar
- Vad som kan hända i verkliga 1 3

situationer

Fordons- och vägegenskaper Fordons- och vägegenskaper

De vet att det inte bara är på 1 9 - Skillnad mellan fram- och bak- 1 3
vintern som det är halt hjulsdrift

- 20

 



Även här är de flesta punkterna av allmän karaktär. Det som de flesta eleverna

säger att de får ut av introduktionen är att de vet vad de ska göra på banan. Det är
även vad instruktörerna tror att de får ut. Det intressanta här är att både instruk-

törer och elever verkar vara överens om att eleverna kanske inte får ut så mycket

av introduktionen överhuvudtaget. Som näst mest frekventa punkt har båda grup-

perna nämligen sagt att eleverna inte har lärt sig någonting. Syftet med avslut-

ningen ses i tabell 12.

            

Att ta upp och gå igenom vad som har hänt ute på banan verkar vara ett viktigt

och vanligt syfte med avslutningen både för instruktörer och elever. Likaså att

prata bromssträckor och få svar på och svara på frågor och funderingar som ele-

verna har. Kategorin färdighet tas i stort sett inte upp alls. Vad eleven får ut/lär sig
av avslutningen kan ses i tabell 13.
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Tabell 12 Vad instruktörer och elever anser att syftet med avslutningen är,
presenterat i antal kommentarer och andel av alla dem som avgivit
ett svar i respektive grupp och som hade ett avslutningspass

Instruktörer Antal % Elever Antal 0/0

Allmänna punkter Allmänna punkter

Sammanfatta det som hänt ute 5 63 - Sammanfatta det som hänt ute 5 24
på banan på banan

0 Svara påfrågor 3 38 0 Få svar påfrågor 2 10
Kolla att alla harfattat syftet 1 13 0 Kolla att alla harfattat syftet 1 5
med halkkörningen med halkkörningen
Gå igenom vanliga fel 2 25 0 Dela erfarenheter 8 38
Göra verklighetsanknytningar 1 13 - Sammanfatta övningarna 4 19

0 Få godkännande 2 10
- Utvärdera övningarna 1 5

Färdighet Färdighet

Ta upp att det inte går att styra 1 13
när man bromsar
Tala om varför de inte lyckas 1 13
räta upp bilen
Prata om att det hänger på föra- 1 13
ren hur det går

Insikt Insikt

- Påpeka hastighetens betydelse 4 50 0 De ska påpeka att man ska tänka 1 5
Påpeka att de inte kan köra på 1 13 sig för när man kör i halka
halka 0 Visa vad som kan hända i halka 1 5
Påpeka allvaret med halkkör- 1 13
ningen
Prata om att man ska hålla av- 1 13
stånd

Fordons- och vägegenskaper Fordons- och vägegenskaper

Gå igenom bromssträckor 2 25 0 Gå igenom bromssträckor 3 14
Prata om däck 1 13

Internt bortfall O O - Internt bortfall 5 19

 



            

I tabell 13 kan man se att det inte finns några gemensamma punkter, dvs. punk-

ter som både instruktörer och elever har tagit upp. Det vanligaste svaret bland ele-
verna år att de inte har fått ut något av avslutningen, vilket är intressant.

4.6.4 Elevens behållning och nytta med halkutbildningen

Instruktörer och elever fick också svara på frågan vad de trodde respektive tyckte

att behållningen med hela halkutbildningen var, dvs. vad det var som var mest

minnesvårt. Svaren, som år klassificerade efter A-C, kan ses i tabell 14 och även

hur många och hur stor andel det var som gav respektive svar. Samma individ kan

ha gett flera svar (se bilaga 3). De med kursiv text skrivna svaren är sådana som
både elever och lärare har angett.
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Tabell 13 Vad eleverna enligt instruktörer och elever lärt sig av
avslutningspasset presenterat i antal kommentarer och andel av
alla dem som avgivit ett svar i respektive grupp

Instruktörer Antal % Elever Antal %

Allmänna punkter Allmänna punkter

- Eleverna får sig en tankeställare 2 25 - Ingenting 6 33
De får svar på sina frågor 1 13 0 De har fått dela erfarenheter 3 17

- Minns inte 2 11
0 Att erfarenheterna från banan 1 6

var lika
- Att de hade olika erfarenheter 1 6

från banan

Färdighet Färdighet

Teoretiskt vet de hur de ska lösa 1 13
olika situationer på halka
De inser att de måste använda 1 13
rätt bromsteknik

Insikt Insikt

- De inser hastighetens betydelse 1 13 0 Att halka är farligt 1 6
De inser att de ska hålla avstånd 1 13 0 De har sett och vet vad som kan 1 6

hända i trafiken

Fordons- och vägegenskaper Fordons- och vägegenskaper

De inser däckens betydelse 2 25 - Sett sin bromssträcka i relation 3 17
till andras och vad det bör vara

Internt bortfall O O 0 Internt bortfall 7 31

 



1 Tabell 14
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Vad elevens behållning med halkutbildningen är enligt instruktörer
och elever redovisat i antalet kommentarer och andelen av alla
som har avgivit ett svar i respektive grupp

Instruktörer Antal 0/0 Elever Antal %

Allmänna punkter Allmänna punkter

De är inte längre räddafär 1 8 De är inte längre räddafär 1 3
halkan halkan
Att det var roligt 3 25 Det var bra och lärorikt 6 16

Fick veta hur man ska bete sig 6 16
på halt väglag
Insett att halka är farligt 1 3

o Omkörningsövningen 1 3
De tyckte att det var otäckt att 1 3
snurra

Färdighet Färdighet

De har.fått lära sig att häva en 2 17 De harfått lära sig att häva en 6 16
sladd sladd
De vet hur man bromsar på 1 8 De vet hur man bromsar på 5 13
halka halka
Insett att det går att träna upp sig 2 17 Har fått prova påhur det år att 6 16
och bli duktigare att köra på köra i halt väglag
halka Fått veta vad som kan hända när 4 11
De inser vad som händer om 1 8 det är halt
man beter sig fel, tex. att man Har fått prova på farliga situa- 2 5
snurrar tioner

Fått veta hur man väjer för 2 5
hinder

Insikt Insikt

De inser att man ska ta det 2 17 De inser att man ska ta det lugnt 4 11
lugnt i halt väglag i halt väglag
De inser hastighetens betydelse 1 8 De inser hastighetens betydelse 5 13
på halka på halka
De inser att det inte är så lätt att 3 35 Har fått respekt för halka 2 5
köra på halka utan det handlar Vet nu att det är lätt att få sladd 1 3
om små marginaler på vintern
Killarna inser att de har Över- 1 8 Blivit riskmedveten 1 3
skattat sin förmåga Insett att det är svårt att köra bil 1 3

i halka

Fordons- och vägegenskaper Fordons- och vägegenskaper

Insett att stoppsträckorna blir 1 3
längre än jag trodde i halt väg-
lag
Fått se hur bilen beter sig i olika 1 3
situationer

o Internt bortfall 2 14 Internt bortfall 1 3
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Det är ingen kategori som har speciell tyngdpunkt när det gäller vad eleven

tyckte att behållningen med halkutbildningen var, utan svaren är av varierande
slag.

Däremot var väldigt många nöjda med halkutbildningen. Det var väldigt bra

och väldigt lärorikt. Det har skrämt upp mig lite och det är braför jag tänker mer

på hur det är att köra i halka nu än vad jaggjorde innan Roligt och stor nytta.

Lärt mig att hanteraflera olika situationer Bra att man fick prova på och testa
olika situationer är bara några av alla positiva kommentarer från eleverna.

I tabell 15 visas vad instruktörer och elever tror att eleven har lärt sig i halkut-

bildningen som de kan ha direkt nytta av i sin bilkörning. Varje svarande kan ha

gett mer än ett svar (se bilaga 3).
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Tabell 15 Vilken nytta eleverna har av halkkörningen enligt instruktörerna
och eleverna själva uttryckt i antal kommentarer och andel av dem
som avgivit ett svar i respektive grupp

Instruktörer Antal % Elever Antal %

Allmänna punkter Allmänna punkter

- De yngre har nog ingen nytta 1 8 0 De har nytta av allt de lärde sig 6 17
. men de äldre har 0 De vet hur de ska bete sig på 3 8

0 Ingen nytta. Tror att halkutbild- 1 8 halka
ningen är skadlig De har fått sig en tankeställare 2 6

0 De har större chans att klara sig 1 8 De kommer inte att gripas av 1 3
i halka efter halkutbildningen panik om en kritisk situation

uppstår
De har fått respekt för halkan 1 3
Vet inte 1 3
De är inte lika rädda för halkan 1 3
längre
De har upplevt halkan i verklig- 1 3
heten

Färdighet Färdighet

- De vet hur de ska göra i olika 3 21 De vet hur de ska göra i olika 5 14
kritiska situationer kritiska situationer

0 De vet hur man ska bromsa 1 8 De vet hur man ska bromsa 7 19
0 De kan häva en sladd 1 8 0 De kan häva en sladd 4 11

De vet hur det känns när bilen 1 3
släpper
De vet hur det kan gå om de gör 1 3
fel
De vet hur man gör en undan- 1 3
manöver
De vet hur man tar en kurva 1 3
De vet hur man väjer för ett 1 3
hinder

Insikt Insikt

- De inser hastighetens betydelse 2 14 De inser hastighetens betydelse 2 6
0 De harfått respektför halkan 1 8 De harfått respektför halkan 5 14

och kör lugnare och kör lugnare
o Riskmedvetenhet 2 14 De vet riskerna med halt väglag 1 3
0 De inser att det handlar om små 1 8

marginaler på halka

Fordons- och vägegenskaper Fordons- och vägegenskaper

De vet hur bilen beter sig i halka 2 6
De vet att det är halt vid stopp- 1 3
plikter
De vet hur bilen ska behandlas 1 3
vid halka

- Internt bortfall 2 14 Internt bortfall 3 8
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Eleverna har i sina svar något mer av karaktären färdighet än insikt och for-

dons- och vägegenskaper. De upplever att nyttan de har av halkutbildningen är att

de klarar av olika situationer. Ett exempel på det är: Jag vet hur jag ska bromsa

utan att låsa hjulen och kunna styra. Jag vet hurjag ska behandla bilen när det är

halt . En intressant punkt bland instruktörerna är den som handlar om att halk-

utbildningen inte är till någon nytta för eleven utan snarare skadlig. Den instruk-

tören sa: Jag tror inte att halkutbildningen främjar trafiksäkerheten. Kanske för

en del men många blir nog i stället Övermodiga, speciellt unga grabbar. Jag tror

att det är mer till skada än till nytta

4.6.5 Förändringar av halkutbildningen

På frågan vad som kunde förändras eller göras annorlunda med halkutbildningen

svarade instruktörer och elever enligt tabell 16. En elev eller instruktör kan ha gett
mer än ett svar (se bilaga 3).

När det gäller vad som skulle kunna förändras med halkutbildningen så är det

tre saker som både instruktörer och elever verkar trycka på: mer tid, mer teori om

bilens utrustning, t.ex. ABS-bromsar och att eleverna ska få en chans att reflektera

över vad det är de gör vid halkutbildningen. Det finns olika lösningar på hur ele-

verna ska kunna få distans till det de gör. Antingen har man en paus mitt i halk-

passet eller teori och praktik kan varvas eller så ska halkutbildningen bestå av

flera tillfällen. En instruktör uttryckte sig så här: Utbildningen ska vara en upp-

levelse av risker, inte att lära sig halka. Mer tid där det finns plats för en paus

mitt i passet så att eleven hinner att reflektera . Om alternativet fler tillfällen

väljs ärdet många som tycker att de ska ha olika innehåll, dvs. både färdighet och

insikt, för att det ska bli meningsfullt. Om man inte har olika innehåll kan det

tom. befaras att man lär ut för mycket till eleverna, dvs. de tror att de är skick-

ligare på att köra bil än vad de egentligen är.
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Tabell 16 lnstruktörers och elevers förslag på förändringar av halkutbild-
ningen presenterat i antalet kommentarer och andel av alla dem
som svarat i respektive grupp

Instruktörer Antal % Elever Antal %

Mer tia' (minst 2,5-3 timmar) 7 50 0 Mer tia' 10 31
Eleven skafå distans/reflektera o Eleven skafå distans/reñektera
-_flera tillfällen 7 50 -flera tillfällen 5 16
- paus mitt i passet 2 14 - paus mitt i passet 1 3
Mer teori omfora'onsegen- 4 29 0 Mer teori omfora'onsegen-
skaper skaper
Eleven skafå testa mer själv 1 7 o Eleven skafå testa mer själv 3 9
Varva teori och praktik t.ex. 1 7 0 Mer överraskningsmoment 4 13
Visa krockade bilar 0 Man skulle få träna mer på varje 3 9
Halkutbildningen ska vara en 3 21 övning så att man kunde bli
upplevelse av risker. Man ska bättre
inte lära sig halka 0 Man skulle göra övningarna fler 2 6
Manöverprov innan halkkör- 2 14 gånger
ningen - Det borde vara bättre verklig- 2 6
Få mer färdighet - eleven ska 1 7 hetsanknutet
själv klara av en kritisk - Man skulle ha teorin dagen 2 6
situation innan körningen
Större och längre ytor på 1 7 - Läraren ska sitta med i bilen så 2 6
banorna att det är lättare att ta emot
Hastigheten ska varieras i 1 7 instruktionerna
övningarna så att den upplevs 0 Det borde vara en gemensam 2 6
Fast banpersonal och bilar på 1 7 avslutning
banorna 0 Det är för rörigt, för mycket 2 6
Bättre förberedelse av eleverna 1 7 information
innan körningen t.ex. med video 0 Man skulle få lära sigförsta 1 3
Tona ner hastigheten i övning- 1 7 hjälpen
arna - Det skulle vara ett prov i slutet 1 3
Ta inte bort hastighetskravet 1 7 som en koll på vad man har lärt
Göra halkbanan till ett kris- 1 7 sig
centrum som inte bara omfattar 0 Det var dålig kommunikation 1 3
halka ute på banan. Svårt att höra vad
Trycka hårdare i grundutbild- 1 7 de sa
ningen att bilen ska sitta i 0 Det ska vara minst två elever i 1 3
ryggen varje bil så att man kan dela

erfarenheter med varandra

Internt bortfall O O 0 Internt bortfall 7 18

4.6.6 Elevers och instruktörers egen klassificering av kursinnehållet

Den sista frågan som både instruktörer och elever fick i intervjun var att de sj älva

skulle dela in kursinnehållet efter de tre kategorierna A-C. Resultatet av detta kan

ses i figur 12.
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Figur 12 Instruktörers och elevers egen uppfattning om kursinnehållets för-
delning enligt de tre kategorierna A-C (Förklaring av kategorierna
A-C se sid 17)

Enligt eleverna går det mesta av kursinnehållet (44%) ut på att lära sig att

manövrera bilen så att man kan ta sig ur en kritisk situation. Instruktörerna där-

emot menar att det mesta av kursinnehållet går ut på att eleverna ska lära sig att

köra på ett sådant sätt att de aldrig hamnar i en kritisk situation. De tycker att 51%
av kursinnehållet är insiktsbaserat medan eleverna tycker att 33% år det. Båda

grupperna anser att kursinnehållets minsta inslag berör vad eleven ska lära sig om

vilken betydelse fordonets och vägytans egenskaper har på körsituationen. Ele-

verna tycker att 23% av kursinnehållet går ut på det, medan motsvarande för

instruktörerna år 16%.

4.6.7 Kursplanens utseende

Avslutningsvis fick instruktörerna två frågor i intervjun som inte ställdes till ele-

verna. De handlade om hur de tycker att den kommande kursplanen och fram-

tidens halkutbildningen bör se ut. En elev eller instruktör (i tabell 17 och 18) kan

ha gett mer än ett svar (se bilaga 3). Förslag, idéer och synpunkter på kursplanens

utseende och innehåll presenteras i tabell 17. Tabellen visar också hur många som

står för respektive åsikt.
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Tabell 17 Instruktörernas förslag på den blivande kursplanens utseende
presenterat i antal kommentarer och andel av alla dem som
svarade (12 st)

       

Antal %

0 En viss ribba måste finnas (tex. vissa övningar, tydliga mål- 3 25

beskrivningar) men därutöver ska det vara fritt
0 Om det var fast personal på varje bana så skulle det bli en 3 25

önskad uppstyrning
0 Vilken hastighet övningarna ska göras i behöver inte avgöras 2 17

centralt
o Kursplanen ska vara så styrande och detaljerad att det inte 2 17

spelar någon roll var eleven gör sin utbildning
0 Eleverna ska få insikt och förståelse om halka 2 17

0 Det måste finnas kravhastigheter som ribba 2 17

o Kursplanen ska inte innehålla att eleven ska kunna vissa saker 1 8

o Spelar ingen roll hur kursplanen ser ut för varje bana gör som 1 8

de vill ändå
0 Det ska inte vara för mycket syften och mål i kursplanen 1 8

0 Det ska finnas stöd i kursplanen för att underkänna 1 8

o Kursplanen ska var kort och tydlig 1 8

o Kursplanen ska var övergripande så att man kan anpassa 1 8

övningarna efter elevens egna förutsättningar
o Kursplanen ska inte vara för detaljerad då banorna ser olika ut 1 8

o Kursplanen ska reglera hur man åstadkommer halka 1 8

0 Kravet att bli godkänd på halkutbildningen bör vara kvar 1 8

0 En mer allmän kursplan. Alla vet ju hur utbildningen ska se ut 1 8

o Delegera och ge ansvar till banorna vilket ger dem motivation 1 8

0 Inga kravhastigheter - det beror ju på halkan 1 8

o Eleverna ska ha en Viss manöverförmåga när de kommer till 1

halkutbildningen

Internt bortfall 2 14

Det man kan se i förslagen till kursplan är att det finns nästan lika många åsik-

ter om dess utseende som det finns personer som har svarat på denna fråga. Det är

svårt att dra några generella slutsatser när den ene vill ha kravhastigheter och den

andre inte. Någon tycker att kursplanen ska var detaljerad och styrande medan

någon tycker att den ska ha en Viss ribba som alla måste uppnå men därutöver är
det fritt att göra som man vill.
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_ 4.6.8 Framtidens halkutbildning

Avslutningsvis tillfrågades instruktörerna hur de vill att framtidens halkutbildning
bör se ut. Svarsfördelningen kan ses i tabell 18 nedan.

Tabell 18 Instruktörernas syn på framtidens halkutbildning presenterat i
antal kommentarer och andel av alla som avgett ett svar (13 st)

  

Antal %

o Halkutbildningen ska bestå av flera tillfällen 3 23

0 Det ska vara större banor så att högre farter kan hållas 2 15

0 Det ska vara fast personal på banorna som sköter halkutbild- 2 15

ningen
0 Det ska finnas vissa obligatoriska Övningar men därutöver ska 1 8

det vara fritt att bestämma själv
0 Alla banor ska köra med ABS-bromsar

0 Det ska vara mycket riskmedvetenhet och otäcka upplevelser

0 Det ska finnas ett manöverprov före halkkörningen

0 Eleverna ska få träna mer och uppleva fler situationer

0 Eleverna ska få testa mer själva

0 Eleverna ska få köra mer själva

o Eleverna ska vara färdiga när de kommer till halkutbild- -
»
-
s

-
A

-
t

-
k

-
A

-
t

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

     

ningen
o Halkutbildningen kommer att vara förändrad till en krishante- 1 8

ringsutbildning där man kan ta upp annat som inte bara gäller

halka

Internt bortfall 1 7

De flesta tankarna kring framtidens halkutbildning är sådant som redan kommit

upp som svar på frågan vad som skulle kunna förändras med halkutbildningen,

t.ex. fler tillfällen, att eleverna ska få köra mer, att ha ett manöverprov innan halk-

körningen. Detta trots att frågan var ställd så att de inte behövde ta hänsyn till

några ekonomiska eller tidsmässiga aspekter. Det enda lite annorlunda svaret är att

göra ett kriscentrum av halkbanorna där inte bara halkproblematiken ska tas upp.

4.6.9 Jämförelse av syften och mål

Om man gör en jämförelse av fördelningen av övningarnas syften mellan vad

som står i undervisningsplanen (figur 13a), vad instruktörerna säger att syftet är

(figur 13b), vad instruktörerna faktiskt förmedlar till eleven ute på banan (figur

13c) och vad eleven uppfattar att syftet med övningen är (figur 13d), ser det ut
som i figur 13.
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Figur 13 Syftenas fördelning ifärdighet, insikt ochfordons- och vägegenska-
perfrån undervisningsplanerna via instruktören till eleven
(Förklaring av kategorierna A-C se sid 1 7)

Här kan man se ett genomgående mönster i alla fyra bilderna, dvs. att det är

mest av färdighet, näst mest av insikt och minst av fordons- och vägegenskaper.

Kategorierna varierar dock lite i storlek. Utgångspunkten är kursplanen där hälften

av syftena är färdighetsinriktade, cirka en tredjedel är insiktsbaserade och 17%

handlar om fordons- och Vägegenskaper. Dessa syften tolkas av instruktören som

säger att hela 79% av syftena med Övningarna är färdighetsinriktade, att 14% är

insiktsbaserade och att 7% är fordons- och vägegenskapsinriktade. När man sedan

tittar på vad instruktörema enligt observatörema förmedlar till eleverna ute på

banan så stämmer det ganska Väl med vad de säger att syftet är. Hur eleven

uppfattar syftet med Övningarna skiljer sig något från de Övriga bilderna. De

tycker att kategorin färdighet är ca 10-20% mindre än vad instruktörema anser och

förmedlar och att det finns mer av fordons- och vägegenskaper än vad instruktören
förmedlar.

Om samma typ av jämförelse görs med övningarnas mål kan man se att även
där ligger tyngdpunkten på färdighet (se figur 14).
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Figur 14 Målens fördelning i färdighet, insikt och fordons- och vägegenska-
per från kursplan via undervisningsplanerna via instruktören till
eleven (Förklaring av kategorierna A-C se sid 1 7)

Figur 14a visar fördelningen av kursplanens mål och figur 14b visar undervis-

ningsplanernas mål enligt kategorierna A-C. Figur 14c visar vad instruktörerna

anser/tror att eleverna lär sig, figur 14d vad eleverna själva säger att de faktiskt har

lärt sig. Hela 82% av undervisningsplanens mål är färdighetsinriktade, medan

insikt och fordons- och vägegenskapskategorierna har 10 respektive 8%. Vad

avser instruktörernas bedömning av vad eleverna har lärt sig och vad eleverna
säger att de faktiskt har lärt sig, är färdighetskategorin lägre än i undervisnings-

planerna. Instruktörerna anser att 61% av det som eleven lär sig är färdighets-
inriktat och eleverna anser att det är 53%.

4.7 Sammanfattning/diskussion av intervjuerna

Intervjusvaren visar att både elever och instruktörer uppfattar övningarnas syfte

och det eleven lär sig av övningarna mest som färdighet. Det finns alltså ett

mönster från kursplanens innehåll till vad eleven uppfattar att budskapet är med

utbildningen där fördelningen av budskapen genom alla leden är mest färdighet

och minst fordons- och vägegenskaper. Detta skulle kunna tolkas som att instruk-

törerna förstår kurs- och undervisningsplanerna som det är tänkt (utifrån dessa

kategorier i alla fall) och förmedlar det till eleven som även förstår det på detta
sätt. Denna slutsats ska man dock vara försiktig med att dra då variationen av de

tre kategorierna är ganska stor under vägens gång. Kategorin färdighet t.ex. vari-

erar från 50 till 80% från kursplan till elev.

Mönstret avviker när instruktörer och elever själva ska kategorisera kursinne-

hållet efter de tre kategorierna, speciellt bland instruktörerna. Instruktörerna anser
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att kursinnehållet till största delen består av insikt medan eleverna fortfarande

tycker det mest är färdighet, även om det är en betydligt jämnare fördelning

mellan kategorierna än tidigare. Denna skillnad i svar kan för instruktörernas del
bero på att det pratas mycket om insikt ute på banorna och därför anser man att det

är det som förmedlas eller också kan det bero på att författare och instruktörer

tolkar budskapen olika. Budskap som författaren har tolkat enligt A2-gruppen kan
instruktörerna ha tolkat som insikt eftersom det talas om att eleven ska inse hur de
ska manövrera bilen för att klara en kritisk situation.

När det gäller elevernas skillnad i svar kan man fråga sig om de färre

kommentarerna om insikt har större inverkan än de om färdighet eftersom
instruktören förmedlar mer färdighet vid varje enskild övning och ändå uppfattar

eleven att det handlar om nästan lika mycket insikt som färdighet totalt sett.

Övervägande delen av elevernas förväntningar handlade om att eleverna är
nervösa före halkutbildningen och att de tror att det ska bli roligt, vilket också till

viss del infrias. Eleverna är väldigt nöjda med halkutbildningen vilket även

instruktörerna tror att de år. De tycker att det har varit roligt och lärorikt.

När det gäller vilken nytta de tror att de har haft av halkutbildningen och hur de

tror att de påverkas avövningarna i sin framtida bilkörning är det mest de kör-

tekniska färdigheterna som påverkas. Det vet hur de ska manövrera bilen i olika

situationer och på så sätt anser de att de kommer att klara en del situationer bättre

nu än förut. Frågan är om denna tro skapar en övertro på sin egen förmåga hos

individen som därmed kör tuffare i och med att de känner sig säkrare.

När det gäller förändring av halkutbildningen så är mer tid det som de absolut

flesta tar upp av både elever och instruktörer. Även eventuellt fler tillfällen så att

eleven har en chans att hinna reflektera över vad det är de gör. Detta är även det

' vanligaste svaret när man frågar instruktörerna om deras önskningar kring den
framtida halkutbildningen.

Instruktörernas åsikter om hur kursplanen bör se ut var av så varierande slag att

inga generella drag kan sägas gälla. Denna blandade syn på kursplanens utseende

beror förmodligen på att en del instruktörer tycker att utbildningen vid halk-

banorna borde vara så lika varandra som möjligt för att eleven ska få samma

utbildningen oavsett var i landet de bor, medan en del anser att varje halkbana
borde få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
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5 Enkätundersökning
5.1 Syfte

Syftet med enkätundersökningen var att få en heltäckande och kompletterande

men inte fullt lika ingående beskrivning av halkutbildningen. Enkäten skulle

beskriva vad utbildningscheferna anser förmedlas till eleverna i dag i halkutbild-

ningen och vad som bör förmedlas. Den skulle samla in synpunkter om föränd-
ringar av halkutbildningen och åsikter om hur framtidens halkutbildning bör se ut.

Den skulle dessutom besvara hur utbildningscheferna tycker att kursplanen bör se

ut och vad Vägverket kontra de själva har för en roll i framtidens halkutbildning.

5.2 Undersökningsgrupp

Enkäten skickades till samtliga 32 utbildningschefer på halkbanorna i Sverige.

5.3 Genomförande
En viss tid efter det att enkäten skickats ut sändes en påminnelse ut per brev. Tele-

fonkontakt togs med de banor som inte hade svarat efter brevpåminnelsen. Av de

32 banorna var det totalt 21 som svarade dvs. ca 66%. Det var större andel av

TÖP-banorna än SkidCar-banorna som svarade.

5.4 Enkätens frågeområden
Enkäten skickades till utbildningschefen på respektive bana och handlade om:

0 vad det viktigaste är som eleven lär sig och bör lära sigi halkutbildningen

0 om något i halkutbildningen borde ändras

0 hur den kommande kursplanen bör se ut

0 hur kontroll och tillsyn bör gå till och vad Vägverkets respektive utbild-

ningschefens roll är i detta

0 hur framtidens halkutbildning bör se ut.

Dessutom fick de fyra frågor som handlade om:

0 vad de tolkar att syftet är med halkutbildningen enligt kursplanen

0 vad syftet med utbildningen är på deras egen bana

0 vad syftet med en optimal halkutbildning borde vara

0 vad de tror att eleven har lärt sig av halkutbildningen.

De fyra sistnämnda frågorna skulle de klassificera efter de sex grupperingarna

Al-C6 genom att rangordna dem 1-6 efter hur viktiga de tyckte att de var. Rang l
innebär att den kategorin är viktigast eller att det är den det är mest av i utbild-

ningen och rang 6 betyder att det är minst av den kategorin eller att den är minst
viktig.

Enkäten innehöll åtta frågor varav en var med slutet svar och resten öppna. För

fullständig enkät se bilaga 4.

5.5 Analys

På frågan om vad eleverna lär sig på lång och kort sikt och vad de bör lära sig

sammanställdes svaren och kategoriserades efter A-C. Hur många procent av
instruktörerna som hade gett respektive svar beräknades också. Resten av frågorna

i enkäten sammanställdes efter vad de handlade om. De svar som handlade om
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likvärdiga saker slogs ihop i grupper. På dessa frågor beräknades frekvens och

procent på hur många det var som angav de olika svaren. På frågan där man skulle

rangordna svaren räknades rangordningens medelvärde ut för varje kategori A1-

C6 så att man kunde se vilken kategori som i snitt var viktigast respektive minst
viktig. Även medelvärdet för hur länge utbildningscheferna hade varit instruktör

respektive chef räknades ut.

5.6 Resultat

Inledningsvis fick utbildningschefen ange hur länge de hade varit instruktör

respektive chef. Det visade sig att de totalt i snitt hade varit instruktörer i 11,3 år.
Den som hade varit instruktör längsthade varit det i 25 år och den som hade varit

det kortast tid hade bara varit det i 3 år innan de blev chefer. Utbildningschef hade

man varit i snitt 7,9 år med ett max på 17 år och ett minimumvärde på 1 år.

På frågorna om hur viktiga kategorierna Al-C6 är vad avser:

1. hur de tolkar syftet med halkutbildningen enligt kursplanen,

2. vad syftet med utbildningen är på deras egen bana,

3. vad syftet med en optimal halkutbildningen borde vara och

4. vad de tror att eleverna har lärt sig

visade deras svar ingen större skillnad (se figur 15).

  

A B C D

A1 4,3 4,9 4,5 5,5

A2 2,5 2,6 2,8 2,7

B3 2 1,5 1,4 1,7

B4 3,6 3,1 3,2 3

C5 4,5 4,6 4,5 4,3

C6 4,1 4,3 4,5 3,8

    

Figur 15 Utbildningschefernas rangordningar av vad syftet med halkutbild-
ningen är enligt kursplanen (A), vad syftet är vid deras egen bana
(B), vad syftet med en optimal halkutbildning är (C) och vad eleven
har lärt sig vid halkutbildningen (D) (Förklaring av kategorierna
A-C se sid 1 7)

Medelvärdet på rangordningarna räknades ut och som man kan se i figuren så

tycker utbildningscheferna att kategori B3, dvs. att eleven skalära sig att köra på
ett sådant sätt att de inte hamnar i en kritisk situation med hänsyn till hastighet och

avstånd etc., är den viktigaste eftersom den har fått lägst medelvärden. Detta gäller

för samtliga fyra delfrågor då mönstret är det samma. Näst viktigast tycker de att

kategori A2 är som går ut på att inse nödvändigheten av att använda rätt manö-

verteknik eller faran med att använda fel. Minst viktig anser de att kategorin med

att kunna en viss färdighet är, tillsammans med de båda grupperna i kategorin om
fordons- och vägegenskaper.
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5.6.1 Utbildningschefernas uppfattning om vad eleven lär sig

i Den första öppna frågan i enkäten handlade om vad utbildningschefen tror att ele-

ven lär sig på halkbanan som de kan ha nytta av i framtiden på kort sikt, på lång

sikt och vad det viktigaste är som eleven bör lära sig i halkutbildningen. Svaren på
vad eleven lär sig på kort sikt kan ses i tabell 19 nedan. Varje svarande kan ha av-

gett flera svar i tabell 19-21 (se bilaga 5).
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Tabell 19 Vad eleven lärt sig på kort sikt av halkutbildningen enligt utbild-
ningscheferna redovisat i antal kommentarer och andel av dem som
svarat påfrågan (20 st) ' ^ '

           

_ Antal 0/0

Allmänna punkter

1 De inser att det är otrevligt att tappa kontrollen på bilen 1 5

2 Att eleven blir medveten om sina reflexer och koordinationer 1 5

Färdighet

3 De lär sig rätt bromsteknik 2 10
4 De klarar att häva sladd i lägre farter 2 10

5 De klarar en uppkommen kritisk situation i låg fart 1 5

6 De får en färdighet att klara en uppkommen situation 1 5
7 De lär sig att undvika manöverfel och hamna i kritiska situa- 1 5

tioner _

8 De får ett visst tekniskt kunnande 1 5

9 De får respekt för bromsen V. _ 1 5

10 De lär sig att undvika panik i en sladdsituation 1 5

Att man måste veta hur man tekniskt ska klara mindre problem 1 5

Insikt
12 De inser hastighetens betydelse 9 45

13 Riskmedvetande 7 35

14 De inser att det är svårt med halka 4 20

15 De får respekt för halka 3 15

16 De inser sin egen begränsning 3 15

17 De får respekt för hastigheter 2 10

18 De inser att man måste ha stora säkerhetsmarginaler vid halka 2 10
19 De får en mjukare/försiktigare körstil 2 10

20 De inser att det är mindre svårt om man sänker farten 2 10

21 De inser vad som kan hända på halka 1 5

22 De får en Ökad förmåga att vara förutseende 1 5

23 De inser hur små marginalerna är tidsmässigt i en kritisk situa- 1 5

tion

24 Eleven inser hur svårt det är i olika situationer 1 5

Fordons- och vägegenskaper

25 Att man måste ha en bil som är riktigt utrustad med däck etc. 1 5

26 De inser däckens betydelse 5

27 Ta bort Övertro på tekniska hjälpmedel, t.ex. ABS-bromsar 1 5

Internt bortfall 1 5
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Som man kan se i tabellen så handlar elevernas lärande på kort sikt mycket om
riskmedvetenhet och att inse hastighetens betydelse enligt utbildningscheferna.
Vad de lär sig på lång sikt kan ses i tabell 20.

Tabell 20 Vad eleverna lär sig på lång sikt av halkutbila'ningen enligt utbild-
ningscheferna redovisat i antal kommentarer och andel av dem som
svarat påfrågan (19 st)
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Antal %

Allmänna punkter

1 Minnas vad som hände på halkbanan om samma situation 1 5
uppkommer i trafiken v

2 Det var roligt att vara på halkbanan och snurra runt 5

3 Att misslyckandena var så starka att effekterna finns kvar 5

4 De får förståelse för betydelsen att använda bilbälte 5

Färdighet

5 De lär sig ett visst tekniskt kunnande 3 16

6 Att ej få panik när bilen blir instabil och börjar sladda l 5

7 De får respekt för bromsen 1 5

8 De lär sig att inte sluta köra bil i en paniksituation 1 5

9 De lär sig köra balanserat- med kontroll 1 5

10 De lär sig viss manöverteknik med fordonet 1 5

Insikt
11 De inser hastighetens betydelse 9 47

12 De får respekt för halka 3 16

13 De lär sig ett defensivare körsätt 3 16

14 Riskmedvetenhet 2 1 1

15 De får respekt för hastigheten 2 11
16 De inser att det är svårt med halka 1 5

17 De inser vikten av stora säkerhetsmarginaler 1 5

18 De lär sig vara förutseende 1 5
19 De får insiktoch förståelse om hur svåra vissa situationer är 1 5

20 De har upplevt gränsen för sin egen förmåga 1 5

Fordons- och vägegenskaper

21 De inser däckens betydelse 3 16

22 De inser lastens betydelse 1 5

23 De förstår fram- och bakhjulsdrift 1 5
24 De får förståelse för bilens egenskaper 1 5

25 De förstår att man måste ha en riktigt utrustad bil med däck 1 5
etc.

26 Intresse att hålla sig ajour med utvecklingen inom 1 5
säkerhetsutrustningen t.ex. airbag

27 De förstår naturlagarna 1 5 _

Internt bortfall 2 9

 



Vad eleverna lär sig på lång sikt, enligt utbildningscheferna, skiljer sig inte spe-

ciellt från vad de tror att eleverna lär sig på kort sikt. Det mesta handlar om insikt
och framförallt då om hastighetens betydelse. Möjligtvis kan man säga att ele-

verna lär sig något mer om fordons- och vägegenskaper på lång än på kort sikt. I

tabell 21 presenteras vad utbildningscheferna anser viktigast för eleven att lära sig
i halkutbildningen. Varje svarande kan ha avgett flera svar.

Tabell 2] Vad eleven bör lära sig i halkutbildningen enligt utbildnings-
cheferna red0visat i antal kommentarer och andel av dem som
svarade påfrågan (20 st)
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Antal 0/0

Allmänna punkter

1 Lära sig att bli ödmjuk inför halkan 1 5

2 Lära sig att förebygga olyckor 1 5

3 Lära sig att förstå sammanhangen i halka 1 5

Färdighet

4 Lära sig mera färdighet 2 10

5 Uppleva vad som händer om de gör fel i halka 1 5

6 Lära sig färdighet att hantera en kritisk situation 1 5

7 Få förståelse att använda rätt teknik vid halka 1 5

8 Lära sig att hantera de problem som halka för med sig 1 5

Insikt
9 Inse hastighetens betydelse 8 40

10 Bli riskmedveten 7 35
11 De ska inse hur de ska undvika att sätta sig i svåra situationer 4 20

12 De ska inse sin egen förmåga 2 10

13 De ska inse att även en duktig bilförare har gränser 1 5

14 De ska inse att det är svårt med halka 1 5

15 De ska inse att vissa situationer är svåra att klara av 1 5

16 De ska anamma en defensiv/försiktig körstil 1 5

17 De ska lära sig att planera sin körning 1 5

18 De Ska lära sig att vara förutseende 1 5
19 De ska inse att hur duktig man än är så kan man inte överskrida 1 5

naturlagarnas begränsningar

Fordons- och vägegenskaper

20 De ska förstå vilken inverkan bilens tekniska hjälpmedel, t.ex. 1 5

ABS-bromsar har på körsituationen

21 De ska inse vikten av att alltid använda vinterdäck under 1 5

vintermånaderna

22 De ska förstå för- och nackdelar med ABS-systemet 1 5

23 De ska lära sig grundläggande färdighet i fordonshantering 1 5

Internt bortfall 1 5
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Även när det gäller vad eleverna bör lära sig anser utbildningscheferna att det

mest är sådant som är insiktsbaserat. Det handlar om riskmedvetenhet, hastig-

hetens betydelse, inse att det inte är så lätt med halka etc. Eftersom mönstret är

detsamma i vad eleven lär sig både på kort och lång sikt och vad de bör lära sig så

kan man undra om utbildningscheferna tycker att eleverna lär sig det som de bör
lära sig redan i dag.

5.6.2 Förändringar avhalkutbildningen

Precis som i intervjuerna ställdes frågan om det var något som utbildningscheferna

tyckte skulle förändras eller göras annorlunda i halkutbildningen. Svaren kan ses i
tabell 22. Varje svarande kan ha avgett flera förslag (se bilaga 5).

Tabell 22 Förslag på förändringar av halkutbildningen enligt utbildnings-
cheferna presenterat i antal kommentarer och andel av dem som
svarade påfrågan (20 st) \

       

Antal %

0 Flera tillfällen 9 45

- i slutet av grundutbildningen och i slutet av utbildningen 1 5

- i slutet av utbildningen och efter 1 år med körkort l 5

o Längre övningstid 6 30

0 Inte ha så många övningar 3 15

o Riskmedvetande 2 10

0 Fast personal på banan 2 10

o Krav på fortbildning efter att man tagit körkort 2 10

o Manöverprov innan halkutbildningen 2 10

0 Träna mer färdighet l 5

o Bättre teoretisk bakgrund (om olika typer av halka, bilens l 5

utrustning etc.)
0 Halkbanorna ska inte se ut som flygfält l 5

0 Det ska finnas basövningar som alla ska göra 1 5

o Klara regler om hur länge eleven ska Öva praktiskt 1 5

0 Varje moment bör drivas till misslyckande 1 5

0 Banornas storlek bör Ökas 1 5

o Minimikrav på hur en bana bör se ut 1 5

o Övningarna ska genomföras i så realistiska farter som möjligt 1 5

0 Landsvägsbredd för 90 km/h ska vara uppmålad på banan 1 5

o Läraren ska medfölja i bilen vid undervisningen l 5

0 Mer överraskningsmoment så att eleven inser att om detta hade 1 5

hänt i verkligheten så hade en olycka skett

Internt bortfall ' 1 5

Det tydligaste bland förändringsförslagen är att det ska vara fler tillfällen än ett

och att man behöver mer tid på sig i halkutbildningen. Detta var även förslag som

elever och instruktörer framförde i intervjuerna.
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5.6.3 Utbildningschefernas syn på kurs- och undervisningsplan

I enkäten tillfrågades utbildningscheferna om de på något sätt avvek från sin

undervisningsplan. Eftersom innehållsanalysen utgår från att innehållet i alla

undervisningsplaner följs var detta ett sätt att få reda på om så inte var fallet.
Svaren kan ses i tabell 23. Varje svarande kan ha gett mer än ett svar (se bilaga 5).

Tabell 23 Huruvida halkbanorna avviker från Sina respektive undervisnings-
planer, presenterat i antal kommentarer och andel av dem som
svarat påfrågan (15 st)

  

Antal %

0 Nej 9 60

0 Har flyttat tyngdpunkten från färdighet till riskmedvetande 2 13

o Omkörningsövningen körs inte 1 7

0 Kör ej splitbromsövningen 1 7

o Övningen broms-undanmanöver körs även med ABS-bromsar 1 7

o I sammanfattningen används krocksläde för att förstärka l 7

genomgångna kraschfarter
0 Har utökat avslutande genomgång med att tala mer om krasch- 1 7

farter och risker

     

Internt bortfall 6 29

Det kan konstateras att de flesta inte avviker från sin undervisningsplan. I de

fall man gör det handlar det oftast om att man har lagt till, dragit bort eller korrige-
rat någon övning.

Eftersom utbildningscheferna på varje bana skulle få uttrycka sin åsikt om hur

kursplanen bör se ut ställdes en fråga även om den. Svaren kan ses i tabell 24.

Varje svarande kan ha avgett flera förslag (se bilaga 5).

VTI rapport 410 69



      

Tabell 24 Hur kursplanen bör se ut enligt utbildningscheferna, presenterat i
antal kommentarer och andel av alla dem som svarade på frågan
(18 sz)

Antal %

0 Den ska vara detaljerad 4 22

0 Den ska ange vilka övningar som ska göras 4 22

0 Den ska inte vara för styrande 4 22

0 Den ska ange vilken tid eleven skatillbringa bakom ratten 3 17

0 Den sak ange övningshastighet 3 17

0 Den ska inte vara detaljerad 3 17

0 Det ska vara en målbeskrivning 2 11

0 Den ska vara hårt styrande (så att utbildningen blir lika över- 2 11

allt)

0 Det ska finnas en bank av Övningar att välja ur 2 11

0 Den ska ange ett slutmål med halkutbildningen 2 11

0 Den ska innehålla mer riskmedvetenhet 2 11

0 Den ska inte innehålla för många Övningar 1 6

0 Den ska vara övergripande 1 6

0 Den ska ange tiden för teorin 1 6

0 Den ska ange klara kravnormer 1 6

0 Det ska finnas ett krav på manövertest för alla 1 6

0 Den ska innehålla övergripande regler för vad man ska kunna l 6

0 Det ska stå att eleven ska vara i slutet av utbildningen när 1 6

hon/han kommer till halkutbildningen
0 Det ska vara mindre teknikträning 1 6

0 Den ska ange att det ska vara flera tillfällen l 6

0 Det ska stå att eleven ska vara förberedd och ha ett visst 1 6

tekniskt kunnande när de kommer till halkutbildningen
0 Den ska innehålla klart angivna mål 6

o Övningarna ska ledas både på distans och i bil 6
0 Det ska vara diskussioner efter körningen om risker och lämp- 6

ligt uppträdande
0 Utökad teori om körsätt, säkerhetsmarginaler etc. 1 6

o Utgå från olyckor och öva på sådana moment så att det inte 1 6

upprepar sig
0 Den ska ange tydliga ramar att arbeta inom 1 6

0 Den ska tydligt tala om vad teoriavsnittet ska innehålla 1 6

Internt bortfall 3 14

Det är svårt att utifrån dessa svar få någon vägledning om hur kursplanen bör

se ut enligt utbildningscheferna. Precis som bland instruktörerna finns det nästan

lika många åsikter som individer som har svarat på enkäten. Några vill att den ska

vara styrande medan andra inte vill det. Någon vill att den ska vara övergripande
och andra att den ska vara detaljerad.
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5.6.4 Kontroll och tillsyn av halkutbildningen

Enkäten innehöll en del frågor som handlade om utbildningschefernas syn på kon-
troll och tillsyn av utbildningen och vad Vägverket respektive de själva har för roll

i det. Vad utbildningscheferna tyckte om behov av tillsyn och kontroll kan ses i
tabell 25. Varje svarande kan ha avgett flera svar (se bilaga 5).

Tabell 25 Utbildningschefernas synpunkter på kontroll och tillsyn av halk-
utbildningen, presenterat i antal kommentarer och andel av dem
som svarade påfrågan (20 st)

  

Antal %

0 Ja, det behövs kontroll 5 25

0 Ja, gärna via Vägverket om det finns kompetent personal 4 20

0 Ja, det håller kvalitén på en högre nivå 3 15

0 Ja, för då blir alla banor lika 2 10

0 Ja, Vägverket och banan ska hjälpas åt med detta 1 5

0 Ja, men framförallt ska ett ökat samarbete till 1 5

0 Ja, men med fast personal på banan så det görs en daglig tillsyn 1 5

0 Ja, som i dag 1 5

0 Ja, men inte som kontroll utan diskussion eftersom Vägverkets l 5

personal inte har tillräcklig kompetens

     

0 Nej, det behövs ingen kontroll 1 5

0 Nej, men Vägverket borde finnas till för att svara på frågor 1 5

eller om det uppstår problem
0 Nej, inte så länge man följer kursplanen 1 5

Internt bortfall 1 5

De flesta av dem som svarat verkar tycka att det ska förekomma någon form av

kontroll eller tillsyn av utbildningen. Ett argument för detta är att kvalitén då hålls

på en hög nivå men det måste göras av kompetent personal. Vad Vägverkets (VV)

konkreta roll ska vara har de svarat på i tabell 26. Varje svarande kan ha avgett

flera svar(se bilaga 5).
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Tabell 26 Vad Vägverkets (VV) roll ska vara enligt utbildningscheferna,
presenterat i antal kommentarer och andel av dem som besvarade
frågan (20 st)

 

Antal 0/0
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\
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O0 VV ska vara en tillsynsmyndighet V _

o VV ska stötta utbildningschefen

0 VV ska se till att kurs- och undervisningsplan följs på banan

o VV ska ge råd och stöd till de banor som så önskar

.0 VV ska vara samarbetspartner

o VV ska vara vägledande
0 VV ska vara styrande

o VV ska ställa krav på alla halkbanor

0 VV ska vara tillståndsgivande myndighet vad gäller banor,

säkerhet etc. i'
0 VV ska se till att kvaliten hålls hög och likvärdig på alla banor '

0 VV ska sköta tillsyn av personalen i

o VV ska se till att det är samma krav på alla banör

o VV ska föra ut ny kunskap (forskning) till banorna

o VV ska skapa förutsättningar för fortbildning för de som har

körkort
0 VV ska vara samordnare

o VV ska inte vara någon kontrollant

o VV ska vara organisatör

o VV ska upprätthålla ett kreativt utvecklingsklimat

o VV ska utarbeta kursplaner och prov

o VV ska kontrollera att utbildningen håller den kvalité som

kursplanen föreskriver

0 VV ska svara för uppföljningen av verksamheten 1 5
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Internt bortfall l 5

Det verkar finnas en viss önskan om tillsyn från Vägverket hos utbildnings-

cheferna. I övrigt verkar de tycka att Vägverket ska vara stöttande, komma med
goda råd när så behövs, vara en samarbetspartner etc. Vad anser då utbildnings-

cheferna om sin egen roll? Svaren finns i tabell 27. Varje svarande kan ha avgett

flera svar (se bilaga 5).
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Tabell 27 Utbildningschefens syn på sin egen roll, redovisat i antal
kommentarer och andel av dem som svarat påfrågan (20 st)

       

Antal %

0 Se till att personalen följer undervisningsplanen 8 40

0 Se till att hålla en god standard på utbildningen 4 20

o Förbättra trafiksäkerheten 3 15

0 Se till att hålla god standard på bana, bilar och personal 3 15

0 Se till att personalen har rätt kompetens och får vidareutbild- 3 15

ning
o Hålla kontakt med trafikskolor och Vägverket 3 15

0 Samma som i dag 2 10

0 Se till att utbildningen görs på rätt sätt 2 10

o Styra och kontrollera utbildningen 1 5

0 Ange riktlinjer för utbildningen 1 5

0 Vara visionär 1 5

o Övervaka utbildningen 1 5
0 Aktivt deltaga i övningspassen 1 5

0 Följa den dagliga verksamheten 1 5

0 Vara lyhörd för lämpliga förändringar 1 5

0 Vara uppmärksam på de risker övningarna kan innebära 1 5

o Hålla koll på de tekniska framsteg som görs vad gäller körning 1 5

på halt underlag
0 Samordna 1 5

o Organisera 1 5

0 Se till att upprätthålla ett kreativt utbildnings- och utveck- 1 5

lingsklimat

0 Se till att kursplanen följs 1 5

0 Se till att varje elev kan slappna av och tillgodogöra sig mbild- 1 5

ningen
0 Se till att utbildningen har den kvalité som undervisnings- 1 5

planen säger

Internt bortfall 1 5

Den främsta uppgiften för utbildningschefen verkar vara att se till att den

övriga personalen följer undervisningsplanen. De ska Lex. se till att utbildningen

håller en god standard och att allt fungerar på banan. De ska även ombesörja

personalen och vara kontaktperson för banan.

5.6.5 Utbildningschefernas syn på framtidens halkutbildning

Avslutningsvis fick utbildningsinstruktörerna svara på hur framtidens halkutbild-

ning skulle kunna se ut i deras vision. Dessa visioner kan ses i tabell 28. Varje
svarande kan ha avgett flera svar.
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Tabell 28 Framtidens halkutbildning i utbildningschefernas vision, presente-
rat i antal kommentarer och andel av dem som svarat på frågan
(19 st)

Antal %

0 Det ska vara två skeden 13 68

- tillfälle 1: riskmedvetande, tillfälle 2: färdighet 2 11
0 Det ska vara flera utbildningstillfällen 4 21

o Banorna ska vara större 3 16

o Eleverna ska få lära sig första hjälpen 2 11

0 Det ska vara fasta lärare på banan 2 11

0 Det ska vara större anläggningar med naturligare halka 1 5

0 Det ska finnas tillgång till snökanoner 1 5

0 Man skulle ha en tunnel med halka av olika typer på banorna 1 5

0 Det skulle finnas en vägslinga med alla typer av halka på 1 5

banorna
0 Det ska finnas utbildning för privatlärare l 5

o Utbildningen ska vara en heldag med mer Övningar och 1 5

fordonsteknik
o Banorna ska ha bättre utrustning med t.ex. uppdykande hinder 1 5

o Manövertest 1 5

0 Mer tid 1 5

0 Det borde ingå en obligatorisk garagelektion i utbildningen l 5

o Fasta bilar på banan 1 5
0 Banorna skulle ha pedagogiskt duktiga lärare som kan koppla 1 5

allt till riskmedvetenhet
0 Som i dag 1 5
o Fördjupad teoridel (fordonstekniska komponenter) 1 5

o Återkommande utbildning (varje eller vartannat år) 1 5

o Utbildningsprogram i TV varje vecka om olika trafikutbild- l 5

ningsproblem

o Halkutbildning direkt vid 16 år och med handledaren l 5

o Försäkringsbolagen skulle kunna sponsra halkutbildning efter 1 5

att körkortet är taget

0 Man ska göra övningarna i högre hastigheter 1 5

Internt bortfall 2 10

Det man kan säga om deras tankar kring framtidens halkutbildning är att de

fokuserar mycket på att det ska vara mer än ett tillfälle. De flesta som föreslår

detta tycker att det ska vara två tillfällen, några tycker att det ska vara flera och en

utbildningschef föreslår tom. att man skulle ha en regelbunden utbildning där
man får komma varje eller vartannat år.
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5.7 Sammanfattning/diskussion av enkätstudien

Utbildningschefernas uppfattning om vad eleverna lär sig både på kort och lång
sikt och vad som faktiskt är syftet med halkutbildningen (både på central och lokal

nivå) är att eleverna lär sig insikt om hur de ska bete sig för att inte hamna i en

kritisk situation. Detta skiljer sig mot Övriga resultat i de andra tre delstudiema där

färdighetskategorin är den dominerande. Frågan är vad det beror på? En tänkbar

förklaring kan vara att utbildningscheferna är de som ska driva utbildningen

framåt och att de under en längre tid har pratat om och diskuterat detta med insikt

så att de känner att det är detta som gäller nu, trots att det kanske inte har slagit

igenom Överallt än.

När det gäller utbildningschefernas syn på förändringar av halkutbildningen är
det mest frekventa svaret detsamma som instruktörer och elever ger dvs. mer tid

och fler tillfällen. Detta svar gäller även utbildningschefernas syn på framtidens

halkutbildning där övervägande delen tycker att det ska vara två tillfällen.

Åsikterna om hur den nya kursplanen ska se ut är många och av blandad

karaktär. En del utbildningschefer vill ha den detaljerad och andra inte, en del vill

att den ska vara styrande medan andra inte vill det etc. Det finns alltså ingen enty-

dig samstämmig bild av hur man vill att kursplanen ska se ut. Detta har förmod-

ligen samma anledning som för instruktörerna. En del vill att utbildningen ska se
likadan ut överallt för att den ska vara likvärdig för eleven oavsett var i landet man

bor. För andra är det nog så att de tycker att varje bana kan få styra och utvecklas

utifrån vad de har.

En något mer överensstämmande bild ges när det gäller kontroll och tillsyn. De

flesta utbildningschefer tycker att det ska finnas någon typ av kontroll och att

Vägverket ska fungera som någon typ av tillsynsmyndighet. Deras egen roll är att

kolla att deras egen personal följer undervisningsplanen. Många utbildningschefer

verkar tycka att det ska vara kontroll på olika sätt av halkutbildningen vilket

förmodligen beror på att de vill ha den så likvärdig som möjligt över hela landet,

eftersom man konkurrerar med varandra om eleverna (kunderna).
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6 Diskussion

Syftet med studien var att se hur budskapet med halkutbildningen går från kurs-

plan och undervisningsplaner via instruktörer till elever, utifrån kategorierna

färdighet, insikt och fordons- och vägegenskaper. En sammanfattande bild av detta

visas i figur 16. Eftersom det är många grupper i figuren är de numrerade och
nedan följer en förklaring till vad varje nummer står för.

Kursplanens mål/syften

Undervisningsplanernas syften

Undervisningsplanernas mål

Vad instruktörerna säger att syftet med de olika övningarna är

Vad eleverna tror att syftet med de olika övningarna är

Vad instruktörerna förmedlar till eleverna ute på banan

Vad instruktörerna uppfattar att eleverna lär sig av deolika övningarna

Vad eleverna säger att de lär sig av de olika övningarna

Instruktörernas uppfattning om hur kursinnehållet som helhet fördelar sig

på de tre kategorierna

10. Elevernas uppfattning om hur kursinnehållet som helhet fördelar sig på de

tre kategorierna

F
D
P
O
H
Q
P
I
P
P
J
E
Q
E

'I I 1:] Fordon- och vägegenskabél _ i:
"kt' ' V inte i* I'lnsu       

   

   

 

  

 

Figur 16 De tre kategorierna, färdighet, insikt och fordon- och vägegen-
skapersfördelning i hela undersökningenfrån kursplan till elev (se
ovan bilden för förklaring av siffrorna) (Förklaring av kategori-
erna A-C se sid 1 7)

Inledningsvis ska det påpekas att punkt 1-8 i figur 16 är angivna i antal bud-

skap och sedan omräknade till procent medan punkt 9 och 10 är direkt angivna i
procent av de som svarade vilket i sig kanske kan förklara skillnaden av kategori-

ernas fördelning. Dessa procentfördelningar säger inget om kvalitén i utbildningen

utan bara hur fördelningen av kategorierna ser ut. Vi vet alltså inte hur bra denna
fördelning är eftersom vi inte vet hur en eventuell optimal fördelning skulle se ut.

Detta eftersom vi t.ex. inte vet vilken tyngd/betydelse varje enskild kommentar
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som tre om färdighet eller tvärtom. Förekomsten av något säger ju inget om vilken

Vikt/betydelse detta har.

Som syns av punkt 1-8 i figur 16 är det mesta av budskapet i utbildningen och

det som förstås av eleverna färdighet och minst fordons- och vägegenskaper. Det

skulle kunna tolkas som att instruktörerna tolkar budskapet i kursplanen ungefär

som det är meningen och för det vidare till eleverna. Detta är förmodligen en för

långtgående slutsats då kategorierna varierar en del genom de olika stegen (t.ex.

färdighet varierar från 50 till 80%). Precis som i Katila, Keskinen & Hatakkas

(1993) undersökning är väl inte budskapet som förmedlas helt överensstämmande
med det avsedda men det råder ändå någon form av konsensus mellan kursplan

och vad eleven uppfattar att budskapet är. Det innebär att hur kursplanen utformas

har betydelse för vad eleven i slutänden uppfattar. Det går att föra ett budskap från

kursplan och undervisningsplan via instruktörer och ner till elever och substansen

är fortfarande densamma.

Det finns dock två grupper i figuren som ger lite andra signaler än de övriga

och det är nummer 9 och 10 där instruktörerna och eleverna själva har fått ange

hur kursinnehållet i procent fördelar sig över de tre kategorierna. Instruktörerna

menar då att kursinnehållet till största delen är insiktsskapande och att bara en

tredjedel av kursinnehållet är färdighetsbaserat. Förklaringen skulle kunna vara att

man, i och med Gregersens och Strandbergs (1994) förslag, inom TÖP och

SkidCar-föreningen har pratat mycket om insiktsskapande undervisning och haft

utbildning av instruktörer i det. Instruktörerna verkar ha tagit till sig detta budskap

och pratar mycket med eleverna om insikt och förståelse. Dock handlar det då om

att de måste inse och förstå nödvändigheten av att använda rätt manöverteknik och

faran med att använda fel. I vår klassificering har vi tolkat denna definition av

insikt som färdighet (grupp A2) eftersom det handlar om att manövrera bilen i en
kritisk situation medan instruktörerna förmodligen anser att det handlar om insikt.

När det gäller elevernas egen fördelning av kursinnehållet i de tre kategorierna,

grupp 10, är det fortfarande mer färdighet i relation till insikt och fordons- och
vägegenskaper, men det är mindre än i undervisningsplanerna och enligt instruk-

törernas uppfattning. På frågorna om vad eleven tror att syftet med de enskilda

övningarna är (5) och vad de tycker att de har lärt sig av dessa (8) tycker de inte att

det är så mycket insikt och fordons- och vägegenskaper men när de gör den egna

bedömningen tycker de att kursinnehållet består en del av detta. Hur ska man tolka

det? Spelar det ingen roll vilka ambitioner man har att förmedla olika saker efter-

som det ändå inte går att styra vad som fastnar i elevens huvud eller är det så att de

moment i utbildningen som var insikts-, fordons- och vägegenskapsbaserade var

så uppseendeväckande att de har satt sig i huvudet på eleverna och därmed har de

en känsla av att det var mest av detta? En annan fundering är om formuleringen av

frågan kan ha haft betydelse. Vår fråga om vad eleverna trodde syftet var med

övningen och vad de lärde sig av den handlade om varje enskild övning medan

bedömningen i grupp 10 gjordes på hela kursinnehållet.

6.1 Syften och mål

En anledning till att budskapet inte helt är det samma från kursplan till elev skulle

kunna vara att det råder en förvirring bland halkbaneinstruktörerna kring vad som

är syfte och mål både med halkutbildningen i stort och de enskilda övningarna.

Detta är en svår punkt men väldigt viktig att klara ut så att alla inblandade i halk-

utbildningen är överens om detta och drar åt samma håll. Att det råder en stor för-
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virring märks när man studerar undervisningsplanerna. Vilket av de två följande

exemplen är mål och vad är syfte? Att öka elevens förståelse för skillnaden vid

bromsning mellan halt och strävt underlag och att eleven får förståelse för att
bromssträckan blir betydligt kortare vid strävt underlag .

Även om det råder en förvirring om vad som är mål och syfte så vet vi inte

vilket som ger starkast tyngd hos instruktörerna. Följaktligen blir frågan hur man
ska uttrycka sig i en kursplan. Ska man formulera sig i mål eller syften eller spelar

det ingen roll?

6.2 Från färdighet till insikt
Enligt Gregersens och Strandbergs (1994) förslag borde halkutbildningsinnehållet

innebära att eleven får lära sig mer om sin egen förmåga och att vara riskmedveten

dvs. veta vad riskerna är på halka och bete sig därefter. Detta kräver som tidigare

nämnts en förändring av kursplanen men frågan är om det räcker.

Punkt 2 och 3 i figur 16 visar fördelningen på undervisningsplanernas syften

och mål samt att de har en tyngdpunkt på färdighetskategorin, speciellt då målen.

Detta kan förmodligen förklaras med att kursplanen till största delen är inriktad på

vad eleven ska kunna efter halkutbildningen och då blir undervisningsplanerna
också färdighetsinriktade, då banorna ska visa att de uppfyller det som står i kurs-

planen. En följd av detta blir att övningarnas syften och mål är färdighetsinriktade

(se figur 3 och 4 i resultatdelen) och det i sin tur påverkar förmodligen hur

övningarna faktiskt ser ut och genomförs. Ett exempel på en övning som till stor

del är färdighetsinriktad är broms-undanmanöver, som går ut på att eleven ska

lära sig att släppa bromsen så att de kan styra förbi hindret. Ett annat exempel är

kurvkörningen där eleven ska köra så att de får sladd för att kunna träna på att

häva den. Om man nu vill ändra inriktningen på halkutbildningen och göra den

mer insiktsbaserad, måste man dels ändra innehållet i kursplanen och dels ändra

karaktären på övningarna och detta måste gå hand i hand. Om övningarna är

insiktsbaserade men inte kursplanen, riskerar banorna att inte uppfylla de normer

som gäller. Om kursplanen är insiktsbaserad men inte övningarna, hur ska då en

instruktör kunna prata om hur man ska köra för att inte hamna i en kritisk situation

när hela övningen går ut på att hamna i en kritisk situation så att man kan lära sig

att ta sig ur den? Det visar sig också i figuren ovan, grupp 6, att fördelningen på de

. tre kategorierna i instruktörens budskap ser ungefär likadan ut som syftet och
målet med utbildningen.

Trots att instruktörerna säger att det mesta av kursinnehållet är insiktsbaserat

(punkt 7 figur 16), tror de att det mesta av det eleven lär sig är färdighet (punkt 9 i
figur 16). Vad beror det på? Detta kan jämföras med utbildningschefernas upp-

fattning om att det mesta eleverna lär sig både påkort och lång sikt är insikts-
skapande. Hur kan det komma sig att dessa båda grupper har olika uppfattning om

vad eleven faktiskt lär sig? Utbildningscheferna anser också att det eleven bör lära

sig i halkutbildningen är av insiktsskapande karaktär. Betyder det att de tycker att

det eleverna lär sig i dag i halkutbildningen är bra?

6.3 Förändringar av halkutbildningen

Av alla de förslag som kom in från instruktöreroch elever var det mest påtagliga

att de ville ha mer tid. Tidsaspekten hör nära ihop med vilket Syfte halkutbild-

ningen har. Är syftet att eleven ska lära sig hur de ska manövrera bilen för att ta

sig ur en kritisk situation eller ska eleven inse hur de ska göra för att inte hamna i
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en kritisk situation? Detta är nog ganska avgörande för den tid som ska läggas ner

på utbildningen. om syftet är att lära eleven att ta sig ur en kritisk situation så

räcker det antagligen inte med ett tillfälle, kanske inte heller med två. Det är som

Henkel (1977) menar att det är först efter 10 timmars träning på halka som man

kan se förbättringar i körbeteendet. Dessutom påpekar han att vi har en förmåga

att glömma, vilket gör att det borde finnas en viss repetition om det är färdighet
halkutbildningen går ut på.

Om syftet däremot är att inse och förstå hur man ska bete sig för inte hamna i

en kritisk situation så kanske det räcker med ett eller två tillfällen. Det kanske

tom. är så att syftet ska vara att eleven ska ha upplevt vad som kan hända på halt

väglag och då är frågan om det ens är nödvändigt att eleven kör själv. Det kanske

ska vara någon form av demonstrationsövningar av karaktären titta hur det går

om du gör så här på halt väglag . I verkligheten handlar det inte om antingen eller,

utan den grundläggande frågan är hur man ska kunna bestämma sig för och åstad-
komma en lämplig kombination.

6.4 Övrigt
Efter att ha besökt ett antal halkbanor är det allmänna intrycket att eleverna får

väldigt mycket information vid utbildningstillfället. De är väldigt nervösa när de

kommer till halkbanan, vilket både de själva och instruktörerna vittnat om. Man är

ofta mindre mottaglig för information om man är nervös och stressad. Detta gör

att många elever inte lyssnar så noga på introduktionen eftersom de undrar vad

som ska hända ute på banan. Väl därute står instruktören på många banor i en kur

bredvid banan och pratar till eleven och eleven har inte någon möjlighet att svara

eller prata med instruktören. Eftersom instruktören ska tala om vad de ska göra

och dessutom hinna ge kommentarer till alla, innebär det att de ofta pratar nästan
oavbrutet, vilket innebär att eleven måste sålla ut den information som är till dem

själva. Inte alltför sällan missar de något t.ex. vilken hastighet de ska köra i, vilket

gör att de funderar på detta och inte hör resten av vad instruktören säger till dem.

Det får ibland till följd att de inte riktigt vet vad de ska göra när de kommer fram

mot övningen, de gör fel och förstår då inte heller kommentarerna de får efteråt.

Detta blir speciellt tydligt i bilar där eleven sitter själv och inte har någon kompis
att fråga. Idealt i detta läge vore att ha en lärare med i varje bil, för att få en bra

kommunikation mellan elev och lärare, vilket på de flesta ställen inte är praktiskt

möjligt. Ettalternativ är att låta eleverna ha en kommunikationsradio i bilen för att

vid behov kunna påkalla lärarens uppmärksamhet. Metoden förekommer och
fungerar bra.

En kOmmentar som förekom ofta ute på banorna var att det var stressigt, att
man hade för lite tid. Detta är också något som väldigt många tagit upp i intervju-

erna och i enkäten, både elever och instruktörer. De efterfrågar mer tid och fler

tillfällen. Många anser att eleverna inte hinner smälta alla intryck och all informa-

4 _tion utan att det blir någon form av korvstoppning. De skulle behöva gå hem och

fundera och reflektera över vad de har gjort för att sedan komma tillbaka, vilket en

' elev uttryckte med orden precis när jag har börjat att få kläm på hur jag ska
göra så är det dags att sluta

Detta var inga resultat som kom fram ur studien utan reflexioner som vi gjorde

när var ute och observerade på banorna. Men det kanske är något som vore' intres-

sant att studera i framtiden. Under vilka förhållanden är det den bästa inlärnings-
situationen för eleven?
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6.5 Metoddiskussion

För att göra resultaten från de fyra delstudierna jämförbara delades svaren upp i tre

kategorier med två undergrupper var, dvs. totalt sex grupper. Hur dessa kategorier

och grupper skulle se ut var från början inte helt självklart och präglades en del av

innehållet i den första studien, innehållsanalysen och av den allmänna diskussion

som förts under senare år om utbildningens inriktning. Under arbetets gång visade

det sig att kategorierna med sina undergrupper inte var entydiga och heltäckande.

Det fanns t.ex. svar som vi tolkade att de tillhörde AZ-gruppen medan

baninstruktörerna, när vi pratade med dem, tyckte att de förmedlade insikt till

eleven när de gav dessa svar. Denna typ av diskrepanser väcker funderingar på om

resultaten skulle bli samma om någon annan, som inte har varit med och skapat

kategorierna med sina undergrupper, skulle göra om studien med samma gruppe-

ringar. Det fanns även svar som inte gick att kategorisera i de tre kategorierna,

vilket visar på att kategorierna borde utvecklas för framtida användning, i andra

projekt.

När det gäller eftermätning vid en utvärdering av den nya halkutbildningen

skulle tänkbara problem kunna vara om halkutbildningen görs om väldigt mycket

så att det som har mätts inte kan mätas en gång till och att man på så sätt missar en

jämförelse. Dessutom skulle kategoriernas betydelse, som nämndes ovan, kunna

vara ett problem med sin tvetydiga tolkbarhet. Detta är dock svårt att komma runt

då samma kategorier måste användas vid en eftermätning som vid en förmätning

för jämförelsens skull. I övrigt är de fyra delstudierna rätt så strukturerade vilket

gör att det inte borde vara något större problem att göra en eftermätning likvärdig

med förmätningen.

När det gäller generaliserbarheten av resultaten varierar den över de olika del-

studierna. Innehållsanalysen och enkätstudien är totalundersökningar medan de
andra två har gjorts efter ett visst urval. Urvalet av TÖP- och SkidCar-banor har

inte gjorts slumpmässigt utan efter diskussion utifrån vissa kriterier. Det innebär

att resultaten från observation- och intervjustudien inte kan delas upp mellan
banorna och generaliseras till TÖP- och SkidCar-banor var för sig men eftersom

strävan har varit att få en så stor spridning som möjligt på olika typer av banor kan

de samlade resultaten ändå anses täcka in det mesta av variationen mellan olika

banon

6.6 Sammanfattande kommentarer

0 Halkutbildningens innehåll har en tyngdpunkt på färdighet från kursplan till

vad eleverna tycker att de har lärt sig.

0 När elever och instruktörer själva ska bedöma vad kursinnehållet består av blir

det inte fullt så mycket färdighet och instruktörerna säger tom. att det är mest

insikt i halkutbildningen.

0 Det finns en viss överensstämmelse i vad budskapet i kursplanen är och vad
eleven uppfattar att budskapet med halkutbildningen är.

0 Majoriteten av eleverna är väldigt nöjda med halkutbildningen och tror att de

kommer att ha nytta av det de lärt sig där.

0 Både bland instruktörer och elever efterlyser man mer utbildningstid och flera .

utbildningstillfällen.
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0 Instruktörernas och utbildningschefernas synpunkter på kursplanen är av så

varierande slag att det inte går att dra några generella slutsatser om hur de vill
att den ska se ut.

0 När det gäller vad utbildningscheferna anser att eleverna lär sig på 1) kort sikt,

2) lång sikt och 3) vad de bör lära sig i halkutbildningen så är det i alla tre

fallen inriktat på insikt. Detta till skillnad från instruktörerna som anser att det
mesta som eleven lär sig är färdighet.

0 Det bör bringas reda i vad som är syfte och mål eftersom dessa ofta blandas
.ihop.

0 Eftersom det inte är helt klart hur färdighet och insikt ska definieras görs lätt en

sammanblandning mellan dessa begrepp. För att underlätta det fortsatta arbetet

inom halkutbildningen bör dessa begrepp definieras så att alla jobbar åt samma
håll.
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Bilaga 1

Sid 1

Körning under särskilda förhållanden

Halt underlag

Teknik

Efter utbildningen skall eleven kunna

O utföra igångsättning och acceleration på halt underlag och där-

vid anpassa växel och gaspådrag för minimalt hjulspinn

0 utföra bromsning på såväl strävt som halt underlag från dels 40

km/h och dels 60 km/h till stillastående på kortast möjliga

sträcka och med hjälp av utmärkta meteruppgifter ange broms-

sträckans längd

0 utföra hård bromsning från cirka 60 km/h på underlag med

olika friktion för vänster respektive höger hjulpar och vid kur-

savvikelse anpassa bromsningen så att rätt färdriktning återtas

0 utföra hård bromsning från 60 km/h på halt underlag med åtföl-

jande undanmanöver förbi hinder

0 tillämpa lämplig teknik för att häva sladd vid körning genom
kurva på halt underlag

Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

0 välja rätt hastighet med hänsyn till:

Väggrepp
vägbredd och sträckning

bilens däckutrustning

trafiken

0 placera bilen med hänsyn till:

andra fordon

väggrepp (spårval)

- iskanter

vattenfyllda slitspår



8.3.3
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Bilaga 1

Sid 2

Riskmedvetande

Efter utbildningen skall eleven kunna

0 behärska de speciella krav som körning i halt väglag medför

0 vara förutseende och ha beredskap för plötsligt uppdykande fa-

ror, t ex sladdande fordon

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 1989, då föreskrifterna

(TSVFS 1986:79) om kursplaner, behörighet B, skall upphöra att

gälla.

LARS EGGERTZ
Per-Inge Ericsson

(Körkortsbyrån)
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Bilaga 2

 

Sid 1

Intervjuformulär

Datum:

Bana:

Kön:

Funküon:

 

1 a) Vad tror Du eleverna har för förväntningar på den här dagen/halkutbildningen

innan de kommer hit?

  

 

  

  

 

 

b) Tror Du att dagen uppfyller deras förväntningar?

Om ja: på vilket sätt?

Om nej: vad var det som var annorlunda?
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Bilaga 2

Sid 2

  

Övning:

  

2a) Vad är syftet med övningen? Vad är det Du (instruktören) vill lära

V ut/förmedla? (det Viktigaste)

2b) Vad tror du eleven har lärt sig av övningen?

20) Hur tror Du att den här övningen kommer att påverka elevernas bilkörning i

framtiden?

2d) Finns det någon verklig trafiksituation som Du tror att eleverna kommer att ha

användning av den här övningen? Beskriv en sådan situation!
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Bilaga 2

Sid 3

3a) Om du gör en slags helhetsbedömning av denna kurs, vad tycker Du då att

elevens behållning var?

   

3b) Vad tror Du att eleverna har lärt sig här idag som de kommer att ha nytta av i
framtiden? Både på kort och lång sikt.

   

3C) Om man säger att kursinnehållet består av tre Olika typer av Övningar,

nämligen färdighet, fordonsdynamik och insikt (beskriv dem). Hur anser Du att de

är fördelade procentuellt sett om de tillsammans är 100%?

0 100

 

4a) Finns det något i halkutbildningen som Du skulle vilja förändra eller göra
annorlunda när det gäller tex teori, praktik obligatorium etc. eller är det bra som

det är?

    

Bara till instruktören:

5b) Hur ska den ideala kursplanen vara utformad enligt Dig? (VV)

Formmässigt: dvs hur omfattande och detaljerad ska den vara? Hur styrd ska den

vara dvs i vilken utsträckning ska instruktören ha frihet att tolka

utbildningsmålen?

   

5b) Innehållsmässigt: vilka ska få utbilda inom halkutbild., vad ska den säga om

teori, praktik, obligatorium etc.

   

6) Hur ser framtidens halkutbildning ut i Din vision?
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Elevers och instruktörers svarsfrekvenser

Tabellerna i bilaga 3 visar hur många svar varje enskild instruktör och elev gav i

några av intervjufrågorna.

Tabell 8

Antal svar

1

2

3

4

Antal instruktörer

5

4

4

1

Bilaga 3

Sid 1

Antal elever

13

17

9

 

       

Tabell 9

Antal svar Antal instruktörer Antal elever

1 1 1 29

2 5

Tabell 10

Antal svar

1

2

3
4

Antal instruktörer

3

3

7

1

Antal elever

16

14

 

       

Tabell 11

Antal svar Antal instruktörer Antal elever

1 8 26

2 3 5

Tabell 12

Antal svar

1

Antal instruktörer

1
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Antal elever

15

5

1

   



Bilaga 3

         

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Antal svar

1

2

3
4

Tabell 17

Antal svar

1

Antal instruktörer

3
4

4

3

Antal instruktörer

2

7

2

    

Tabell 18

Antal svar Antal instruktörer

1 10

2 3

 

  

 

Sid 2

Tabell 13

I Antal svar Antal instruktörer Antal elever

.I 1 7 18
| 2 1

Tabell 14

Antal svar Antal instruktörer Antal elever

1 7 20

2 5 17

3 1

Tabell 15

Antal svar Antal instruktörer Antal elever

1 10 25

2 2 9

3 2

4 Tabell 16

Antal elever

1 9

1 1

1

1
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Bilaga 4

Sid 1

Enkätfrågor

1) Hur länge har du jobbat som: instruktör from. år 19 tom. år 19
banchef from. år 19

2) Nedan har vi definierat sex kategorier, A-F, som man skulle kunna dela in kursinnehållet

efter. Frågorna a, b, c och d besvaras genom att rangordna de sex kategorierna från 1-6. Det du

tycker är viktigast/'ar mest av ges en etta, det som är näst mest/viktigast en tvåa osv och det

som är minst av/minst viktigt ges en sexa. Om det är någon kategori som du inte tycker finns
med eller inte bör finnas med så stryk den och rangordna resterande kategorier. Du får dock
inte ge samma rangordning (siffra) till två kategorier. För definition av de sex kategorierna se

medföljande bilaga.

A B C D E F

a) Vad är syftet enligt kursplanen

med halkutbildningen enligt din

tolkning?

b) Vad är syftet med halkutbild-

ningen så som ni lagt upp den på

er bana?

c) Vad bör syftet med en optimal

halkutbildning vara enligt dig?

(1) Vad tror du att eleven har

lärt sig av halkutbildningen?

3) Vad tror du är det viktigaste eleven lär sig på halkutbildningen hos er, som de kan ha

direkt nytta av i sin bilkörning i framtiden?

a) På kort sikt.

  

b) På lång sikt.

  

c) Vad tycker du är det viktigaste eleven bör lära sig på halkutbildningen?

  

4) Hur bör halkutbildningen se ut enligt dig? Finns det någonting som du skulle vilja ändra

eller göra annorlunda i förhållande till hur det ser ut idag?
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Bilaga 4

Sid 2

5) Vi har gått igenom alla banors undervisningsplaner i det arbete vi har gjort och utgår från

att alla banor jobbar utifrån sin respektive undervisningsplan. Om ni på något sätt avviker

från er undervisningsplan så ange på vilket sätt ni jobbar annorlunda och varför.

  

6) Kursplanen för halkutbildningen håller på att revideras. Hur ska den ideala kursplanen

vara utformad enligt dig? Dvs hur omfattande och styrande ska den vara? Vad ska den
innehålla etc? *

  

7a) Behövs det någon kontroll och tillsyn för att kvaliten i utbildningen ska tillgodoses? Hur

ska den i så fall gå till?

  

b) Vad ska Vägverkets roll vara?

  

c) Vad ska banchefens/banans roll vara?

  

8) Hur ser framtidens halkutbildning ut i din vision om du inte behöver ta hänsyn till några
ekonomiska eller tidsbegränsningar?
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Bilaga 4

Sid 3

DEFINITIONER

A. Färdighet (att kunna) att hantera en uppkommen kritisk situation eller en

manöver.

B. Förståelse och insikt om nödvändigheten att använda rätt manöverteknik

(dvs. att styra, bromsa, koppla etc. rätt) eller faran att använda fel

manöverteknik i en uppkommen kritisk situation.

C. Insikt om rätt/fel allmänt beteende för att undvika att kritiska situationer

uppstår. Dvs inse vad tex hastighet och spårval har för betydelse. Inse

vikten av att ha en försiktig körstil.

D. Insikt om att det är svårt att klara vissa situationer, utan referens till något

speciellt som tex hastighet.

E. Insikt om hur fordonstekniska komponenter, såsom ABS-bromsar, däck,

last, drivning etc inverkar på körningen i halt väglag. Vilken betydelse

bilens köregenskaper har.

F. Insikt om vägytans egenskaper vid bilkörning. Tex att halka är värre än torrt
väglag att köra på.
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Bilaga 5
Sid 1

Utbildningschefernas svarsfrekvenser

Bilaga 5 Visar hur många svar varje utbildningschef gav på enkätfrågorna.

Tabell 19

Antal svar Antal utbil ' hefer

1

 

Tabell 20

Antal svar Antal utbil

1

 

Tabell 21

Antal svar Antal utbildnin hefer

1 8

 

2 4

3 7

4 1

Tabell 22

Antal svar Antal utbil

1

 

   

*Tabe1123

I Antal svar Antal instruktörer |

| 1 14 |
I 2 1 I
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Bilaga 5

Sid 2

Tabell 24

Antal svar Antal utbil ' hefer

l

 

   

 

  

Tabell 25

| Antal svar Antal utbildningschefer

| 1 18
| 2 2

Tabell 26
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Antal svar Antal utbildnin hefer
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Bilaga 6
Sid 1

Max- och minvärde

I bilaga 6 presenteras hur många svar som elever och instruktörer totalt har gett i varje

kategori på frågorna om övningarnas syfte, vad eleverna lär sig på varje övning och vilken

påverkan övningarna kommer att ha på deras bilkörning. Det presenteras även ett max.- och

min.värde. Max.värdet står för det mesta antalet svar en övning fick av samtliga instruktörer

eller elever och min.värdet för det minsta antalet svar en övning fick av samtliga instruktörer
eller elever. Även dessa Värden presenteras för varje kategori.

Det totala antalet svar och max.- och minvärde presenteras även för budskapen från
observationsstudien.

  

Figur 8

Totala antalet kommentarer Max. värde Min. värde

A 947 1 10 12

B 256 57 4

C 1 l 1 18 0

  

Figur 9 (övningarnas syfte enligt instruktörerna)

  

Totala antalet svar Max. värde Min. värde

A1 45 9 1

A2 43 9 1

B3 15 4 1

B4 1 1

C5 l 1

C6 7 4 1

  

Figur 9 (vad eleven lärt sig enligt instruktörerna)

 

Totala antalet svar Max. värde Min. värde

Al 33 5 1

A2 28 5 1

B3 19 3 1

B4 12 4 1

C5 1 1

C6 9 3 1

  

Figur 10 (övningarnas syften enligt eleverna)

  

Totala antalet svar Max. värde Min. värde

A1 87 24 1

A2 59 13 1

B3 34 10 1

B4 22 5 1

C5 1 1 4 1

C6 29 19 1

Vet ej 1 l

  

VTI rapport 410



Bilaga 6

Sid 2

Figur 10 (vad elevenhar lärt sig enligt eleverna)

  

Totala antalet svar Max. värde Min. värde

A1 82 25 1

A2 52 12 1

B3 30 8 1

B4 39 10 1

C5 4 3 1

C6 26 15 1

Vet ej 18 4 l

  

Figur 1 1 (hur elevens bilkörning kommer att påverkas av Övningarna enligt instruktörerna)

 

Totala antalet svar Max. värde Min. värde

A1 14 4 1

A2 36 7 1

B3 14 4 1

B4 18 4 1

C5 3 1

C6 1 1

Vet ej 4 2 1

Ingen påverkan 6 3 3

  

Figur 11 (hur elevens bilkörning kommer att påverkas av Övningarna enligt eleverna)

  

Totala antalet svar Max. värde Min. värde

A1 42 9 1

A2 45 16 1

B3 26 10 1

B4 5 1 13 1

C5 2 1 1

C6 4 3 1

Vet ej 14 3 1

Ingen påverkan 18 3 1
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